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RESUMO 

 

LUDMER, Juliana. “A gente só quer respeito”: as percepções dos moradores de favela 

situada na Zona Sul do Rio de Janeiro sobre “as polícias” e “os bandidos” no contexto 

do “fracasso” do Programa de Pacificação (UPP). Dissertação de Mestrado. Orientação 

do Professor Doutor Lenin Pires. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Sociologia & 

Direito da Universidade Federal Fluminense – PPGSD/UFF, 2019. 

 

Esta pesquisa tem por propósito descrever as percepções dos moradores de favela 

situada na Zona Sul do Rio de Janeiro sobre “as polícias” (“polícia boa” e “polícia má”) 

e os “bandidos” (“bandidos bons” e “bandidos maus”) que passaram a circular por ali no 

contexto do “fracasso” do Programa de Pacificação (UPP). O trabalho busca demonstrar 

que, em geral, as avaliações positivas e negativas dos moradores em relação aos 

policiais e aos traficantes que atuam na favela se pautam pelo “respeito” por parte destes 

agentes a regras, valores e interesses que os moradores entendem, em situações 

específicas, que devem orientar condutas na comunidade, transcendendo eventuais 

crenças particulares em projetos de segurança pública. Estas regras, valores e interesses, 

em trama, formam a moralidade da favela, acionada em determinadas interações para 

formar juízos de valor a respeito das “policias” e dos “bandidos”.  

 

Palavras-chave: Pacificação. UPP. Respeito. Favela. 
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ABSTRACT  

LUDMER, Juliana. “We just want respect”: residents of a favela in the south zone of 

Rio de Janeiro's perceptions of “the polices” and “the criminals” in the context of the 

Pacification Program's (UPP) “failure”. Masters Thesis. Under the mentoring of 

Professor Dr. Lenin Pires. Niterói: Sociology and Law Post Graduation Program by the 

Universidade Federal Fluminense - PPGSD/UFF, 2019. 

 

The present study aims to describe the residents of a Favela in the south zone of Rio de 

Janeiro's of “the polices” (“good police” and “bad police”) and “the criminals” (“good 

criminals” and “bad criminals”) that arrived in the context of the Pacification Program's 

(UPP) “failure”. This work intends to demonstrate that, generally speaking, the 

residents’ positive and negative opinions of the cops and the drug dealers that operate in 

the favela are guided by the “respect” that these figures have for the rules, values and 

interests that the locals understand that, in specific situations, must guide the conduct in 

the community, disregarding any personal beliefs they can have in public security 

programs. These rules, values and interests, together, form the morality of the favela, 

triggered in certain interactions to form value judgments regarding the "polices" and 

"criminals". 

 

Keywords: Pacification. UPP. Respect. Favela. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 “Vocês estão arregados, todo mundo sabe disso” 

 

“Esta fala pode custar a minha vida, mas vocês estão arregados1, todo mundo sabe 

disso”. A afirmação foi feita por Cacá, morador da favela Gabiroba, para Nilo; este 

último à época comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 2 que atende duas 

comunidades3 vizinhas, as quais chamarei, neste trabalho, de “Gabiroba” e “Jerivá”.4    

 Era o mês de abril de 2017. Eu estava em uma reunião promovida 

quinzenalmente por Nilo para ouvir a opinião dos moradores de Gabiroba e Jerivá a 

respeito da atuação da UPP no local. Ao meu redor, 32 (trinta e dois) moradores das 

duas favelas e 04 (quatro) policiais da UPP, sem contar o comandante da unidade. 

Todos os presentes estavam sentados em cadeiras de plástico distribuídas em uma roda. 

Os representantes da UPP ocupavam os assentos mais próximos da parede oposta à 

porta de entrada. A sala estava um pouco abafada, em razão da quantidade de presentes.  

O conflito entre Cacá e Nilo teve origem em situação ocorrida minutos antes, 

quando outro morador de Gabiroba havia pedido a palavra. Este informou que, na 

semana anterior, traficantes de uma facção criminosa caminharam ostensivamente 

                                                 
1 “Estar arregado”, neste contexto, significa que os policiais realizaram uma negociação com os 

traficantes, por meio da qual, mediante o recebimento de propina, aqueles permitiriam a estes a prática de 

atos ilícitos (PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração 

institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese 

(Doutorado em Antropologia), UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Niterói, 2010). Ver 

também MISSE, Michel. Malandros, Marginais e Vagabundos & A acumulação social da violência no 

Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia). Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999.  
2 Os comandantes de cada UPP são alterados periodicamente, com o intuito de mitigar práticas de 

corrupção ou desvio (PIRES, Lenin, op. cit., p. 101).  
3 Nesta dissertação, o termo comunidade é usado como categoria nativa, e supõe “uma unidade (espacial, 

social e/ou moral) mais orgânica que na não-comunidade, envolvendo jogos de inclusão e exclusão, 

ativados mais ou menos estrategicamente pelo agente” (MAFRA, Clara. Crime, Medo e Política. In: 

ALVITO, Marcos; ZALUAR Alba (Orgs.). Um século de favela. Rio de Janeiro: FGV, 1998, p. 296). 

Para este trabalho, “comunidade” e “favela” serão utilizados como sinônimos. Entretanto, importante 

ressaltar que estudos etnográficos apontam para uma diferença de carga simbólica no uso de cada um dos 

termos.  Ver FREIRE, Leticia de Luna. Favela, bairro ou comunidade? Quando uma política urbana 

torna-se uma política de significados. Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, [S.l.], 

v. 1, n. 2, out. 2008. ISSN 2178-2792, p. 110. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7156/5735>. Acesso em: 24 de fevereiro de 2019. 
4 Gabiroba e Jerivá são nomes fictícios atribuídos a duas favelas situadas na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

A explicação a respeito da decisão de alterar o nome das comunidades – bem como de todas as pessoas 

mencionadas ao longo deste trabalho – consta do tópico 1.4 desta dissertação.  
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armados pela via principal comum às favelas de Gabiroba e Jerivá, “na cara de geral” 5. 

Os traficantes, complementou o morador, estavam em Gabiroba e, na ocasião, iam em 

direção ao território de Jerivá, com o intuito de tomá-lo de facção criminosa rival. A 

iniciativa dos traficantes culminou em intenso tiroteio entre as duas facções “em plena 

luz do dia”. Tal situação inviabilizou a realização de um importante evento cultural, 

marcado para a infeliz data e organizado por moradores de Gabiroba e Jerivá. O relato 

terminou com o comentário de que os moradores de Gabiroba e Jerivá “estranharam a 

inércia dos policiais da UPP” na ocasião. 

Após a fala acusatória de Cacá, a postura de todos os presentes se enrijeceu.  

 Nilo secou a testa com um lenço branco. Fechou a cara6. Explicou, em resposta, 

que “todas as UPPs estavam passando por dificuldades”, o problema era “o panorama”, 

não aquela unidade. O comandante afirmou sua honestidade e a de todos os policiais da 

UPP de Gabiroba. Em réplica, Cacá asseverou: “Vocês fazem o que vocês quiserem, 

desde que a gente volte a ser respeitado aqui”. Um silêncio de alguns segundos sufocou 

a reunião. Outro morador, por mim desconhecido, fez uma pergunta sobre as 

correspondências entregues na Associação de Moradores e, com as interações que se 

seguiram, o encontro teve continuidade como se nunca tivesse ocorrido o estresse.  

Essa foi a primeira vez em que a palavra “respeito” ganhou um sublinhado em 

minhas anotações de campo. A afirmativa de Cacá me pareceu indicar que, a seu ver, 

“respeitar a favela” não tinha relação direta com uma postura de honestidade por parte 

dos policiais da UPP. Descosendo a lógica exposta pelo morador de Gabiroba, a favela 

não se incomodava com o fato de que os policiais recebessem propina, desde que estes 

garantissem “o respeito” aos moradores da comunidade. “Respeito”, esta palavra que 

para mim carregava apenas as definições do dicionário, me pareceu ser categoria 

detentora de significados muito mais palpáveis do que eu havia percebido até então.  

 E é precisamente este o propósito da minha etnografia: tentar colocar sob 

descrição elementos que possibilitem compreender os simbolismos inseridos dentro da 

categoria “respeito”, utilizada em Gabiroba7. Busco aqui demonstrar que as avaliações 

                                                 
5 Trecho transcrito da fala do morador que pediu a palavra.  
6 As expressões emitidas por Nilo me faziam entender que meu interlocutor estava nervoso, incomodado 

com a situação. (Goffman, Erving. A representação do eu na vida quotidiana. Petrópolis: Vozes, 2009). 
7 Importante mencionar que há trabalhos que discutem os significados da categoria “respeito” em outros 

contextos. Ver PIRES, Lenin. Esculhamba, mas nao esculacha!: Uma Etnografia dos Usos Urbanos dos 

Trens da Central do Brasil, enfatizando as práticas de comerciantes ambulantes e conflitos existentes 

entre estes e outros atores, naquele espaço social. Niterói: EdUFF, 2011, p. 128. Ver também VIDAL, 

Dominique apud  PIRES, Lenin. Esculhamba, mas nao esculacha!: Uma Etnografia dos Usos Urbanos 
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positivas e negativas dos moradores em relação aos policiais e aos traficantes que 

circulam na favela pautam-se pelo “respeito” destes agentes a regras, valores e 

interesses8 que os moradores entendem viger na comunidade. Estas regras, valores e 

interesses formam o que eu chamarei, nesta dissertação, de “moralidade da favela”.  

Moralidade, como se sabe, é termo com amplo número de significados. O tema 

já foi abordado por diversos estudiosos, entre eles Kant, Habermas e até Freud. Não 

pretendo tratar aqui a discussão a respeito das diversas interpretações e sentidos da 

moralidade. Para este trabalho, reflito sobre “moralidade” a partir da definição de Émile 

Durkheim na obra “Sociologia e Filosofia”: “Toda moral se apresenta como um sistema 

de regras de conduta” 9.  

Segundo Durkheim, a moral é composta por regras de conduta dotadas de uma 

“autoridade especial” 10. Sobre o assunto, o autor explica que a moral nunca é composta 

por atos de interesse exclusivo de um indivíduo, ou que buscam “o seu aperfeiçoamento 

considerado de maneira puramente egoísta” 11. A moral, para Durkheim, começa “onde 

começa a ligação com o grupo, qualquer que seja”, e é formada necessariamente a partir 

“uma pluralidade de indivíduos associados” 12. A sociedade, portanto, é uma 

“autoridade moral”, que impõe a seus integrantes regras de conduta13. Durkheim 

ressalva, porém, que a moral, para existir, precisa “ser considerada como uma 

personalidade qualitativamente diferente das personalidades individuais que a 

compõem” 14.  

Durkheim reconhece que há uma quantidade indefinida de “morais” em um 

mesmo grupo. “Cada indivíduo, cada consciência moral, exprime a moral comum à sua 

maneira, cada indivíduo a compreende e a vê sob um ângulo diferente” 15. As 

conciências morais estão sujeitas à influência do meio, da educação, da hereditariedade, 

entre outros aspectos. Esses fatores não impedem, para o autor, o reconhecimento de 

uma moral comum à sociedade, de uma “consciência média” da realidade moral. 

                                                                                                                                               
dos Trens da Central do Brasil, enfatizando as práticas de comerciantes ambulantes e conflitos existentes 

entre estes e outros atores, naquele espaço social. Niterói: EdUFF, 2011, p. 128. Os trabalhos trazem 

reflexões importantes a respeito dos diversos significados que a categoria “respeito” pode ter.  
8 WEBER, Max. Economia e sociedade ‒ Fundamentos da sociologia compreensiva, v. 2, Brasília: 

Editora UNB, 2004. 
9 DURKHEIM, Émile. Sociologia e Filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 44. 
10 DURKHEIM, Émile, op. cit, p. 44. 
11 DURKHEIM, Émile, op. cit, p. 44. 
12 DURKHEIM, Émile, op. cit , p. 44. 
13 DURKHEIM, Émile, op. cit, p. 45. 
14 DURKHEIM, Émile, op. cit, p. 44. 
15 DURKHEIM, Émile, op. cit, p. 44. 
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Lucía Eilbam, no livro ‘“O bairro fala”: conflitos, moralidades e justiça no 

conurbano bonaerense”’16, traz o conceito de “moralidades situacionais”. A autora 

sustenta que valores morais que orientam as ações não são únicos, homogêneos ou 

imutáveis, mas produto das interações pontuais e contextuais entre os agentes, as regras, 

os conflitos particulares e as pessoas envolvidas neles 17. A partir de situações 

específicas, moralidades são acionadas pelos indivíduos.    

A partir dessas reflexões é que afirmo, com base do que observei em minha 

pesquisa de campo, a existência de uma moralidade de Gabiroba, isto é, um conjunto de 

regras, valores e interesses que os moradores entendem viger na favela e que, em 

determinadas situações específicas, na visão dos moradores, devem pautar condutas.   

Os moradores de Gabiroba têm perfis diversos e pertencem a grupos distintos, 

por assim dizer. Há moradores religiosos, moradores ateus, moradores de “ideologia de 

direita” e de “ideologia de esquerda”, entre muitas outras diferenças. Cada um desses 

indivíduos têm, pois, suas “moralidades”, muitas vezes contraditórias entre si, ligadas às 

suas histórias de vida, suas posições sociais, aos  projetos de cada um, aos grupos que 

cada um integra. Tais “moralidades ” não me interessam para fins desta etnografia. O 

que será abordado na pesquisa é a existência de uma “moralidade de Gabiroba”, isto é, 

um conjunto de regras, valores e interesses que todos os moradores de Gabiroba 

compreendem e acionam  para orientar condutas na comunidade em determinados 

contextos. Descreverei, ao longo do trabalho, situações em que esta regras, valores e 

interesses são mobilizados nas interações pontuais e contextuais18 observadas. E é esta 

“moralidade” de Gabiroba que, na minha percepção, serve como parâmetro para a 

categoria “respeito”. Os policiais “bons” e os “traficantes bons” de Gabiroba são os que 

“respeitam” essa moralidade de Gabiroba em interações específicas; os policiais “maus” 

e os traficantes “maus” são os que “desrespeitam” a moralidade da favela. Não se 

pretende, portanto, afirmar que há uma única moral ou ética que rege Gabiroba, mas 

propor a presença, em episódios que serão descritos neste trabalho, da utilização deste 

conjunto de regras, moralidades e interesses que chamo de “moralidade de Gabiroba” 

para formação de juízos de valor sobre “as polícias” e “os bandidos”.  

 

                                                 
16 EILBAUM, Lucía, op. cit, p. 23. 
17 EILBAUM, Lucía, op. cit, p. 23. 
18 EILBAUM, Lucía, op. cit, p. 23. 
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1.2 Panorama geral em que a pesquisa foi desenvolvida: “A gente pensou que era 

asfalto [...] Depois a UPP parou de funcionar, e virou essa falta de respeito que 

você está vendo” 

 

Antes de descrever com mais detalhes o objeto da pesquisa, tarefa a qual me 

deterei no tópico seguinte, quero traçar o panorama geral em que esta foi realizada, a 

fim de possibilitar ao leitor a compreensão dos relatos que se seguirão. No capítulo 2, 

todo o contexto que aqui menciono de forma en passant será abordado de maneira 

detalhada.  

A pesquisa se passa nos anos de 2017 e 2018, em uma favela da Zona Sul do Rio 

de Janeiro, a qual designarei “Gabiroba”. Antes de iniciar formalmente o trabalho, eu 

transitava pela favela ocasionalmente para visitar meu tio19, que lá reside desde 2013. 

Assim, embora o enfoque da pesquisa sejam os dados construídos nesses dois anos, não 

posso ignorar os comentários que ouvia à boca miúda nos anos anteriores à elaboração 

da minha dissertação.  

A comunidade situa-se em local privilegiado da Zona Sul, na cidade do Rio de 

Janeiro. Encontra-se próxima de uma das praias cartão-postal da Cidade Maravilhosa e, 

em razão disso, as residências que a compõem têm localização e vista privilegiadas. 

Gabiroba conta com aproximadamente 3.000 (três mil) habitantes. 

 

 

Foto da vista da casa de um morador de Gabiroba 

 

Os moradores de Gabiroba frequentam a mencionada praia. Há residentes da 

favela que desenvolvem negócios na orla. Alguns são donos de barracas de plástico que 

                                                 
19 Laço de parentesco alterado para dificultar a identificação da favela.  
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servem como ponto de venda de alimentos e aluguel de cadeiras e guarda-sóis para 

banhistas. Os moradores de Gabiroba também praticam atividades esportivas na praia, 

momento em que há interação com os moradores do bairro situado no entorno da favela. 

Correm pela orla, nadam e surfam no mar, disputam campeonatos de futebol, volêi e 

futvôlei, jogam “peladas” em quadras delimitadas na areia.20 É comum vê-los fazendo 

apostas em dinheiro com relação ao resultado das partidas. Alguns dos esportistas 

reconhecidos mundialmente saíram de Gabiroba e tiveram seu talento aprimorado nas 

areias da praia em frente à favela.  

Gabiroba é vizinha de outra favela, a qual designarei “Jerivá”. Jerivá conta com 

aproximadamente 2.000 (dois mil) habitantes. As duas favelas têm histórias de 

ocupação e características distintas. Entretanto, é comum ouvir aqueles que não residem 

nessas comunidades fazendo referência a ambas como um único complexo. Em razão da 

proximidade, as comunidades interagem intensamente, e o que ocorre em uma favela 

influencia a outra.  

Há, desde a primeira década dos anos 200021, uma disputa entre facções rivais 

para ocupação das duas favelas. Uma das facções, a que chamarei de Facção A, 

dominou, durante a maior parte do período de vinte anos em que perdura a disputa, a 

favela Gabiroba. A outra facção, que designarei Facção B, majoritariamente dominou, 

no mesmo espaço de tempo, a favela Jerivá.22 Em virtude dessa soma de razões, ao 

longo deste trabalho será frequente a menção à favela Jerivá.  

Gabiroba e Jerivá foram das primeiras favelas a integrar o Programa das UPPs23, 

planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional 

                                                 
20 A título exemplificativo: todo domingo, de 8h às 10h da manhã, moradores de Gabiroba, Jerivá e do 

bairro vizinho se reunem para disputar uma partida de futebol na areia da praia.  
21 Sobre o surgimento das facções criminosas no Rio de Janeiro e a disputa de território entre estas, 

conferir o item 2.2 do próximo capítulo. Para uma visão mais aprofundada, conferir LUDEMIR, Julio. O 

Bandido da Chacrete. Rio de Janeiro: Record, 2007; LUDEMIR, Julio. Lembrancinha do adeus: 

história[s] de um bandido.São Paulo: Editora Planeta, 2004; GLENNY, Misha. O Dono do Morro: Um 

homem e a batalha pelo Rio. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
22 É muito comum ouvir os moradores dizendo que “Gabiroba é da Facção A” e “Jerivá é da Facção B”. 

Estas afirmações estáticas, contudo, não refletem a realidade das duas favelas. Até meados os anos 2000, 

Gabiroba e Jerivá eram ocupadas pela Facção A. A partir de uma guerra de facções que durou alguns 

anos, Jerivá passou a ser do controle da Facção B, e Gabiroba manteve-se no controle da Facção A. A 

partir do ano de 2016, como se verá ao longo desta dissertação, foram realizadas constantes tentativas de 

ocupação de Gabiroba por parte da Facção B, algumas bem sucedidas. Gabiroba passou considerável 

período do ano de 2018 ocupada pela Facção B. 
23 O Programa das UPPs também ficou conhecido como “política de pacificação”, notadamente em 

virtude da pretensão de eliminar a ostentação de armas e a violência nas comunidades, por meio de uma 

intervenção direta (“direta” no sentido de presencial, isto é, por meio da presença física de representantes 

do Estado nas comunidades – em especial de policiais militares) e armada do Estado. Neste sentido, a 

 



19 

do Rio de Janeiro.24 O Programa tinha por medida a instalação de unidades de força 

policial em comunidades do Rio de Janeiro, com a justificativa de que o poder de 

polícia era exercido por “facções criminosas armadas, dirigentes dos tráficos de drogas 

locais”25. A política de segurança pública tinha por propósito “transferir o controle das 

favelas das gangues de traficantes e milícias para o Estado brasileiro – literalmente de 

um dia para o outro” 26. O objetivo era “recuperar o controle de territórios tomados pelo 

crime organizado, desarmando o tráfico de drogas e permitindo a integração social, 

econômica e política das favelas com a cidade” 27. Foi instalada uma única UPP para 

atender Gabiroba e Jerivá.  

 Após a instalação da UPP, Gabiroba e Jerivá passaram por transformações 

significativas. No período marcado pela preparação da cidade do Rio de Janeiro para ser 

uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 e sede das Olimpíadas de 2016 28, as 

comunidades começaram a ser descritas pela mídia como “pacificadas”.29 A visão 

positiva das favelas, divulgada pela mídia, e sua localização privilegiada, foram 

catalisadoras do turismo local, aumentando a circulação de dinheiro na área.30 Na 

                                                                                                                                               
Política das UPPs pode ser considerada uma intervenção “de cima para baixo” do Estado (WEBER, 

Alexandre de Vasconcelos. Transmissão de patrimônio habitacional em favelas. Niterói: Editora UFF, 

2007). 
24 Ver o Decreto Lei Estadual nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009; o Decreto Lei Estadual nº 42.787 de 06 

de janeiro de 2011; e a Lei Estadual 5.890 de 14 de janeiro de 2011. 
25 UPP Unidade de Polícia Pacificadora. Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq>. Acesso 

em: 30 de dezembro de 2016. 
26 BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da 

transformação do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 44. 

Disponível em: < 

<http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Jan

eiro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018.  
27 UPP Unidade de Polícia Pacificadora. Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq>. Acesso 

em: 30 de dezembro de 2016. 
28 A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 foi ratificada em 30 de outubro de 2007 

pela FIFA; o anúncio do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas foi feito pelo Comitê Olímpico 

Internacional em 02 de outubro de 2009. 
29 Sobre o apoio da mídia, conferir p. 44 do relatório “O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: 

Uma análise da transformação do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs”, 

realizado pelo BANCO MUNDIAL em 2011. O relatório produzido pelo Banco Mundial também 

menciona, como momento importante dessa construção midiática positiva, a série de reportagens 

especiais publicadas pelo jornal O Globo em agosto de 2009, intitulada “Democracia nas Favelas”. 

(BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da transformação 

do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 44. Disponível em: 

<http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Jan

eiro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018).  
30 A título exemplificativo, algumas reportagens sobre o aumento do turismo – e, por consequência, da 

circulação monetária e do número de serviços de hospedagem, gastronomia, entre outros ‒ divulgadas por 

mídias com diversos perfis: <https://www.cartacapital.com.br/politica/favelas-da-zona-sul-carioca-sao-

sucesso-entre-turistas-4527.html>; <https://oglobo.globo.com/rio/cinco-favelas-que-atraem-turistas-no-

rio-14031060>; <https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-

 

http://www.upprj.com/index.php/faq
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
http://www.upprj.com/index.php/faq
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
https://www.cartacapital.com.br/politica/favelas-da-zona-sul-carioca-sao-sucesso-entre-turistas-4527.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/favelas-da-zona-sul-carioca-sao-sucesso-entre-turistas-4527.html
https://oglobo.globo.com/rio/cinco-favelas-que-atraem-turistas-no-rio-14031060
https://oglobo.globo.com/rio/cinco-favelas-que-atraem-turistas-no-rio-14031060
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2016/07/favelas-do-rj-tem-hostels-para-turistas-estrangeiros.html
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sequência, Gabiroba e Jerivá foram inseridas no programa “Morar Carioca”, planejado 

pela Secretaria de Habitação e Cidadania do Rio de Janeiro. O objetivo do programa era 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades, por meio da 

realização de obras de infraestrutura e instalação de equipamentos públicos.31  

Foi no referido contexto que, no início desta década, comecei a frequentar 

Gabiroba – como já explicado, o meu contato com a comunidade precedeu a realização 

da pesquisa que deu origem a esta dissertação. Durante aquele período, fui testemunha 

de uma comunidade com vida socioeconomicocultural intensa. Para ali se dirigiam 

pessoas de todos os perfis e espaços da cidade32.  

Foram inaugurados na favela de Gariroba – e em Jerivá, dentro da mesma 

conjuntura – restaurantes, hostels, pousadas, entre outros estabelecimentos comerciais. 

A maioria desses estabelecimentos era gerenciada por moradores do local.33  

O empreendedorismo por parte dos moradores de Gabiroba e Jerivá foi 

impressionante. Restaurantes estreados nessas comunidades receberam importantes 

prêmios gastronômicos, e dois estabelecimentos passaram a sediar festas promovidas 

pela Rede Globo34. Em razão de proibição feita pela UPP, as favelas foram compelidas a 

não mais promover bailes funk 35. Contudo, tornou-se muito popular nas duas favelas 

uma festa de estilo musical black music, organizada por um grupo de moradores-

                                                                                                                                               
turismo/noticia/2016/07/favelas-do-rj-tem-hostels-para-turistas-estrangeiros.html>; 

<https://oglobo.globo.com/rio/bairros/moradores-do-asfalto-se-mudam-para-comunidades-pacificadas-

8989666>.  
31 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, Conheça o Programa Morar Carioca, 22/01/2015. Disponível 

em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa>. Acesso em: 11 de dezembro de 2016. 
32 Não posso deixar de mencionar a importante discussão sobre a “gentrificação” das favelas em razão da 

Política de Pacificação e de urbanização das áreas.  Neiva Vieira e Marco Antônio Mello, por meio de 

estudo realizado na favela Santa Marta, na Zona Sul do Rio de Janeiro, constatam que “uma tentativa de 

controle mais sistemático das estratégias informais a serviços urbanos”, somada à cobrança “de taxas por 

seu fornecimento”, aumentaram de forma significativa “o custo de vida na favela” (CUNHA, Neiva 

Vieira da; MELLO, Marco Antonio da Silva. A UPP e o processo de urbanização na favela Santa Marta: 

notas de campo, p. 467-469. In:.MELLO, Marco Antônio da Silva; MACHADO DA SILVA, Luiz 

Antonio; FREIRE, Leticia de Luna; SIMÕES, Soraya Silveira (orgs.). Favelas cariocas: ontem e hoje. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2012). A “expulsão branca”, até onde pude constatar in loco e por intermédio 

de relatos dos moradores, não ocorreu em Gabiroba. A referência ao período em que a UPP “funcionou”, 

como se verá ao longo desta dissertação, é nostálgica. Entretanto, é possível que o processo de “expulsão 

branca” tenha sido interrompido – e por isso não chegado a se consolidar. 
33 Alguns moradores também construíram novos apartamentos e/ou novos quartos em suas residências 

com o intuito de alugá-los por temporada ou por períodos maiores a turistas, cuja presença se tornou 

constante na favela.  
34 A Rede Globo de Televisão é uma empresa de telecomunicações brasileira, sediada no Rio de Janeiro e 

atuante no mercado há mais de 60 anos, sendo responsável pela construção de uma imagética que serve 

de referência nacional enquanto padrão em variadas áreas culturais. 
35 Sobre a discussão a respeito da proibição do baile funk nas favelas, ver BANCO MUNDIAL, op. cit, p. 

74. 

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2016/07/favelas-do-rj-tem-hostels-para-turistas-estrangeiros.html
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trabalhadores36 das comunidades. Uma das edições do evento alcançou público de mais 

de 5.000 (cinco mil) pessoas. 

Além dos turistas de outros países ou de outros lugares do Brasil, a favela 

também recebia visitas de moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro. “A gente 

pensou que era asfalto; que tínhamos direito de asfalto [...] a polícia sabia que a gente 

não era asfalto, mas o asfalto vinha pra cá, e a polícia era obrigada a respeitar a 

favela”37. Essas foram as palavras de uma moradora de Gabiroba em conversa no início 

do ano de 2017, referindo-se à conjuntura das duas comunidades, desde a instalação da 

UPP até a metade do ano de 2016. “Depois a UPP parou de funcionar, e virou essa falta 

de respeito que você está vendo”, complementou minha interlocutora.  

As expressões “a UPP fracassou”38 ou “a UPP parou de funcionar” foram muito 

constantes em conversas com os moradores de Gabiroba, durante o trabalho de campo. 

Segundo os dados que construí nos anos de 2017 e 2018, “a favela fala”39 que a UPP 

“fracassou” a partir da segunda metade do ano de 2016. Nessa ocasião, apesar de a 

unidade da polícia militar permanecer sediada nas comunidades, a Facção A e a Facção 

B retomaram as investidas para controlar o território de Gabiroba e Jerivá. O período foi 

marcado por incessante troca de tiros entre essas duas facções e, ocasionalmente, entre 

as facções e a polícia militar40.  

O cenário em que desenvolvi minha pesquisa, portanto, não foi de prosperidade 

em Gabiroba. O período caracterizou-se por fechamento da maior parte dos 

estabelecimentos comerciais inaugurados nos anos anteriores, bem como por 

inviabilização de eventos culturais e de festas comumente ser realizadas na favela. 

Como consequência da conjuntura, eu notava constante rancor nos relatos dos 

                                                 
36 “Trabalhador” é expressão utilizada para fazer referência a todos aqueles que residem nas comunidades 

e não têm envolvimento com facções criminosas. Ver GLENNY, Misha. O Dono do Morro, versão digital 

Kindle, Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, posição 478/4588.  
37 É muito comum notar nas falas dos moradores de Garibora referentes ao período de alta circulação 

monetária comparações da favela com bairros de classe média, os quais também são designados pelos 

moradores de Gabiroba, de forma genérica, como “asfalto”. “Gabiroba ficou tipo Ipanema [bairro de 

classe média alta situado no Rio de Janeiro], só que com mais gringo”, me disse em entrevista uma 

moradora de Gabiroba.  
38 O assunto será abordado com mais detalhes nos itens 2.3 e 2.4 desta dissertação.  
39 Valho-me aqui de analogia à expressão “o bairro fala”, constante na obra O bairro fala: conflitos, 

moralidades e justiça no conurbano bonaerense, de Lucía Eilbaum (EILBAUM, Lucía, op. cit). 
40 Elizabete Albernaz, em sua tese de doutorado, realiza uma etnografia sobre o Morro do Palácio, favela 

de Niterói. No trabalho, Albernaz também traz percepção semelhante sobre o momento vivido pela favela 

por ela estudada. (ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. Dissertação 

(Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, p. 18).  
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moradores de Gabiroba a respeito da situação em que a favela se encontrava. As 

narrativas dos moradores costumavam ser complementadas por uma referência 

nostálgica a momentos anteriores da história da favela em que eles eram “respeitados” 

pelos traficantes e pela UPP.  

Realizada a exposição sobre a delicada conjuntura em que a pesquisa foi 

realizada, passo a descrever, na sequência, o seu objeto.  

   

 

1.3 Sobre o objeto da pesquisa: “A gente só quer respeito” 

 

Iniciei a pesquisa tomada pela presunção de que escreveria uma dissertação 

sobre a desaprovação dos moradores de Gabiroba com relação ao Programa das UPPs. 

Tinha – ainda tenho – críticas ao formato desse programa de segurança pública, que 

consiste em uma intervenção “de cima para baixo” por parte do Estado, sem 

preocupação com a compreensão dos saberes locais das comunidades. O programa se 

propõe a apresentar às comunidades ideais estéticos e padrões desejáveis de organização 

do espaço. 41  

Contudo, minha certeza, como costuma ocorrer, estava equivocada. Durante a 

construção da pesquisa, ouvi, claro, críticas a episódios ocorridos durante o período em 

que a UPP “funcionava”. Contudo, exceto quando meus interlocutores eram ligados a 

partidos políticos de ideologia de esquerda42, as falas pejorativas não eram direcionadas 

ao Projeto UPP, mas a comandantes e plantões específicos.43 A seguir, transcrevo trecho 

de uma das conversas que mantive com um morador de Gabiroba na segunda metade do 

ano de 2017, na qual se observa o caráter pessoal das avaliações sobre os policiais da 

UPP: 

 

                                                 
41 WEBER, Alexandre de Vasconcelos. Transmissão de patrimônio habitacional em favelas. Niterói: 

Editora UFF, 2007. 
42 Conforme se verá no item 2.1 desta dissertação, há, em Gabiroba e em Jerivá, moradores filiados a 

partidos políticos – a maior parte de ideologia de esquerda.  
43 Como já exposto anteriormente, os comandantes de cada UPP, e os integrantes dos plantões a ele 

vinculados, são alterados periodicamente, com o intuito de mitigar práticas de corrupção ou desvio 

(PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração institucional 

de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em 

Antropologia), UFF, Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p. 

101). 
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Morador: “[...] Tem dois plantões, um que odeia a Facção A e outro que 

odeia a Facção B; aí a gente já sabe: no bonde do Carlos vai ter 

trocação44 de tiros com Gabiroba, no bonde do Paulo vai ter trocação 

com Jerivá”.  

 

 No Relatório construído pelo Banco Mundial a partir de pesquisa empírica 

realizada, ao longo do ano de 2011, em diversas comunidades do Rio de Janeiro, há 

conclusão parecida: 

 

Talvez o achado mais importante sobre este tema seja o de que, 

embora a UPP represente uma tentativa de trazer a paz para as favelas 

para quem vê de fora e para a narrativa oficial, na visão da maioria 

dos moradores a UPP representa uma tentativa por parte do Estado de 

pacificar a polícia. No entanto, alguns casos de abuso que foram 

relatados mostram que esse novo relacionamento ainda precisa ser 

institucionalizado. Embora reconheçam a mudança do comportamento 

da nova polícia, os moradores em geral também enfatizam que essa 

nova relação “depende do plantão” de cada policial ou capitão.45  
 

Em razão da diferença de comportamento de cada policial, a avaliação negativa 

ou positiva por parte dos moradores também é direcionada pessoalmente aos integrantes 

da UPP, e não ao projeto de segurança pública. Seguindo a mesma lógica, a avaliação 

positiva ou negativa por parte dos moradores com relação aos traficantes, também 

chamados de “Meninos”46, varia de acordo com a postura adotada por cada um destes.  

Na primeira metade do ano de 2017, tive um encontro com Lúcia, moradora de 

Jerivá e amiga de meu tio, para falar sobre a situação das duas favelas. Meu tio havia 

lhe contado sobre a minha dissertação de mestrado, e ela gentilmente se dispusera a me 

ajudar com a construção de alguns dados.  

Nos encontramos em sua casa, e Lúcia passou a falar descontraidamente a 

respeito de suas percepções sobre a conjuntura. A conversa foi muito importante para 

meu trabalho e, portanto, farei referência ao diálogo mais vezes ao longo da dissertação. 

No item 3.3 da dissertação, narro o encontro com mais detalhes. Neste momento, acho 

                                                 
44 A palavra “trocação” é um neologismo que tem a função de ser um adjunto adnominal de intensidade. 

Significa que a troca de tiros será abundante. 
45 BANCO MUNDIAL, op. cit, , p. 15. 
46 Em Gabiroba e em Jerivá, Meninos ou Meninos do Movimento é categoria nativa que se refere a 

traficantes – sejam estes da facção que for. Logo no início de minha pesquisa de campo, meu tio sugeriu 

que eu parasse de utilizar as expressões “tráfico” ou “traficantes” em locais públicos da favela; segundo 

ele, “só quem é de fora da favela fala abertamente a palavra traficante”.  
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importante reproduzir pequeno momento da conversa, em que Lúcia expõe a 

insatisfação dos moradores com os traficantes que estavam circulando no local:  

 

Lúcia: “[...] A relação dos moradores com os Meninos está ruim em 

Gabiroba e em Jerivá. Isso nunca existiu aqui, os caras ostentando fuzil 

em frente à escola da comunidade, com crianças passando [...]”.  

Eu: “Isso não existia antes da UPP?”.  

Lúcia: “Não! Uns que eram maus, mas isso não era regra, os maus 

acabavam indo embora. Em geral eles nos respeitavam. Aqui a gente só 

quer respeito [...]”. 

Lúcia: [...] O problema desses Meninos é que eles não foram criados 

aqui, não sabem as regras da favela e nem querem, e os que são daqui 

agem como se fossem “de fora”, não olham pra favela. Os bandidos de 

antes não eram assim, não [...]. Não, não, nem em Gabiroba nem em 

Jerivá, isso não existia 

 

 A cada encontro que eu mantinha com os moradores de Gabiroba ‒ e também de 

Jerivá ‒, minha tese se confirmava. As percepções dos meus interlocutores sobre “as 

polícias” (“polícia boa” e “polícia má”) e os Meninos (“Meninos bons” e “Meninos 

maus”) não se pautavam por opiniões pessoais sobre projetos de segurança pública. 

Pautavam-se pelo “respeito” por parte destes agentes a regras, valores e interesses que 

os residentes entendiam que, em determinados contextos, deveriam orientar condutas na 

comunidade; em outras palavras, o “respeito” à “moralidade da favela”47. Como 

exceção à afirmativa, lembro a ressalva feita antes: alguns moradores, ligados a partidos 

políticos de ideologia de esquerda, manifestavam críticas ao Programa das UPPs como 

um todo. Tais moradores não constituiam, contudo, maioria.  

 

1.4 Metodologia e inserção no campo: “A sobrinha do Fernando” 

 

“A sobrinha do Fernando”. Assim se referiam a mim em Gabiroba – e, confesso, 

por vezes era a forma pela qual eu mesma escolhia me apresentar. A identificação 

                                                 
47 Ver item 1.1 e item 5.1 desta dissertação. 
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legitimava minha presença nos espaços: eu tinha o aval48 de um morador – bem popular, 

importante dizer – da favela. Valendo-me desse “crachá etéreo”, iniciei minha pesquisa 

etnográfica, caracterizada pelo método da observação participante, isto é, marcada pela 

construção de dados a partir do que foi observado diretamente e vivenciado no campo. 

Também realizei entrevistas abertas com os moradores da comunidade, com o objetivo 

de “compreender a vida cotidiana da favela em questão” 49, por meio de conversações 

informais.   

Como disse antes, eu já frequentava a favela desde meados de 2013, quando meu 

tio se mudou para Gabiroba. Por essa razão, criei vínculos com moradores e com 

espaços da comunidade, os quais precederam o presente trabalho. Assim, em muitas 

ocasiões me obriguei a realizar sincero esforço na busca do “estranhamento necessário” 

à construção desta dissertação.50 A dificuldade foi ainda maior, penso, em razão da 

minha formação: sou graduada em Direito, e não tinha, pois, uma socialização 

antropológica prévia.  

A partir do momento em que decidi iniciar a pesquisa – primeiras semanas do 

ano de 2017 –, passamos, eu e meu tio, Fernando, a realizar passeios por Gabiroba. Meu 

tio ia me apresentando às pessoas com as quais cruzávamos: “esta aqui é minha 

sobrinha” ‒ num misto de vaidade e precaução. Com essa assertiva demonstrava, penso, 

orgulho pela família e, ao mesmo tempo, tornava público que eu passaria a frequentar a 

favela mais vezes, solicitando implicitamente que me acolhessem.  

Certa vez, durante nossas caminhadas pela favela, paramos para jantar em um 

dos restaurantes de Gabiroba. Era um daqueles estabelecimentos inaugurados quando a 

UPP “funcionava”, frequentados no período também por turistas e residentes de outros 

bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro (chamados na favela de “moradores do 

asfalto”51).  

                                                 
48 Sobre a importância do “aval” nas relações da favela, ver ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, 

Democracia sem Cidadãos. Dissertação (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói.  
49 CORRÊA, Cláudia Franco. Controvérsias entre o direito de moradia em favelas e o direito de 

propriedade imobiliária na cidade do Rio de Janeiro: “O direito de Laje” em questão. Rio de Janeiro: 

Topbooks, 2012, p. 41. 
50 VELHO, Gilberto. O antropólogo pesquisando em sua cidade: sobre conhecimento e heresia. (p. 80-

86). In: VIANNA, Hermano; KUSCHNIR, Karina; CASTRO, Celso (Orgs.). Um antropólogo na cidade: 

Ensaios de antropologia urbana. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
51  Elizabete Albernaz explica que “no jargão popular, asfalto significa o também o lugar de habitação de 

todo aquele sobre o qual não se pode atribuir o rótulo de favelado” (ALBERNAZ, E. R. Palácios sem 

Reis, Democracia sem Cidadãos. Dissertação (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-

graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, p. 116) 
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O restaurante estava vazio e, por esse motivo, os dois donos do estabelecimento 

– um homem e uma mulher, aos quais chamarei a partir de agora, respectivamente, de 

João e Paula –, amigos de meu tio, iniciaram uma conversa conosco. Após muitas horas 

de agradável “papo fiado”, meu tio lhes perguntou como estavam os “eventos do 

restaurante”. Na sequência, meu tio me explicou que o casal havia organizado diversos 

eventos culturais importantes para a comunidade, no período em que a UPP 

“funcionava”. Entre esses eventos figuravam festas com apresentações de artistas da 

comunidade e mutirões para revitalização ecológica de espaços.  

Em resposta ao questionamento de meu tio, João e Paula passaram a nos narrar a 

profunda tristeza que sentiam ao ver a “situação”52 de Gabiroba, onde a troca de tiros 

havia se integrado ao cotidiano. Ambos, em particular, eram ideologicamente contrários 

ao Programa da UPP, mas ressalvaram que “ninguém apoia a situação como está”. Não 

conseguiam mais promover eventos de grande porte, enfatizaram os moradores, porque 

não sentiam ser seguro levar “o asfalto para dentro da favela”, afinal “nem mesmo a 

favela estava segura na favela”. 

Comentei, em seguida, que estava cursando o mestrado em Sociologia e Direito 

da UFF53, na linha de Segurança Pública, razão pela qual era do meu interesse entender 

melhor o momento que estava sendo vivido por Gabiroba. A conversa seguiu: 

 

João: “Aliás, tinha falado com Fernando, estamos organizando um grupo 

de lideranças para falar sobre a situação de Gabiroba e de Jerivá”.  

Fernando: “Como que tá?” 

João: “Indo. Por que vocês não aparecem no próximo?”  

 

João e Paula seguiram explicando que alguns moradores de Gabiroba e Jerivá 

buscavam lutar contra o esvaziamento das favelas, decorrente dos frequentes tiroteios. 

Esvaziamento este que, além de pragmaticamente prejudicar os negócios, se 

consolidado representaria o fim de um momento “tão bonito da favela”. Segundo o 

casal, esses atores estavam realizando reuniões semanais para dialogar sobre o assunto e 

buscar meios de resolver o problema. Especificamente para esse fim, haviam criado 

uma Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá.  

                                                 
52 Sobre o uso da palavra “situação” em Gabiroba, ver item 1.6 desta dissertação. 
53 Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 
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O objetivo da Associação era unir forças para promover eventos conjuntos nas 

comunidades, de forma que a vida socioeconômica e cultural destas permanecesse ativa. 

Na visão de João e Paula, manter a realização de atividades nas comunidades também 

faria com que as duas favelas não fossem “esquecidas pela mídia”. A mídia constituía, 

na visão deles, um dos instrumentos de pressão para que tanto os policiais quanto os 

bandidos mantivessem “o respeito na comunidade”. 

Em razão desse convite, duas semanas depois fui apresentada a um grupo de 

moradores de Gabiroba e Jerivá54. Seus integrantes se autodenominavam (e, vim a 

descobrir depois, também eram assim reconhecidos pelos outros moradores de Gabiroba 

e Jerivá) “lideranças” das favelas. Passei a frequentar reuniões toda semana pelo 

período de aproximadamente oito meses, quando o grupo se desarticulou. Os detalhes a 

respeito da minha recepção no grupo e aquilo que ali era debatido serão descritos no 

capítulo 3. 

Minha presença no grupo teve muita importância na construção deste trabalho. 

Em especial porque, como explicarei no tópico seguinte, em Gabiroba não se costuma 

falar sobre a polícia e sobre os traficantes em espaços públicos e com pessoas em que 

não se confia.55  

A partir de relações construídas no grupo, e também por intermédio de contatos 

promovidos por meu tio, fui tendo acesso, em vínculos de confiança trançados pela 

convivência, a opiniões pessoais a respeito dos policiais e dos traficantes. Todos os 

relatos me foram fornecidos sob a promessa de que não divulgaria nomes ou 

identificações precisas dos meus interlocutores. A promessa, como se vê, está sendo 

cumprida. Foi a partir de percepções, confissões, reclamações e até fofocas e boatos56, 

que, entre outros elementos, construí os dados que compõem a presente pesquisa.  

Participei, ainda, de algumas das reuniões promovidas quinzenalmente pelos 

comandantes da UPP, com a finalidade de ouvir as opiniões dos moradores sobre a 

                                                 
54 Ouvi críticas de moradores de Jerivá no sentido de que a referida Associação de Comerciantes atendia 

majoritariamente aos interesses de Gabiroba. As reclamações eram justificadas no fato de que as reuniões 

ocorriam, em geral, em estabelecimentos situados em Gabiroba; também argumentava-se que o corpo da 

Associação de Comerciantes era composto em sua maioria por residentes de Gabiroba.  
55 Misha Glenny faz observação semelhante sobre a Rocinha: “Mesmo nos bons tempos, as pessoas nas 

favelas relutam em falar sobre o tráfico de drogas, sobretudo com gente de fora” (GLENNY, Misha. O 

Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015. Versão digital Kindle, posição 

1334/4588.).   
56 Conferir ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. Dissertação (Doutorado 

em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, p. 38).  
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atuação da polícia no local, tal como a que descrevi na primeira parte desta Introdução. 

Não tive interlocução relevante, porém, com os policiais ou com os traficantes. A opção 

por dialogar com esses dois agentes me parecia arriscada. Penso que os moradores de 

Gabiroba não se sentiriam à vontade para expressar suas opiniões tendo constatado uma 

relação de proximidade minha com os mencionados atores.  

 

1.5 Refletindo sobre o campo: “Claro que não é a mesma favela!” 

 

 A interação entre Gabiroba e Jerivá me impressionou, desde o primeiro 

momento. Nas conversas iniciais com moradores de Gabiroba, eu notava a menção 

frequente a Jerivá. Cogitei incluir Jerivá também como “campo”. Um dos episódios 

vividos na Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá me fez mudar de ideia.  

 Era maio de 2017. A Associação de Comerciantes havia marcado uma reunião 

na Associação de Moradores de Jerivá. Cheguei às 19h, horário combinado entre todos. 

Ao chegar ao local, porém, só encontrei dois homens, os quais ainda não conhecia. Eles 

se apresentaram como moradores de Jerivá. Um era Manoel, de quem já falei outras 

vezes. O outro chamarei de Otávio. A hora foi passando, e sem sinal dos demais 

participantes da reunião. Manoel interrompe o silêncio reclamando, em tom irritado: 

 

Manoel: “Aí, caralho, é isso que acontece quando a reunião é aqui em 

 Jerivá”.  

Eu: “Calma, eles já devem estar chegando”. 

Otávio: “Não, menina, você não tá entendendo...”  

Manoel: “Essa discussão é antiga. A gente diz pra eles que essa 

Associação só tá preocupada com Gabiroba. Aí eles marcam a reunião 

aqui pra dizer que não, que tão preocupados com Jerivá. O que acontece? 

Ninguém aparece. Com todo respeito a você, menina, nenhum “cria” 57 

aparece”. 

Eu: “Não, tudo bem...”  

Manoel: “Aí as reuniões são todas em Gabiroba, tem um ou dois de 

Jerivá. E a Associação é pras duas. Aqui ó que é pras duas favelas”.  

   

                                                 
57 A explicação a respeito do significado da categoria nativa “cria” está no capítulo 2 desta dissertação. 
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A conversa seguiu dessa forma por um tempo: reclamações em razão da 

ausência dos integrantes da Associação de Comerciantes à reunião marcada. Então 

Manoel disse, sem que eu tivesse lhe perguntado nada: 

 

Manoel: “O que você tem que entender, menina, é que aqui são duas 

favelas diferentes. [...] Você é sobrinha do Fernando, né? Então, quando 

ele fez o evento dele aqui, só colocou fotos das lideranças58 da Gabiroba 

e falou que era um evento de “Gabiroba e Jerivá”. Eu sei que é seu tio, 

mas fiquei puto”. 

Otávio: “É tudo perto, mas não é a mesma coisa! Você tá entendendo?” 

Eu: “Tô sim. É que tem tanta coisa em comum... Pra mim, que tô 

escrevendo, às vezes até parece uma favela só, um complexo só”. 

Manoel: “Claro que não é a mesma favela! Como assim a mesma 

favela?”  

Otávio: “Não, não mesmo. O pessoal daqui sabe te falar do pessoal de lá, 

o pessoal de lá sabe te falar do pessoal daqui. Elas têm coisa parecida? 

Têm. Mas as favelas são coisas separadas. Não tem isso de “complexo”. 

Têm história diferente, Associação diferente, facção diferente. É 

diferente, menina, pelo amor de Deus! [...]”. 

  

Manoel e Otávio sugeriram que a conversa seguisse ao longo de um passeio por 

Jerivá. Pretendiam me mostrar que a favela se desenvolvera de forma diferente de 

Gabiroba, e portanto ambas não poderiam ser tratadas como uma coisa só. No percurso, 

os dois foram “plotando no terreno toda uma arquitetura imaginária” 59. Referiam-se a 

casas que não existem mais, “exercitavam a memória em exercícios nostálgicos dos 

teres e haveres coletivos de antigamente” 60.  

Saí da reunião convencida de que não poderia falar das duas favelas como um 

único complexo. Meu campo era, então, Gabiroba, ainda que eu também interagisse 

com moradores de Jerivá – que me eram apresentados por intermédio de moradores de 

Gabiroba. Contudo, não podia deixar de reconhecer que a história de Gabiroba em 

                                                 
58 Sobre o conceito de lideranças, ver o capítulo 2 desta dissertação. 
59 VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva. Orlando Molica (desenhos). Quando a Rua vira 

Casa, Niterói: Eduff, 2017, p. 43. 
60 VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva, op. cit, , p. 43. 
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muitos momentos tocava a história de Jerivá. Além disso, as favelas viviam momentos 

semelhantes, e opiniões de moradores de Jerivá haviam sido fundamentais para a 

compreensão de pontos da pesquisa. Assim, a despeito da delimitação do meu campo, 

decidi que faria menção à Jerivá em vários momentos da dissertação.  

Meses mais tarde, quando assistia a uma banca de doutorado da UFF, cuja 

pesquisa havia se desenvolvido em Gabiroba, uma das frases da orientanda que estava 

sendo avaliada me confortou: 

 

Orientanda: “Gabiroba e Jerivá são coisas distintas. Não dá pra misturar 

as duas, e é um absurdo fazerem isso. Mas não dá para falar de uma sem 

falar da outra”.   

 

Considerei esta a melhor interpretação sobre as duas favelas: são comunidades 

distintas, mas não dá para falar de uma sem falar da outra. E foi assim, com base nessa 

percepção, que eu segui minha pesquisa. 

 

1.6 Dificuldades no campo: “Na favela, o privado é público e o público é privado” 

 

Moradora de Gabiroba: “Eles dois são foda. É foda, vivem que nem 

Adão e Eva, o dia inteiro nus. Às vezes eu bato na janela deles e digo: 

sou sapatão, não quero ficar vendo homem nu não. Ainda mais branco”. 

 

O trecho é transcrito de conversa informal que mantive com uma moradora de 

Gabiroba em outubro de 2017. Minha interlocutora comentava sobre a proximidade 

física das casas da favela, o que a obrigava a partilhar da vida íntima de vizinhos, 

mesmo a contragosto. Ao fim da conversa, perguntei-lhe o que pensava ter 

desencadeado o tiroteio da semana anterior, ao que ela respondeu: “Teve?”.  

Esse tipo de contraste era comum em Gabiroba. Meu tio, em conversa ocorrida 

em 2016, comentou em tom de brincadeira: “na favela, o privado é público e o público é 

privado”. Questões por ele consideradas “privadas”, tais como vida sexual ou 

dificuldades financeiras, costumavam ser tratadas abertamente na favela, sem que isto 

implicasse constrangimento dos envolvidos. Entretanto, alguns assuntos por ele 

considerados da “vida pública” eram tidos como tabus, como tiroteios ou mortes 

ocorridas na favela, e comentados apenas à boca miúda na comunidade, em segredo.  
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Durante a construção da pesquisa, lembrei-me da frase do meu tio, em diversos 

momentos. Em algumas ocasiões, ao tentar abordar assuntos “da vida pública” com os 

moradores de Gabiroba, sentia-me indagando aos porteiros retratados no trecho inicial 

do romance Honra Teu Pai, de Gay Talese: 

 

Os porteiros de Nova York sabem que uma pessoa pode ver demais e 

por isso a maioria deles adquiriu uma extraordinária capacidade de 

visão seletiva: sabem o que devem ver e o que ignorar, quando é 

conveniente ser bisbilhoteiro ou, ao contrário, displicente; se ocorrem 

acidentes ou discussões bem na frente de seus edifícios, a maior parte 

das vezes estão lá dentro e nada veem; e, quando ladrões fogem pelo 

saguão, quase sempre estão procurando um táxi para alguém. Um 

porteiro pode desaprovar suborno ou adultério, mas, ainda assim, está 

invariavelmente de costas quando o síndico passa uma propina ao 

fiscal do Corpo de Bombeiros, ou quando um morador cuja mulher 

está fora entra com uma moça no elevador. Não pretendo com isso 

acusar os porteiros de hipocrisia ou covardia, mas tão somente dar a 

entender que eles sabem perfeitamente, por instinto, que é bem melhor 

não se meter, e conjecturar que talvez eles tenham aprendido, pela 

experiência, que a pessoa não ganha nada por ser testemunha ocular 

das coisas feias da vida ou das loucuras da cidade. 61. 

 

Talvez a leitura de alguns relatos que constam desta dissertação provoque a falsa 

impressão de que assuntos envolvendo a polícia ou o tráfico eram tratados abertamente 

na favela. Não eram. Tive, em um primeiro momento, muita dificuldade de obter 

respostas sobre temas que perpassavam os “tabus da favela”. Afinal, como bem disse 

Cacá na reunião que narrei no início desta Introdução, algumas falas poderiam “custar 

vidas”. Os dados aqui constantes foram construídos a partir de “momentos de sorte”, em 

que estive no lugar certo e na hora certa, ou a partir de relações de confiança.  

Pude perceber que, com o fim do “funcionamento da UPP”, voltou a prevalecer 

em Gabiroba uma espécie de “Lei do Silêncio” ‒ “um acordo implícito entre as 

comunidades de que ninguém poderia falar sobre o tráfico de drogas”.62 Com a UPP, 

essa “Lei do Silêncio” ganhava, ironicamente, novos beneficiários: os policiais 

militares. Anteriormente a “Lei do Silêncio! tinha por propósito manter “a proteção das 

                                                 
61 TALESE, Gay. Honra teu Pai. Trad. Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011, p. 35. 
62 BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da 

transformação do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 31. 

Disponível em: < 

<http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Jan

eiro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
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fronteiras da favela” 63, garantindo que a polícia ficasse “à margem” 64. Nessa nova 

conjuntura em que a UPP fazia parte do cotidiano da favela, a lei passava a ter por 

finalidade manter a própria polícia protegida de investigações da “outra polícia”, a 

polícia “de fora” da favela65, que não fazia parte das transações locais.66  

Mesmo nos momentos em que os moradores de Gabiroba estavam dispostos a 

interagir, fornecendo-me informações, eu notava o uso de estratégias linguísticas para 

evitar palavras específicas. As palavras “tráfico” ou “traficantes” eram em geral 

substituídas por expressões como “os caras”, “os Meninos” ou “os Meninos do 

Movimento” 67. Narrativas envolvendo críticas à polícia ou aos traficantes eram 

formuladas a partir de palavras genéricas como “a situação da favela”, “o momento da 

favela”.  

A palavra “respeito”, cuja carga simbólica pretendo explorar ao longo desta 

dissertação, na minha percepção também cumpria o mesmo papel. Transmitia 

informações de forma que apenas os interlocutores conhecedores do cotidiano da favela 

a compreendessem com precisão. A expressão “eles estão nos desrespeitando” é 

suficiente para um morador demonstrar a insatisfação com a conjuntura, prescindindo 

da menção a episódios específicos e a nomes específicos.  

  

                                                 
63 BANCO MUNDIAL, op. cit.,  p. 31.. 
64 BANCO MUNDIAL, op. cit.,  p. 31. Disponível em: < 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janei

ro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
65 A expressão “polícia de fora” é muito utilizada em Gabiroba; refere-se à polícia que não faz parte da 

UPP.  Elizabete Albernaz, em sua tese de doutorado, realiza uma etnografia sobre o Morro do Palácio, 

favela de Niterói, onde também é apresentado o conceito de “polícia de fora”: “Dessa maneira, no 

Palácio, procurei descrever a “polícia de dentro” como a polícia dos “pactos locais”, vulberabilizada pela 

fragilidade dos meios de coerção disponíveis e, portanto, impedida de “produzir”. Para atender a demanda 

institucional por “produtividade”, emprega-se a “polícia de fora”, os Grupos de Ações Táticas (GAT), os 

quais desempenhavam o papel de extrair da favela todos os “rendimentos”, materiais e reputacionais, 

possíveis. Tudo isso em um ambiente “fácil de trabalhar” em razão de sua baixa visibilidade social e da 

situação de precariedade de seus moradores” (ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem 

Cidadãos. Dissertação (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói). A partir da intervenção militar, o Exército também passou a 

atuar como uma polícia “de fora”, conforme melhor se verá no item 4.4 e 4.8 desta dissertação. 
66 Sobre as transações locais, ver MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local 

do crime no Rio de Janeiro. Estud. av. [online]. 2007, vol. 21, n. 61, p.139-157. 
67 Sobre a expressão “Movimento”, Misse explica: “Movimento é o nome que se deu ao mercado local de 

drogas – inicialmente a maconha – nas favelas, nos conjuntos habitacionais, nas vilas e em outras áreas da 

periferia urbana do Rio de Janeiro, habitadas em sua grande maioria por populações de baixa renda. Seja 

como sinônimo de ‘boca de fumo’, seja como uma ampliação de seu significado original, de ‘movimento 

de vendas’, a expressão apareceu pela primeira vez como jargão no jogo do bicho. Atualmente, o 

movimento comparece na gíria de consumidores e vendedores de drogas ilícitas para representar vários e 

diferentes aspectos desse mercado” (MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização 

local do crime no Rio de Janeiro. Estud. av. [online]. 2007, vol. 21, n. 61, p.139-157). 
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1.7 Mais dificuldades no campo: “Cuidado com esse bloquinho aí” 

 

 “Cuidado com esse bloquinho aí, hein”, me advertiu Pedro, morador de 

Gabirobra, ao me ver fazendo anotações em um caderno de notas em um bar da 

comunidade. “A favela tá em guerra, não dá pra sair tirando fotos e anotando”, 

complementou o morador. Pedro estava me dando um conselho: tomar precauções para 

“evitar problemas com os caras68 na favela”. O morador sabia que eu estava escrevendo 

uma dissertação de mestrado que envolvia Gabiroba, e sugeriu que eu “ficasse mais na 

minha” 69. Meu tio já havia me dado conselho parecido: “fica esperta, não anda por aí 

com ar de pesquisadora”.  

A preocupação daqueles que sabiam que eu escrevia uma dissertação de 

mestrado na qual narraria a “situação” da favela justificava-se no fato de que eu poderia 

ser confundida com uma “X-9”, expressão equivalente à gíria “dedo duro”. Os Meninos 

do Movimento ou os policiais poderiam entender que o objetivo do material em 

construção era denunciar nomes ou produzir uma espécie de dossiê.  

Os que conhecem a dinâmica das favelas sabem que o envolvimento na política 

destas pode trazer “riscos muito sérios” 70 para a vida dos delatores. Igual perigo correm 

aqueles que, por mal entendidos, têm o azar de serem confundidos com delatores.71 Meu 

tio, eu lembrava, ao escrever um livro que se passava em uma favela do Rio de Janeiro, 

foi chamado à Boca72 para ser “julgado” – e por sorte saiu de lá com vida73 74.  

                                                 
68 A expressão “os caras”, no contexto em que me foi dita, fazia referência aos Meninos do Movimento e 

à polícia.  
69 Trecho transcrito da fala de Pedro. A expressão foi utilizada como sinônimo de “ser discreta”. 
70 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015. Versão digital 

Kindle, posição 909/4588. 
71 GLENNY, Misha, op. cit., .. versão digital Kindle posição 2547/4588. 
72 Boca é expressão que se refere às “bocas-de-fumo”. Para compreensão detalhada das bocas-de-fumo, 

seu funcionamento e hierarquias, conferir MISSE, Michel. As Ligações Perigosas, Mercado Informal 

Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio. In: Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: Estudos de 

Sociologia do Crime e da Violência Urbana, 1. ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
73 O “julgamento” é realizado em uma espécie de tribunal informal no qual os traficantes absolvem ou 

condenam uma pessoa por determinado ato que, em sua visão, fere a “lei” por eles imposta à comunidade. 

Está no escopo deste tribunal informal decidir se uma pessoa é ou não X-9. Misha Glenny explica que 

Orlando Jogador, um dos traficantes que asssumiu a posição de Dono do Morro na favela da Rocinha, 

situada no Bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, ficou conhecido, entre outros feitos, por instituir 

este tribunal – prática que se pulverizou posteriormente para outras favelas: “Orlando Julgador intituiu 

um tribunal informal para decidir, por exemplo, se um homem havia cometido estupro como afirmava a 

denunciante (ou, muitas vezes, a mãe da denunciante). Se ele se desse por satisfeito com as provas de que 

ocorrera o crime, então, no caso do estupro, o perpetrador era executado” (GLENNY, Misha. O Dono do 

Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015. Versão digital Kindle, posição 1288/4588)  
74 Fabiana Luci narra algumas dificuldades sofridas em realização de trabalho de campo no Vidigal: 

“Após quatro dias frequentando as diversas áreas do Vidigal, os entrevistadores foram novamente 
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Em razão dos conselhos que recebi, decidi que não faria mais anotações in loco 

no diário de campo em lugares públicos de Gabiroba. Precisei me valer de outras 

estratégias para construir os dados de forma eficiente e sem correr o risco de esquecer 

os detalhes do que eu via. Passei então a fazer pontuais gravações e a escrever no 

celular, de forma objetiva, os pontos relevantes do que observava. Por vezes, também 

enviava a mim mesma áudios com os detalhes das cenas a que assistia. Ao chegar em 

casa, transcrevia tudo para o caderno de campo.   

Pelo mesmo raciocínio, também não anunciava aos quatro ventos sobre a 

pesquisa que estava realizando. Tratava do assunto com os meus interlocutores, em 

entrevistas abertas e conversações informais, mas tentava ser o mais discreta possível 

sobre a pesquisa com as demais pessoas. Tomava cuidado com as perguntas que eu 

fazia e a quem as endereçava.  

 

 

1.8 “Por que algumas pessoas ganham nome, e outras não?” 

 

 Enviei as primeiras páginas deste trabalho a algumas amigas, para que estas me 

dessem opiniões sobre a pesquisa. Uma me perguntou: “por que algumas pessoas 

ganham nome, e outras não?”. O questionamento se referia ao fato de alguns 

interlocutores serem tratados por nomes próprios, e outros por termos genéricos como 

“um morador” ou “uma moradora”. Resolvi incorporar o questionamento a esta 

dissertação, para explicar, de forma breve, o raciocínio que me levou a adotar 

semelhante critério.  

 Como se perceberá ao longo da dissertação, meu envolvimento com Gabiroba 

transcendeu a pesquisa. Eu já conhecia a comunidade por intermédio do meu tio e, ao 

longo do ano de 2017, me envolvi na organização dos eventos criados pela Associação 

de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá. Assim, conheci número considerável de 

moradores das duas comunidades, alguns dos quais deram contribuições pontuais – 

embora importantes – à pesquisa. Outros interlocutores foram indispensáveis em 

diversos momentos e, portanto, serão mencionados várias vezes. Este foi o primeiro 

                                                                                                                                               
abordados pelas mesmas pessoas, que questionaram sua “presença constante” na comunidade, afirmando 

que essa presença começava a incomodar, e recomendaram a saída dos entrevistadores dali”. 

(OLIVEIRA, Fabiana Luci de. UPPs, direitos e justiça. Um estudo de caso das favelas do Vidigal e do 

Cantagalo. Maria Tereza Aina Sadek. Pedro Vieira Abramovay. Izabel Nuñez (Autores convidados). Rio 

de Janeiro: FGV, 2012, p. 18).  
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critério que me levou a utilizar apenas alguns nomes (todos fictícios): a recorrência à 

menção a determinadas pessoas ao longo do trabalho. 

 Além disso, em virtude da promessa de sigilo sobre determinadas falas, feita a 

alguns moradores, preferi não associá-las a nome algum. Embora eu tenha modificado 

os substantivos próprios desta dissertação, os leitores que conhecem Gabiroba e Jerivá 

seriam capazes de, lendo vários episórios, ligar o “nome” à “pessoa”, digamos assim.  

 

1.9 A divisão dos capítulos 

 

Como já afirmado, pretendo demonstrar, nesta etnografia, que as avaliações dos 

moradores com relação aos policiais e aos traficantes que circulam na favela pautam-se 

pelo “respeito” destes agentes à moralidade existente na favela em determinados 

contextos.  

Com tal propósito, busquei trazer para esta dissertação descrições de diversas 

situações vividas, ouvidas, percebidas, sentidas ‒ entre outros diversos particípios 

passados ‒ por mim em campo. Meu intuito era possibilitar aos leitores a visualização 

dos dados construídos ao longo da pesquisa. A organização do meu trabalho foi 

pensada, portanto, como um convite para que os leitores compartilhassem, por meio 

destas páginas, das minhas experiências in loco. Fiz a escolha ciente de que, ao narrar 

episódios da realidade concreta, mostraria aos leitores que meus interlocutores muitas 

vezes assumem posicionamentos contraditórios e instáveis.75  

O capítulo que se iniciará a seguir, chamado “Respeita a História de Gabiroba”, 

pretende situar o leitor a respeito desta favela. O texto aborda a história de Gabiroba, os 

elementos que a constituíram na condição de favela, e categorias nativas importantes 

para a sua compreensão, tais como “lideranças”, “famílias fundadoras” e “moradores-

cria”. O capítulo narra a construção da comunidade e explica a importância atribuída na 

favela aos traficantes que, nos idos dos anos 80, lá abriram Bocas de Fumo. Esses 

traficantes, segundo os relatos atuais, “respeitavam” a favela, e são referidos de forma 

nostálgica pelos moradores. É no capítulo “Respeita a História de Gabiroba” que se 

encontra descrição dos anos em que a UPP “funcionou”, e do momento em que esta 

“fracassou”, marcado pela incessante troca de tiros entre as Facções A e B.  

                                                 
75 SIGAUD, Lygia, “Apresesentação” In: LEACH, Sistemas Políticos da Alta Birmania: um estudo da 

estrutura social Kachin. São Paulo: EDUSP, 1977, p. 26. 
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O capítulo “Tá Tudo uma Falta de Respeito” traz relatos da minha experiência 

em campo, ao longo do ano de 2017. No texto, busco descrever as percepções que tive 

em meu primeiro ano de pesquisa, as críticas que ouvi sobre o “desrespeito” na favela, e 

as formas escolhidas pelos moradores para transmitir a insatisfação que me reportavam. 

Relato episódios vividos na Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá, e 

justificativas que ouvi, da boca dos moradores, para o gradeamento das portas, janelas, 

lajes e para o fechamento dos becos de Gabiroba. Os dados construídos me mostravam 

uma espécie de insatisfação sistêmica da favela com a situação de “desrespeito”.  

Encerro o capítulo com narrativa da história de João, morador de Gabiroba, que, apesar 

de seu intuito de lutar contra o “desrespeito”, acabou se vendo obrigado a deixar a 

favela.  

O capítulo “O que as Lideranças Fazem Hoje Pela Gente?” aborda os dados 

construídos no fim do ano de 2017 e, ainda, no ano de 2018.  O capítulo traz relatos dos 

moradores sobre as Facções A e B, com o objetivo de demonstrar que as avaliações de 

ambas eram pautadas pelo seu “respeito” à moralidade da favela em determinadas 

situações. Nesse capítulo, descrevo os episódios que me levaram a concluir que, em 

Gabiroba, não há predileção por uma facção ou por outra, ou pela UPP. Os moradores 

reivindicam somente “respeito”. Há no capítulo, ainda, relatos de moradores de 

Gabiroba sobre a intervenção federal, a partir dos quais se percebe que os “militares” se 

tornaram figuras ligadas ao “respeito” na favela. Encerro o capítulo com descrições 

sobre a minha experiência na favela durante o período da eleição presidencial de 2018. 

Nesse último tópico, conto aos leitores, a partir de relatos fornecidos por moradores, 

como um rancor com relação às antigas lideranças e uma crença na capacidade da igreja 

evangélica e dos militares em garantir o “respeito” alavancaram os votos do candidato 

Jair Bolsonaro em Gabiroba.     

Por fim, no último capítulo desta dissertação, constam algumas das conclusões 

que construí a partir da pesquisa. No primeiro tópico, chamado “A moralidade de 

Gabiroba e o respeito”, me proponho a expor algumas das regras, valores e interesses 

que formam a moralidade de Gabiroba, acionados em situações específicas. Explico, 

ainda, as razões que me levaram a afirmar que as avaliações dos moradores em relação à 

UPP e aos traficantes pautam-se pelo “respeito” destes agentes à moralidade existente 

na favela.  No tópico “A resposta de Gabiroba ao desrespeito”, trago considerações 

sobre as medidas que os moradores adotaram na favela com o propósito de demonstrar 

sua insatisfação com a situação de desrespeito. Algumas dessas medidas têm efeitos 
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pragmáticos, isto é, trazem prejuízos àqueles que desrespeitam; outras se prestam 

especificamente a circular valores, a pontuar a insatisfação dos moradores com o 

descumprimento da moralidade da favela. Por fim, encerro o capítulo com o tópico “E 

essa moralidade aí, também tem em outras favelas?”, no qual exponho a limitação desta 

pesquisa e compartilho minha reflexão para pesquisas futuras.  

 

2 “RESPEITA A HISTÓRIA DE GABIROBA” 

 

2.1 “Eu sou de família fundadora de Gabiroba” 

  

 Na primeira reunião da Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá a que 

compareci 76, percebi que nem todos os integrantes eram donos de comércio nas duas 

favelas. Meu tio, me dei conta, nunca teve um estabelecimento comercial na vida.  

Na rodada de apresentação, para legitimar a presença no espaço, os integrantes 

faziam menção a determinadas categorias – apenas alguns mencionavam, de forma 

secundária, os estabelecimentos que geriam. Pedro, que eu já tinha visto algumas vezes 

mas ainda não conhecia bem, se apresentou dizendo: “eu sou de família fundadora de 

Gabiroba”. Outros moradores se apresentavam como “crias”.   

 Perguntei discretamente a João se todos os presentes tinham comércios na 

favela, ao que ele respondeu “no início foi assim, mas percebemos que precisávamos de 

todas as lideranças; só se muda coisa com todas as lideranças”. Durante a conversa, me 

pareceu que “lideranças” era categoria ampla que abrangia as demais: “moradores-cria”, 

“moradores de famílias fundadoras” e “comerciantes”. Todas essas denominações 

pareciam conferir status diferenciado com relação aos demais moradores da favela77. 

Não é raro observar, em bate-papos com pessoas “do asfalto”, referências aos 

residentes de uma favela como uma massa homogênea: todos são tratados, em geral, 

como “os favelados”. Contudo, dentro do conceito de “favelado” há grande número de 

subdivisões. A favela é uma “organização transversal, isto é, tem uma base geográfica 

em geral bastante definida que envolve uma extensa gama de atividades e situações e 

apresenta profundas conexões com outras organizações e atividades”78. Naquele 

                                                 
76 Mais detalhes a respeito da reunião constarão no capítulo 3 desta dissertação. 
77  WEBER apud BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2015, 

p. 14 e 15. 
78 SILVA, Luiz Antônio Machado da. A política na favela. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito 

e Controle Social, v. 4, n. 4, 2011, p. 701. 
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momento, me pareceu estar diante de uma espécie de “burguesia da favela” 79. Intrigada, 

busquei compreender o que a categoria “liderança”, e suas subcategorias, significavam. 

A primeira resposta que recebi ao questionamento foi de Pedro. Era agosto de 

2017, e caminhávamos pela orla da praia próxima à Gabiroba. Perguntei-lhe o que eram 

as famílias fundadoras da favela. O morador me respondeu:  

 

Pedro: “São as famílias que tão na favela desde a ocupação do morro”.  

Eu: “E por que elas têm tanta moral?” 

João: “Elas resistiram né. A favela existe por causa delas, por causa da 

gente”. 

 

 Poucos meses depois, fiz a mesma pergunta a Manoel, morador de Jerivá. Ele 

me respondeu um pouco impaciente, como quem acha o questionamento idiota: 

 

Manoel: “Você conhece a história dessas favelas? Tem que conhecer, pra 

respeitar a história, respeitar a história de Gabiroba, respeitar a história de 

Jerivá. As lideranças são a história dessas favelas. As de hoje nem 

importam tanto. [...] Foram as lideranças lá de trás que ergueram isso 

aqui”.  

 

Entendi ali que, para seguir com a pesquisa, precisaria conhecer de forma mais 

aprofundada a história de Gabiroba, reiteradamente mencionada em conversas para 

justificar a importância de alguns atores da favela. Eu não queria contar apenas com a 

memória dos moradores. A memória “não é um núcleo compacto e impenetrável para o 

pensamento e a linguagem, mas um processo moldado no tempo histórico”80. Por isso, 

se eu conseguisse confrontar os relatos com outros documentos, tanto melhor.  

Pedi a Pedro que me auxiliasse a obter material sobre o assunto. Para minha 

surpresa, ele me forneceu um relatório bem completo com reportagens de jornais que 

descrevem momentos importantes de construção da favela.  

                                                 
79 SILVA, Luiz Antônio Machado da. A política na favela. In: DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito 

e Controle Social, v. 4, n. 4, 2011. 
80 PORTELLI, Alessandro. O massacre de Civittela Val diChiana (Toscana, 29 de junho de 1944): mito e 

política, luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína (Orgs.). Usos & 

abusos da história oral. 1. ed. 1996. Rio de Janeiro: FGV, 2001, p. 109. 
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O que eu extraí do relevante material – somado, claro, à leitura de bibliografias 

que tratam sobre o surgimento das favelas – divido agora com vocês.  

 

2.1.1 Primeira pincelada na história de Gabiroba: a ideia de “lideranças” 

 

2.1.1.a) O início de tudo: as primeiras famílias de Gabiroba  

O morro no qual se situa Gabiroba foi ocupado antes da consolidação da ideia de 

favela81. A origem do termo82 é explicada por Rafael Gonçalves, no livro Favelas do 

Rio de Janeiro: 

O termo “favella” provém certamente da Guerra de Canudos (1896-

1897). Naquela região do sertão do estado da Bahia, existia um morro 

chamado favella, talvez porque fosse coberto por uma espécie de 

planta cujo nome era jutamente “favella” (fathropa phyllaconcha), 

uma euforbácea bastante comum nas regiões do Nordeste e do Sudeste 

do país. Os soldados que retornavam da guerra se estabeleceram com 

a tolerância do Exército, no Morro da Providência, que se encontra 

atrás do prédio antigo do Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. Em 

alusão a essa campanha militar, o morro passou a ser conhecido como 

o “Morro da Favella”. A partir da segunda década do século XX, esse 

termo passou a designar todas as habitações precárias do mesmo tipo 

espalhadas os diversos morros da cidade. 83  

 

Jornais da época84 indicam o fato de que a ocupação de Gabiroba começou a se 

dar nos séculos XVIII e XIX por razões militares, em virtude da sua privilegiada 

localização que permitia ampla visão das embarcações que adentravam a Baía de 

Guanabara.   

Durante o mesmo período, na cena macro do Brasil, o país sofria mudanças 

consideráveis com o fim da Guerra do Paraguai (1865 – 1870). A família imperial é 

forçada, por pressões internacionais e nacionais, a tomar medidas em favor da abolição 

da escravidão. O processo iniciou-se pela “concessão da liberdade aos escravos 

                                                 
81 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-Rio, 

2013, versão digital Kindle, posição 745 a 789/9811.  
82 Sobre a origem das favelas, conferir ALVITO, Marcos. Um bicho-de-sete-cabeças. In: Um século de 

favela. Marcos Alvito e Alba Zaluar (Orgs.). Rio de Janeiro: FGV, 1998. Conferir também OLIVEIRA, 

Fabiana Luci de. UPPs, direitos e justiça. Um estudo de caso das favelas do Vidigal e do Cantagalo. 

Maria Tereza Aina Sadek; Pedro Vieira Abramovay; Izabel Nuñez (Autores convidados). Rio de Janeiro: 

FGV, 2012, p. 18).  
83 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-Rio, 

2013, versão digital Kindle, posição 578/9811. 
84 Optei por não colocar as referências bibliográficas porque as reportagens identificam a favela pelo 

nome.  
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engajados no Exército para lutar contra o Paraguai e consolidou-se com a libertação dos 

escravos da corte e da nação, com a Lei do Ventre Livre de 1871 e, finalmente, com a 

Lei dos Sexagenários em 1885”. Em 1888, enfim foi assinada a Lei Áurea, com a 

abolição – ao menos formal – da escravidão no Brasil.  

A população “recém-liberta”, em conjunto com os europeus que haviam 

imigrado para trabalhar nas plantações de café, provoca um “crescimento sem 

precedentes na população do Rio de Janeiro” 85. A elevação da população entre 1872 e 

1890 é de quase 90% .86  

 A maior parte desse contingente populacional vai morar nos cortiços do 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro.87 Os cortiços, com quantidade exorbitante de 

pessoas, passam a contar com condições de higiene “tão deploráveis que essas 

habitações se transformaram em focos de epidemia” 88. Começa, então, uma “política de 

erradicação dos cortiços” 89, que se intensificará após a Proclamação da República 

(1889).90 A legitimação dessa política é feita por meio de um discurso higienista, o qual 

também comparava camadas populares a grupos socialmente perigosos.91  

O desagrado dos demais moradores da cidade com os cortiços tem reflexos na 

legislação. A partir de 1856, o Estado promulga leis que inviabilizam a construção de 

cortiços nas regiões centrais. Os cortiços que resistem às restrições legais são 

erradicados nas sucessivas reformas urbanas na primeira metade do século XX92. Em 26 

de janeiro de 1893, Barata Ribeiro leva a efeito a demolição do famoso e vasto Cortiço 

Cabeça de Porco. Um dos proprietários do Cabeça de Porco, dizem, era o Conde d’Eu, 

príncipe consorte e marido da Princesa Isabel93.    

Com a política de demolição dos cortiços, as favelas do Rio de Janeiro passam 

a ganhar cada vez mais moradores. Em 1817, com o fim da Guerra de Canudos, os 

morros da cidade, em especial o Morro da Providência, abrigam os soldados recém-

chegados. Estes se encontravam desamparados porque o governo havia descumprido a 

                                                 
85 GONÇALVES, Rafael, op. cit, versão digital Kindle, posição 578/9811. 
86 GONÇALVES, Rafael, op. cit, versão digital Kindle, posição 578/9811. 
87 Rafael Gonçalves explica que “é provável também que as ocupações dos morros tenha se iniciado logo 

após a Guerra do Paraguai, tendo em vista a falta de moradias populares para abrigar a massa de escravos 

libertos que se estabeleceram no Rio de Janeiro” (GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, 

posição 775/9811)  
88 GONÇALVES, Rafael , op. cit., versão digital Kindle, posição 578/9811. 
89 GONÇALVES, Rafael, , op. cit., versão digital Kindle, posição 578/9811. 
90 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 630/9811. 
91 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 630/9811. 
92 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 630/9811. 
93 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 722/9811. 
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promessa de, caso vitoriosos, lhes fornecer residências.94 Havia, pois, tolerância por 

parte do exército com relação à construção das casas nos morros do Rio de Janeiro, uma 

espécie de “compensação” pela deslealdade ao acordo traçado.95 

No início do Século XX, o presidente Rodrigues Alves nomeou o prefeito 

Pereira Passos e “confiou-lhe a tarefa de sanear o porto e de embelezar a capital” 96. O 

prefeito deu início à Reforma Urbana, e, buscando copiar o modelo arquitetônico 

francês, ordenou a demolição dos cortiços e das favelas do Centro do Rio. Os dois 

espaços de moradia eram incompatíveis com o mundo belle-époque envergonhado do 

Brasil pobre e negro.97 Nos primeiros anos do Século XX, também são iniciadas 

importantes obras na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre as quais a construção do Túnel 

Novo e da Avenida Atlântica.  

É nessa conjuntura que Gabiroba expande o seu contingente habitacional98 – e 

também chama a atenção da imprensa, que passa a vê-la efetivamente como uma favela 

e a compará-la com os morros do Centro da Cidade. Na década de 1910, há registros de 

reportagens de jornal99 com críticas à insalubridade e ao desmatamento em Gabiroba. O 

trecho a seguir é do Decreto nº 2.636, de 30 de setembro de 1914, que autorizava a 

negociação, pelo prefeito, de locais para construção de fontes de água potável destinada 

ao abastecimento da população do Morro de Santo Antônio.100 O texto serve para 

ilustrar a visão pejorativa das favelas em expansão no período: 

 

Ahi então, repito, presos ao nosso viver como os tentáculos do polvo 

ao corpo que lhe é presa, costumes anachrônicos, dignos de Benguela 

e Moçambique, não próprios de uma cidade civilizada e sim de uma 

aldeia, mas aldeia sem governo, de populacho sem cultura, de 

multidão semi-selvagem.  

As infectas pocilgas dos morros de Santo Antonio, [...] e outros, talvez 

inferiores às cubatas dos cafres de Zululândia; a récua de indivíduos 

que, esfarrapada, mulambenta, semi-nua, a todas as horas do dia e da 

noite busca àgua em velhas latas à cabeça, no chafariz da Carioca, 

                                                 
94 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 753/9811. 
95 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 860/9811. 
96 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 915/9811. 
97 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 41. 
98 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 1334/9811. 
99 Optei por não colocar as referências bibliográficas porque as reportagens identificam a favela pelo 

nome. 
100. BRASIL. Câmara do Distrito Federal. Anais do Conselho Municipal, vol. 21, p. 169 apud 

GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 1444. 
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situado este a poucos metros de distância da nossa principal artéria, 

bem defronte do maior dos nossos hotéis, onde pousa grande número 

dos forasteiros que visitam essa cidade; as velhas pretas esqueléticas, 

do tupo exposto bem no primeiro plano estapafúrdio quadro preso nas 

paredes dessa sala – triste herança do tráfico de carne humana com 

que nossos antepassados enlamearam a história dos nossos primeiros 

dias [...].101 

  

De forma contraditória, contudo, no período também se notava uma política de 

tolerância por parte do governo com relação às favelas102, razão pela qual Gabiroba 

continuou a crescer. Nos anos seguintes, iniciou-se efetiva política de remoção das 

favelas, sobre a qual falarei a seguir.  

 

2.1.1.b) O surgimento dos mutirões e a ideia de “lideranças” 

 

No fim do segundo decênio do Século XX, Gabiroba começou a ser alvo de 

violentas remoções. A população inicia articulações, em conjunto com Jerivá, para 

“consolidar estratégias [...] em torno de interesses comuns e locais” 103. Nesse período, 

as duas favelas ficarão muito unidas, somando forças para se manterem nos respectivos 

locais.  

A respeito das articulações realizadas pelos favelados para resistirem às 

remoções, Rafael Gonçalves ressalva: 

 

A elaboração destes territórios políticos [...] faz-se evidentemente em 

uma esfera conflituosa, sede de tensões múltiplas e mediante diversas 

transações entre os indivíduos, as autoridades públicas e os diferentes 

atores sociais. Em suma, as favelas, analisadas no seu conjunto ou de 

maneira singular, não constituem de forma alguma um todo 

homogêneo, como a popularização atual do termo “comunidade” para 

designá-las poderia deixar entender. [...] Os favelados sempre 

demonstraram possuir um conhecimento apurado das engrenagens 

jurídico-políticas104.  

    

Em resposta às medidas organizadas para evitar remoções e lutar pelo interesse 

comum dos moradores de Gabiroba, o Exército, na década de 1930, invade a favela e 

                                                 
101 BRASIL. Câmara do Distrito Federal, Anais do Conselho Municipal, vol. 21, p. 169 apud 

GONÇALVES, Rafael GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição1444/9811.  
102 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 1405/9811. 
103 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 1596/9811. 
104 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 1615/9811. 
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passa a ocupar Gabiroba, desconsiderando os contratos de locação existentes. O 

Exército assume a posição de proprietário da comunidade, cobrando aluguéis e 

regulamentando a vida do local, autorizando ou proibindo construções, derrubando ou 

ocupando barracos. O controle militar fica ainda mais rigoroso durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando Gabiroba é utilizada, em razão da sua localização privilegiada, 

como posto de observação contra possíveis ataques. 

Por muitos anos, a ameaça de despejo segue constante. Na Era Vargas, a 

Prefeitura do Rio de Janeiro (à época Distrito Federal) dá início à construção dos 

Parques Proletários Provisórios, cujo propósito era “acabar com as favelas” 105. Os 

moradores de Gabiroba, em conjunto com outras favelas, se organizam em comissões 

para “opor resistência a um suposto plano da Prefeitura de remover todos moradores 

para os parques” 106.  

A Imprensa Popular, em 21 de junho de 1955, reporta sérias ameaças de 

remoções a diversas favelas situadas em locais variados do Rio de Janeiro: 

 

Os moradores dos Morros da Babilônia, Chacrinha, São João, Leme e 

Chapéu Mangueira, e outros, num total de mais de 10 mil pessoas, 

estão ameaçados de despejo. Dias atrás, foram avisados por um 

tenente, de nome Henrique, que deveriam mudar-se por ordem do 

coronel Frederico Rondon, chefe da Administração de Móveis e 

Imóveis do Exército, dentro de 4 semanas. Dias depois, um dos 

moradores conseguiu falar pessoalmente com o Ministro da Guerra, o 

General Teixeira Lott, e fora informado que “nada é possível fazer, o 

jeito mesmo é tratar da mudança. O despejo está sendo tentado sob 

pretexto de que os morros [...] pertencem ao Exército”. […] O coronel 

Rondon, segundo fomos informados, ofereceu-lhes uma “solução”: 

mandá-los todos para a Baixada Fluminense, onde se tornariam 

agricultores... Ora trata-se de uma velha e desmoralizada tentativa do 

governo, ao mesmo tempo que atende a grilleiros, de afastar os 

favelados dos locais mais próximos do centro da cidade para não dar 

má impressão aos turistas. 107 

 
 

 Com o propósito de evitar o despejo, os moradores das favelas realizam uma 

manifestação. Em 22 de junho de 1955, a Imprensa Popular publica a seguinte 

                                                 
105 FORTUNA, Affonso; FORTUNA, João Paulo. Associativismo na Favela. Revista de Administração 

Pública. Rio de Janeiro, v. 8, nº 4, out/dez, 1974. Ver também BAUMANN, Marcelo Burgos. Dos 

parques proletários ao Favela-Bairro: as políticas públicas nas favelas do Rio de Janeiro. In: Um século de 

favela. Marcos Alvito e Alba Zaluar (Orgs.). Rio de Janeiro: FGV, 1998. 
106 BAUMANN, Marcelo Burgos. Dos parques proletários ao Favela-Bairro: as políticas públicas nas 

favelas do Rio de Janeiro. In: Um século de favela. Marcos Alvito e Alba Zaluar (Orgs.). Rio de Janeiro: 

FGV, 1998, p. 28. 
107 Reportagem do jornal Imprensa Popular, datada de 21 de junho de 1955.  



44 

reportagem:  

Os favelados ameaçados estão dispostos a defender seus lares. 

Domingo ultimo realizaram numerosa concentração em um pequeno 

largo junto a praça Cardeal Arcoverde a que esteve presente o 

vereador Waldemar Viana. Depois de prolongada discussão, 

resolveram constituir uma commissão encarregada de dirigir a luta de 

todos eles e promover entendimento com as autoridades e 

programaram, para esta semana ainda, uma passeata até a Camara dos 

deputados e à dos vereadores, onde solicitarão providências contra a 

ameaça de despejo.108  

 

Em 1º de julho do mesmo ano, o jornal Última Hora anuncia: 

 

Eleva-se a trinta e oito mil o numero de favelados nesta capital 

ameaçados de despejo imediato. Não se trata apenas dos moradores do 

Morro do Vintem [...].109 

 

Diante dessa conjuntura, Gabiroba dá mais um passo na organização, com 

vistas à proteção contra as constantes ameaças de despejo. No fim dos anos 50 e ao 

longo dos anos 60, Gabiroba, influenciada por Jerivá, onde as ações associativistas já 

estavam mais avançadas, funda a sua Associação de Moradores.  

Jerivá, desde o início dos anos 50, contava com o apoio das comunidades 

eclesiais de base da Igreja Católica110, as quais promoviam ações sociais na favela. 

                                                 
108 Reportagem do jornal Imprensa Popular, datada de 22 de junho de 1955. 
109 Reportagem do jornal Última Hora, datada de 22 de junho de 1955. 
110 Há muitos relatos de atuação da Igreja Católica nas favelas. Leticia de Luna Freire fala do papel da 

Igreja Católica no “controle” da favela (FREIRE, Leticia de Luna. Favela, bairro ou comunidade? 

Quando uma política urbana torna-se uma política de significados. Dilemas - Revista de Estudos de 

Conflito e Controle Social, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 95-114, out. 2008. ISSN 2178-2792. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7156/5735>. Acesso em: 24 de feveiro 2019). Este 

“controle” da favela, do se que vê dos estudos sobre o tema, se deu majoritariamente por meio da 

Fundação Leão XIII, criada em 1947, com o propósito de afastar a influência do Partido Comunista nestes 

locais e “dar assistência material e moral aos moradores das favelas” (RIO ON WATCH. A História das 

Urbanizações nas Favelas Parte I: 1897-1988, publicada em 28 de novembro de 2018). Disponível em: 

<http://rioonwatch.org.br/?p=4676>. Acesso em: 09 de dezembro de 2018. Contudo, em Gabiroba, não 

identifiquei participação da Fundação Leão XIII; a influência da Igreja Católica na favela se deu por 

intermédio das comunidades de base. As comunidades eclesiais de base consistiam em “grupos de 

pessoas que, morando no mesmo bairro ou nos mesmos povoados, se encontravam para refletir e 

transformar a realidade à luz da Palavra de Deus e das motivações religiosas. Daí o nome de 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Começavam também a reivindicar pequenas melhorias nos 

bairros, mas, ao mesmo tempo, iniciavam uma caminhada para tomar consciência da situação social e 

política. Queriam a transformação da sociedade. Inspiradas no método "Paulo Freire" de alfabetização de 

adultos, executavam uma metodologia que levasse da conscientização à ação” (BINGEMER, Maria 

Clara. As comunidades Eclesiais de Base: vida e esperança. 26 de abril de 2003. Disponível em: 

<http://amaivos.uol.com.br/amaivos2015/?pg=noticias&cod_canal=44&cod_noticia=1903>. Acesso em 

24 de fevereiro de 2019). Sobre o assunto, ver também ZALUAR, Alba. Crime, medo e política. In: Um 

século de favela. Marcos Alvito e Alba Zaluar (Orgs.). Rio de Janeiro: FGV, 1998. 
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Entre as realizações das referidas comunidades, destacam-se: distribuição de roupas e 

alimentos; assistência médica e construção de posto de saúde para atender a 

comunidade; alfabetização de adultos e assistência jurídica prestada aos favelados. Ao 

fim da década, a participação das comunidades de base aumentou drasticamente em 

Jerivá, com a chegada de uma freira missionária que ficou marcada na história da 

favela, a quem chamarei de Maria.  

Maria ampliou os serviços prestados em Jerivá; garantia que o ambulatório 

tivesse vasta gama de remédios, comandava a construção de escolas, realizava eventos 

religiosos e culturais, entre outros serviços solicitados pelos moradores. Mais que isso, a 

missionária promovia e incentivava mutirões, fazendo despertar nos moradores da 

favela o espírito comunitário. Manoel, morador de Jerivá, me narrou em conversa sobre 

a freira: 

 

Manoel: “Maria acordava às cinco da manhã e batia na casa de todo 

mundo falando “desce para o mutirão!”. Não tinha possibilidade de ficar 

em casa em dia de mutirão. Ela insistia até que todo mundo descesse”.  

 

Pedro, também sobre Maria, explica: 

 

Pedro: “A gente não tava aqui sem a Maria. Ela faz parte de tudo isso 

aqui que você está vendo. As paredes ali, tá vendo? Vieram do trabalho 

da Maria. Do espírito de comunidade dela”. 

 

Em razão da proximidade física e da interação constante entre Jerivá e Gabiroba, 

Maria também teve influência direta nesta última favela. Os equipamentos públicos 

instalados em Jerivá foram utilizados pelos moradores de Gabiroba, e a “cultura dos 

mutirões” foi a estes transmitida. Maria é descrita como elemento constituidor e 

fundamental da história de ambas as favelas.  

 A organização em Associação de Moradores e a atuação conjunta com Jerivá 

serão fatores decisivos para mitigar as inúmeras tentativas de remoção que as favelas 

enfrentarão nos anos seguintes.  

Gabiroba e Jerivá também participam, de forma ativa, da Federação das 

Associações de Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG), fundada em 12 de junho de 
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1963 (posteriormente FAFERJ, quando da criação do estado do Rio de Janeiro). A 

FAFEG terá protagonismo na luta contra as remoções.  

Na Ditadura Militar, estabelecida no ano de 1964, dá-se a implementação de um 

programa de erradicação das favelas da Zona Sul e do Centro da Cidade. A COHAB - 

GB (Companhia de Habitação do Estado da Guanabara), criada no período, inicia a 

construção de conjuntos habitacionais na Zona Norte, Zona Oeste e na Baixada 

Fluminense.111 A CHISAM (Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área 

Metropolitana), fundada em 1968, também auxilia no objetivo traçado pelo governo.  

Em 20 de março de 1970, o Jornal do Brasil publica reportagem que bem 

explica a discussão política em relação as favelas entre os anos 50 e o fim dos anos 60:  

 

O problema das favelas do Rio de Janeiro sempre preocupou os 

administradores cariocas sem que se encontre uma solução definitiva. 

Primeiro faltava uma tomada de posição de alto nível. Duas teses - 

uma propondo a urbanização das favelas, outra sugerindo sua 

erradicação - transitavam com igual aceitação impedindo que um 

caminho qualquer fosse tentado. Quando a preferência pela 

erradicação se firmou e acabou transformando-se em política oficial, 

surgiram rapidamente os planos e projetos para dar aos favelados uma 

vida mais humana [...]. A COHAB trataria da construção dos novos 

conjuntos para onde seriam removidos os antigos habitantes das 

favelas. O governo Federal auxiliaria financeiramente o programa e o 

próprio governo do estado se responsabilizaria pela urbanização das 

áreas. O programa ambicioso foi posto em pratica no governo Carlos 

Lacerda, sob o otimismo geral das autoridades e a resistência dos 

principais interessados - os favelados112. 
  

Em 1968, a FAFEG se posiciona contra as remoções. Como principal 

argumento, a Federação ressalta que o alojamento compulsório em conjuntos 

habitacionais acarretará o afastamento dos favelados de suas respectivas zonas de 

trabalho. Segundo a FAFEG, essa situação seria agravada pela falta de transportes e 

serviços nas áreas distantes do centro da cidade.  

 Entre os anos de 1964 e 1970, ocorrem pelo menos três grandes remoções em 

Gabiroba. Seus moradores são enviados para destinos variados, entre os quais Vila 

Kennedy, Parque Proletariado do Flamengo, além de conjuntos habitacionais na Penha e 

em Cordovil. A reportagem abaixo, do Jornal do Brasil, serve para ilustrar os objetivos 

do governo à época: 

                                                 
111 A Vila Kennedy, por exemplo, é inaugurada em 1964. 
112 Reportagem do Jornal do Brasil publicada em 20 de março de 1970.  
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Técnicos da CHISAM revelaram ontem que até 1972 não existirão 

mais favelas na Zona Sul, graças a execução do programa São 

Sebastião, que prevê a construção de 38 mil unidades habitacionais, 

destinadas a abrigar cerca de 200 mil pessoas, a maioria residentes em 

favelas da Zona Sul [...]. As Favelas que serão removidas na Zona Sul 

são a de Cantagalo, a da Ladeira dos Funcionários, na subida da 

Siqueira Campos, a do Chapéu Mangueira, no Leme, Pavão-

Pavãozinho e São Roman em Ipanema.113 

 

 Em 1972, a FAFEG, em seu terceiro Congresso, reafirma posição contrária às 

remoções: 

Favelado quer urbanização em vez de remoções para a Zona Norte [...] 

Segundo levantamentos das associações de moradores, 70 % dos 

terrenos ocupados por favelas na Zona Sul são urbanizáveis e os que 

moram em áreas perigosas podem ser remanejados, limitando as 

remoções para conjuntos da Zona Norte [...] A politica da Habitação 

popular deve ser revisada a luz dos dez últimos anos.114  

  

Nessa mesma época, as Associações de Moradores de Gabiroba e Jerivá 

organizam mutirões para mitigar os problemas locais, e realizam ações que serão muito 

importantes para as comunidades. É nesse contexto que a Associação de Moradores de 

Jerivá constrói uma caixa d’água para atender a população das duas favelas, aliviando o 

grave problema de fornecimento de água que ambas enfrentavam. As Associações de 

Moradores se tornam – em especial a de Jerivá – órgãos ativos e bem organizados em 

todos os setores da vida local, responsabilizando-se pela manutenção de serviços 

básicos e pela promoção da vida cultural.  

 Alguns moradores ganharam protagonismo nessa cena de resistência às 

remoções, e são mencionados até hoje na história de Gabiroba e Jerivá – que, em 

relação a este período, se sobrepõe. Em conversas com integrantes de ambas as favelas 

sobre o passado, são feitas referências às mesmas pessoas, designadas, em geral, como 

“lideranças”. Pelo que entendo, a palavra, nesse contexto pretérito, qualifica atores que 

contribuíram de forma especial para resistir às remoções e para as ações coletivas em 

prol dos interesses das favelas.  

                                                 
113 Reportagem publicada pelo Jornal do Brasil em 26 de janeiro de 1971. 
114 Reportagem publicada pelo Jornal do Brasil em 20 de novembro de 1972. 
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No início dos anos 70, o programa de remoção das favelas desacelerou115; em 

1975, a CHISAM foi definitivamente encerrada. As remoções deixam de ser uma 

ameaça constante às favelas – embora até hoje, como se sabe, não seja possível afirmar 

que o risco está inteiramente afastado:  

 

Na segunda metade dos anos 70, o governo quase não prestou atenção 

nas favelas, salvo um programa federal chamado Promorar, que deu 

títulos de propriedade e desenvolvimento em seis comunidades do 

Complexo da Maré. 116  

  

No início dos anos 80, Leonel Brizola é eleito governador. Nesse cargo, 

desenvolve “o Programa de Favelas do Cedae (Proface), com a proposta de levar 

saneamento básico às favelas, assim como coleta de lixo e iluminação pública”117. 

Brizola cria, ainda, “o programa Cada Família um Lote, focado na regularização da 

propriedade no estado do Rio de Janeiro”118. Também no seu governo é instituído “o 

projeto Mutirão, que utiliza mão de obra remunerada da comunidade na construção de 

creches” 119.  

Na década de 70 e 80, as Associações de Moradores de Gabiroba e Jerivá 

seguem ativas, dedicando-se a questões cotidianas, como a manutenção do posto de 

saúde, organização de eventos, reconhecimento da posse, entre outras. Atualmente, 

como veremos no capítulo 2, tais Associações não são mais consideradas, pelos 

moradores, como órgãos com atuação relevante nas comunidades. Contudo, a menção 

nostálgica aos feitos destas na segunda metade século XX é reiteradamente feita.  

Na década de 80, parte das chamadas “lideranças” de Gabiroba e Jerivá adere 

ao Partido dos Trabalhadores (PT). Esses moradores se consolidam ainda mais como 

uma burguesia da favela, passando a exercer função “mediadora entre os favelados e a 

                                                 
115 Ver também GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: 

Pallas/PUC-Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 6937/9811. 
116 RIO ON WATCH.  A História das Urbanizações nas Favelas Parte I: 1897-1988, publicada em 28 de 

novembro de 2018. Disponível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=4676>. Acesso em: 09 de dezembro de 

2018. 
117 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. UPPs, direitos e justiça. Um estudo de caso das favelas do Vidigal e do 

Cantagalo. Maria Tereza Aina Sadek; Pedro Vieira Abramovay; Izabel Nuñez (Autores convidados). Rio 

de Janeiro: FGV, 2012, p. 47. 
118 OLIVEIRA, Fabiana Luci de, op. cit., p. 47. 
119 OLIVEIRA, Fabiana Luci de, op. cit., p. 47. 

http://rioonwatch.org.br/?p=4676
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classe política” 120. Alguns se tornam importantes atores no mundo da política, com 

cargos no Legislativo e Executivo, e renomados até os dias de hoje. 

É também na década de 80 que começará a surgir em Gabiroba um tráfico de 

drogas armado, que posteriormente assumirá posição de autoridade nas duas favelas.121 

Mas essa história eu só vou contar depois a vocês.   

 

2.1.1.c) Os significados da categoria nativa “liderança” e suas subcategorias 

 

Como explicado no primeiro tópico deste capítulo, quando comecei a realização 

da pesquisa, percebi que precisaria compreender um pouco melhor o significado da 

categoria nativa “liderança” e suas subcategorias. Pareceu-me, pelos relatos dos 

moradores com os quais conversei, que tais categorias não podiam ser compreendidas 

de forma isolada da história de Gabiroba. 

Gabiroba foi construída sob ameaças constantes de remoção, e sua trajetória 

perpassou por medidas associativistas cujo principal objetivo era garantir a sua 

permanência no local. Esses fatores interferem diretamente na carga de significados que 

a palavra liderança tem para a favela:  

 

Em cada favela, a vida associativa assume formas específicas em 

função das características históricas de sua liderança, ou devido às 

oportunidades que cada contexto oferece para avanços no processo de 

organização coletiva. No entanto, essas diferenças surgem de uma 

trajetória amplamente compartilhada de consolidação da favela. [...] 

verificamos esforços de organização da comunidade desenvolvendo-se 

historicamente como parte da luta contra a remoção das favelas e 

evoluindo então para um plano que incorporou demandas por 

educação, saúde e instalações de lazer. 122 

 

Na atual conjuntura, a Associação de Moradores de Gabiroba não tem mais o 

protagonismo verificado em tempos anteriores. Testemunhei, durante o trabalho, duras 

                                                 
120 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 2944/9811. O trecho citado do livro de autoria de Rafael 

Gonçalves faz referência às lideranças políticas que surgiram nas favelas nos anos de 1940; contudo, a 

observação também se aplica às lideranças que surgiram em Gabiroba nos anos de 1980.  
121 BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da 

transformação do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 53. 

Disponível em: < 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janei

ro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
122 BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 52. 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
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críticas dos moradores com relação ao presidente empossado da referida Associação. O 

“Relatório” produzido pelo Banco Mundial, a partir do estudo de favelas situadas em 

diferentes lugares do Rio de Janeiro, demonstra que o movimento de esvaziamento da 

Associação de Moradores não é exclusivo de Gabiroba: 

 

Na década de 1990, no entanto, a influência do tráfico de drogas e do 

envolvimento das lideranças comunitárias com as máquinas 

partidárias levou à deslegitimação das associações aos olhos das 

populações que elas pretendiam representar. [...] Os moradores de [...] 

tendem a ser quase unânimes ao criticarem o desempenho dos 

presidentes das associações, mas isso não significa que as plataformas 

de liderança política ou mediação tenham entrado em colapso. 

Significa, no entanto, um sinal de que surgiram outros locais de 

legitimação que servem como alternativa às associações, em sua 

maioria iniciativas da sociedade civil e programas sociais123.  

 

Embora a instituição tenha perdido a sua força124, a ideia de “liderança” em 

Gabiroba ainda está vinculada ao espírito comunitário que perpassou a história da favela 

e ao imaginário das “lideranças” do passado. Observei, durante a pesquisa, que as atuais 

“lideranças” são moradores que, aos olhos de Gabiroba, detêm os meios e se colocam 

disponíveis para realizar projetos direcionados à favela. Por consequência lógica, não 

são considerados lideranças os moradores que detêm os meios, mas não se colocam 

disponíveis ou, de outro modo, se colocam disponíveis, mas não detêm os meios para 

realizar projetos na favela.125  

Nesse sentido, as lideranças de Gabiroba têm os mais diversos perfis. Donos de 

estabelecimentos de sucesso; pastores; comerciantes em geral; empreendedores e 

produtores culturais; políticos; etc. Alguns estrangeiros são considerados lideranças em 

razão da adoção de práticas que efetivamente contribuem para o cotidiano na favela. 

Nem todas as lideranças da favela nasceram ali, mas todas residem na comunidade. 

                                                 
123 BANCO MUNDIAL. op. cit., p. 53. 
124 Conferir  descrição constante do Relatório produzido pelo Banco Mundial a respeito do atual papel das 

Associações nas favelas em BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 53. Ver também CAVALCANTI, Mariana. 

À espera, em ruínas: urbanismo, estética e política no Rio de Janeiro da PACificação. In: Dilemas: 

Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 6, p. 191-228, 2013. 
125 Elizabete Albernaz, em sua tese de doutorado, realiza uma etnografia sobre o Morro do Palácio, favela 

de Niterói, onde também são apresentados diferentes tipos de lideranças comunitárias, a partir dos 

recursos de que dispõem e das redes às quais se vinculam. É um trabalho que corrobora, com dados, as 

minhas percepções em campo. Ver ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. 

Dissertação (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói. 
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Como dito acima, os presidentes das Associações de Moradores não são mais 

considerados, pelos moradores, como “lideranças” 126.  

As lideranças de Gabiroba e Jerivá estão em constante diálogo e por vezes se 

confundem: lideranças de Jerivá são vistas também como lideranças de Gabiroba e vice-

versa. Isso ocorre em razão da sobreposição de parte da história de Gabiroba e Jerivá, e, 

ainda, do considerável número de projetos atualmente realizados em conjunto por 

ambas as favelas. 

Há, porém, uma subdivisão de status dentro da própria categoria de liderança em 

Gabiroba, também decorrente da história da favela.  

Conforme consta no item 2.1 desta dissertação, Gabiroba confere sincera 

importância à sua história. Em virtude desse aspecto, as lideranças cujas famílias 

contribuíram para a construção da favela têm prestígio maior.  

É por esse raciocínio que os moradores que nasceram em Gabiroba, chamados 

de “cria”, têm status superior entre as lideranças. Da mesma forma, os integrantes das 

famílias mais antigas da favela, os quais fizeram parte da ocupação do morro, são os 

que, na minha percepção, gozam do maior status entre os “crias”. Essas famílias são 

conhecidas como “famílias fundadoras”. 

 Uma das situações que presenciei em Gabiroba me permitiu confirmar minhas 

percepções sobre o assunto – as quais, claro, sempre estarão sujeitas a críticas e 

aprimoramentos. Era março do ano de 2018, e eu conversava com Pedro sobre os 

projetos que existiam em Gabiroba.  

 

Eu: “E quem toca esse projeto?” 

Pedro: “Era o João, mas ele foi tirado. Agora é o Zeca”. 

Eu: “Mas por que foi tirado? Ele que era o cabeça”. 

Pedro: “o pessoal daqui “chiou”, disse que só “cria” pode tocar projeto 

aqui”. 

Eu: “Mas qualquer projeto é assim?” 

Pedro: “Só os que envolvem dinheiro, né. Se dá dinheiro, só “cria” pode 

tocar. As outras lideranças podem participar, mas só cria pode tocar”. 

  

                                                 
126 Vale aqui fazer ressalva de que, muitas vezes, os Presidentes de Associação de Moradores figuram 

como ponte entre outros órgãos e a favela. Conferir Relatório produzido pelo Banco Mundial, que bem 

explica o atual papel das Associações nas favelas em BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 53.  
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 João, reconhecido como “liderança” de Gabiroba, foi afastado de um projeto por 

ele estruturado em razão de não ser “morador-cria” da favela. Determinadas posições, 

portanto, só podiam ser acessadas e reivindicadas por lideranças com status superior.  

 Outro diálogo importante para que a construção dos dados desta pesquisa se 

desenvolveu durante a reunião de organização de um evento da Associação de 

Comerciantes de Gabiroba e Jerivá, na qual se discutia a composição das mesas: 

 

João: “Tá, voltando pra mesa...” 

Fernando: “Tem que ter um “cria”.  

Pedro: “Põe o Zeca, então. Eu não posso”. 

Eu: “O Zeca é de família fundadora?” 

Pedro: “É, pô. Pode por ele. Até melhor”. 

  

 As “lideranças” vão ser mencionadas diversas vezes ao longo deste trabalho. É 

claro que, como costuma ser na vida, o status não é imutável. Presenciei ocasiões em 

que moradores contestavam o status de algumas “lideranças”, seja porque estas não 

detinham meios, seja porque estas não realizavam projetos para a favela.127 Tais 

questionamentos, porém, acabavam por reforçar o conceito de liderança, e, ainda, o fato 

de que existia uma burguesia da favela. Todos na favela, gostando das lideranças ou 

não, sabiam reconhecê-las.   

 A força desses atores, porém, não é, nem de longe, tão potente quanto foi em 

outros momentos da favela. Para compreender a perda do protagonismo das lideranças 

tão consolidadas na década de 80, é preciso continuar com a narrativa da história de 

Gabiroba. Retomemos de onde paramos, então.  

 

2.2 “Os bandidos de antes não eram assim, não...” 

  

“Os bandidos de antes não eram assim, não...”, me disse Lúcia sobre os 

traficantes de Gabiroba e Jerivá na conversa que transcrevo parcialmente no item 1.3 

desta dissertação128. A referência nostálgica aos “bandidos de antes” é comum em 

Gabiroba. Em geral, são narrados como “bandidos que respeitavam” a comunidade.   

                                                 
127 Ver item 4.3 desta dissertação. 
128 Conferir página 1.3 desta dissertação. 



53 

Não é possível passar pela história de Gabiroba sem abordar a Facção A, que 

teve importância inegável na favela até a chegada da UPP. Os traficantes são 

reconhecidos de forma unânime como figuras de autoridade da época, em contraste com 

os traficantes que atualmente ocupam a favela.   

As primeiras Bocas de Fumo surgiram em Gabiroba nos anos 70. Contudo, a 

atividade era secundária. As práticas criminosas eram concentradas no jogo do bicho, 

como ocorreu na maior parte das favelas do Rio de Janeiro: 

 

Até que o “movimento” (tráfico de drogas a varejo nas favelas 

cariocas) se transformasse no principal foco de interesse da segurança 

pública no Rio de Janeiro, o “jogo do bicho” foi o mercado ilícito 

mais importante, tradicional e poderoso. Sua capacidade de atração de 

força de trabalho proveniente do “submundo” criminal sempre foi 

grande, principalmente oferecendo emprego e proteção a ex-

presidiários. Foi também durante muito tempo uma alternativa de 

ganho para crianças e adolescentes pobres, que eram recrutados como 

“olheiros” dos pontos e “garotos de recado” entre gerentes e 

apontadores. A estrutura desse mercado permaneceu segmentada em 

territórios rivais até o final dos anos 1970, quando os principais 

banqueiros do jogo do bicho no Rio de Janeiro (e em outros Estados) 

fecharam um acordo que deu origem à atual “cúpula” do jogo do 

bicho, cujo poder parece estar agora entrando em declínio, com a 

proliferação de alternativas legais de jogo. 129 

 

O tráfico ganhou relevância em Gabiroba a partir da década de 80, quando a 

cocaína “entrou na moda” nas comunidades cariocas – ou, no popular, quando 

“começou a nevar” nas favelas. Misha Glenny explica como se deu o movimento na 

favela da Rocinha, situada no Rio de Janeiro. As observações do autor se aplicam 

também a Gabiroba: 

 

Quando começou a “nevar” no Rio, em 1984, a droga mais costumeira 

na Rocinha era a Maconha. Até então, a cocaína era uma raridade, 

reservada aos mais abastados, em geral com algumas ligações na alta 

sociedade. No submundo dos anos 70, dizia-se simplesmente “branco” 

para a cocaína e “preto” para a maconha. Isso refletia as cores naturais 

das drogas, mas também o perfil racial e social de seus consumidores.  

A maconha fora um traço da vida da faevla por vários anos sem gerar 

muitas controvérsias. Mal se percebia o tráfico com os moradores, a 

menos que eles tivessem o hábito de comprar um baseado ocasional. 

A maconha era uma mera atividade secundária dos dois homens que 

                                                 
129 MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro. 

Estud. av. [online]. 2007, vol. 21, n. 61, p.139-157. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a10v2161.pdf>. Acesso em: 11 de dezembro de 2012. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a10v2161.pdf
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controlavam os setores da Rocinha na atividade muitíssimo lucrativa 

do Jogo do Bicho130.    

  

O cenário macro que estava por trás dessa novidade, descrevo no tópico a seguir. 

O novo contexto alterará a vida em Gabiroba, que terá as estruturas de poder e respeito 

modificadas “por uma das forças sociais mais poderosas que o Brasil já conheceu – os 

traficantes. 131 

 

2.2.1 Favelas em disputa: o surgimento das facções e das milícias do Rio de Janeiro 

É na década de 80 que surge na cena das favelas cariocas a primeira facção 

criminosa: o Comando Vermelho. Sua origem remonta à década anterior. O Comando 

Vermelho, que hoje sai nas capas de jornais desfilando com armas e cocaína, “foi uma 

das várias consequências da ditadura militar brasileira” 132.    

No fim dos anos 60, integrantes dos grupos guerreilheiros Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e da Aliança Libertadora Nacional (ALN) 

foram enviados ao presídio Cândido Mendes, situado em Ilha Grande. Os grupos 

ganharam notoriedade em razão do sequestro do embaixador americano no Brasil e dos 

assaltos a bancos para financiar a resistência armada aos militares. Os guerrilheiros 

foram acomodados na Unidade B do presídio, ao lado de um grupo consolidado de 

assaltantes à mão armada.133  

A partir desse contato, iniciou-se uma troca entre os dois grupos: guerrilheiros e 

assaltantes. Estes últimos formaram, no início dos anos 70, “o Grupo União, logo 

rebatizado de Falange Vermelha e, por fim, Comando Vermelho” 134. Quando o 

Comando Vermelho chegou às ruas, seus integrantes “tinham não apenas uma 

motivação ideológica para suas atividades – agora roubavam em nome da justiça social 

–, mas também uma nova estrutura hierárquica” 135. A facção criminosa absorveu os 

conhecimentos de organização dos guerrilheiros, e foi a primeira a ocupar as bocas de 

fumo das favelas cariocas. 

                                                 
130 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 766/4588. 
131 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766/4588.  
132 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766/4588. 
133 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766 a 798/4588. 
134 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 789/4588. 
135 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766/4588. 
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Havia, porém, no presídio Candido Mendes, um grupo de bandidos que não 

reconhecia a autoridade do Comando Vermelho.136 Esse grupo será responsável pela 

fundação da Falange Jacaré, que vai se tornar a facção Terceiro Comando. Comando 

Vermelho e Terceiro Comando disputarão violentamente as favelas do Rio de Janeiro 

nos anos 90137.  

 O surgimento das duas facções criminosas alterou a vida nas comunidades. Os 

traficantes assumem papel importante nas estruturas das favelas, e se tornam uma 

verdadeira força social.138  Anos mais tarde, a facção criminosa Amigos dos Amigos 

(ADA), fundada em 1994 pelo traficante Uê e seus associados mais próximos139, entra 

na disputa.  

Em data mais recente, a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), oriunda de 

São Paulo, ingressa na competição. A facção se formou em 1992 como reação ao 

massacre dentro do Carandiru, perpetrado pela Polícia Militar e pelas forças especiais, o 

qual deixou 111 mortos.140 A partir dos anos 2000, em uma parceria com o Comando 

Vermelho – posteriormente rompida –, a facção paulista passou a ter influência no Rio 

de Janeiro. O desentendimento entre o Comando Vermelho e o PCC dará novo fôlego à 

interminável guerra de facções do Rio de Janeiro no ano de 2016, conforme será 

descrito no item 2.4 desta dissertação. 

As milícias também reivindicam, no início do milênio, seu lugar na disputa. 

Milícias são “grupos de extermínio compostos por policiais e militares, tanto na ativa 

quanto já fora das corporações, que entravam em confronto armado com as quadrilhas 

do tráfico” 141. As milícias são comuns, até hoje, nas favelas das regiões norte e oeste do 

Rio de Janiero.142 O trecho do “Relatório Final da CPI das Milícias”, como é 

popularmente conhecido, descreve a entrada desse novo ator: 

 

Desde que grupos de agentes do Estado, utilizando-se de métodos 

violentos passaram a dominar comunidades inteiras nas regiões mais 

carentes do município do Rio, exercendo à margem da Lei o papel de 

polícia e juiz, o conceito de milícia consagrado nos dicionários foi 

superado. A expressão milícias se incorporou ao vocabulário da 

                                                 
136 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 807/4588. 
137  GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 807/4588. 
138 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766/4588. 
139 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1339/4588. 
140 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1339/4588. 
141 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2217/4588. 
142 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2217/4588.  
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segurança pública no Estado do Rio e começou a ser usada 

freqüentemente por órgãos de imprensa quando as mesmas tiveram 

vertiginoso aumento, a partir de 2004. Ficou ainda mais consolidado 

após os atentados ocorridos no final de dezembro de 2006, tidos como 

uma ação de represália de facções de narcotraficantes à 

propagação de milícias na cidade.143 

 

Esse é o cenário que vivem as favelas cariocas (e áreas periféricas) no início do 

milênio. Nem todos os atores disputavam o mesmo espaço. Algumas favelas eram 

ocupadas apenas por uma facção, outras eram disputadas por duas ou mais, outras por 

facções e milícias. Os conflitos eram os mais diversos, em uma espécie de dança 

composta por todos estes rivais – durante a qual resultados dos passos em falso 

alcançavam diretamente os calos dos favelados.  

 

Voltemos agora para Gabiroba. 

 

2.2.2 A Facção A e Gabiroba  

 

Antes do Programa das UPPs, Gabiroba era ocupada por apenas uma facção: a 

Facção A. Jerivá, em um primeiro momento, também foi ocupada exclusivamente por 

essa facção.  

A compreensão da fala nostálgica de Lúcia sobre “bandidos de antes” passa por 

uma desconstrução da figura espectral do Crime Organizado como “suposto poder 

paralelo, versão nativa do “império do mal” contra o qual só resta a estratégia da 

guerra” 144. Não é assim que os Meninos precursores do tráfico em Gabiroba são 

representados em narrativas locais.  

Um morador de Gabiroba, em conversa sobre os antigos traficantes de 

Gabiroba, me explica: 

 

Morador: “Eles conheciam a gente”.  

                                                 
143 ALERJ ‒ Assembleia Legislativa do Estado do Rio De Janeiro. Relatório Final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Ação de Milícias no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro, 2008, p. 34. Disponível em: 

<file:///C:/Users/jcl/Downloads/Relatorio%20CPI%20das%20Milicias.pdf>. Acesso em: 10 de dezembro 

de 2018.  
144 TELLES, Vera da Silva; HIRATA, Daniel Veloso. Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas 

entre o ilegal, o informal e o ilícito. In: Estudos Avançados, 21(61), 2007, p. 187. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a12v2161.pdf>. Acesso em: 03 de janeiro de 2017. 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/jcl/Downloads/Relatorio%20CPI%20das%20Milicias.pdf
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Eu: “Como assim conheciam?” 

Morador: “Eram daqui”.  

Eu: “Sempre eram daqui”?  

Morador: “Sim, eram daqui, ou conheciam gente daqui. A gente sabia 

quem eles eram, entende? Sabia o nome. Com quem falar”. 

Eu: “Você gostava deles?” 

Morador: “De alguns, sim, não eram todos a mesma... Eles não eram 

iguais. Uns eram ruins. O [...]145 era ruim. Era tiro o tempo todo, sem 

necessidade. Criava problema por causa de mulher. [...] Mas morreu 

rápido. Tinha outro, o [...]146, que era gente boa. Dava coisas pra gente, 

colocava ordem na favela. Eles colocavam essa ordem”.   

Eu: “Ele dava coisas pra vocês? Que coisas?” 

Morador: “Isso todos faziam. [...] tudo, ué, tudo. Remédio, festa junina, 

comida, dinheiro, aposentadoria, tinha tudo. [...] Algumas coisas tinha 

que ir lá pedir direto, mas era só ir pedir”.  

 

A conversa traz um relato da forma pela qual o tráfico se instalou na 

comunidade. A Boca de Fumo se consolida em Gabiroba a partir da proliferação de uma 

“rede de capitalização baseada numa espécie de “empréstimo” com “vínculos de 

amizade” ou parentesco” 147. 

Como ocorreu em outras favelas do Rio, o Movimento fornecia tudo a quem se 

dispunha a montar uma Boca em área nova: armas, contatos para a compra da droga, 

dinheiro.148 Em contrapartida, exigia que o Dono da Boca149 destinasse parte 

considerável de seu lucro ao “caixa comum”150 e respeitasse “as regras de apoio mútuo, 

aliança contra adversários, respeito, apoio e “proteção” aos moradores locais”151. 

Quando o Dono da Boca não era local, havia preocupação, por parte da facção, 

em vinculá-lo a um contato na área. O contato “poderia ser, por exemplo, a viúva do 

                                                 
145 Nome ocultado a pedido do interlocutor.  
146 Nome ocultado a pedido do interlocutor. 
147 MISSE, Michel. As Ligações Perigosas, Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio. In: 

Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: Estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana. 1. 

ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 9. 
148 MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
149 Para compreensão da expressão “Dono da Boca”, conferir MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
150 MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
151 MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
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antigo ‘dono’ de origem local, seus outros parentes, ou mesmo o próprio ‘dono local’ 

anterior, ainda preso” 152.  

Nessa mistura entre o Movimento e o cotidiano da favela, os traficantes passam 

a atuar como agenciadores dos problemas cotidianos da comunidade. Resolvem “brigas 

de vizinhos, conflitos na família, adolescentes briguentos e desabusados, barulho 

excessivo nas altas horas da noite” 153. O objetivo principal dos Meninos do Movimento 

era evitar a qualquer custo “chamar a atenção da polícia”. Além disso, os traficantes 

tinham especial preocupação em buscar a simpatia dos moradores, pois é em cenários de 

hostilidade que “surgem as temidas denúncias anônimas que acionam a intervenção 

violenta da polícia.154 

Vavá, moradora de Gabiroba, narra algumas das regras que os Meninos de 

Gabiroba impunham: 

 

Vavá: “Não era assim, essa bagunça, tinha regras. A troca de tiros era só 

depois do fim do culto, que a gente podia voltar da igreja na 

tranquilidade. Execução só no mato, pra morador não ver. A LIGHT não 

podia subir”.  

 

Fernando, também morador de Gabiroba – já mencionado anteriormente neste 

trabalho – discorre sobre o tema: 

 

Fernando: “Há um conjunto de regras que o tráfico implementou na 

favela. Algumas tinham função prática, como a delimitação da área para 

embates armados na disputa do território e execuções. Outras não. Como 

andar de sunga na favela. Era proibido andar de sunga na favela. Até 

hoje, se eu ando de sunga na favela, todo mundo me para e reclama. É 

um saco. Acham falta de respeito [...] Sim, algumas regras que surgiram 

com o tráfico estão vivas até hoje, mas não são mais “do tráfico”, agora 

são da favela”.  

 

                                                 
152  MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
153 MISSE, Michel, op. cit., p. 9. 
154 TELLES, Vera da Silva; HIRATA, Daniel Veloso. Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas 

entre o ilegal, o informal e o ilícito. In: Estudos Avançados, 21(61), 2007, p. 187. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a12v2161.pdf>. Acesso em: 03 de janeiro de 2017. 
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Quando o tráfico surge em Gabiroba, os Meninos do Movimento assumem um 

papel fundamental na favela: alteram as “estruturas tradicionais de poder e respeito” 155, 

e se tornam uma “força social” 156. E isso tudo se “confunde com a gestão cotidiana do 

negócio local da droga, que depende em boa medida de seu ancoramento nessas redes 

de sociabilidade” 157. Daniel Hirata e Vera Telles explicam o agenciamento de relações 

locais praticado pelo Movimento: 

 

Ao mesmo tempo, a biqueira engendra outras tantas relações no 

bairro, elas próprias se estruturando em equilíbrios instáveis e sempre 

passíveis de desandar em tensões, conflitos, desafetos, 

desentendimentos, deslealdades, disputas ou histórias de vingança 

pessoal, que podem ser fatais – e letais, para uns e outros, ou para 

todos. É todo um agenciamento das relações locais também 

mobilizado para garantir a lealdade dos “funcionários” e a 

cumplicidade de suas famílias, para arbitrar conflitos que muitas vezes 

se confundem com desentendimentos pessoais ou desacertos de outros 

tempos e outros lugares; ou então para definir os limites que não 

devem ser ultrapassados, sobretudo para os mais jovens, na verdade 

garotos, quase crianças, quando passam a se achar importantes e 

poderosos, e criam problemas com os moradores e a vizinhança.158  

 

Antonio Francisco Bonfim Lopes, um dos mais conhecidos traficantes do Rio 

de Janeiro, conhecido como “Nem da Rocinha”, presta importante declaração no livro O 

Dono do Morro sobre o papel do Movimento nas favelas:  

 

O tráfico de drogas foi um mal necessário. [...] Acredite em mim. Se 

não fossem os traficantes, todo mundo estaria roubando, todo mundo 

estaria matando. O negócio das drogas ocupou o vazio deixado pelo 

Estado. Do contrário, aquilo ia ficar um território sem lei.159  

 

Isso não significa que os traficantes não fossem ditadores. Eram. Tomavam 

para si o monopólio da violência e não prestavam contas de seu governo.160 Contudo, os 

mais bem-vistos aos olhos dos moradores de Gabiroba eram aqueles que mantinham a 

                                                 
155 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 766/4588. 
156 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 766/4588. 
157 TELLES, Vera da Silva; HIRATA, Daniel Veloso. Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas 

entre o ilegal, o informal e o ilícito. In: Estudos Avançados, 21(61), 2007, p. 187. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a12v2161.pdf>. Acesso em: 03 de janeiro de 2017. 
158 TELLES, Vera da Silva; HIRATA, Daniel Veloso, op. cit., p. 187. 
159 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 886/4588. 
160 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1286/4588. 
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comunidade em paz, dando uma aparência de estabilidade.161 Essa aparência só se 

consolidaria se a autoridade do traficante “não se baseasse demais nas armas”162. 

Quando a autoridade decorria especificamente do armamento, “a ausência de lei voltava 

rápido”.  

A estabilidade, importante enfatizar, era só aparente. Os que vivenciaram os 

anos anteriores à UPP em Gabiroba sabem que a situação poderia facilmente se 

desestabilizar.  

Foi o que aconteceu na primeira década dos anos 2000, quando a Facção B 

ocupou Jerivá. A partir daí, desencadeou-se uma guerra sangrenta entre as duas facções, 

a qual só seria encerrada com a chegada das UPPs. Fernando, em conversa realizada no 

fim de 2018, explica as razões que motivaram a guerra: 

 

Fernando: “Foi um desentendimento entre bandidos. Fundamentalmente 

isso. Em geral as grandes guerras de facções se dão por desentendimento 

interno. Foi como aconteceu na Rocinha. Um cara da Facção A passou 

um período na cadeia, e ao voltar, não conseguiu retomar o protagonismo 

de antes. Foi para a Facção B, e Jerivá virou Facção B. Começou uma 

guerra entre as duas favelas, que só terminou quando veio a UPP”.    

 

É por essa razão que, quando a UPP chega a Gabiroba e Jerivá, ela é bem 

recebida.163  

 

2.3 A UPP funcionando: “um tráfico quebrado e a comunidade com dinheiro”  

 

 O Programa das UPPs chega a Gabiroba e Jerivá no período em que o Rio de 

Janeiro é escolhido como cidade-sede da Copa do Mundo e sede das Olimpíadas. A 

UPP é recebida com apreensão por parte dos moradores. De um lado, há a expectativa 

                                                 
161 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1286/4588. 
162 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1286/4588. 
163 Segundo consta do Relatório construído pelo Banco Mundial, as percepções dos moradores com 

relação à UPP variam de acordo com o seu histório imediatamente anterior à política de segurança 

pública. “Em termos simples, quando o histórico recente era dominado por conflitos com traficantes de 

drogas, as percepções da UPP tenderam a ser mais positivas”. (BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado 

às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da transformação do dia a dia das comunidades após o 

processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 126). Disponível em: < 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janei

ro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018). 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Janeiro02013.pdf
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positiva gerada pela mídia.164 De outro, há o sentimento de desconfiança, pois a “paz” 

prometida viria pela polícia, vista como um agente corrompido que ora costurava 

acordos com o tráfico165 ora era mais um complicador na guerra entre as facções. A 

principal diferença de abordagem entre a polícia e as outras facções era que “a polícia 

não sentia nenhuma consideração nem responsabilidade pelos moradores”166.  

 Um morador de Gabiroba me conta sobre a chegada da polícia na favela: 

 

Morador: “A gente ficou meio assim. O que eles vão fazer? O que 

querem? [...] Os Meninos daqui ficaram com medo, se encolheram na 

hora. Ficaram com medo das outras operações que tinham visto na TV”.  

  

Outro morador complementa: 

 

Morador: “A maior pergunta era: até quando ia durar? Até as 

Olimpíadas?” 

 

 A UPP se propunha a alcançar os seguintes objetivos167: (a) pacificação das 

comunidades168; e (b) desenvolvimento social e econômico da comunidades169, por 

meio da “expansão dos serviços públicos e de iniciativa privada”170. Para alcançar o 

último objetivo, a UPP poderia se valer de “parcerias entre os governos ‒ municipal, 

estadual e federal ‒ e diferentes atores da sociedade civil organizada”.171 

                                                 
164 SILVA, Luiz Antonio Machado da. As várias faces das UPPs. Revista Ciência Hoje. vol. 46, n. 276, 

novembro de 2010, p. 37. 
165 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 886/4588. 
166 GLENNY, Misha, op. cit., posição 1233/4588. 
167 UPP ‒ Unidade de Polícia Pacificadora. Qual o objetivo da UPP? Disponível em: 

<http://www.upprj.com/index.php/faq>. Acesso em: 30 de dezembro de 2016. Conferir também o 

Decreto Lei Estadual nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009; o Decreto Lei Estadual nº 42.787 de 06 de 

janeiro de 2011; a Lei Estadual 5.890 de 14 de janeiro de 2011; e o Decreto Estadual 45.186, de 17 de 

março de 2015. 
168 Conferir UPP ‒ Unidade de Polícia Pacificadora, op. cit. Conferir também o Decreto Lei Estadual nº 

41.650, de 21 de janeiro de 2009; o Decreto Lei Estadual nº 42.787 de 06 de janeiro de 2011; a Lei 

Estadual 5.890 de 14 de janeiro de 2011; e o Decreto Estadual 45.186, de 17 de março de 2015. 
169 Conferir UPP ‒ Unidade de Polícia Pacificadora, op. cit. Conferir também o Decreto Lei Estadual nº 

41.650 de 21 de janeiro de 2009; o Decreto Lei Estadual nº 42.787 de 06 de janeiro de 2011; a Lei 

Estadual 5.890 de 14 de janeiro de 2011; e o Decreto Estadual 45.186 de 17 de março de 2015. 
170 Conferir UPP ‒ Unidade de Polícia Pacificadora, op. cit. 
171 Conferir UPP ‒ Unidade de Polícia Pacificadora, op. cit. Conferir também o Decreto Lei Estadual nº 

41.650 de 21 de janeiro de 2009; o Decreto Lei Estadual nº 42.787 de 06 de janeiro de 2011; a Lei 

Estadual 5.890 de 14 de janeiro de 2011; e o Decreto Estadual 45.186, de 17 de março de 2015. 

 

http://www.upprj.com/index.php/faq
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 Em seus primeiros anos, a UPP cumpriu seus propósitos em Gabiroba. Segundo 

expressão usada pelos moradores, “a UPP funcionou”. Fui testemunha, quando comecei 

a frequentar a favela (2013), dos resultados do programa de segurança pública – 

catalisados em razão da favorável situação econômica que vivia a cidade do Rio de 

Janeiro.  

 Do início do Programa das UPPs até o início de 2016, foram inaugurados mais 

de 10 (dez) hostels na favela. Pedro foi um dos moradores que abriu um hostel. Vavá, já 

mencionada nesta dissertação, construiu 07 (sete) apartamentos quarto-sala para 

locação. O aluguel de um apartamento de aproximadamente 40 m² rendia mais de R$ 

1.000,00 (mil reais) mensais.172 Um desses imóveis ela aluga até hoje para Fernando, 

que se mudou para a favela durante o mencionado espaço de tempo. João e Paula 

também chegam à favela nesse período, e lá inauguram um restaurante e um hostel. 

Ambos os empreendimentos recebem prêmios de melhor custo-benefício pelo site Trip 

Advisor, por dois anos consecutivos. Dois restaurantes inaugurados em Gabiroba 

fizeram tanto sucesso que se tornaram points de confraternizações promovidas pela 

Rede Globo e por empresas multinacionais. Muitas lideranças na favela abrem negócios 

na comunidade.  

 Como dito na Introdução desta dissertação, em lugar do baile funk, que se torna 

proibido173, as lideranças da favela passam a organizar festas. Uma destas, de estilo 

musical black music, fica particularmente famosa. Uma das edições do evento alcança 

público de mais de 5.000 (cinco mil) pessoas. 

 O mesmo movimento de efervescência econômica atinge Jerivá. As favelas se 

tornam uma espécie de conjunto hoteleiro-gastronômico frequentado pelo asfalto e por 

gringos à procura de hospedagens mais econômicas na Cidade Maravilhosa. Um dos 

restaurantes inaugurados em Jerivá ganha prêmios importantes e se torna conhecido 

internacionalmente. Não é sem motivo que, segundo Lúcia, a favela passa a “se achar 

asfalto”174. 

                                                                                                                                               
171 UPP Unidade de Polícia Pacificadora, op. cit.  
172 O valor era equivalente a cerca de 400 dólares, na época. 
173 Sobre a discussão a respeito da proibição do baile funk nas favelas, ver BANCO MUNDIAL, O 

retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da transformação do dia a dia das 

comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 74. Disponível em: 

<http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Jan

eiro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
174 Conferir item 1.3 da dissertação.  
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 O Programa das UPPs realiza uma parceria com o Município do Rio de Janeiro. 

Este último inicia na favela o programa “Morar Carioca”, que tinha por objetivo 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade.175  

O Morar Carioca realiza obras de infraestrutura na comunidade e equipamentos 

públicos. Este é um diferencial da aplicação do Programa das UPPs em Gabiroba e 

Jerivá. Na maior parte das favelas que fizeram parte da política de segurança pública, o 

Programa não realizou “a segunda parte essencial da UPP” 176, chamada de “UPP 

Social” 177. A UPP Social envolvia o fornecimento de serviços para as comunidades. 

Era nesta segunda parte da política de segurança pública que se demonstraria “que o 

Estado não estava apenas interessado em se livrar das armas, mas também preocupado 

com o bem-estar dos moradores” 178. 

   O Morar Carioca constrói dois prédios na favela para reassentar famílias que, de 

acordo com a Prefeitura, estavam em áreas com risco de desabamento ou áreas de 

proteção ambiental. Esse também é um feito importante. Na história das favelas do Rio 

de Janeiro, a ameaça de desabamento foi muito usada como justificativa para remoções; 

cujo verdadeiro propósito era liberar áreas da Zona Sul para o mercado imobiliário.179 

Nesse caso, porém, ocorreu uma remoção para perto: as famílias foram realocadas nos 

prédios construídos dentro da mesma comunidade. Além disso, o Morar Carioca foi 

responsável pela construção da motovia de Gabiroba. A motovia tornou possível o 

rápido transporte de mercadorias diversas pela favela.  

As mercadorias mais transportadas no período em que a UPP “funcionava” eram 

os materiais de construção. Estes eram levados até o meio da favela pelos mototáxis. 

Para as áreas mais remotas da favela, inacessíveis pela motovia, o transporte da carga 

era feito por intermédio dos chamados “carretos”. O serviço de “carreto” era realizado 

por homens com muita força física, que subiam a comunidade carregando os materiais 

                                                 
175 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, Conheça o Programa Morar Carioca, 22/01/2015. Disponível 

em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa>. Acesso em: 11 de dezembro de 2016. 
176 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 4179/4588 
177 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 4179/4588. 
178 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 4179/4588. 
179 Rafael Gonçalves, no livro Favelas do Rio de Janeiro, cita o caso do Vidigal. O governo municipal de 

Marcos Tamoyo (1975 a 1979) solicita, em 1977, a remoção da comunidade para “evitar riscos à vida dos 

favelados, em razão de pretensa erosão do solo” (GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: 

História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 6231/9811). 

Contudo, “o discurso das autoridades municipais servia, na verdade, de fachada para uma importante 

operação imobiliária: a empresa Rio Towers projetava a construção de um hotel de luxo, desenhado pelo 

célere arquiteto Oscar Niemeyer, na enconsta de frente para o mar que era ocupada parcialmente pela 

favela” (GONÇALVES, Rafael, op. cit., posição 6231/9811). 
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nas costas ou por meio de uma estrutura de madeira com rodas. O termo “carreto” era 

utilizado tanto para se referir ao serviço quanto para se referir aos seus executores.   

 A atividade de “carreto” era muito lucrativa na época. Tão lucrativa que os 

traficantes passaram a executá-la. Fernando conta que um dos principais Donos da Boca 

de Gabiroba, que chamarei de Chico, passa a realizar o serviço para complementar a 

renda:  

Fernando: “O tráfico tava tão sem dinheiro que o Chico passou a fazer 

carreto. Os carretos tiravam dez por cento do valor do material que 

carregavam. Isso era dinheiro para caralho. Aí o tráfico passou a fazer. 

Servia para dixavar o Movimento, mas também para complementar a 

renda. Isso era a favela quando a UPP funcionava: um tráfico quebrado e 

a comunidade com dinheiro”.  

 

 Pedro acrescenta que contratou alguns traficantes para realizar o serviço de 

carreto: 

Pedro: “Eu precisava de gente pra trazer material pra obra. Chamei os 

Meninos. Quando eles entregaram, pediram pagamento na hora. Eu não 

tinha dinheiro em casa, disse que eles iam ter que esperar até o dia 

seguinte”. 

Eu: “E eles aceitaram?” 

Pedro: “Ficaram putos, mas eu disse que se não aceitassem iam ter que 

descer com o material e eu contratava outro carreto pra subir”.    

   

Os relatos são reveladores da transformação pela qual a comunidade passou 

durante o período em que a UPP cumpriu seus objetivos. Os moradores podiam 

contratar os traficantes para a prestação de serviços legais e negociar de igual para igual 

a remuneração e a forma de pagamento.  

Há, é claro, referências a episódios de tiroteios em Gabiroba durante o período, 

em especial a partir do ano de 2014; mas eram pontuais.   

 

2.4 “Mas a UPP fracassar antes das Olimpíadas ninguém pensou” 
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 A UPP deixa de cumprir seus dois objetivos a partir do ano de 2016, quando se 

inicia incessante troca de tiros em Gabiroba entre as Facções A e B. Mas para chegar 

nesse ponto, foi preciso todo um processo, do qual falarei a seguir.  

As Bocas de Fumo não deixaram de existir no período em que a UPP 

“funcionava”. Contudo, os traficantes não tinham força bélica, contingente ou dinheiro 

para seguir com a chamada “guerra de facções”. Suas pretensões durante o período se 

limitavam à venda “discreta e contida”180 das drogas. A Facção A vendia drogas para 

Gabiroba, e a Facção B vendia drogas para Jerivá. Por vezes, se desentendiam, o que 

culminava nos pontuais tiroteios que passaram a ocorrer a partir de 2014.   

 Moradores da favela comentam que, após um episódio de tiroteio no período em 

que a UPP “funcionava”, o então comandante da unidade reuniu Meninos das duas 

facções e disse que, se acontecesse novamente, a polícia ia ser obrigada a agir contra 

eles. Recomendou, então, que estes seguissem apenas vendendo as drogas. E, de fato, “a 

favela ficou quietinha”, me conta um morador.    

 O ano de 2016, entretanto, é marcado por vários episódios significativos para a 

política nacional e estadual. No nível nacional, é o ano de tramitação do processo de 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, fato que 

simboliza a crise institucional que o Brasil vivia. O processo, findo em 29 de agosto de 

2016, terminou com o afastamento de Dilma Rousseff do cargo181. No nível estadual, é 

o ano em que o Rio de Janeiro decreta “estado de calamidade financeira”182. Por 

consequência, é o primeiro ano dos cortes no orçamento de segurança pública183. É 

também em 2016 que José Mariano Beltrame, Secretário Estadual de Segurança do Rio 

                                                 
180 As palavras foram usadas por um morador ao descrever a Boca na época em que a UPP 

“funcionoava”: “A Boca era discreta e contida. Ainda tava lá, mas vendia pouca droga, tinha que ser tudo 

na dixava”, relata o morador.  
181 ”Senado aprova impeachment, Dilma perde mandato e Temer assume”, O Globo. 31.08.2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-

dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html>. Acesso 

em: 13 de dezembro de 2018. 
182 ”Veja o que aconteceu na economia em 2016”. Pequenas Empresas e Grandes Negócios. 20.12.2016. 

Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2016/12/retrospectiva-veja-o-que-

aconteceu-na-economia-em-2016.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. Conferir também as 

seguintes reportagens: (1) ”Sem incentivo fiscal, nove a cada dez empresas devem demitir no Rio”, 

Pequenas Empresas e Grandes Negócios. 05.12.2016. Disponível em: 

<https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2016/12/retrospectiva-veja-o-que-aconteceu-na-

economia-em-2016.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018; (2) ”Governo do Rio de Janeiro decreta 

estado de Calamidade Pública devido crise”, O Globo. 17.06.2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-calamidade-publica-

devido-crise.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. 
183 “A falência das UPPs”, Exame. 03.07.2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/a-

falencia-das-upps/>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-assume.html
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de Janeiro e criador das UPPs no estado, pede demissão184.  Posteriormente, ele dará 

declarações no sentido de que “a segurança pública está ruindo”185.   

 Também é em 2016 que, sintomaticamente, as facções Comando Vermelho e 

PCC rompem relações. A revista Época descreve um dos anúncios do fim do acordo 

entre as duas facções, feito por uma carta assinada pelo PCC que se pulverizou por meio 

das redes sociais: 

 

Numa carta escrita à mão, assinada pela “sintonia final”, os chefes do 

bando paulista mandaram um “salve” nacional declarando guerra à 

facção carioca Comando Vermelho (CV), sua antiga aliada, parceira 

comercial e hoje maior concorrente. A mensagem, possivelmente 

transposta para fora da prisão por advogados ou familiares, foi 

digitalizada e distribuída via WhatsApp aos presídios que estão “no 

ar”, na gíria da bandidagem – aqueles que não contam com 

bloqueadores de sinal para telefones celulares. Alastrou-se 

rapidamente até a Região Norte do Brasil.186 

  

  Ainda segundo a revista, na mesma carta constam os motivos que 

desencadearam a briga entre as facções: 

 

Este Salve tem como finalidade esclarecer o que vem acontecendo nas 

prisões espalhadas pelo país. Há muito tempo Estamos procurando a 

liderança do CV  para mantermos a harmonia entre nossos integrantes 

e corrigir de ambos os lados, situações que fogem do bom convívio e 

até da ética do crime. [...] não tivemos atenção e tão pouco recebemos 

respeito. A partir do momento que o CV iniciou uma expansão pelos 

Estados, se aliando aos nossos inimigos (FDN, pgc, sindicato, Bonde 

dos 40) e respondendo pelas atitudes desses, já se tornou um 

desrespeito a nós. Nosso lema é o crime fortalecer o crime, nunca 

buscamos esses conflitos, porém não vamos ficar quietos se formos 

atacados por quem quer que seja [...] Deixamos claro que estamos 

prontos para a guerra uma guerra esta sendo criada pelo CV. Estamos 

prontos para reagir de imediato a qualquer ataque que viemos sofrer, 

                                                 
184 “Criador das UPPs no RJ, Beltrame pede demissão após quase 10 anos” Jornal Nacional. 11.10.2016. 

Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/criador-das-upps-no-rj-beltrame-

pede-demissao-apos-quase-10-anos.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. 
185 “José Mariano Beltrame: ‘ A segurança pública está ruindo’ . O ex-secretário de Segurança do Rio de 

Janeiro atesta que os governos estão paralisados diante do avanço da criminalidade”, Época. 08.03.2018. 

Disponível em: <https://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/03/jose-mariano-beltrame-seguranca-

publica-esta-ruindo.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018.  
186 “O Crime está em Guerra: as maiores facções brasileiras romperam”, Época. 25.10.2016. Disponível 

em: <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/10/o-crime-esta-em-guerra-maiores-faccoes-

brasileiras-romperam.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018. 
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não concordamos com essa guerra que beneficiará somente a polícia, 

mas não iremos nos omitir. 187 

 

 A rixa “trouxe a reboque uma série de rebeliões e massacres em presídios, além 

de violência nas ruas de cidades do Norte e Nordeste”188. Presos de uma facção ou das 

respectivas facções aliadas atacando presos da outra facção, ou das respectivas facções  

aliadas. Lincoln Gakiya, um dos promotores responsáveis por monitorar o PCC, afirma 

à época que “O PCC tem a intenção de se tornar hegemônico no país e não tem limite de 

esforços pra isso”189. O El País comenta:  

 

A crise evidenciou o caráter nacional da questão, e uma série de 

facções até então desconhecidas, como Família do Norte, que surgiu 

em Manaus, Okaida, de João Pessoa, e a potiguar Sindicato do Crime 

RN, ganharam o noticiário. 190 

 

 Uma sequência de rebeliões prisionais em todo o Brasil atravessou o ano de 

2017. Todas terminaram com massacres de presidiários. A rebelião em Roraima 

registrou aproximadamente trinta (30) detentos mortos.191 A rebelião ocorrida no 

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em Manaus, considerada uma das mais 

violentas desde a chacina do Carandiru192, que deu origem ao próprio PCC.193 A 

rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, localizada na zona rural de Boa 

Vista, em Roraima.194 

                                                 
187  “O Crime está em Guerra: as maiores facções brasileiras romperam”, Época. 25.10.2016. Disponível 

em: <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/10/o-crime-esta-em-guerra-maiores-faccoes-

brasileiras-romperam.html>. Acesso em: 13 de dezembro de 2018.  
188 “A escalada das facções criminosas desafia o próximo presidente do Brasil”, El País. 30.08.2018. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/16/politica/1534446775_776752.html>. Acesso 

em: 14 de dezembro de 2018.  
189 “ENTENDA: o que a disputa nacional entre facções tem a ver com a barbárie no presídio do 

Amazonas >. O Globo. 03.01.2017. Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-

que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml. Acesso 

em: 14 de dezembro de 2018. 
190 ”A escalada das facções criminosas desafia o próximo presidente do Brasil”, El País. 30.08.2018. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/16/politica/1534446775_776752.html>. Acesso 

em: 14 de dezembro de 2018. 
191 ”Mais de 30 presos são mortos na penitenciária de Roraima”, O Globo. 06.01.2017. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2017/01/mais-de-30-presos-sao-mortos-na-penitenciaria-de-

roraima-diz-sejuc.html. Acesso em: 14 de dezembro de 2018.  
192 “Matança em presídio de Manaus é uma das maiores desde Carandiru”, O Globo. 02.01.2017. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/matanca-em-presidio-de-manaus-e-uma-das-

maiores-desde-carandiru.ghtml>. Acesso em: 14 de dezembro de 2018.  
193 Conferir item 2.2.1 da dissertação. 
194 ”Testemunhas do massacre: 4 pessoas relembram as mortes de 33 presos em penitenciária de RR”, O 

Globo. 06.01.2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/testemunhas-do-massacre-4-
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 O rompimento entre as facções repercutiu nas favelas da Cidade Maravilhosa. O 

PCC e o Comando Vermelho deram seguimento ao projeto de expansão das suas 

respectivas áreas de influência nas comunidades cariocas. Buscaram facções aliadas, 

forneceram-lhes armas e demais subsídios necessários. O portal de notícias G1, do 

jornal O Globo, fala dos acordos costurados pelo PCC em 2017 para tomar a favela da 

Rocinha, cujo tráfico era controlado pelo traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, 

conhecido como “Nem”: 

 

Documentos do sistema penitenciário do RJ e do serviço de 

inteligência que apoia a intervenção federal na segurança do estado 

mostram que o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, 

articulou novas alianças para expandir a atuação de seu grupo 

criminoso no Rio. Uma das áreas em questão é a Rocinha, favela mais 

populosa da cidade e localizada entre bairros nobres, como Leblon e 

São Conrado. Nem é um dos chefes da facção Amigos dos Amigos 

(ADA) e está preso em uma penitenciária federal em Porto Velho 

(RO). Recentemente, entrou em guerra com Rogério 157, de quem foi 

aliado e que deixou a ADA para se unir ao Comando Vermelho (CV) 

– facção da qual Nem tenta tirar o controle do tráfico de drogas na 

Rocinha. Nem firmou acordo da ADA com o Terceiro Comando Puro 

(TCP) para formar o TCA (Terceiro Comando dos Amigos). A nova 

facção se aliou ao Primeiro Comando da Capital (PCC), principal 

grupo criminoso de São Paulo que rompeu seu acordo de trégua com o 

CV. Com essa parceria, a quadrilha passou a ser chamada nos 

presídios de TCA-1533 (os números são uma referência ao PCC).195 

 

 E é nessa conjuntura, também marcada pelas crises políticas e financeiras 

vividas pelo Rio de Janeiro, que a situação do tráfico em Gabiroba se altera. A guerra 

entre as Facções A e a Facção B ganha novo fôlego. E a vida dos moradores muda 

também. João, que durante anos gerenciou seu hostel em Gabiroba sem maiores 

problemas, traz um desabafo sobre os desafios que começou a enfrentar: 

 

João: “Foi em 2016, no meio de 2016. Antes era um tiro ou outro, mas 

foi piorando, em 2016 a coisa ficou horrível. Tiro atrás de tiro, morador 

assustado, turistas assustados. E eles não respeitavam. Não respeitavam 

nada. A gente falava com eles, eles não respeitavam”.  

                                                                                                                                               
pessoas-relembram-as-mortes-de-33-presos-em-penitenciaria-de-rr.ghtml>. Acesso em: 14 de dezembro 
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195  “Facção paulista se une a quadrilhas do RJ que tentam tomar tráfico na Rocinha”, O Globo. 
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Paula complementa que o número de clientes diminuiu em 2016. Em 2017, os 

turistas passaram a ter receio de subir a favela:  

 

Paula: “A gente resistiu por um tempo, em 2016 ainda tinha clientes, 

bem menos, mas tinha. Mas chegou um momento que os turistas não 

queriam subir. Teve um jantar, fizemos sob encomenda para trinta 

turistas. Quando eles estavam chegando, o taxista disse que se fosse eles, 

não subia não. Eles não subiram, e perdemos o dinheiro todo da comida”.    

 

 A UPP, nesse período, segundo o relato dos moradores, se mostra ineficiente. 

Não apenas em Gabiroba, mas em muitas favelas do Rio de Janeiro. O jornal El País 

traz depoimento de moradores do Santa Marta, favela em que a situação foi semelhante: 

 

José Mário, presidente da Associação de Moradores, explica que uma 

pesquisa feita no início da UPP mostrou que o programa tinha quase 

90% de aprovação dos moradores. Era o tempo da major Pricilla de 

Oliveira Azevedo, que se tornou o principal rosto de um policiamento 

próximo ao cidadão e engajado na comunidade. Recebeu vários 

prêmios por seu trabalho no Santa Marta. "Foram seis anos e cinco 

meses sem tiroteios. Mas o tráfico nunca acaba. Ele diminui o ritmo e 

o material bélico. Fica o comércio de drogas, como existe em 

Ipanema. A territorialidade é que acaba. Mas quando começaram o 

desvios, aí o bolo azedou", explica o presidente da associação. Ele diz 

que a confiança que chegou a ser construída no início do programa 

acabou de forma "automática" quando começaram os primeiros 

tiroteios, esporádicos há poucos anos e mais constantes agora. Sobre a 

intervenção federal, diz ser favorável, "desde que seja feita em todo o 

Estado do Rio de Janeiro" e não nas favelas, que para ele sempre 

pagam o preço.196 

 

 Em outubro de 2016, a revista Veja publica197 matéria sobre o “fracasso da 

pacificação” 198. A revista Exame, em julho de 2017, faz reportagem com o título “A 

                                                 
196 “UPPs, mais uma história de esperança e fracasso na segurança pública do Rio”, El País. 12.03.2018. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/11/politica/1520769227_645322.html. Acesso 

em: 14 de dezembro de 2018.  
197 Outros jornais publicam reportagens no mesmo sentido. Conferir <UPPs, mais uma história de 

esperança e fracasso na segurança pública do Rio>, El País. 12.03.2018. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/11/politica/1520769227_645322.html>. Acesso em: 14 de 

dezembro de 2018. 
198 “O Fracasso da Pacificação”, Veja. 19.10.2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/o-

fracasso-da-pacificacao/>. Acesso em: 14 de dezembro de 2018. 
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falência das UPPs”199, na qual é afirmado que “as Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) do Rio de Janeiro já não têm mais serventia”200. O termo “fracasso” também se 

difunde em Gabiroba. É comum ouvir na favela que “a UPP fracassou” ou que a UPP 

“parou de funcionar”. 

Em Gabiroba, as teorias que correm sobre a explicação da ineficácia das UPPs 

são relacionadas à corrupção dos policiais. Voltando à cena inicial desta dissertação, 

diz-se que os policiais estão “arregados”201. Cacá, sobre o assunto, explica: 

 

Cacá: “Eu sei que minha fala na reunião foi perigosa, mas alguém tem 

que falar. Eles tão arregados. Pros dois lados. Não recebem do governo e 

aí recebem daqui”.  

  

 As práticas de corrupção dos policiais militares não são novidade. O salário 

destes é, em geral, considerado insuficiente para fazer frente aos custos do dia-a-dia202. 

Com os atrasos nas folhas de pagamento do estado do Rio de Janeiro203, os policiais 

militares estavam desesperados para receber alguma renda, a fim de fechar o 

orçamento” 204. Alguns moradores de Gabiroba acreditam que integrantes da UPP 

haviam escolhido a forma mais rápida de complementar os ganhos: receber dinheiro dos 

traficantes.205 “A gente viu um mototáxi entregando dinheiro pra um policial da UPP. 

Talvez não sejam todos arregados, mas alguns com certeza são”, comenta uma 

moradora de Gabiroba. “Dinheiro recebido assim é dinheiro da Boca”, ela 

complementa.   

 Um morador de Gabiroba me conta sobre o inesperado fim do funcionamento da 

UPP. A incerteza com relação à permanência da política de segurança pública era 

sentimento comum em Gabiroba. Entretanto, as apostas eram que a política ia durar, no 

mínimo, até o fim das Olimpíadas:  

                                                 
199 “A Falência das UPPs”, Exame. 03.07.2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/a-

falencia-das-upps>/. Acesso em: 14 de dezembro de 2018. 
200  “A Falência das UPPs”, Exame. 03.07.2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/a-

falencia-das-upps/>. Acesso em: 14 de dezembro de 2018. 
201 Explicação sobre o termo consta do item 1.1 desta dissertação. 
202 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 2577/4588. 
203 “Crise deixa PMs do RJ sem receber benefício salarial há três meses>, O Globo. 25.01.2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/crise-deixa-pms-do-rj-sem-receber-

beneficio-salarial-ha-tres-meses.html>. Acesso em: 24 de dezembro de 2018. 
204 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2577/4588. 
205 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2577/4588. 
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Morador: “A gente antes ficava achando que a UPP ia parar de 

funcionar depois das Olimpíadas. Mas a UPP fracassar antes das 

Olimpíadas ninguém pensou. Todo mundo construiu pensando que ia 

ganhar nas Olimpíadas como ganhou na Copa”.   

 

 Moradores gastaram dinheiro construindo novos apartamentos para abrigar 

turistas, hostels inauguraram nas favelas, restaurantes expandiram de tamanho, todos 

com a expectativa de que as Olimpíadas levariam o mesmo contingente de pessoas às 

duas favelas que a Copa do Mundo. Contudo, os tiroteios fizeram com que o turismo na 

comunidade fosse inexpressivo.  

 E é nesse caótico cenário que eu inicio o meu trabalho de campo em Gabiroba. 
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3 “TÁ TUDO UMA FALTA DE RESPEITO” 

 

3.1 A primeira reunião da Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá 

 

  Cheguei à minha primeira reunião da Associação de Comerciantes acompanhada 

de meu tio. Eram 19h de uma terça-feira de fevereiro. O local escolhido para a reunião 

era um dos muitos hostels que faliram quando a UPP “fracassou”. O dono, “cria” de 

Gabiroba, ainda não sabia o que fazer com o espaço, que se encontrava sem finalidade 

específica. João e Paula nos receberam no jardim de entrada e nos levaram até uma 

mesa quadrada na parte de dentro do estabelecimento.  

 Serviram água e café para todos. Sem me incluir na conta, eram 12 (doze) 

presentes, 10 (dez) de Gabiroba e 02 (dois) de Jerivá. Paula sugeriu que fosse realizada 

uma rápida rodada de apresentação, uma vez que algumas pessoas eram “novas nas 

reuniões da Associação”. 

 Conforme consta descrito no item 2.1 da dissertação, os presentes foram se 

apresentando como “crias”, “de famílias fundadoras”, “lideranças”. Apenas alguns 

mencionavam comércios, e de forma secundária. Dei-me conta, na ocasião, que meu tio, 

convidado para a reunião, nunca teve um comércio. 

 João me apresentou como “a sobrinha do Fernando”. Disse que eu estava 

fazendo uma pesquisa e me interessava em participar das reuniões. Informou que eu era 

mestranda da UFF na área de Segurança Pública, e poderia contribuir com os meus 

conhecimentos. Ninguém pareceu se incomodar. Ofereci-me para fazer a ata. Todos 

concordaram. 

 Perguntei a João se a reunião era composta apenas por comerciantes. Ele me 

explicou que a ideia inicial era esta, mas com o tempo o grupo percebeu que precisava 

de todas as lideranças, porque “só se muda coisa com todas as lideranças”. Tentei obter 

mais explicações, mas João iniciou a reunião. 

 

João: “Esse grupo nasceu em 2016 pra falar sobre a situação de Gabiroba 

e Jerivá. Convidei pra hoje todas as lideranças das favelas. Algumas não 

apareceram, mas os que tão aqui já tá bom. [...] Ontem teve troca de tiros 

em frente da escola”. 

 

Pedro continuou:  
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Pedro: “Tá tudo uma falta de respeito. E não tem diálogo com os caras. 

Eu fui lá tentar falar com eles, mas não tem diálogo não. Tão parecendo 

até os polícia”. 

 

Um morador de Jerivá chamado Luiz comentou:  

 

Luiz: “Tão pior que a polícia. A polícia a gente pediu para parar de andar 

com arma na frente do colégio e eles ficaram de boa. Tão matando gente 

assim, na cara da favela. Isso nunca aconteceu aqui”. 

 

Pedro rebateu o comentário de Luiz com certa ironia: 

 

Pedro: “Porra, Luiz, a polícia tá arregada. Você vai pedir pra ela pra 

parar de trabalhar, é obvio que ela vai obedecer”.  

  

A conversa então seguiu entre os presentes: 

  

Luiz: “Engraçadinho tu, mas cada parte tá arregada pra um lado e você 

sabe que tem pipoco da polícia também nos plantões ruins”.  

Morador de Gabiroba 1: “A gente tem que fazer os Meninos escutarem. 

Tem coisa que não pode acontecer na favela”. 

Morador de Gabiroba 2: “É ruim até pro negócio deles. A favela vazia 

não vende droga”. 

Morador de Gabiroba 3: “Se eles respeitarem a gente, a gente respeita 

eles também. Ninguém quer o BOPE206 aqui”.  

 

    A reunião prosseguiu com uma sequência de desabafos sobre o que vinha 

acontecendo na favela. Os presentes relatavam o fato de que os traficantes das Facções 

A e B estavam circulando nas áreas públicas das favelas com armas à mostra. Contavam 

ainda que, com frequência, aconteciam tiroteios em vias de circulação das favelas, e 

durante o dia. Uma moradora reportou que os Meninos da Facção A estavam 

                                                 
206 A explicação do significado de BOPE consta no item 3.5 desta dissertação.  
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emprestando armas para crianças, as quais, brincando, apontavam as armas para as 

pessoas que viam passar. Depois pediam desculpas. “A criança depois disse ‘desculpa, 

tia, era só brincadeira’ , mas eu nem sei se a arma estava carregada”. 

 Ao fim, João disse para eu voltar no próximo encontro. A data ainda não estava 

definida em virtude do Carnaval, que seria na semana seguinte. Pediu meu número para 

me adicionar no grupo de whatsapp, a fim de facilitar a comunicação da data. O 

mencionado grupo tinha 32 (trinta e dois) integrantes, mas muitos eu não veria em 

nenhuma das reuniões. O morador acrescentou “Traz seu tio de novo! Seu tio tem 

muitos contatos”. Perguntei se poderia levar meu orientador também. Ele concordou. 

 Eu percebia, na reunião, um rancor por parte dos moradores com relação à 

situação das favelas.  Não havia, entre os moradores e os traficantes, os antigos laços 

assistencialistas.207 Os Meninos eram agora vistos como “invasores” 208, sem relações 

pessoais com os moradores.209 A fala dos presentes me parecia indicar, ainda, o fato de 

que estes invasores estavam descumprindo regras de conduta que regiam Gabiroba e 

Jerivá. Essas regras de conduta não coincidiam com a lei oficial vigente. A venda de 

drogas, pelo que eu apreendia na ocasião, era bem aceita por todos. A existência de 

traficantes armados também, desde que estes não circulassem pelas vias públicas da 

favela com as armas à mostra. Outras condutas, segundo um dos moradores, não 

podiam acontecer na favela e não eram vistas de forma positiva. Entre estas, os tiroteios 

em locais de circulação das duas comunidades e o empréstimo de armas a crianças.   

  Saí da reunião com a certeza de que tinha ouvido relatos importantes. Contudo 

ainda não tinha atentado para o uso da palavra “respeito” – que só foi me chamar a 

atenção na reunião realizada com o comandante da UPP, narrada no item 1.1 da 

dissertação.  

 

3.2 “Chave só para morador”  

 

 No início de março de 2017, encontrei Fernando para darmos uma volta em 

Gabiroba. Era um sábado de sol, à tarde. No ano anterior, a favela estaria cheia. Alguns 

                                                 
207 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 7512/9811. 
208 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7512/9811. 
209 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7512/9811.   
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restaurantes haviam se consolidado como “pós praia”210 de turistas e moradores do 

“asfalto”. 

 Subimos em direção a Gabiroba pela rua principal, que também liga Gabiroba a 

Jerivá. Os restaurantes pelo caminho estavam com número inexpressivo de fregueses. 

Passamos pelo bar de João e Paula. Fechado. Fernando estava com fome. Sugeriu que 

fossemos em direção a Jerivá. Ele queria me apresentar um dos restaurantes que haviam 

ficado conhecidos na favela vizinha.  

O restaurante, cujo segundo andar havia sido construído há alguns meses em 

razão da alta demanda de clientes, estava vazio. Três mesas ocupadas – o que 

contrastava com o cenário do ano anterior, quando, segundo Fernando, havia fila de 

espera para ser atendido. Escolhemos nossos pratos, e Fernando pediu ao garçom que 

chamasse o dono do restaurante. Apresentou-me o proprietário como “Zé, “cria” de 

Jerivá”. Fernando perguntou a Zé como iam as coisas. Zé respondeu que a situação 

estava difícil: 

 

Zé: “Pô cara, difícil, né. Tiro toda hora, sabe? Olha o bar. Vazio. Você já 

viu como isso aqui ficava. Os Meninos tão andando com armas aqui no 

entorno, tão trocando tiros aqui na frente, muita falta de respeito”. 

Fernando: “Você já tentou falar com eles?” 

Zé: “Já, cara, mas é muito difícil. Um promete e o outro não cumpre. Eu 

não preciso disso, sabe, esse restaurante poderia estar em qualquer lugar 

do mundo, já recebi proposta para abrir em vários lugares”.  

  

Zé era parente do Dono da Boca de Jerivá, e este também era “cria” da favela. 

Contudo, segundo o morador, nem assim era possível pedir que os Meninos não 

andassem armados na frente do restaurante, ou evitassem trocas de tiros por ali. 

Segundo Zé, o Dono da Boca de Jerivá não tinha ingerência em nenhuma dessas 

decisões. “As armas vêm de fora, todo o resto do pessoal é de fora, ele não tem 

autonomia nenhuma nem tá preocupado com a favela”, relata Zé.  

No item 3.8 desta dissertação, falarei da expressão “cria que age como de fora”, 

usada por Fernando para descrever um traficante da Facção A. Relendo minhas 

                                                 
210 Expressão que se refere aos lugares para os quais as pessoas se dirigem no horário em que saem da 

praia. É um costume carioca ir a bares ou restaurantes logo após a praia, para lanchar. 
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anotações, tenho a impressão de que essa expressão também caberia para descrever o 

Dono da Boca de Jerivá. Agir “como de fora” é uma crítica àqueles que, nascidos na 

favela, ignoram as regras de conduta nela vigentes.  

 Zé pediu licença para voltar à cozinha, onde coordenava de perto os pratos que 

estavam sendo preparados. Terminamos de almoçar. Foi fácil compreender a fama do 

restaurante. A comida era boa. O preço não era barato, mas não tão caro quanto os 

praticados pelos estabelecimentos “do asfalto” ali perto. 

 Começamos uma caminhada de volta à Gabiroba. Ao meu redor, notei um 

portão com tranca de ferro, em Jerivá, o qual dava acesso a uma espécie de ruela. Na 

frente do portão, havia uma placa: “Chave só para morador. Não insistir”. Perguntei a 

Fernando o que era aquilo, e ele me informou que a instalação de portões estava se 

tornando comum na favela, assim como o gradeamento das lajes211 e das janelas. “Uma 

reação ao tráfico”, explicou. Ficou em silêncio por uns segundos e acrescentou: “Vou te 

apresentar uma pessoa que vai te falar melhor disso”. Fernando fez uma ligação. 

Desligou o telefone e explicou “Vou te apresentar Lúcia”. 

 

3.3 “Então a gente vai dar a eles o mesmo espaço da polícia” 

 

Chegamos à casa de Lúcia, a poucos metros de onde estávamos quando 

Fernando fez a ligação. Reparei que a casa inteira era gradeada: portas, janelas e laje.  

Lúcia nos recebeu de pijama, descontraída. Falava um português muito correto, 

em um tom que me lembrava o dos meus colegas acadêmicos. Elogiei-a, e ela explicou: 

“Sou da geração Lula, fiz faculdade e mestrado, tudo em faculdade pública”.  

Conversamos um pouco sobre estudos, as dificuldades e inseguranças vividas 

em um mestrado e outros temas do cotidiano. Contei-lhe o episódio vivido há pouco 

com Fernando e perguntei o porquê de tanta proteção às casas de Jerivá. Lúcia me 

respondeu: 

                                                 
211 Claudia Franco Correa explica que “na área da construção civil, laje é o elemento estrutural de uma 

edificação responsável por transmitir as ações que nela chegam para as vigas que a sustentam, e destas 

para os pilares. Ou seja, são blocos de concreto armado, formando um piso, especialmente cada um dos 

que separam os andares de um prédio”. Complementa a autora que “os saberes locais das áreas 

favelizadas no Rio de Janeiro estabeleceram o emprego do termo laje para designar o espaço aéreo 

superior dos imóveis, mesmo que não haja a presença de qualquer material de construção” (CORREA, 

Claudia Franco. Controvérsias – entre o direito de moradia em favelas e o direito de propriedade 

imobiliária no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Toopbooks, 2012, p. 152).  
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Lúcia: “É proteção, sim, porque tá tendo tiroteio o tempo todo. Mas 

também é um recado. Os traficantes daqui não estão nos respeitando. 

Então a gente vai dar a eles o mesmo espaço da polícia. [...] As lajes 

sempre foram dos traficantes, eles usavam como lugares de observação, 

rotas de fuga. Eles precisam das lajes. Precisam das janelas para entrar 

nas casas e se esconder em guerras. Precisam dos becos, da rua pouco 

iluminada, da entrada das casas pouco iluminada. Você viu quanta luz 

coloquei na minha porta? É assim que a gente está respondendo a eles: 

vocês não respeitam a favela, então a favela também não respeita vocês. 

Vocês vão ter o mesmo espaço da polícia: as ruas principais, o campinho, 

o espaço que não é privado”. 

 Eu: “E os traficantes percebem o que está acontecendo?” 

Lúcia: “Não, justamente, eles não conhecem nada daqui, não são daqui. 

Não percebem nada”. 

 

Perguntei a Lúcia se o mesmo movimento estava ocorrendo em Gabiroba. A 

resposta da moradora já está reproduzida no item 1.3 desta dissertação, mas aqui 

aproveito para transcrevê-la novamente: 

 

Lúcia: “Mas claro! Passa lá pra você ver. A relação dos moradores com 

os Meninos está ruim em Gabiroba e em Jerivá. Isso nunca existiu aqui, 

os caras ostentando fuzil em frente à escola da comunidade, com crianças 

passando [...]”.  

Eu: “Isso não existia antes da UPP?”.  

Lúcia: “Não! Uns que eram maus, mas isso não era regra, os maus 

acabavam indo embora. Em geral eles nos respeitavam. Aqui a gente só 

quer respeito [...]”. 

Lúcia: [...] O problema desses Meninos é que eles não foram criados 

aqui, não sabem as regras da favela e nem querem, e os que são daqui 

agem como se fossem “de fora”, não olham pra favela. Os bandidos de 

antes não eram assim, não [...]. Não, não, nem em Gabiroba nem em 

Jerivá, isso não existia”. 

  



78 

Lúcia compartilhava comigo uma informação muito importante – talvez uma das 

mais importantes desta dissertação.  

Os traficantes sempre tiveram uma vantagem com relação à polícia: conheciam 

as ruas menores e os becos das favelas. Essa era uma das razões pelas quais as facções 

se estruturavam de forma que os Donos da Boca fossem “locais” 212 das comunidades 

ou vinculados a contatos “locais” da área.213 A relação próxima do tráfico com os 

moradores também lhes permitia usar as casas destes como esconderijos e suas lajes 

como rotas de fuga ou pontos de observação. A geografia das favelas as torna um lugar 

cheio de refúgios e passagens pouco conhecidas – e os traficantes se aproveitavam 

disso.  Misha Glenny, narrando a disputa entre os traficantes conhecidos por “Dudu” e 

por “Lulu” pela favela da Rocinha, explica a importância estratégica de conhecer cada 

centímetro de uma comunidade:  

 

Os efetivos de Lulu e Nem têm uma grande vantagem. Conhecem 

cada centímetro do interior da favela. A pessoa precisa ter muitos anos 

de prática andando por essa rede atordoante de vielas e quebradas para 

conseguir saber com certeza em que lugar da favela está; do contrário, 

é impossível. O próprio Dudu conhece o local, claro. Mas a maioria 

dos seus atacantes vem de favelas distantes, e assim eles nunca sabem 

direito onde se encontram. A polícia tem mapas dos bairros e das ruas 

principais, mas as vias menores, e para onde elas levam, continuam a 

ser um mistério perigoso demais para tentar deslindar: são grandes as 

chances de que haja uma arma esperando no final214.   

 

Agora, segundo Lúcia, a situação estava mudando.215 A figura dos traficantes de 

“antes”, criados na própria favela, “foi sendo substituída pela figura do traficante 

invasor, distante da história local, e sem relações pessoais com a estrutura interna” 216.   

Os traficantes “de fora” da favela não conheciam os caminhos escondidos. Mas 

não apenas isso. Os moradores também vinham lhes tirando o acesso à propriedade 

“privada” da qual os Meninos sempre se valeram, como resposta pelo “desrespeito” à 

                                                 
212 “Local”, neste caso, é uma gíria que significa “verdadeiro conhecedor da área”.  
213 Conferir o item 2.2.2 desta dissertação. Conferir também MISSE, Michel. As Ligações Perigosas, 

Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio. In: Crime e Violência no Brasil 

Contemporâneo: Estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana, 1. ed, Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006, p.9. 
214 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 1905/4588. 
215 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 7512/9811. 
216 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7512/9811. 
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favela. Eu ainda não havia me dado conta dos significados da palavra “respeito”, mas já 

vislumbrava a importância daquela conversa para a pesquisa que estava começando.  

Arno Vogel e Marcos Mello, no livro Quando a Rua Vira Casa, a partir de uma 

etnografia do bairro Catumbi, no Rio de Janeiro, discorrem sobre os diversos usos que 

as casas podem ter. Inicialmente associadas à ideia de “privado”, as casas podem ser 

públicas, dependendo de como e por quem são utilizadas. “O que é público, em 

determinadas circunstâncias, pode ser privado em outras. O que é casa de uma perspectiva, pode 

ser rua de outra” 217. Letícia de Luna Freire chega a conclusão semelhante a partir de 

etnografia realizada na favela do Acari, situada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em 

Acari, as ruas permitem “a coexistência de diversas atividades e funções”, servindo:  

 

[...] de pátio para as crianças brincarem, sozinhas ou acompanhadas de 

outras crianças; de extensão da casa para as mulheres, que puxam seus 

banquinhos para fora para papear com as vizinhas, fazer as unhas e 

observar o movimento da rua; de local de trabalho para vendedores 

ambulantes, que circulam com suas bicicletas vendendo em grandes 

cestas uma variedade de pães e doces; de local para a atuação ilegal 

dos trafi cantes de drogas, que privatizam pontos estratégicos das ruas 

para também vender seus produtos; de palco de confronto entre 

policiais e bandidos, durante as situações de conflito armado; ou 

simplesmente de local de passagem para os transeuntes, automóveis e 

ciclistas que por ali transitam em seus percursos diários. De acordo 

com o contexto, algumas atividades podem excluir outras, como 

ocorre durante as imprevisíveis “invasões” policiais de repressão ao 

tráfi co de drogas, que, pela possibilidade de haver tiroteios, afastam 

repentinamente os demais personagens desse agitado teatro da rua, 

passando esta a ser imediatamente qualificada pelos moradores como 

perigosa. Num período de sucessivas incursões policiais na localidade, 

por exemplo, ouvi certa vez um menino de dez anos lamentar o fato de 

que sua mãe não o permitia mais ficar brincando com os seus colegas 

na rua, onde passava diariamente as tardes após a volta da escola. Tal 

era o seu desagrado com essa medida materna de segurança que 

chegou a me dizer que, para ele, o que havia de pior em morar em 

Acari era “não poder mais brincar na rua”.218 
 

                                                 
217 VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva. Orlando Molica (desenhos). Quando a Rua vira 

Casa, Niterói: Eduff, 2017, p. 150. 
218 FREIRE, Leticia de Luna. Favela, bairro ou comunidade? Quando uma política urbana torna-se uma 

política de significados. Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, [S.l.], v. 1, n. 2, out. 

2008. ISSN 2178-2792, p. 103. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7156/5735>. Acesso em: 24 de fevereiro de 2019. 
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 O que Lúcia me contava, então, é que em Gabiroba e Jerivá, os moradores 

estavam afirmando o caráter privado de suas casas – historicamente vistas pelos 

traficantes como passagens públicas, como ruas. As grades nas janelas, portas e lajes 

excluíam o caráter público que as casas tinham para os Meninos do Movimento.  

 No item 1.6 desta dissertação, abordo 

o fato de que, em Gabiroba, algumas 

informações consideradas por mim como 

públicas são tratadas como privadas, e 

informações consideradas por mim como 

privadas são tratadas como públicas. A partir 

do compartilhado por Lúcia, eu notava, mais 

uma vez, a oscilação das noções de “público” 

e “privado” na favela, a partir do uso dado às 

construções.  Começava a me dar conta, pois, 

de que as regras de convivência da favela 

influenciavam na percepção sobre estas duas 

categorias.  

Grade em entrada de casa em Gabiroba 

 

  

3.4 Os portões de Gabiroba 

 

 Nos dias que se seguiram à conversa com Lúcia, procurei observar as grades e 

portões de Gabiroba, em busca de elementos que me permitissem confirmar a narrativa 

da moradora de Jerivá. Notei passagens fechadas por portas de madeiras com trancas de 

ferro, grades em janelas, portas e lajes. Em uma das caminhadas por Gabiroba, vi, na 

entrada de um beco, um portão trancado à chave com os seguintes avisos:  

 

“Por favor, ao sair certifique-se que o portão ficou bem 

fechado. Grato, o Condomínio”. 
 

“Senhores Moradores, chave só para morador. Visitante, não 

visitante, liguem para seus amigos. Favor manter o portão 

fechado dia e noite”. 
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 Eu conhecia uma moradora daquele beco: era “cria” de Gabiroba, e tinha 

construído alguns apartamentos na viela219, os quais atualmente alugava. Imaginei, 

portanto, que ela disporia das informações de que eu precisava. Perguntei por ela, pedi 

que a chamassem.  

Quando a moradora chegou, contei-lhe um pouco da pesquisa, e perguntei o 

motivo de terem instalado o portão no acesso à viela. Respondeu-me que só falaria se eu 

prometesse não divulgar seu nome. Passou então a relatar: 

 

Moradora: “Os Meninos tão muito abusados. Querem usar a nossa laje, 

os nossos becos. Outro dia entrei em casa e tinha um escondido. Entrou 

pela janela. Não vamos deixar não, não conheço eles”.  

 

 Em sua fala, minha interlocutora demonstrou a mesma irritação de Lúcia. Os 

Meninos do Movimento, avaliados negativamente por ela, não tinham o direito de usar 

os espaços privados da favela. Complementou: “A laje já foi dos Meninos. Mas agora 

não é mais não. Desses aí não”.  

 Fernando, meses depois, também confirmaria as percepções de Lúcia, ao 

comentar que sua locadora havia construído um muro para impedir os traficantes de 

chegarem à laje do apartamento que ele alugava. “A guerra pelo controle da favela se 

dava na laje. A Facção A em algum momento retomou o controle da favela na minha 

laje. Falei pra Vavá: isso é inaceitável. Ela ficou meio assim, porque não queria 

problemas, mas acabou construindo um muro pra eles não chegarem”.  

  Fernando conta que as lajes também eram utilizadas como dormitórios pelos 

Meninos do Movimento. “Tinha uma crise de moradia, os Meninos não tinham pra onde 

ir. Os da Facção B começaram a criar problema com moradores pra expulsar eles da 

favela e usar as casas deles”. Esse ponto eu abordarei mais à frente.  

 

 

 

 

                                                 
219 Rafael Gonçalves, no livro Favelas do Rio de Janeiro, chama a atenção para o fato de que “o 

encerramento definitivo das grandes operações de remoções estimulou o crescimento do mercado 

imobiliário informal, que em algumas favelas está muito concentrado na mão de alguns latifundiários” 

(GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-Rio, 

2013, versão digital Kindle, posição 7580/9811). Era o caso da moradora com a qual conversei.  
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3.5 “Se tem mídia, não pode ter tiros” 

 

 Na segunda reunião da Associação de 

Comerciantes, levei Lenin, meu orientador no 

mestrado em Sociologia e Direito na 

Universidade Federal Fluminense. O local era o 

mesmo do encontro anterior, um “ex-hostel”. O 

número de presentes era menor: além de nós 

dois, apenas mais 6 (seis): João, Paula, Pedro, 

Zeca, Luiz e Fernando. Sentamos todos em 

volta de uma mesa de madeira, tal como da 

outra vez.  

 Em razão da presença de Lenin, foi feita 

nova rodada de apresentações. Lenin se 

apresentou; disse que se interessava pelas 

“trocas feitas por meio do comércio”.   

Portão impedindo acesso a beco de Gabiroba 

 

Aproveitando a deixa, os presentes narraram as dificuldades vividas no comércio 

em Gabiroba e Jerivá em razão da guerra entre facções. João então sugeriu: 

 

João: “Eu acho que a gente tem que evitar o esvaziamento da favela. 

Tem que ter turismo na favela, “asfalto” na favela. Por isso que 

precisamos de todas as lideranças. Se nós deixarmos essa situação ficar, 

eles vão continuar assim”.  

 

 Pedro, após a fala de João, acrescentou: 

 

Pedro: “Acho que a gente tem que fazer evento na favela. Se o asfalto 

continua a vir pra favela, os caras vão ser obrigados a relaxar, a respeitar 

os eventos”.  

João: “Sim, se tem mídia, não pode ter tiros. Ninguém quer os Caveiras 

aqui. Ou os Meninos vão parar a trocação ou vão pra mata”. 
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Luiz: “Mas pra isso a gente precisa trabalhar todo mundo junto. Não é 

pra cada um fazer seu eventinho e ganhar seu dinheirinho, como foi nos 

últimos anos. É todo mundo junto, pra lotar as duas favelas”. 

Fernando: “Acho que essa estratégia funciona. Inclusive porque os caras 

vão entender que lucram mais com a favela cheia”. 

 

 O raciocínio dos presentes era simples. A realização de eventos bem-sucedidos 

nas duas favelas, frequentados por turistas e por gente “do asfalto”, obrigaria os 

traficantes a interromperem a guerra, ao menos durante estes acontecimentos. Ou, se o 

conflito fosse irremediável, transferi-lo para a “mata”, fora da vista dos moradores. 

Porque todo mundo na favela sabe o que acontece quando a guerra de facções incomoda 

eventos em que o “asfalto” comparece: a mídia noticia e, no dia seguinte, vem a visita 

dos chamados “Caveiras”.  

  “Caveiras” é um dos apelidos dos policiais do BOPE, sigla do Batalhão de 

Operações Policiais Especiais da Polícia Militar. O seu ignificado se difundiu 

mundialmente por meio do filme Tropa de Elite 220. “Seu símbolo é uma caveira com 

uma faca cravada no alto, tendo ao fundo duas garruchas cruzadas, e pretende 

amedrontar, o que de fato acontece” 221. No momento mais repressivo da itadura 

militar222, cogitou-se a criação de uma unidade policial especializada em situações de 

emergência na segurança pública. A primeira equipe especializada, o Batalhão de 

Operações Policiais Especiais, surgiu em 1978, e, “após várias encarnações”223, foi 

batizada finalmente de BOPE”224 ‒ conhecido por ser “a expressão mais intimidadora 

do poder do Estado”225. O BOPE tem veículos blindados, chamados de “Caveirões”, 

mas estes não costumam ser usados em Gabiroba. O BOPE é a polícia “de fora” das 

favelas – e, portanto, não faz parte dos acordos celebrados entre os Meninos do 

Movimento e a UPP. Mais tarde, os traficantes teriam que lidar com mais uma “polícia 

de fora”226: o Exército. Essa história será contada no capítulo 4.  

                                                 
220 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 1905/4588. 
221 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1905/4588. 
222 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1905/4588. 
223 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1905/4588. 
224  GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1905/4588. 
225 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 1905/4588. 
226 A explicação sobre os significados da expressão “polícia de fora” consta no item 4.4 desta dissertação. 

Para saber mais sobre o assunto, conferir ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem 
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  Quando o BOPE entra nas favelas é indício de que haverá tiroteio entre a polícia 

e os traficantes. O Batalhão “é a arma mais poderosa do governo para intervir no tráfico 

de drogas” 227. Por isso, os “Caveiras” não são queridos nem pelos moradores e nem 

pelos traficantes. Por serem Gabiroba e Jerivá frequentadas por turistas e gente “do 

asfalto”, qualquer tiroteio inoportuno poderia acarretar uma visita do BOPE.  

A realização de grandes eventos com a presença de turistas e gente “do asfalto” 

tinha tripla função. No curto prazo, serviria como instrumento de pressão para que os 

traficantes inibissem, durante a realização destes eventos, a guerra, ou a levassem para 

os lugares inóspitos das favelas. No longo prazo, a sequência de grandes eventos 

manteria as favelas frequentadas por estes mesmos atores (“asfalto” e turistas), fato que 

protegeria as comunidades dos tiroteios diurnos e em vias principais das favelas. Além 

disso, nessa circunstância voltaria a circular dinheiro nas duas comunidades, trazendo 

de volta à vida os negócios recém-falidos.  

  Os presentes à reunião começaram a planejar eventos na favela. Luiz se 

comprometeu a pensar em um ato cultural a ser realizado nas duas favelas para o mês de 

abril, com “gente importante” 228. Ficou definido que esse seria o primeiro evento da 

agenda da Associação de Comerciantes. 

 

3.6 “Não existe mais morador com contexto na favela”  

 

Passaram-se três semanas sem tiroteios em Gabiroba e Jerivá. As reuniões da 

Associação de Comerciantes continuaram a ocorrer. O ânimo dos presentes estava 

aumentando. Talvez o cotidiano da favela fosse voltar ao que era nos anos em que a 

“UPP funcionava”, comentavam. Eu ainda via traficantes armados em alguns pontos de 

Gabiroba, mas isso não parecia incomodar os moradores. Pedro me explicaria, meses 

depois, que “o problema não é a arma, é a falta de respeito”.  

Luiz organizou o evento mencionado na reunião. Seriam transmitidos, em um 

dos espaços públicos de Jerivá, dois documentários que abordavam questões 

importantes para as duas comunidades.229 Em seguida, haveria um debate a respeito dos 

                                                                                                                                               
Cidadãos. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, p. 299.  
227 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 1905/4588. 
228 Trecho transcrito da fala do Luiz. 
229 Optei por não descrever com mais detalhes os documentários para evitar a identificação das favelas. 
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filmes, com a participação de lideranças das favelas e um de importante membro da 

Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, com quem Luiz se relacionava.230 

O evento se encerraria em Gabiroba, com a festa blackmusic que se tornara famosa nos 

anos anteriores. No Facebook, mais de 400 pessoas “demonstraram interesse” 231 no 

evento. 

Luiz informou, nas reuniões da Associação de Comerciantes, ter conversado 

pessoalmente sobre o evento com traficantes da Facção A e da Facção B. Conversara 

ainda com o comandante da UPP. Todas as três forças armadas da favela estavam 

cientes de que teria “gente importante” em Jerivá. “Os três falaram que não ia ter 

trocação de tiro no dia”, Luiz acrescentou.  

Normalmente, o papel de informar o tráfico sobre um evento cabe a um morador 

“com contexto”. Morador “com contexto” é categoria nativa da favela, e significa 

morador que tem diálogo com os traficantes.232 É o morador que, tendo uma relação 

pessoal com os traficantes, pode fazer pedidos aos Meninos do Movimento. No item 4.1 

desta dissertação, narro uma situação em que, pelos elementos apresentados, me pareceu 

estar diante de uma moradora “com contexto”. Ter “contexto” com os Meninos é 

diferente de ser envolvido com a Facção. “Ter envolvimento” com a Facção é prestar 

serviços eventuais, ainda que de forma esporádica. Michel Misse, no artigo “As 

Ligações Perigosas, Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio”, dá 

exemplos de “envolvimento” pontual com a Boca. Explica Misse que o trabalho de 

endolação (acondicionar a cocaína nos papéis) é normalmente prestado por pessoas 

“sem outro “envolvimento” com o “movimento”: mães de família, parentes, amigos, 

uma parte das quais também era formada de trabalhadores assalariados do mercado 

formal”233.  

O morador “com contexto” já figurou como liderança em Gabiroba e Jerivá, pois 

tinha meios de pedir ao tráfico favores em prol das favelas: realização de festas, 

                                                 
230 Optei por não incluir as referências do membro da secretaria de cultura para evitar a identificação das 

favelas. 
231 Em eventos criados na rede social Facebook, há a opção de “demonstrar interesse” no acontecimento. 

Significa que o evento é de interesse do usuário, mas que este, por diversas forças e razões, não deseja 

“confirmar presença”. “Confirmar presença” e “Não comparecerei” são as alternativas que a rede social 

Facebook oferece para os eventos por meio dela divulgados.  
232 LUDEMIR, Julio. O Bandido da Chacrete. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
233 MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro. 

Estud. av. [online]. 2007, vol. 21, n. 61, p. 12. Disponível em: 

<https://violenciaedesigualdadesocial.files.wordpress.com/2015/04/misse_ligac3a7c3b5es-

perigosas_mercado-ilegal-e-violc3aancia.pdf>. Acesso em: 24 de fevereiro de 2019. 

https://violenciaedesigualdadesocial.files.wordpress.com/2015/04/misse_ligac3a7c3b5es-perigosas_mercado-ilegal-e-violc3aancia.pdf
https://violenciaedesigualdadesocial.files.wordpress.com/2015/04/misse_ligac3a7c3b5es-perigosas_mercado-ilegal-e-violc3aancia.pdf
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doações, empréstimos a outros moradores, entre outros. Neste momento, em que as 

Facções A e B são compostas por traficantes “de fora” e com alta rotatividade, “não 

existe mais morador com contexto na favela” 234. Por isso, Luiz foi obrigado a falar com 

os Meninos do Movimento e com a UPP.  

 Na madrugada anterior ao evento, porém, a troca de tiros começou: traficantes 

da Facção A invadiram Jerivá. Dez dias depois, na reunião com o comandante da UPP 

narrada no item 1.1 desta dissertação235, um morador dirá que a invasão se deu pela via 

principal da favela, “na cara de geral”. Cacá complementará a fala do morador com a 

acusação: “Esta fala pode custar a minha vida, mas vocês estão arregados, todo mundo 

sabe disso”.  

A guerra entre as duas facções durou o dia inteiro. À noite, dois transformadores 

foram quebrados a tiro – Gabiroba e Jerivá ficaram sem luz por algumas horas. 

Ninguém sabe ao certo o número de mortos: um ou dois Meninos da Facção B, diziam 

algumas pessoas. No fim das contas, a Facção B reocupou a Boca de Jerivá, a Facção A 

continuou a mandar na Boca 236 de Gabiroba, e a polícia, “diz a favela” 237, recebeu 

arrego dos dois lados.  

O evento cultural ocorreu. Luiz assumiu riscos ao subir com o “importante 

membro da Secretaria de Cultura”. “Todo mundo sabia que ia ter mais tiroteio no dia, 

ele foi maluco!”, comentou Zeca sobre a postura. O público do evento foi inexpressivo, 

contrariando as expectativas das semanas anteriores. “Quem do asfalto vai subir com 

tiroteio? Ainda bem que não deu nada com o cara da Secretaria”, complementou Zeca. 

Os dois filmes e as falas dos debatedores – entre estes, o membro importante da 

Secretaria de Cultura – foram vistos por aproximadamente 30 (trinta) expectadores. A 

festa blackmusic teve menos de 50 (cinquenta) pessoas, todas moradoras de Gabiroba 

ou Jerivá – e foi interrompida na primeira hora em razão da falta de energia. 

 

3.7 “Os eventos têm que falar da nossa insatisfação” 

 

                                                 
234 Trecho transcrito da fala de Luiz em uma das reuniões das Associações de Comerciantes. 
235 Ver item 1.1 da dissertação. 
236 Embora se fale da Boca de Gabiroba como um local único, a favela contava com três pontos de vendas 

de droga distintos, um principal e outros dois menores. “Mandar na Boca” significava mandar nesses três 

pontos de venda.  
237 Valho-me aqui de analogia à expressão “o bairro fala”, constante na obra O bairro fala: conflitos, 

moralidades e justiça no conurbano bonaerense, de Lucía Eilbaum (EILBAUM, Lucía. O bairro fala: 

conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012). 
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 A reunião seguinte ao evento teve um clima pesado. Eu me ofereci novamente 

para fazer a ata – função que assumiria pelas próximas reuniões. Além de mim, havia 09 

(nove) presentes. 

 Os moradores se mostraram decepcionados com o que ocorrera no evento de 

Luiz. Não esperavam que o tiroteio fosse acontecer na madrugada anterior. “Parece até 

que foi de propósito”, comentou Pedro. O morador confirmou que Luiz havia falado 

com os traficantes e com a UPP sobre o evento. “Eu perguntei pra ele, ele disse que 

tinha falado com todo mundo. Comentou até que falou que ia estar cheio, que eles iam 

vender pra caramba”, acrescentou.  

João fez um desabafo:  

 

João: “A gente tem que continuar fazendo evento. Não podemos 

desistir”. 

 

A conversa então seguiu: 

 

Pedro: “A gente não pode desistir. Mas acho que a gente tem que fazer 

mais. Passar recados com os eventos. Os eventos têm que falar da nossa 

insatisfação”. 

Fernando: “Tá, mas e os caras?” 

João: “Eles nem tão vendo o que tá acontecendo. Se a gente não colar 

um cartaz dizendo “EVENTO CONTRA OS CARAS”, dá pra fazer. É só 

a gente fazer direitinho”.  

Fernando: “A gente precisa de mais gente de Gabiroba e Jerivá aqui. 

Precisa de mais liderança. Cadê a igreja? Cadê a Vavá? O Zeca, o pessoal 

de Jerivá, o Cássio?”   

João: “O Zeca a gente já chamou. Tem que chamar de novo, insistir”.  

Pedro: “As igrejas eu já chamei também. Eles sempre falam que se a 

gente precisar de alguma coisa específica, eles dão, mas eles fazem os 

eventos deles já, pros fieis. A Vavá tem aquilo de estar sempre ocupada, 

não querer se envolver com esse tipo de evento”. 

Fernando: “E os presidentes das Associações? E o Cássio? Tá faltando 

gente de Jerivá aqui”.  
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Paula: “Os presidentes não servem pra nada, não fazem nada pra favela. 

E Cássio não, de jeito nenhum. Cássio é abusador de criança. Todo 

mundo na favela sabe que ele abusa de criança”.  

Pedro: “Ele abusa, ué, mas ele é importante, é liderança. É só saber 

como lidar com ele”. 

Paula: “De jeito nenhum eu vou aceitar isso. De jeito nenhum. Se o 

Cássio vier, eu saio da reunião. Vamos fazer a próxima reunião em 

Jerivá, chamar as pessoas de lá. Mas Cássio, não”. 

 

   Observando a conversa, três percepções iam se formando em minha mente.  

A primeira é de que havia um conjunto de regras de comportamento, valores e 

interesses que formavam uma “moralidade da favela”238. Algumas dessas regras 

estavam sendo descumpridas pelos traficantes em determinadas situações, com o aval da 

polícia, e a insatisfação dos moradores a respeito aumentava. Sobre essa “moralidade da 

favela”, falarei melhor no item 5.1 da dissertação. O que os moradores pretendiam, 

portanto, era circular valores com os eventos239, mostrar sua indignação com a não 

obediência da moralidade da favela, sem colocar as próprias vidas em risco.  

A segunda percepção é de que cada um dos moradores tinha as suas próprias 

convicções, códigos de conduta e ideologias, as quais eram acionadas em suas 

interações sociais e  influenciavam a escolha de quem integraria aquele grupo.  

A terceira, finalmente, é de que alguns moradores haviam optado por não se 

envolver com o grupo. Um desses moradores era Vavá. Quando lhe perguntei o porquê 

de não aceitar o convite para participar das reuniões, Vavá me respondeu: “Minha vida 

não vale nada na favela. Não posso arriscar ficar fazendo evento. Não quero ser 

associada a nada”.  

Fernando depois me explicaria um segundo risco de integrar aquele grupo. Se a 

Facção B tomasse a Boca de Gabiroba, os novos traficantes poderiam entender que a 

Associação de Comerciantes era formada por pessoas “com contexto” com a Facção A. 

“É que, em geral, grupos que organizam eventos “têm contexto” com a Boca”, ele 

                                                 
238 Ver item 1.1 e 5.1 desta dissertação. 
239 PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração 

institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese 

(Doutorado em Antropologia), UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Niterói, 2010, p. 252. 
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acrescentou. Não era o caso, mas nem sempre é dada a chance de explicar os mal-

entendidos. “Nem todo mundo quer correr o risco”, finalizou Fernando. 

 

3.8 “Chico é “cria”, mas agia como de fora” 

 

 Para um observador atento, Gabiroba já dava sinais de que o tráfico voltava a ter 

dinheiro. Os traficantes passaram a realizar festas. A música alta fazia com que essas 

festas fossem percebidas à distância; contudo, eram confraternizações privadas, bem 

diferentes dos bailes funk. Também escolheram um bar como posto de observação da 

favela, e lá ficavam durante o dia, consumindo bebidas alcoólicas – o único bar que 

lucrou com a guerra. A região no entorno do bar começou a ser chamada, pelos 

moradores da favela, de “Faixa de Gaza”, em razão do constante risco de ali eclodir um 

tiroteio. Os moradores evitavam a região, tanto para não terem interlocução com os 

traficantes quanto por um senso de preservação das próprias vidas. Era na Faixa de 

Gaza que ficava o principal ponto de venda de drogas na favela.240  

Outro sinal de que o tráfico estava com dinheiro é o fato de que agora, ao redor 

dos Meninos do Movimento, se viam adolescentes da favela. Os adolescentes estavam 

em busca de remunerações por pequenos serviços, tais como mandar recados a outros 

traficantes, pegar encomendas, ou outros do tipo.   

 Foi enquanto eu olhava distraída para um grupo de adolescentes em volta dos 

Meninos que vi Chico passar. O morador estava sem camisa e ostentava duas armas, 

uma em cada lado do corpo. Cumprimentou os traficantes e entrou na roda destes. Eu 

tinha visto Chico algumas vezes na favela nos anos anteriores, quando ele prestava 

serviço de “carreto”241. Chico era “cria” de Gabiroba. Já haviam me dito que ele vendia 

drogas, mas era a primeira vez que eu o via armado. Ao que a cena indicava, estava 

voltando a trabalhar só no tráfico.   

 Perguntei a Pedro sobre a história de Chico. Pedro me contou que Chico já havia 

sido um dos homens mais importantes do tráfico em Gabiroba. “Ele tinha muita força 

física, era rápido, ninguém conseguia parar ele”, afirmou o morador. “Quando a UPP 

funcionou, o tráfico quebrou, Chico quebrou junto. Fazia uns servicinhos de carreto”. 

Agora, Chico já estava “cansado”, segundo Pedro.  

                                                 
240 Gabiroba contava com três pontos de vendas de droga. Na Faixa de Gaza estava o principal deles.  
241 Ver item 2.3 da dissertação. 
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 Indaguei se Chico não podia ser a interlocução da Associação de Moradores com 

os Meninos. Afinal, ele era alguém “de dentro” da favela. Pedro respondeu que não. 

“Chico não tem moral, ele só obedece. Ele diz que é o Dono do Morro, mas ele não 

manda em nada”. Fernando me explicaria, meses depois, que “Chico era “cria”, mas 

agia como de fora”. “Ele era minoria, só tinha gente de fora com ele e ele obedecia à 

gente de fora”, acrescentou Fernando. “Funcionava como uma Rainha da Inglaterra: 

tinha a pose, tinha o cargo Dono do Morro, mas não podia mandar ali no cotidiano”, 

complementou.   

 Confirmando os relatos de Pedro e Fernando, meses depois Chico seria preso 

enquanto descia Gabiroba. A prisão de um traficante não é situação comum nas favelas. 

Na verdade, “em circunstâncias normais, é quase impossível que as autoridades entrem 

numa favela e prendam ou matem um traficante importante” 242. Há dois motivos para 

isso: o primeiro é o fato de que os Meninos têm informantes na polícia.243 O segundo é 

o fato de que as entradas da favela estão sempre em observação pelos chamados 

“olheiros”.  

Olheiros são os empregados de nível mais baixo do tráfico, ficam ou parados ou 

circulando pelos pontos de visão estratégica da favela.244 “No instante em que a polícia 

ou as forças especiais chegam, há dezenas de olheiros formais e informais 

acompanhando cuidadosamente seus movimentos” 245.  

Não foi preciso uma operação da polícia para prender Chico. Ele foi preso pelos 

policiais da UPP. Fernando explica: 

 

Fernando: “A prisão de Chico foi banal. Ali na entrada da favela. Na 

verdade foi tudo um desentendimento. Chico era humilhado pelos 

policiais quando fazia carreto. Depois que voltou pro tráfico, passou a 

enfrentar os policiais, fazendo pose, mostrando as armas. Os policiais se 

irritaram e prenderam ele. Isso mostra como, na prática, ele era um nada 

pro tráfico”.  

 

                                                 
242  GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 2003/4588. 
243 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2003/4588. 
244 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2003/4588. 
245 GLENNY, Misha, op. cit., versão digital Kindle, posição 2003/4588. 
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 A prisão de Chico comprovava que este não tinha uma rede de proteção eficiente 

na favela. Um Dono do Morro246 dispõe de muitos recursos para evitar ser preso de 

forma “banal”. O acontecimento mostra que Chico gozava de pouco prestígio em 

relação aos seus superiores. Por isso, não tinha ingerência sobre as práticas cotidianas 

que seriam adotadas pela Facção A na favela. 

De outro lado, o episódio também era mais uma confirmação de que as razões 

que moviam as ações da polícia muitas vezes não eram compatíveis com as 

justificativas constantes nos documentos oficiais.247  

 

3.9 “Assim a gente fala do tema sem mostrar pros caras” 

 

 Além do gradeamento das lajes, portas e janelas248, a guerra entre a Facção A e a 

Facção B foi responsável pela elevação de vários muros em Gabiroba. Os moradores, 

com medo, buscavam se proteger das balas perdidas.  

 Um dos episódios ocorridos na primeira metade de 2017 marcou a geografia de 

uma das ruelas de passagem da favela. Um “cria” de Jerivá foi morto em frente a uma 

casa situada nessa passagem. Como resposta, as casas no entorno subiram muros altos, 

o que formou uma espécie de “corredor murado”.  

 Era sobre esse episódio que falavam na Associação de Comerciantes daquela 

terça-feira de junho. Pedro havia iniciado o assunto para contar sobre um evento que 

desejava realizar: 

 

Pedro: “Eu queria chamar grafiteiros para pintar os muros que subiram 

por causa da morte do “cria” na passagem. Ressignificar a passagem, 

tirar o cinza. A ideia é que dure o fim de semana, e que todas as casas no 

caminho façam comida, abram suas portas”. 

 

                                                 
246 Michel Misse tem diversos trabalhos que explicam a hierarquia do mercado das drogas na favela. Em 

As Ligações Perigosas, Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio, Misse explica que o 

“dono” fica no topo da relação hierárquica, e é “aquele que “controla a área”. “É conhecido pelo seu 

nome (geralmente um apelido), pelos moradores do local, aonde ele vai (quando controla outras áreas) 

uma ou duas vezes por semana. Sua principal “relação é com o seu ‘braço’, o gerente geral, que mora na 

área” (MISSE, Michel. As Ligações Perigosas, Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e Violência no Rio. 

In: Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: Estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana, 

1. ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 12). 
247 GLENNY, Misha., op. cit., versão digital Kindle, posição 2577/4588 
248 Ver item 3.3 desta dissertação. 
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Ao fim do evento, Pedro desejava fazer uma roda de conversa que abordaria a 

razão da construção de muros. Uma roda de conversa sobre a guerra de facções. “Assim 

a gente fala da guerra sem mostrar pros caras”.  

 Os moradores presentes aprovaram a ideia. Iniciou-se a divisão de tarefas para o 

evento, cogitado para agosto. Uns se responsabilizaram por falar com os grafiteiros, 

outros se comprometeram a pensar nas atividades da programação, terceiros se 

dispuseram a buscar formas de divulgar o evento na mídia.  

João, na sequência, se manifestou: “Em setembro, também gostaria de propor 

um evento:  ‘Ato pela Paz’ . É o dia internacional da paz pela ONU. E a gente aqui quer 

paz, né?”. A ideia me pareceu boa. Os presentes inicialmente manifestaram 

concordância.  

Passados uns minutos, Zeca, até o momento calado, se pronunciou: “Tô 

pensando aqui, galera, talvez não seja bom colocar o nome “Ato pela Paz” não”.  

Zeca explicou que “toda favela sabe que em guerra de facções, a paz só vem 

quando uma das duas vence”. O ato, portanto, poderia ser interpretado 

(equivocadamente) como demonstração de solidariedade a qualquer das duas facções. 

Além disso, “Paz, Justiça e Liberdade” é lema do Comando Vermelho249, aliado de uma 

das facções. Por isso, o nome “Ato pela Paz” poderia gerar problemas com os Meninos 

da facção rival.  

 Feitas as ponderações, vetou-se o nome “Ato pela Paz”. Ele era muito perigoso. 

“A gente tem que fazer bem feito, no nome do evento não dá pra mandar mal”, 

concordou Pedro.  

Os presentes se comprometeram a pensar em outro nome para o evento. Um 

nome que não deixasse dúvidas de que se tratava de uma homenagem ao Dia 

Internacional da Paz. O pedido de paz para aquelas duas favelas precisava ficar apenas 

subentendido. 

Assistindo à cena, lembrei-me de Brecht e seus ensinamentos: em tempos 

complicados, as verdades devem ser ditas com “astúcia suficiente para que a operação 

não seja descoberta e impedida pelo inimigo” 250. Os moradores queriam criticar a 

“situação” da favela, sem colocar suas vidas em risco.  

  

                                                 
249 LUDEMIR, Julio. O Bandido da Chacrete. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
250 BRECHT, Bertold. As cinco dificuldades para escrever a verdade. Ernesto Sampaio (trad.), 1934. 

Publicado no Diário de Lisboa de 25 de abril de 1982.   
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3.10 “A comandante “respeita”, mas há plantões complicados” 

  

O evento pensado por Pedro ocorreu em agosto, sem maiores problemas. As 

paredes da passagem de Gabiroba foram gravadas com imagens definidas em conjunto 

pelos grafiteiros e pelos donos das casas cujos muros abrigaram as artes. Foi um fim de 

semana de grafitação, intercalado com rodas de samba e apresentações de artistas de 

Gabiroba e Jerivá.  

Não houve tiroteio durante o evento. Contudo, acontecera uma rápida troca de 

tiros três dias antes, o que reduziu o público disposto a subir a favela. A Associação de 

Comerciantes contava com a possibilidade de os primeiros eventos terem pouco 

público. Na percepção de seus integrantes, seria necessária uma sequência de eventos 

bem-sucedidos, até que o “asfalto” e os turistas voltassem a frequentar Gabiroba e 

Jerivá. Pedro explica que “se a favela é dita como  ‘em guerra’, o asfalto não sobe. Mas 

é isso mesmo, a ideia é ir fazendo evento, ir fazendo evento, até que, no quinto evento 

que acontece normalmente, o asfalto sobe, e volta a bombar”.  

 A realização do evento pensado por Pedro deu novo ânimo aos integrantes da 

Associação. Foi por essa razão que, quando João anunciou que pretendia aumentar a 

programação do evento em homenagem ao Dia Internacional da Paz, ninguém se opôs.  

  Era a última semana de agosto de 2017 Oito moradores estavam na reunião da 

Associação de Comerciantes. João mostrou uma prévia da programação do evento, com 

quatro dias de atividades em Gabiroba e Jerivá. O evento começaria em uma quinta-

feira de manhã e se encerraria no domingo à noite.  

João tencionava montar mesas de discussões sobre a importância da paz, 

compostas por lideranças das comunidades, políticos e professores. Nos intervalos entre 

as mesas, artistas de Gabiroba e Jerivá realizariam apresentações. Uma das propostas de 

João era convidar médicos que atuavam na clínica da família de Gabiroba e Jerivá para 

abordar os impactos de uma guerra na saúde das pessoas. Nas entrelinhas, se discutiria a 

paz – ou melhor, a falta dela – nas duas favelas.  

 A pretensão de João era fazer um evento que fosse “um marco”, fizesse “a 

diferença”, explicou. O nome do evento seria “Homenagem ao Dia Internacional da 
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Paz”, de forma que não deixasse dúvidas de que não se tratava de um ato em favor do 

Comando Vermelho.251 

 Os presentes concordaram com a ideia. Zeca, contudo, ponderou: “Acho ótimo, 

mas quase uma semana de evento, não é meio arriscado?”. João respondeu que, ao 

contrário do ex-comandante Nilo, a atual comandante da UPP “respeitava” as favelas, e 

ele, João, ia conversar pessoalmente com o “pessoal da Facção A e B” 252. Luiz 

argumentou que as palavras dos traficantes não eram de confiança. João afirmou que 

cuidaria da interlocução, conversaria com as três forças armadas envolvidas (as Facções 

A e B e a UPP) e costuraria acordo que assegurasse a realização do evento. 

 Uma moradora lembrou que, embora a comandante “respeitasse”, havia 

“plantões complicados”. Em outra ocasião, um morador havia me explicado a 

“complicação” dos plantões. A fala já está reproduzida no item 1.3 desta dissertação, 

mas aqui aproveito para transcrevê-la novamente: 

 

Morador: “[...] Tem dois plantões, um que odeia a Facção A e outro que 

odeia a Facção B; aí a gente já sabe: no bonde do Carlos vai ter 

trocação253 de tiros com Gabiroba, no bonde do Paulo vai ter trocação 

com Jerivá”. 

  

A conversa na reunião confirmava – mais uma vez – o aspecto pessoal das 

avaliações com relação à UPP. A mesma UPP tinha uma comandante vista 

positivamente, e dois policiais vistos negativamente. A comandante “respeitava” 

Gabiroba e Jerivá. Os dois policiais, não.  

Em resposta à observação da moradora, João reiterou que cuidaria de dialogar 

com a UPP e as Facções A e B.  

Ao fim da reunião, iniciou-se a divisão de tarefas para o evento. Eu assumi um 

papel mais ativo do que havia realizado até então, quando me limitava a elaborar as atas 

de reunião. Fiquei responsável por organizar em uma planilha os nomes de todos os que 

seriam convidados para o evento e, ainda, realizar o controle dos que aceitaram e dos 

que declinaram do convite. 

                                                 
251 Ver item 3.9. 
252 Trecho transcrito da fala de João. 
253 Como consta no item 1.3 desta dissertação, a palavra “trocação” é um neologismo que tem função de 

um adjunto adnominal de intensidade. Significa que a troca de tiros será abundante.  
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3.11 A organização do evento “Homenagem ao Dia Internacional da Paz” 

 

Em razão do tamanho do evento e do curto prazo para construí-lo, as reuniões da 

Associação de Comerciantes passaram a ocorrer de duas a três vezes por semana. Eu 

comparecia a todas, motivo pelo qual me deram novas tarefas. Elaborei o texto com a 

descrição do evento e fiquei responsável pelo envio de alguns e-mails-convite para 

comparecimento à Homenagem ao Dia Internacional da Paz. O auxílio na organização 

do evento tomou muito do meu tempo no período. 

A Associação de Comerciantes mobilizou pessoas de Gabiroba e Jerivá para a 

organização da Homenagem. Conheci alguns dos integrantes do grupo de Whatsapp da 

Associação a quem nunca tinha visto em reuniões. Além disso, fui apresentada a artistas 

de Gabiroba e Jerivá: cantores, sambistas, capoeiristas, entre outros. João me 

apresentou, ainda, a donos de restaurantes situados no bairro no entorno das favelas, os 

quais doaram comida e materiais para o evento.  

Fernando, contudo, não estava mais comparecendo aos encontros. Em uma 

oportunidade, João me pediu que insistisse com Fernando para que este lhe procurasse. 

No fim da primeira semana de setembro, Fernando e eu fomos até o hostel de João. 

João pediu que Fernando, a quem ele via como “um homem de contatos”, lhe 

ajudasse a escolher professores e políticos para integrar as mesas do evento. Fernando 

respondeu que não iria indicar nomes para o evento antes de ter certeza de que este 

ocorreria. Fernando tinha fortes desconfianças de que o acordo que João pretendia 

realizar com a UPP e as Facções A e B não se daria conforme o esperado. “João falava 

com as duas facções e com a UPP. Isso nunca dá certo, conversar com todos os lados. 

Só rolaria um acordo se João oferecesse dinheiro aos três, o que ele não ia fazer”, conta 

Fernando sobre o momento. 

A conversa entre João e Fernando foi tensa. Fernando não cedeu. Disse que tinha 

nomes para indicar, citou exemplos de pessoas que poderia convidar, mas se recusou a 

seguir com o convite. “Eu só vou chamar se tiver seguro sobre o evento, e não tô”, 

explicou Fernando a João.  

A programação completa do evento ficou pronta 10 (dez) dias antes da data 

programada para o seu início. Professores, políticos, lideranças e artistas de Gabiroba e 

Jerivá, e até representantes da ONU com os quais João tinha contato, haviam 

confirmado presença.  
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3.12 “Tem que sentir o clima da favela” 

 

Setembro de 2017 é um mês complicado para as favelas do Rio de Janeiro. Novo 

episódio repercute na guerra de facções pelo controle das comunidades cariocas.  

O traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como “Nem”, estava 

confinado no Presídio Federal de Rondônia. Nem é da facção Amigos dos Amigos 

(ADA), e figurou como Dono do Morro da Rocinha de 2005 a 2011254, quando foi 

preso. Do presídio, Nem ainda coordenava o tráfico da favela.  

Em 2017, o traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como “Rogério 

157”, ocupava o cargo de Dono do Morro da favela da Rocinha. Rogério 157 já havia 

sido segurança pessoal de Nem, mas os dois se desentenderam. Então Nem, “do 

presídio federal onde está preso em Rondônia, deu a ordem para que [...] Rogério 157, 

que lhe sucedeu no posto de chefe do tráfico, deixasse a favela. Rogério bateu o pé e 

não saiu do morro” 255.  

Em razão do descumprimento de sua ordem, Nem ordenou uma invasão à favela 

da Rocinha. Rogerio 157, ciente do descontentamento de Nem com a sua postura, se 

uniu à facção Comando Vermelho. A facção Amigos dos Amigos pediu apoio ao 

Terceiro Comando Puro, formando a facção TCA (Terceiro Comando dos Amigos). A 

nova facção se aliou ao Primeiro Comando da Capital (PCC), principal grupo criminoso de São 

Paulo, que havia rompido relações com o Comando Vermelho, em 2016 256. Os detalhes sobre a 

rivalidade entre o PCC e o Comando Vermelho constam no item 2.4 desta dissertação. 

  Essa conjuntura interfere na guerra entre as Facções A e B pelo controle de 

Gabiroba e Jerivá ‒ guerra que, como já dito, havia ganhado novo fôlego na segunda 

metade do ano de 2016. Cada uma das Facções está de um lado da polarizada disputa. 

Na segunda semana de setembro de 2017, inicia-se episódio de tiroteios entre a Facção 

A e a Facção B, os quais perduram por dias. O relato sobre o número de mortes é 

                                                 
254 Conferir GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão 

digital Kindle. Ver também “Traficante Nem da Rocinha é preso na Zona Sul do Rio”, Veja. 09.11.2011. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/traficante-nem-da-rocinha-e-preso-na-zona-sul-do-rio/>. 

Acesso em: 25 de dezembro de 2018. 
255 “Entenda a guerra na Favela da Rocinha”, O Globo. 18.09.2017. Disponível em:: 

<https://oglobo.globo.com/rio/entenda-guerra-na-favela-da-rocinha-21836363>. Acesso em: 25 de 

dezembro de 2018.  
256 “Facção paulista se une a quadrilhas do RJ que tentam tomar tráfico na Rocinha”, O Globo. 

01.03.2018. Disponível em:  <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/faccao-paulista-se-une-a-

quadrilhas-do-rj-que-tentam-tomar-trafico-na-rocinha.ghtml>. Acesso em: 14 de dezembro de 2018. 

https://veja.abril.com.br/brasil/traficante-nem-da-rocinha-e-preso-na-zona-sul-do-rio/
https://oglobo.globo.com/rio/entenda-guerra-na-favela-da-rocinha-21836363
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/faccao-paulista-se-une-a-quadrilhas-do-rj-que-tentam-tomar-trafico-na-rocinha.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/faccao-paulista-se-une-a-quadrilhas-do-rj-que-tentam-tomar-trafico-na-rocinha.ghtml
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controvertido: alguns moradores afirmam que morreram “crias” de Jerivá, outros 

contam que morreram “crias” de Gabiroba, e terceiros dizem que não houve mortes.  

No início da terceira semana de setembro de 2017, o BOPE, em conjunto com 

outras organizações da Polícia Militar, tais como o Batalhão de Ações com Cães (BAC), 

iniciou operações em diversas favelas do Rio de Janeiro, entre as quais Gabiroba e 

Jerivá.257 A “favela fala” 258 que na “operação” em Gabiroba morreu um integrante da 

Facção B. Diversas armas foram apreendidas, de ambas as facções.  

Não foram dias fáceis em Gabiroba. A sequência de acontecimentos fez com que 

os moradores ficassem tensos, com receio de transitar livremente pela favela.   

Ironicamente, tudo isso aconteceu poucos dias antes da data estimada para o 

início da Homenagem ao Dia Internacional da Paz. Os integrantes da Associação de 

Comerciantes, impossibilitados de se reunir presencialmente em razão dos tiroteios, 

iniciaram troca de mensagens no grupo de whatsapp. João sustentava que o evento 

deveria ser mantido. Os demais integrantes se colocaram contrários. Um dos moradores 

mandou enviou a seguinte mensagem: “tá maluco, João! Você não entendeu que agora 

ninguém tá respeitando ninguém?”. Outro complementou: “João, tem que sentir o clima 

da favela, cara. Tem que cancelar”. Uma terceira moradora acrescentou: “Se quiser 

fazer, vai fazer sozinho, isso é muita loucura”.  

João se manteve impassível. “É agora que a favela precisa de paz, eu não vou 

voltar atrás”, explicava. João argumentava que tinha conhecimento de como a ONU 

costumava proceder em situações de guerra, e a Associação não podia ceder em 

momentos de crise. Os demais integrantes da Associação replicavam que “favela não é 

ONU, aqui o bagulho é bem mais complicado” 259. Um dos moradores disse a João, pelo 

whatsapp, que este não entendia do assunto porque não era “cria” de Gabiroba. O clima 

entre os integrantes da Associação estremeceu.   

                                                 
257 ”Bope faz operação na Rocinha pelo segundo dia consecutivo após guerra entre traficantes”, G1. 

19.09.2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-faz-operacao-na-rocinha-

vidigal-sao-carlos-e-no-morro-dos-macacos-na-manha-desta-terca.ghtml>. Acesso em: 25 de dezembro 

de 2018. Ver também “PM faz operações em quatro favelas do Rio por conta da invasão ocorrida na 

Rocinha”, G1. 20.09.2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pm-faz-

operacoes-em-quatro-favelas-do-rio-por-conta-da-invasao-ocorrida-na-rocinha.ghtml>. Acesso em: 25 de 

dezembro de 2018. 
258 Valho-me aqui de analogia à expressão “o bairro fala”, constante na obra O bairro fala: conflitos, 

moralidades e justiça no conurbano bonaerense, de Lucía Eilbaum (EILBAUM, Lucía. O bairro fala: 

conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012). 
259 Trecho transcrito da fala de um morador. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-faz-operacao-na-rocinha-vidigal-sao-carlos-e-no-morro-dos-macacos-na-manha-desta-terca.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-faz-operacao-na-rocinha-vidigal-sao-carlos-e-no-morro-dos-macacos-na-manha-desta-terca.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pm-faz-operacoes-em-quatro-favelas-do-rio-por-conta-da-invasao-ocorrida-na-rocinha.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pm-faz-operacoes-em-quatro-favelas-do-rio-por-conta-da-invasao-ocorrida-na-rocinha.ghtml
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Depois da ação do BOPE, fui à Gabiroba. Encontrei com alguns integrantes da 

Associação de Comerciantes. Eles se referiam a João como “louco”. “Ele não tem amor 

à vida”, ouvi de uma moradora de Gabiroba. João, por sua vez, dizia que os integrantes 

da Associação de Comerciantes estavam sendo covardes. “Estão voltando atrás quando 

a coisa aperta”, ele me contou. João, do que pude perceber, foi sendo isolado em razão 

da postura considerada imprudente. “Ele pode ir embora a qualquer momento, mas a 

gente vive aqui, tem que pensar bem no que fazer”, um dos integrantes da Associação 

me explicou. João também reclamava da decisão de seus companheiros da Associação, 

argumentando que tinha feito “muito pela favela, muito mais que vários por aí”.   

Dois dias antes do evento, João, ouvindo a contragosto os demais integrantes da 

Associação de Comerciantes, optou por cancelar a programação. No Dia Internacional 

da Paz, ele fez um pequeno evento em seu hostel, para que a data fosse celebrada. O 

evento durou por volta de 03 (três) horas, e contou com música ambiente e comes e 

bebes. Aproximadamente 20 (vinte) pessoas compareceram. O evento não teve palestra 

ou discussões sobre a paz na favela. No dia, conversei com João sobre o ocorrido. Ele 

me narrou profunda insatisfação com a “falta de coragem” 260 dos demais membros da 

Associação. Complementou que ia continuar lutando pela favela, “custe o que custar” 

261. 

 

3.13 “As duas querem a minha cabeça” 

  

 O ocorrido afetou a Associação. De um lado, João, um dos seus fundadores e 

antes reconhecido como uma importante liderança de Gabiroba, estava sendo visto 

como “louco” pelos demais integrantes. De outro lado, o cancelamento do evento havia 

desanimado os membros da Associação. O plano traçado se mostrou equivocado. Não 

seria possível, ao menos naquele momento, realizar eventos em Gabiroba e Jerivá. A 

Associação de Comerciantes se desfez pouco tempo depois.  

 João seguiu promovendo eventos em seu hostel, sem o auxílio dos demais 

integrantes da Associação. Conseguiu realizar pequenas festas e manifestações culturais 

modestas. Parte dos eventos que tentou organizar, contudo, foi frustrada em razão de 

tiroteios. 

                                                 
260 Expressão usada por João. 
261 Expressão usada por João. 
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Em conversa ocorrida em dezembro de 2017, João me disse que estava 

recebendo ligações de presidiários com ameaças. “Você vai morrer, ou coisas do tipo”, 

relatou o morador. João não sabia explicar de qual facção os presidiários eram. “As duas 

querem a minha cabeça, acham que eu peito eles”, ele conta.  No fim de 2017, João me 

contou que ele e Paula estavam se separando. Agora eram apenas “parceiros de 

negócio”, confidenciou-me o morador. 

 No início de 2018, em um dos eventos promovidos por João e Paula, 

desencadeou-se tiroteio, e uma bala passou de raspão  na cabeça do morador. “Entrei em 

depressão. Quase perdi a vida”, descreveu João. Ouvi opiniões controvertidas dos 

moradores de Gabiroba sobre o episódio. Alguns  alegaram que “ele mereceu isso, ficou 

brincando com o fogo”. Outros se colocavam solidários a João, argumentando que “ele 

fez muito pela favela, foi corajoso, Deus não foi justo em colocar uma bala em seu 

caminho”.   

Diante do trauma, e também para resolver problemas familiares, João saiu de 

férias por um tempo. Voltou à favela meses depois. Em abril de 2018, iniciou, em 

conjunto com Paula, a estruturação de um grande evento em homenagem à vereadora 

pelo PSOL Marielle Franco, cujo assassinato, em 14 de março de 2018 262, causou 

grande comoção na cidade. João e Paula convidaram para o evento diversos 

movimentos feministas, e divulgaram programação com dois dias de atividades. No 

primeiro dia do ato, eclodiu troca de tiros na favela. A facção B invadiu Gabiroba. A 

homenagem à vereadora Marielle Franco precisou ser cancelada.   

João anunciou, semanas depois, que havia decidido se mudar de vez de 

Gabiroba. Quando lhe perguntei os motivos, respondeu, de forma evasiva, que não 

estava bem. “O último período em Gabiroba me fez muito mal, a sensação de não poder 

fazer nada; não tô bem”, queixou-se. O hostel inicialmente foi colocado à venda, mas 

Paula optou por comprar a parte de João e permanecer com o negócio na favela.  

É assim que encerro este – triste –capítulo. Gostaria de ter um fim mais heroico 

para ele. Contudo, narro os dados que construí a partir da pesquisa. E, do que apreendi, 

no momento descrito o clima na favela era de desânimo. Os moradores não se 

                                                 
262 Conferir “O assassinato de Marielle Franco”, O Globo. 14.03.2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/rio/o-assassinato-de-marielle-franco-22493183>. Acesso em: 15 de janeiro de 

2019. Conferir também ”Velório de Marielle mobiliza milhares de pessoas no Centro do Rio”, O Globo. 

15.03.2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/velorio-de-marielle-mobiliza-milhares-de-

pessoas-no-centro-do-rio-22492979>. Acesso em: 15 de janeiro de 2019.  

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-faz-operacao-na-rocinha-vidigal-sao-carlos-e-no-morro-dos-macacos-na-manha-desta-terca.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/velorio-de-marielle-mobiliza-milhares-de-pessoas-no-centro-do-rio-22492979
https://oglobo.globo.com/rio/velorio-de-marielle-mobiliza-milhares-de-pessoas-no-centro-do-rio-22492979
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entendiam capazes de alterar a situação de “desrespeito” às regras, interesses e valores 

que, em situadas situações, deveriam orientar condutas comunidade.  

 

 

4 “O QUE AS LIDERANÇAS FAZEM HOJE PELA GENTE?” 

  

Após a visita do BOPE em setembro de 2017, a guerra de facções se acalmou 

por um tempo. A Facção B interrompeu por alguns meses as tentativas de invasão a 

Gabiroba – o que permitiu que a facção A se estabilizasse na favela. Um morador me 

disse que “todos os Meninos se assustaram com o BOPE; a facção A parou de ir pra 

Jerivá, e a facção B parou de ir a Gabiroba”. Fernando explicou que os traficantes 

perceberam que “estavam sendo cassados”: 

 

Fernando: “Os traficantes perceberam o que estava acontecendo, que 

eles estavam sendo cassados, procurados. Então eles voltaram pras suas 

tocas. Facção A ficou em Gabiroba e Facção B ficou em Jerivá. E 

tentaram se consolidar lá antes de qualquer outra coisa”.  

 

A narrativa dos moradores a respeito da postura da Facção A nesse intervalo de 

tempo é controvertida. Descrevo nos próximos itens dois diálogos que tive sobre a 

favela, os quais me levaram a esta conclusão. 

 

4.1 “Eles têm começado a respeitar” 

 

Era dezembro do ano de 2017. A pedido de Fernando, marquei encontro com 

uma moradora de Gabiroba, a quem chamarei de Rita. 

O objetivo do encontro era buscar as chaves do apartamento de Fernando. Este 

estava viajando em férias prolongadas e, dias antes, havia contratado Rita, com quem 

tinha relação de amizade, para realizar uma “diária” 263 em seu apartamento. Fernando 

esquecera de pegar as chaves antes de sair em viagem. A seu ver, continuasse a diarista 

com o molho de chaves durante a sua ausência, ela se sentiria temporariamente 

                                                 
263 “Diária” é um serviço de limpeza que dura, em geral, 08 (oito) horas. 
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autorizada a usufruir do apartamento.  “É comum isso na favela, se tem a chave e tem 

intimidade, usa o apartamento”, explicou Fernando.  

Combinamos de nos encontrar em frente ao apartamento de Fernando. Cheguei à 

via principal que liga o “asfalto” a Gabiroba e Jerivá. Fiz sinal para um mototaxista que 

aguardava no ponto e, como de costume, perguntei-lhe como estava a situação na parte 

de cima da favela. Era um questionamento carregado de significado não explícito. O 

que eu pretendia saber era se, na percepção do meu interlocutor, havia risco iminente de 

se iniciar uma troca de tiros em Gabiroba. Havia aprendido essa estratégia ao longo do 

último ano. Os mototaxistas, por circularem em toda a favela, eram a fonte mais precisa 

para consultas dessa natureza. O motorista me respondeu que a situação estava 

tranquila. “Mas fique esperta, está cheio de Menino aí”, alertou-me. A ressalva 

significava que, embora a favela estivesse em paz, ele notara a presença de muitos 

homens da Facção A em Gabiroba.  

O motorista encerrou o trajeto a poucos metros da chamada “Faixa de Gaza”, da 

qual falei no item 3.8 da dissertação. Continuei o caminho a pé. Ao chegar ao bar eleito 

pela Facção A como point 264, situado no percurso em direção ao meu destino, 

compreendi o recado transmitido pelo mototaxista. Deparei-me com aproximadamente 

vinte homens, ostensivamente armados, sentados em cadeiras de plástico no entorno do 

bar, a maioria deles com a camisa do time de futebol carioca Flamengo. Ao que tudo 

indicava, estavam aguardando o início de um jogo de futebol. O clima não era hostil, 

embora a cena me deixasse acuada. Perguntaram-me para onde eu estava indo. Desde  

do início da minha pesquisa, os traficantes nunca tinham me feito perguntas. Também 

eu nunca os tinha visto em grupo tão numeroso. Respondi que ia me encontrar com 

Rita. Eu sabia que a afirmação me asseguraria passagem livre até o apartamento de 

Fernando. A moradora era “cria” da favela e conhecida na área.  

Ao me entregar o molho de chaves, Rita se ofereceu para me acompanhar até a 

via principal de Gabiroba, gentileza que aceitei. Meu pé sangrava, em razão de eu ter 

escolhido um calçado pouco confortável para subir a íngreme ladeira até o beco em que 

ficava o apartamento de meu tio. A moradora anunciou que compraria um band-aid 

avulso no bar em que, eu sabia, os traficantes estavam reunidos.  

Chegando ao bar, Rita não pareceu surpresa com a quantidade de homens 

armados. Estes a cumprimentaram. Rita pediu, impaciente, que um deles se levantasse 

                                                 
264 Ver item 3.6 da dissertação. 
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da cadeira para que ela pudesse colocar o band-aid no meu pé. A moradora parecia não 

perceber o meu nervosismo mal disfarçado. O Menino a quem ela se reportou levantou-

se, bem-humorado. Rita apoiou meu pé na cadeira recém-desocupada pelo traficante e, 

em meio a vinte armas de fogo, limpou meu machucado e o cobriu com o curativo. 

”Rita, vem colocar um band-aid no meu “piru’, o Menino pediu, em tom de brincadeira. 

A moradora deu uma risada barulhenta, respondeu com um xingamento, e depois de 

perguntar se estava tudo bem comigo, foi abrindo caminho por entre o grupo.   

A interação entre Rita e os traficantes representava um ritual.265 Leach, em seu 

livro Sistemas Políticos da Alta Birmânia 266, trata do ritual como “uma forma de fazer 

afirmações a respeito daquilo que os antropólogos chamam de relações estruturais” 267. 

As relações estruturais, segundo o autor, consistem em um “sistema formal de relações 

entre pessoas e grupos de pessoas dentro de um sistema social” 268. No diálogo entre 

Rita e os Meninos, havia, ainda que de forma inconsciente, uma afirmação dos papéis 

de cada um no sistema social Gabiroba.     

Eu sabia, pelas conversas mantidas com a moradora ao longo dos últimos meses, 

que não havia uma relação de amizade genuína entre ela e os traficantes. Não o fiz, mas 

imagino que se eu perguntasse a Rita, naquele momento, se ela era amiga dos Meninos, 

a moradora diria que não, como já havia me dito algumas vezes, antes e depois da 

ocasião. Mas ali, diante dos meus olhos, Rita e os traficantes fingiam ser amigos, 

digamos assim. Usando os termos propostos por Goffman no livro A representação do 

eu na vida cotidiana269, havia uma intenção cínica270 de ambos os lados em aparentar 

uma amizade. Cínica porque nem Rita e nem os Meninos estavam convencidos da 

amizade, mas propositalmente se “enganavam”271, se “iludiam”272 a respeito dela, 

                                                 
265 Usa-se a palavra “ritual” no sentido utilizado por E. R. Leach no livro Sistemas Políticos da Alta 

Birmânia; mais especificamente, a palavra ritual foi empregada com o objetivo de descrever “[...] uma 

forma de fazer afirmações a respeito daquilo que os antropólogos chamam de relações estruturais”, as 

quais consistem em um “[...] sistema formal de relações entre pessoas e grupos de pessoas dentro de um 

sistema social” (SIGAUD, Lygia, “Apresesentação” in LEACH, Sistemas Políticos da Alta Birmania: um 

estudo da estrutura social Kachin. São Paulo: EDUSP, 1977, p. 31). 
266 LEACH. Sistemas Políticos da Alta Birmania: um estudo da estrutura social Kachin. São Paulo: 

EDUSP, 1977. 
267 SIGAUD, Lygia. “Apresesentação” In: LEACH, Sistemas Políticos da Alta Birmania: um estudo da 

estrutura social Kachin. São Paulo: EDUSP, 1977, p. 31. 
268 SIGAUD, Lygia, “Apresesentação” In: LEACH, Sistemas Políticos da Alta Birmania: um estudo da 

estrutura social Kachin. São Paulo: EDUSP. 1977, p. 31. 
269 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2009. 
270 GOFFMAN, Erving, op. cit., p. 31. 
271 GOFFMAN, Erving, op. cit., p. 31. 
272  GOFFMAN, Erving, op. cit., p. 31. 
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naquela interação. A brincadeira, a risada273, o xingamento, nada disso era sem motivo: 

compunham as “expressões”, no sentido proposto por Goffman, que Rita e os 

traficantes se transmitiam mutuamente.     

O ritual observado me permitia fazer algumas constatações sobre o que os 

Meninos e Rita estavam afirmando na interação. De um lado, os traficantes reconheciam 

na moradora uma figura de autoridade da favela, merecedora daquela interação 

amigável. De outro lado, Rita não apresentava oposição às tentativas de socialização 

que os Meninos lhe propunham: ela “entrou na brincadeira”, como se diz.  

  No caminho até a via principal de Gabiroba, perguntei a Rita o que estava 

achando da favela no último mês. Minha interlocutora respondeu: “eles ainda tão 

fazendo muita bagunça, mas tão começando a respeitar”. Para a moradora, embora os 

traficantes não cumprissem algumas “regras” de Gabiroba, a situação estava 

melhorando. Eles estavam “começando a respeitar”. Rita me deu alguns exemplos de 

posturas que corroboravam sua fala. “Eles têm assegurado alguns eventos. Dizem: pode 

fazer. E a gente faz, de boa”.  

A moradora tinha consciência, contudo, da arbitrariedade dos Meninos: “É claro, 

né, eles não respeitam várias paradas. E gostam de uns, não gostam de outros. Mas tá 

melhor assim que no início do ano, quando era assim, só que pior”. Rita também 

                                                 
273 A relação jocosa é analisada por diversos autores. Lowie, no livro Primitive society, destaca a relação 

jocosa como elemento de controle social (LOWIE, Robert H. Primitive society. New York: Boni and 

Liveright, 1920). Radcliffe-Brown, por sua vez, no livro Structure and function in primitive society, assim 

define as relações jocosas: “O termo “relação jocosa” significa uma relação entre duas pessoas na qual 

uma delas tem permissão, pelos costumes, e em alguns casos a obrigação, de zombar ou fazer graça de 

outra que, por seu turno, não pode se ofender. É importante distinguir duas variedades principais. Em uma 

delas, a relação é simétrica; cada uma das pessoas provoca ou faz gozação da outra. Na outra variedade, a 

relação é assimétrica; A faz graça à custa de B e B aceita a provocação com bom humor, mas sem 

retaliação; ou A provoca B tanto quanto queira e B, em troca, provoca A apenas um pouquinho” 

(RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. Structure and function in primitive society. London: Cohen and West, 

1952, p. 90).  Els Lagrou também escreveu a respeito do riso, no trabalho chamado Rir do poder e o 

poder”: “Os filósofos mostram a ligação não só entre riso e alegria, autonomia e soberania, mas também 

entre riso e controle social, exclusão e agressividade, entre o riso e a dor, o riso e a morte. O riso seria, 

segundo Aristóteles, o que melhor caracterizaria a condição humana. Quem já observou o desafio 

intelectual e emocional que é para uma criança entre 2 e 3 anos tentar entender os vários registros 

possíveis do riso, como a diferença crucial entre "rir de" e "rir com", além das sutis gradações existentes 

entre estes dois pólos, não duvidará da sua complexidade. Terá também a oportunidade de observar a 

prioridade, sugerida por Bateson, da ’confirmação obtida com relação à qualidade da relação’ quanto ao 

’conteúdo informativo da comunicação’. [...] Chega-se assim à conclusão de que existem tantos tipos de 

risos, sorrisos e gargalhadas quanto existem situações psicossociais diversas. [...]” (LAGROU, Elsje 

Maria. Rir do poder e o poder do riso nas narrativas e performances kaxinawa. Revista de Antropologia, 

São Paulo, USP, v. 49 n. 1, 2006, p. 55-90). Seja como for, o ponto é que a interação entre Rita e os 

Meninos, da forma como se deu, não foi por “mero acaso”. A brincadeira, a risada, tiveram um objetivo: 

passar uma mensagem, uma expressão, nos termos de Goffman em A representação do eu na vida 

cotidiana (GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2009).     
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comentou que os Meninos haviam ordenado que alguns portões que limitavam acesso a 

becos da favela permanecessem abertos. “Pode reparar que agora alguns portões agora 

estão sempre abertos. Isso foi eles. Eles pediram na moral, que eles precisavam usar o 

espaço de alguns becos. [...] Por mim tudo bem, se eles respeitarem a gente”. Perguntei 

se os Meninos haviam implicado com o gradeamento das lajes da favela também. Rita 

negou. “Não, não que eu saiba. Acho que nem repararam que era diferente”.   

 A moradora enfatizava alguns aspectos positivos da (temporária) estabilização 

da Facção A em Gabiroba, entre estes a possibilidade de negociar a realização de 

eventos. Parecia-me que Rita estava se tornando uma moradora “com contexto”274 na 

favela. O fato de os traficantes estarem “começando a respeitar” fazia com que, na visão 

da moradora, pudessem voltar a reivindicar os espaços privados da favela, como o 

trânsito nos becos.275 A opinião de Rita, porém, não era unânime na favela.  

 

4.2 “O que eles faziam não se faz” 

 

 Em dezembro de 2018, me reuni com um casal de namorados para realizar uma 

entrevista aberta sobre Gabiroba. A mulher era ex-moradora de Gabiroba, e o homem 

ainda residia na favela. Nos encontramos em um restaurante fora da comunidade, de 

forma que os interlocutores ficassem mais à vontade para compartilharem relatos. Eu 

estava escrevendo a dissertação, e queria ouvir narrativas relativas ao ano de 2017 em 

Gabiroba, para a construção de alguns dados. Conversando sobre o período, a ex-

moradora me conta que o fim de 2017 foi um dos piores momentos da favela.  

 

Ex-Moradora: “Eu não estava mais lá em 2018, só acompanhava por 

ele, mas o finzinho de 2017 foi horrível. O que eles faziam não se faz. A 

Facção A tem essa mania de dar armas para crianças. E eu tinha que 

passar por todos eles para ir para casa, eles faziam piadas, tinha tiro 

demonstrativo”. 

  

“Tiro demonstrativo” é como os moradores de Gabiroba chamam uma das 

práticas da Facção A. Consiste em atirar para o alto a fim de comprovar à Facção B, 

                                                 
274 Conferir definição de “morador com contexto” no item 3.6 da dissertação. 
275 Ver item 3.3 da dissertação.  



105 

instalada na favela vizinha, que há munição e armamento em Gabiroba. Segundo me 

explicou a ex-moradora, a função é ritualística 276: “Era exibição, pra mostrar que eles 

podiam fazer”.  

A ex-moradora explica que não se sentia segura em Gabiroba, em dezembro de 

2017. “Eles eram muitos, eu não os conhecia e eles faziam questão de não passar 

confiança”. O morador acrescenta que, a seu ver, a Facção A tinha postura muito 

“desrespeitosa”.  

 

Morador: “Há algumas vantagens na estabilização dos caras. A primeira 

delas é que a guerra de facções para, ao menos por um tempo. E se sabe 

com quem falar para negociar as coisas. Mas eles eram muito 

desrespeitosos. Tinha esse negócio de dar arma para criança, de desfilar 

todo armado pela rua. Eles eram marrentos também. Todo mundo sabia 

que a polícia odiava eles. Os policias tavam loucos pros Meninos 

rodarem”.  

 

 A percepção dos meus dois interlocutores a respeito dos traficantes da Facção A 

eram mais negativas do que as de Rita. Ambos enfatizavam o descumprimento de 

regras, valores e interesses que deveriam orientar condutas na comunidade em 

interações específicas. Eu já tinha ouvido referências a algumas dessas regras em 

conversas anteriores com moradores de Gabiroba.277 Fornecer armas a crianças era um 

dos pontos avaliados de forma pejorativa pelos moradores. Desfilar com armas pela 

comunidade também era uma das posturas criticadas com frequência. As críticas aos 

“tiros demonstrativos” não eram tão frequentes em minhas anotações de campo.  

 Rita, por sua vez, havia ressaltado que a Facção A estava adotando uma postura 

avaliada positivamente por ela, isto é, negociar de forma efetiva a realização de eventos.  

 Eu reparava, a partir da comparação das duas conversas, que o parâmetro para as 

avaliações girava em torno da categoria “respeito”. Rita justificava a opinião positiva 

sobre os Meninos, com base na percepção de que estes estavam “começando a 

                                                 
276 Usa-se a palavra “ritual” no sentido utilizado por E. R. Leach no livro “Sistemas Políticos da Alta 

Birmânia” (SIGAUD, Lygia, “Apresesentação”. In: LEACH, Sistemas Políticos da Alta Birmania: um 

estudo da estrutura social Kachin. São Paulo: EDUSP, 1977, p. 31). 
277 Ver item 3.1 da dissertação. 
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respeitar”. O casal justificava sua opinião negativa sobre os Meninos, com base na 

percepção de que estes tinham “postura desrespeitosa”.  

 

4.3 “As lideranças de agora são só casca, só garganta” 

  

A eleição para a Associação de Moradores de Gabiroba estava marcada para o 

primeiro semestre de 2018. Como consta no item 2.1.1.c desta dissertação, a Associação 

de Moradores de Gabiroba não tinha mais o prestígio de outros tempos. 

Rafael Gonçalves explica que as Associações de Moradores perderam sua 

importância a partir do momento em que o tráfico de drogas passou a reivindicá-las. 

Assim, essas instituições se tornaram “intermediárias privilegiadas entre os poderes 

públicos e os traficantes, sem que a população fosse necessariamente inserida neste 

programa” 278.  

Isso ocorrera em Gabiroba, mas não era mais o caso. As eleições para o cargo de 

presidente da Associação de Moradores há alguns anos vinham se realizando de forma 

democrática. Contudo, a instituição era vista como órgão “morto” 279. Discursivamente, 

os moradores enfatizavam a importância que a Associação de Moradores tivera no 

passado da favela, mas ressaltavam que nos dias atuais não era mais assim. 

O então presidente da Associação de Moradores era muito criticado pelos 

moradores de Gabiroba com quem conversei. Curiosamente, sua eleição havia sido uma 

das mais participativas da favela. Era raro que as votações, facultativas, mobilizassem 

mais de 500 (quinhentas) pessoas. A votação que elegeu o presidente teve 

aproximadamente 700 (setecentos) votos. Era frequente, portanto, descreverem o 

presidente como uma “decepção” para a comunidade. Mas não era apenas isso. 

No início do segundo semestre de 2017, uma moradora de Gabiroba me reportou 

que sentia medo de ficar perto do presidente da Associação de Moradores, porque este 

abusava de mulheres: “Se eu vejo ele, atravesso a rua. Todo mundo sabe que ele é 

abusador”. Outros moradores da favela descreviam o atual presidente como “louco”. O 

termo “corrupto”, porém, era o termo mais presente nas narrativas.  

 

                                                 
278 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 7544/9811. 
279 Expressão transcrita da fala de um morador.  
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Morador: “A Associação não faz nada. E o presidente é corrupto. Ele tá 

construindo em área proibida com o nosso dinheiro. A favela toda sabe”.  

 

Uma das acusações que ouvi com relação ao presidente da Associação à época 

dizia respeito ao fato de que este estava construindo sua casa em área considerada de 

proteção ambiental de Gabiroba. A “favela fala” 280 que os custos com a construção da 

casa, incluindo a propina para realização de obra no local, foram desviados do dinheiro 

arrecadado pela Associação de Moradores. 

 Apesar de todas as críticas a esta instituição, a Associação de Moradores ainda 

tinha uma função estratégica importante. Era uma dos principais mediadoras da 

“implementação de políticas e serviços públicos estatais nas favelas” 281. Na verdade, 

“qualquer pessoa ou instituição que tenha a intenção de estabelecer qualquer tipo de 

empreendimento na favela, como regra, deve contatar a associação de moradores” 282. 

Assim, não era indiferente à favela quem assumiria o cargo de presidente na eleição 

datada para o início de 2018. O presidente teria acesso a negociações de recursos e 

programas destinados à favela. 

Por essa razão, a proximidade da eleição do presidente da Associação de 

Moradores iniciou um burburinho na favela. As pessoas davam sua opinião sobre os 

moradores que iriam se candidatar – ainda não formalmente anunciados. 

Não sei ao certo de onde surgiam as informações sobre os possíveis candidatos. 

Em conversas informais, os moradores de Gabiroba mencionavam os nomes que, em 

sua visão, sairiam candidatos, e os avaliavam. Os boatos, claro, não eram muito 

precisos. Em geral, quando eu perguntava ao morador avaliado sobre sua possível 

candidatura, a resposta era negativa.  

Foi na esteira desses murmurinhos que tive acesso à opinião dos moradores 

sobre as lideranças. Como já dito no item 2.1.1.c desta dissertação, as lideranças tinham 

status diferenciado e, pelo que percebi, eram as pessoas cogitadas pelos moradores 

                                                 
280 Valho-me aqui de analogia à expressão “o bairro fala”, constante na obra O bairro fala: conflitos, 

moralidades e justiça no conurbano bonaerense, de Lucía Eilbaum (EILBAUM, Lucía. O bairro fala: 

conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012). 
281 BANCO MUNDIAL. O retorno do Estado às favelas do Rio de Janeiro: Uma análise da 

transformação do dia a dia das comunidades após o processo de pacificação das UPPs, 2011, p. 53. 

Disponível em:: 

<http://documents.worldbank.org/curated/pt/760411468227666514/pdf/760110ESW0P12300Rio0de0Jan

eiro02013.pdf>. Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
282 BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 53. 
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como candidatos naturais. Em especial, mencionavam-se muito os nomes de 

“lideranças-cria” da favela, as quais tinham status superior no grupo.  

As opiniões dos moradores sobre as “lideranças” não eram unânimes. Ouvi 

relatos positivos sobre uma ou outra. Entretanto, muitas pessoas afirmaram que estas 

não faziam “mais nada pela favela” 283. Um morador me informou que “as lideranças 

agora são só casca, só garganta, só que já tem os meios pra arrecadar dinheiro em nome 

da favela; não são mais as lideranças de antigamente”. Outra moradora me contou que 

“eles agora são aproveitadores; antes não, antes faziam coisas, mas agora tão 

acomodados”. Ouvi também que as “lideranças” eram “tudo farinha do mesmo saco” e 

alguns moradores ainda questionavam: “O que as lideranças fazem hoje pela gente?”.   

As observações dos moradores serviam para confirmar que estes mantinham 

uma expectativa de que as “lideranças” realizassem projetos voltados para a favela.284 

Percebia-se uma “irritação” por parte dos moradores com o fato de que as atuais 

“lideranças”, em sua maioria, se apropriavam dos meios, assumiam a obrigação de 

realizar projetos para a favela, mas na prática não cumpriam o compromisso de forma 

devida. Os moradores, assim, acabavam por corroborar a existência da categoria 

“liderança” e de seus requisitos285, ao criticarem aqueles que, detentores do status, a este 

não faziam jus.  

O discurso de insatisfação com as “lideranças” era algo novo para mim. No 

início do trabalho de campo, eu não havia tido acesso a opiniões tão negativas sobre tais 

lideranças. Vários motivos podem justificar a alteração das narrativas dos moradores 

com relação às “lideranças” – talvez mesmo uma inicial moderação do discurso em 

razão da sua pouca confiança em mim e no meu “bloquinho”.286 Reparei também que as 

críticas às “lideranças” eram acompanhadas, com frequência, da menção a Deus ou a 

figuras religiosas. “Quem me deu tudo foi Deus, não devo nada a essas lideranças”, 

“Quem me dá coisas aqui é meu pastor, só a ele eu sou fiel”, “Deus é a minha única 

liderança” ‒ foram algumas das frases que ouvi no contexto de crítica às “lideranças”.  

Gabiroba, assim como grande parte dos meios populares no Brasil287, vivenciava 

uma expansão das igrejas evangélicas.288 Contei mais de 10 (dez) igrejas dessa categoria 

                                                 
283 Trecho transcrito da fala de um morador. 
284 Ver item 2.1.1.c da dissertação. 
285 Ver item 2.1.1.c da dissertação. 
286 Ver item 1.7 da dissertação. 
287 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
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na favela, número muito maior do que qualquer outra forma de expressão religiosa 

presente na comunidade.  

A atuação das igrejas evangélicas é diferente da atuação da Igreja Católica – 

instituição que, conforme explicado, teve muita importância a partir dos anos 50, em 

Gabiroba. 289 A Igreja Católica “estabeleceu uma relação de feição mais orgânica com 

os moradores e os poderes públicos” 290, enfrentando, em certos casos, os poderes 

públicos em defesa dos favelados.291 Os evangélicos, por sua vez, “não aderem uma 

política clara e declarada” 292. Como já percebemos nas falas de alguns moradores293, a 

atuação das igrejas evangélicas não dá “prioridade a uma ação política estabelecida que 

proponha uma mudança no conjunto da favela” 294. Tais instituições se apoiam em 

“ações individuais ou delimitadas em suas comunidades religiosas, sem uma reflexão 

construída a partir de uma práxis coletiva na escala do bairro” 295. As igrejas 

evangélicas negligenciam “a estrutura tradicional das associações de moradores” 296, 

bem como das demais lideranças da favela, criando ‘arenas públicas paralelas’” 297. 

Contudo, não se pode negar que as essas instituições religiosas se consolidam com 

influência suficiente para indicar candidatos preestabelecidos por ocasião das eleições. 

298 Assim, ao contrário do que ocorrerá nas eleições presidenciais de 2018, na qual essas 

igrejas terão papel ativo na exaltação do candidato Jair Bolsonaro, as igrejas evangélicas 

não demonstravam interesse na eleição da Associação.299  

Ouvi comentários no sentido de que o tráfico de drogas teria ensaiado 

reivindicar a presidência da instituição – o que não ocorria há muitos anos na favela. 

Contudo, se a solicitação foi mesmo feita, não foi à frente. 

                                                                                                                                               
288 Ao utilizar o termo “igrejas evangélicas” neste trabalho, me refiro ao “campo religioso formado pelas 

denominações cristãs descendentes da Reforma Protestante europeia no século XVI. Designa tanto as 

igrejas protestantes históricas (Luterana, Plesbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista e Batista) 

como as pentecostais (Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, 

Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Benção, Universal do Reino de Deus” (MARIANO, Ricardo. 

Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 10).  
289 Ver capítulo 2 da dissertação. 
290 GONÇALVES, Rafael. Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito. Rio de Janeiro: Pallas/PUC-

Rio, 2013, versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
291 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
292 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
293 Ver item 3.7 da dissertação. 
294 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811 
295 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
296 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
297  GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
298 GONÇALVES, Rafael, op. cit., versão digital Kindle, posição 7616/9811. 
299 Ver item 4.8 desta dissertação. 
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No fim das contas, apenas dois moradores se lançaram candidatos: Cacá e outra 

“liderança” de Gabiroba. Logo após a divulgação dos nomes, Cacá retirou sua 

candidatura, sob a explicação de que não queria disputar “com um amigo de muitos 

anos” 300. A eleição contou, portanto, com candidato único. Como costuma ocorrer em 

eleições sem concorrência de candidaturas, esta não mobilizou a favela. O número de 

votantes foi muito inferior ao da eleição anterior.  

 

      4.4 “A favela é como um ecossistema; um negócio alimenta o outro, que 

alimenta o outro” 

 

Em 16 de fevereiro de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 

9.288/2018 301. O referido Decreto, proferido pelo então presidente Michel Temer, 

determinou que o estado do Rio de Janeiro ficasse sob intervenção federal até 31 de 

dezembro de 2018. O fim do trâmite legislativo se deu em 22 de fevereiro, quando o 

Decreto foi aprovado pelo Senado Federal. 302 

O objetivo da intervenção federal, prevista no artigo 34 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, era “pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública do Estado do Rio de Janeiro” 303. A intervenção, pois, se limitava à área de 

segurança pública do referido estado. O interventor nomeado foi o General do Exército 

Walter Souza Braga Neto, ficando ressalvado no dispositivo legal que seu cargo era de 

“natureza militar” 304. Assim, durante a intervenção, foi subordinado ao general “o 

controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública” 305. A 

intervenção federal ficou conhecida popularmente como “intervenção militar”.  

                                                 
300 Trecho transcrito da fala de Cacá. 
301 BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio 

de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, D.O 16.02.2018. 
302 BRASIL. Senado Federal. ”Senado aprova intervenção federal na segurança pública do Rio de 

Janeiro”. 21.02.2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/02/senado-

aprova-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-rj>. Acesso em: 21 de janeiro de 2019. 
303 BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio 

de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, D.O. 16.02.2018, 

art. 1º, § 2º. 
304 BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio 

de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, D.O. 16.02.2018, 

art. 2º, parágrafo único.  
305 BRASIL. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio 

de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, D.O. 16.02.2018, 

art. 3º, § 5º. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/02/senado-aprova-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-rj
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/02/senado-aprova-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-rj
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A intervenção militar foi alvo de amplo debate pela população. As discussões na 

Câmara dos Deputados306 e no Senado Federal307 precedentes à sua aprovação são uma 

boa amostragem da polêmica que envolvia a medida. Alguns políticos entendiam que a 

intervenção militar era medida de extrema necessidade, em razão dos problemas de 

segurança pública enfrentados pelo estado do Rio de Janeiro.308 Outros políticos 

entendiam se tratar de uma medida “farsa”, com propósitos apenas midiáticos e sem 

possibilidade de resultados efetivos.309 Ao final, a intervenção foi aprovada na Câmara 

dos Deputados por 340 votos favoráveis contra 72 votos contrários e uma abstenção, e 

aprovada no Senado Federal com 55 votos favoráveis, 13 contrários e uma abstenção. 

Elizabete Albernaz, em sua tese de doutorado, aborda as diferentes expectativas 

da instituição Polícia Militar em relação à “polícia de fora” e à “polícia de dentro” da 

favela. A polícia “de dentro” é a polícia da UPP, “a polícia dos pactos locais, 

vulnerabilizada pela fragilidade dos meios de coerção disponíveis” 310. A polícia “de 

fora” é a que vai às favelas resolver “problemas”, extraindo da comunidade “todos os 

                                                 
306 BRASIL. Câmara dos Deputados. Intervenção Federal no Rio de Janeiro.. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas/discursos-em-

destaque/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro?b_start:int=0>. Acesso em: 24 de janeiro de 2019.  
307 BRASIL. Senado Federal. <Intervenção no Rio de Janeiro divide opiniões no plenário do Senado>,. 

21.02.2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-

rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado>. Acesso em: 24 de janeiro de 2019. 
308 Conferir Senado Federal <Intervenção no Rio de Janeiro divide opiniões no Plenário do Senado>, 

21.02.2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-

rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado>. Acesso em: 24 de janeiro de 2019. Conferir ainda 

os discursos sobre a intervenção federal na Câmara dos Deputados:  “Discursos sobre a Intervenção 

Federal na Câmara dos Deputados”, Disponível em: 

<file:///C:/Users/jcl/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-

%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf>. Acesso em: 26 de janeiro de 2019. 
309 Conferir SENADO FEDERAL. ”Intervenção no Rio de Janeiro divide opiniões no Plenário do 

Senado”,. 21.02.2018. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-

opinioes-no-plenario-do-senado>. Acesso em: 24 de janeiro de 2019. Conferir ainda os discursos sobre a 

intervenção federal na Câmara dos Deputados: “Discursos sobre a Intervenção Federal na Câmara dos 

Deputados”. Disponível em: 

<file:///C:/Users/jcl/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-

%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf>. Acesso em: 26 de janeiro de 2019. 
310 ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. 2018 Tese (Doutorado em 

Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, p. 299. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas/discursos-em-destaque/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro?b_start:int=0
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas/discursos-em-destaque/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro?b_start:int=0
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf
/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/02/21/intervencao-no-rio-de-janeiro-divide-opinioes-no-plenario-do-senado
/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf
/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Discursos%20sobre%20Intervencao%20Federal%20-%2019.02.2018%20a%20%2015.05.2018%20(1).pdf
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rendimentos, materiais e reputacionais, possíveis” 311. A polícia “de fora” é a polícia da 

qual a instituição espera “produtividade” 312.   

O Exército, durante a intervenção militar, passaria, por assim dizer, a cumprir o 

papel da “polícia de fora”. Seria deslocado para as comunidades com a finalidade de 

resolver “problemas”, usando os meios disponíveis para tanto: seus tanques, seus 

soldados, suas armas.  

Nesse contexto, quando eu falava da minha pesquisa, no início de 2018, muitas 

pessoas me perguntavam sobre os efeitos da intervenção militar em Gabiroba. Contudo, 

contrariando a expectativa dos que me questionavam, no primeiro semestre do ano nada 

mudou na favela em razão da decisão tomada no nível federal. Na verdade, nesses 

primeiros meses sob o regime da intervenção militar, Gabiroba passou por intensa troca 

de tiros. Os “efeitos” 313 da visita do BOPE cessaram logo no início do ano, e a Facção 

B retomou as tentativas de invasão a Gabiroba.  

No final de março de 2018, nesse conturbado contexto, Pedro convidou a mim e 

a Fernando para uma conversa. Nos encontramos em um dos quiosques da praia em 

frente a Gabiroba. Eu e Fernando pedimos duas águas de coco, uma para cada um. 

Pedro não pediu nada. Passou então a falar sobre Gabiroba. “Tá tendo trocação de tiro 

todo dia, vocês tão vendo”, relatou. Perguntei se estavam ocorrendo “mortes na favela”. 

Respondeu-me que “ontem outro “cria” morreu, mas ele era envolvido com a Facção A, 

né, faz parte do jogo” 314.  

Eu já tinha ouvido comentários parecidos. A morte de pessoas envolvidas com o 

tráfico não parecia ferir a “moralidade da favela” 315. Era diferente quando a morte era 

de “trabalhadores” 316. Morte de “trabalhador” era considerada “desrespeito”.  

Pedro informou que estava retomando o projeto de realizar eventos na favela. “A 

gente não pode desistir da ideia de lutar contra o esvaziamento da comunidade”. O 

morador acrescentou, em sua fala: “A favela é como um ecossistema; um negócio 

                                                 
311 ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. 2018 Tese (Doutorado em 

Antropologia) – Programa de Pós Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, p. 299. 
312 Conferir o capítulo 4 de ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. Tese. 

2018 (Doutorado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói. 
313 Conferir o início do item 4 desta dissertação.  
314 Trecho transcrito da fala de Pedro. A definição de morador “envolvido” com o Movimento consta no 

item 3.6 desta dissertação.  
315 Ver item 1.1, 3.7 e 5.1 desta dissertação. 
316 Conferir nota de rodapé 22.  
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alimenta o outro, que alimenta o outro”. A conversa tinha por objetivo chamar a mim e 

a Fernando para participarmos novamente de reuniões de articulação de eventos na 

favela, com o objetivo de manter a favela ativa. “Eu e João até voltamos a nos falar 

melhor. Ele tá com umas ideias boas. Pensando em fazer um evento grande em 

homenagem a Marielle 317”, complementou Pedro.  

Fernando e eu ouvimos a ideia de Pedro. Ficamos de falar mais sobre o assunto, 

começar a estruturar um novo grupo para a realização de eventos. A iniciativa de Pedro 

parecia indicar o fato de que a favela estava novamente se mobilizando, tal como 

ocorrera em 2017.318 Dois episódios, porém, interromperam as tentativas de formação 

de um grupo.  

 

4.5 “Quando a guerra atinge o asfalto, você sabe como é que é” 

 

 As narrativas que constam a seguir foram construídas a partir de relatos de 

moradores de Gabiroba e Jerivá e, ainda, de depoimentos de moradores do bairro 

situado no entorno das duas favelas. Embasei-me, também, em reportagens de jornais 

do período, das quais não colocarei as referências para preservar a identidade de 

Gabiroba.   

 Em um sábado de abril, a Facção B invadiu Gabiroba com alta quantidade de 

recursos e armamentos. Após intenso tiroteio, os traficantes da Facção A, em 

desvantagem, fugiram de Gabiroba. Na fuga, invadiram um apartamento no bairro 

situado no entorno da favela. No imóvel, estavam duas mulheres. Não houve mortes. Os 

traficantes deixaram o apartamento horas depois, quando se sentiram seguros para sair 

do prédio. Em algumas das narrativas que ouvi, consta que a saída dos Meninos foi pela 

porta da frente do edifício. A polícia só soube do ocorrido após os traficantes deixarem 

o apartamento. Uma moradora do bairro narra o episódio: 

 

Moradora do bairro: “A gente aqui ficou horrorizado. Isso não 

costumava acontecer no bairro. E os traficantes saíram pela porta da 

                                                 
317 A Marielle a quem Pedro se refere é a vereadora pelo PSOL Marielle Franco, cujo assassinato, em 14 

de março de 2018, causou grande comoção na cidade.  Eu me referi ao evento no item 3.13 desta 

dissertação. 
318 Ver capítulo 3 desta dissertação. 
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frente do prédio. Invadiram escalando o prédio e entraram no 

apartamento. Mas saíram pela porta da frente! Você acredita?” 

 

O caso foi noticiado em vários jornais do Rio de Janeiro. No dia seguinte, a 

Polícia Militar realizou uma “operação” em Gabiroba e Jerivá. Uma moradora de 

Gabiroba conta: 

Moradora: “A gente já sabe que é assim. Quando a guerra atinge o 

asfalto, você sabe como é: operação. Aí já era, que os policiais “de fora” 

não respeitam ninguém nunca. Fica um inferno circular na favela”.  

 

Ao final da “operação” da Polícia Militar, foram presos alguns suspeitos, todos 

“envolvidos com o tráfico”, segundo um morador. “Não lembro bem quem prenderam, 

mas era gente dos Meninos mesmo, o que faz parte né”, complementa um morador de 

Jerivá. 

Cabe relembrar aqui a menção feita no item 3.13 desta dissertação ao evento 

estruturado pelos moradores João e Paula em homenagem a vereadora Marielle Franco, 

marcado para um fim de semana de abril de 2018. Ora, foi exatamente nesse fim de 

semana de abril que a Facção B invadiu Gabiroba. Em razão da conjuntura, foi preciso 

cancelar às pressas a programação pensada para os dois dias. Mas não parou por aí: o 

cenário piorou. Um mês depois, um novo conflito volta os holofotes para a favela. “Os 

ânimos já tavam como, acirrados. A polícia não podia mais sair no jornal como 

bundona, ia ser feião”, comenta uma moradora.   

A Facção B, desde abril, estava ocupando a Boca de Gabiroba. Em junho de 

2018, porém, a Facção A mandou os Meninos para a favela, com o intuito de “retomar a 

Boca” 319. De imediato, conseguiram. Contudo, como consta no item 4.2 desta 

dissertação, os policiais da UPP que estavam em Gabiroba naquele período não tinham 

boa relação com a Facção A. Assim, os Meninos da Facção B, um dia depois, fizeram 

nova investida em Gabiroba e, segundo opiniões, “com o aval dos policiais” 320.  

 

                                                 
319 Como já explicado antes, Gabiroba tem três pontos de venda de drogas: um principal, situado na 

“Faixa de Gaza”, e outros dois menores. A expressão “retomar a Boca” se refere ao ato de recuperar da 

outra facção os três mencionados pontos. No entanto e comum que, a partir da tomada do ponto situado 

na Faixa de Gaza pela facção rival, os traficantes que ocupam os demais pontos fujam, percebendo estar 

em situação de desvantagem.  
320 Trecho transcrito da fala de um morador.  
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Morador: “Eles subiram pela ladeira mesmo, cheios de fuzil. Quando 

sobem pela ladeira, é com o aval dos policiais. E aí retomaram a Boca. 

Só que tinha sido a semana do troca-troca entre as facções. E aí o pessoal 

da Facção B comemorou além da conta quando conseguiu a Boca”.  

 

O que se conta na favela é que os Meninos da Facção B desceram a favela e 

foram comemorar a “re-retomada” da Boca em uma pedra localizada na encosta perto 

de Gabiroba, com vista para o mar.  

 

Fernando: “O que eu estou te dando é inside information. Você não vai 

achar isso em lugar nenhum; as reportagens vão falar outra coisa. Os 

Meninos estavam cheios de arma na pedra, comemorando; aí um policial 

que estava de barco, passeando, viu”.  

 

Segundo Fernando, o policial deu um tiro em direção aos Meninos. Os 

traficantes, em maior número, responderam com disparos. O policial se sentiu afrontado 

e chamou reforços. A situação começou a ganhar grandes proporções. Os reforços 

solicitados pelo policial chegaram, alguns por helicóptero da Polícia Civil. Iniciou-se 

troca de tiros entre os traficantes e a polícia, a qual perdurou por horas. Nos dias que se 

sucederam, foi localizada quase uma dezena de corpos de traficantes no mar. Não houve 

mortes de policiais.  

 

Fernando: “Teve uma hora que virou chacina. A polícia dizimou os 

traficantes. Por dias e dias foram sendo encontrados corpos dos Meninos 

no mar”.  

  

Detalhe: Nas reportagens de jornal sobre o ocorrido, diz-se que os traficantes 

estavam na pedra para fugir de uma “operação” da Polícia Militar, iniciada em 

Gabiroba.   

Logo na sequência desse fatídico episódio, a favela passou a receber inspeções 

recorrentes das Forças Armadas. Contarei, adiante, minhas primeiras impressões ao ver 

o Exército na favela. Antes, porém, preciso falar sobre as impressões dos moradores 

sobre a Facção B em Gabiroba.   
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4.6 “Quem tem facção de estimação é a polícia, a gente não” 

 

Como mencionei no tópico anterior, no dia da “chacina” a Facção B tomava 

conta da Boca de Gabiroba há mais de mês. Busquei ter acesso às percepções dos 

moradores sobre os Meninos da referida facção, com o propósito de comparar com as 

impressões sobre a Facção A. Eu queria “testar” se a favela tinha preferência por uma 

Facção ou por outra.  

 Um morador me falou que a Facção B era “menos barulhenta”, mas também 

cometia “falta de respeito”: 

 

Morador: A Facção A ficava afrontando a polícia, dando arma pra 

criança, fazendo barulho. A Facção B é mais discreta, menos barulhenta. 

Mas tá perseguindo morador trabalhador, e isso é falta de respeito.  

  

Fernando me deu uma opinião semelhante à do morador. Observou que “o 

pessoal da Facção B era mais tranquilo, mas tava vacilando com morador trabalhador”. 

Não consegui entender com clareza, no momento inicial, qual seria o problema da 

Facção B com os “moradores trabalhadores”. Foi Rita quem me explicou a situação com 

mais detalhes.  

Esbarrei com Rita em Gabiroba, no último sábado de abril. Perguntei-lhe como 

estava, como costumo fazer quando vejo algum conhecido. Rita, porém, me respondeu 

que não estava bem. “Tô tendo problemas com esses novos Meninos”, queixou-se.     

Rita me confidenciou que os Meninos da Facção B estavam encrencando com 

ela. “Eles acham que eu era envolvida com os Meninos da Facção A, e eu nem era, você 

sabe”. A moradora queria dizer que estava sendo tratada como se fosse integrante da 

facção rival. “Eles estão paranoicos, ficam pedindo pra ver meu celular, pra ver se eu tô 

trocando mensagem com a Facção A”. Perguntei a Rita se ela tinha alguma amizade 

com os Meninos da Facção A. “Quem tem facção de estimação é a polícia, a gente não”, 

respondeu. “Eu falava com eles de boa, eles ficavam na frente da minha casa, você já 

viu, mas era isso”, complementou a moradora.  

Meses depois dessa conversa, as tensões entre Rita e os Meninos da Facção B 

pioraram. Soube por Fernando que estes haviam invadido a casa da moradora e lhe 

ameaçado em frente ao seu filho.  
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Fernando: “Eles apontaram arma pra ela e pro menino, filho dela. 

Disseram pra ela sair da favela. Eu acho que eles só queriam desculpa pra 

usar o apartamento dela, porque estavam sem ter onde dormir. É isso que 

eu acho, mas ninguém me disse isso”. 

   

O caso de Rita repercutiu na favela. Eu ouvia muitos moradores falarem do 

assunto à boca miúda. O que estava acontecendo com Rita era “injustiça”, alegavam, 

agravada por envolver uma criança, seu filho. Rita era “trabalhadora”, e estava sendo 

tratada como “envolvida” (com o tráfico)321.  Pedro, sobre o assunto, me explicou: 

 

Pedro: “É por causa dos eventos que Rita tava fazendo. Ela tava 

começando a “ter contexto”. Já tentaram ir lá explicar pros Meninos que 

ter contexto é diferente de ser envolvida; que ela não tinha nada a ver 

com os caras da Facção A em si. Mas não adianta, eles cismaram com ela 

e com mais alguns”.   

 

A essa altura da pesquisa, eu já tinha apreendido que a aplicação de “castigos” 

ou até mesmo a morte das pessoas “envolvidas” com o tráfico não eram 

“desrespeito”322. Contudo, encrencar com trabalhador, o era. Por isso, as ameaças que a 

Facção B vinha fazendo a trabalhadores causavam rebuliço em Gabiroba. De um lado, 

portanto, a Facção B causava menos problemas que a Facção A, pois se entendia melhor 

com a UPP. De outro, “desrespeitava” morador trabalhador, falha considerada grave em 

Gabiroba.  

   

4.7 “Nenhum traficante vai lutar com esse tanque e duzentos soldados” 

 

 A primeira vez que vi o Exército Brasileiro em Gabiroba foi no mês de agosto de 

2018. Eu sabia, por relatos de moradores, que a intervenção militar tinha “chegado na 

favela”, por assim dizer, em meados de junho. Mas ainda não tinha visto, com os 

próprios olhos, as Forças Armadas na comunidade.  

                                                 
321 Conferir item 3.6 desta dissertação, no qual há diferenciação de significado entre as expressões “ter 

contexto” e “ser envolvido” com o Movimento. 
322 Ver item 4.4 e item 5.1 desta dissertação.  
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 Era uma sexta-feira pela manhã. Havia marcado de tomar “um pingado” 323 com 

Fernando na padaria conhecida como “padaria dos polícia”. Era o estabelecimento no 

qual os policiais da UPP costumavam tomar café da manhã. Fernando considerava que 

se tratava de uma experiência importante para a “compreensão da favela” 324.   

Na madrugada anterior, havia ocorrido troca de tiros em Gabiroba. A Facção A 

tinha tentado retomar a favela da Facção B. Até onde me foi dito, a favela ainda não 

sabia qual das duas facções saíra vitoriosa. Os moradores “chutavam” que teria sido a 

Facção B. Pelo que a favela “falava”, estava mais difícil para a Facção A retomar 

Gabiroba. A UPP, arregada com a Facção B, havia colocado um posto exatamente na 

“Faixa de Gaza”. A “Faixa de Gaza” era o local mais estratégico da favela: era de lá que 

a Facção A conseguia visão privilegiada de Gabiroba e Jerivá. Assim, o posto da UPP 

conferia vantagem à Facção B. Enquanto a Facção A ficava “às cegas”, sem acesso à 

“Faixa de Gaza”, a Facção B tinha base em Jerivá e de lá conseguia ampla visão das 

duas comunidades.  

  Cheguei à padaria por volta das 10 horas da manhã. O estabelecimento era 

pequeno: um balcão de vidro com produtos expostos, atrás do qual estavam o dono do 

lugar e uma funcionária; uma porta que, imagino, dava acesso à cozinha; e três bancos 

de madeira. Fernando chegou logo depois. Perguntou ao dono do estabelecimento: “Seu 

Antônio, esta aqui é minha sobrinha, lembra dela?”. Antonio me olhou e disse, em tom 

de brincadeira: “Ó menina, você sabe que nessa padaria aqui as sobrinhas é que pagam a 

conta dos tios, né?’”. Eu ri, respondi que pagaria a conta de Fernando, com prazer.  

 Por volta de 10h30min, os policiais começaram a chegar. Contei 11 (onze) 

policiais na padaria, homens e mulheres, todos bem-humorados. Cumprimentaram a 

mim, a meu tio, a Antonio, à funcionária, e começaram a conversar entre si, falando alto 

e rindo. Encomendaram à funcionária: “O de sempre pra nós”.  

A “padaria dos polícia” ficava no térreo. Em razão do pouco espaço do 

estabelecimento, os policiais se acomodaram na calçada em frente à padaria, encostados 

nos carros estacionados no meio-fio.  

 Eu estava tentando ouvir, discretamente, a conversa dos policiais. Como estes 

estavam reunidos fora da padaria, me encostei na parede, perto da entrada, fingindo 

estar contemplando a rua, divagando enquanto bebia o pingado. Fernando se posicionou 

                                                 
323 “Pingado” é expressão usada para se referir a um tipo de café com leite. O “pingado” tem mais leite 

que café, e em geral é servido no copo americano.  
324 Expressão transcrita da fala do Fernando. 
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ao meu lado. O estabelecimento ficava logo após uma curva acentuada da rua principal 

que dava acesso a Gabiroba e a Jerivá. Em razão disso, eu não conseguia, de dentro da 

padaria, ver o que estava acontecendo no início da rua. Meu campo de visão se estendia, 

portanto, apenas até a curva. 

 Foi enquanto eu observava a curva que vi uma pessoa, toda vestida de verde, dar 

um pulo em direção à parte da rua alcançada pelo meu campo de visão. Levei um susto. 

Demorei um tempo para processar o que estava acontecendo. Logo após, outras pessoas 

vestidas de verde foram surgindo, de botas e capacete. Algumas andavam se 

esgueirando pelas paredes brancas. Aos poucos, entendi que o verde era, na verdade, 

uma “camuflagem” – que certamente não cumpria o seu papel no ambiente urbano. 

Aquele grupo de pessoas era o Exército Brasileiro.  

A tropa do Exército era enorme. Contei mais de 200 (duzentos) soldados 

andando pela rua, armados. Logo na sequência, veio um tanque. O tanque, claro, não 

conseguia se locomover muito bem pela estreita rua em frente à padaria, cujo espaço era 

ainda mais limitado em razão dos carros estacionados no meio-fio. Para piorar a 

situação: a rua era de mão-dupla, e um caminhão de lixo estava descendo na direção 

contrária à do tanque.   

Os dois veículos – caminhão e tanque – pararam, um em frente ao outro. O 

motorista do caminhão de lixo buzinava compulsivamente. Gritava para os soldados do 

Exército: “Eu preciso descer com o caminhão, dá ré no tanque!”. Formou-se uma fila de 

carros atrás do caminhão, buzinando e reclamando do tanque do Exército. 

Eu assistia à cena, abismada. A meu redor, porém, as pessoas não pareciam 

sequer reparar no que estava acontecendo. Ouvi um dos policias da UPP queixar-se: 

“Ah, agora que a gente já fez a ronda, o Exército vem”. Outro policial respondeu: “Não 

quero nem saber, se algum desses soldados machucar meu cachorro de novo, eles vão 

ver”.  

“Fazer a ronda” era uma expressão da polícia. Significava passar pelas ruas de 

Gabiroba para conferir se havia traficante armado. Quando o plantão não era 

“arregado”, os policiais da UPP “faziam a ronda” pela manhã. Os policiais estavam, em 

geral, em maior número que os traficantes. Por isso, era comum que os Meninos se 

escondessem durante o período “da ronda”.  

Um morador entrou na padaria. Eu o conhecia de vista. Pediu um café, se 

posicionou em frente a Fernando. Fernando me apresentou: “Este é o Cadu”. O homem 

apontou com o queixo para o Exército (cujo tanque ainda estava “preso”, em 
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consequência do caminhão de lixo), e comentou “Boa notícia, hein”. Perguntei-lhe se 

gostava do Exército. Respondeu que não gostava nem desgostava, mas quando o 

Exército chegava, os Meninos “corriam da favela”. “Nenhum traficante vai lutar com 

esse tanque e o duzentos soldados”, observou Fernando. “É uma ronda muito mais 

eficiente, a favela fica tranquilinha por uns dias”, complementou Cadu.   

O trânsito da rua finalmente foi resolvido. O tanque do Exército deu ré, o 

caminhão passou. O tanque seguiu seu caminho para “dentro de Gabiroba”, 

acompanhado dos duzentos soldados. Paguei a minha conta e a de Fernando, e este se 

ofereceu para ir andando comigo até o “asfalto”. 

Logo depois de sairmos da padaria, esbarramos com Rita. A moradora estava de 

moto.  Comentou, assim que nos viu: “Ai, que bom, o Exército tá aqui”. Rita havia 

decidido se mudar da favela por um tempo. As provocações dos Meninos da Facção B 

haviam piorado, e ela não se sentia mais segura. “Vim só resolver um probleminha. Mas 

se o Exército tá aqui, então hoje tá tranquilo”, acrescentou.  

Para os moradores, o Exército “espantava” os Meninos, e assegurava dias sem 

“desrespeito” dos traficantes na favela. A avaliação dos moradores não passava por um 

juízo de valor sobre a intervenção militar, não levava em conta a inabilidade dos 

soldados para se locomoverem em uma favela, nada disso. A conta dos moradores era 

simples: quando o Exército aparecia, o “desrespeito” diminuía por uns dias. 

 

 4.8 “A favela vota no Bolsonaro porque odeia o Jean Wyllys”  

 

A eleição presidencial de 2018 foi alvo de amplos debates na sociedade. No 

segundo turno tinha-se, de um lado, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social 

Liberal (PSL); e de outro, o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Explicando da forma mais simples e objetiva possível: Bolsonaro era militar da 

reserva, defendia ideias conservadoras e pertencia ao campo ideológico da “extrema 

direita”. Reivindicava para si a imagem de uma “nova política”, que ia “contra o 

Sistema corrupto, apátrida e diabólico que nos encharca, empanzina e causa náuseas” 

325. Haddad, por sua vez, era professor e advogado, defendia ideias progressistas e 

pertencia ao campo ideológico da “esquerda”. Haddad era membro do Partido dos 

                                                 
325 Citação retirada do site oficial de campanha de Bolsonaro. Ver (BASTOS, Ricardo. “Um texto que 

separa a velha da nova política. "Porque O “Sistema” Não Consegue Derrubar Bolsonaro”). Disponível 

em: < https://www.bolsonaro.com.br/a-nova-politica>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2019). 

https://www.bolsonaro.com.br/a-nova-politica
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Trabalhadores, partido que vinha ganhando as eleições presidenciais desde o ano de 

2002. A última candidata à presidente eleita pelo PT, Dilma Rousseff, havia sido 

impeachada em 2016, conforme narro no item 2.4 desta dissertação. A eleição foi 

polarizada: era comum os eleitores de um candidato reportarem ter “aversão” pelo 

outro, e vice-versa. Eleitores de Bolsonaro atribuíam a Haddad a pecha de “corrupto”, 

“esquerdopata”326, “comunista”, entre outros adjetivos vistos como negativos pelos que 

os proferiam. Também presenciei eleitores de Haddad acusarem Bolsonaro de ser 

“racista”, “fascista”, “homofóbico”, “machista”, entre outras críticas. Consta que essa 

polarização causou muitas brigas entre familiares e amigos.327 

O Partido dos Trabalhadores, como  relatei no item 2.1.1.b, fez parte da história 

de Gabiroba. “Lideranças” de Gabiroba (e também de Jerivá) aderiram ao partido por 

ocasião da sua fundação, em 1980. Algumas “lideranças” se tornaram importantes 

personagens no mundo da política, com cargos no Legislativo e no Executivo. Essa 

informação, quando iniciei minha pesquisa, era mencionada com “orgulho” por parte 

dos moradores. “Você sabe que a fulana, do PT, saiu daqui, né?” ou “O fulano foi 

fundador do PT, sabia?” era uma das primeiras coisas que me contavam sobre a favela. 

Por isso, foi uma grande surpresa quando, no período eleitoral, comecei a ver moradores 

de Gabiroba fazendo campanha para o candidato Bolsonaro, em suas redes sociais.  

Não pretendo aqui fazer uma análise crítica do voto em Bolsonaro, ou defender 

uma posição favorável ou contrária ao candidato. Contudo, tendo em vista a história da 

favela, o fato me despertou sincera curiosidade. Passei a perguntar aos moradores, 

enquanto circulava na comunidade, em quem iam votar e quais as razões.  

A primeira conversa que tive foi com uma das “lideranças”, que, eu sabia, ia 

votar em Haddad. O morador me informou: “Sou voz solitária aqui, vou votar no 

Haddad, a favela tá Bolsonaro”. Perguntei-lhe por que, em sua percepção, a favela, 

antes tão próxima ao PT, ia votar em Bolsonaro. Respondeu-me: “A favela vota no 

                                                 
326 Gíria pejorativa que significa que uma pessoa de “ideologia de esquerda” é fanática, segue a ideologia 

de forma doentia, negando todas as evidências contrárias. 
327 Conferir “Eleições 2018: 'Meu irmão ameaçou me proibir de ver minhas sobrinhas' - o pleito que 

dividiu famílias”, BBC News. 26.10.2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

45987863>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2019; “Eleição abala grupos de amigos e famílias no 

WhatsApp; veja histórias e dicas para lidar com discórdias”, G1. 04.10.2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/04/eleicao-abala-grupos-de-amigos-e-

familias-no-whatsapp-veja-historias-e-dicas-para-lidar-com-discordias.ghtml>. Acesso em: 17 de 

fevereiro de 2019. “Clima de eleições leva desavença entre amigos e famílias”, Veja. 30.09.2018. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/clima-de-eleicoes-leva-desavenca-entre-amigos-e-

familias/>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2019.   

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/04/eleicao-abala-grupos-de-amigos-e-familias-no-whatsapp-veja-historias-e-dicas-para-lidar-com-discordias.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/04/eleicao-abala-grupos-de-amigos-e-familias-no-whatsapp-veja-historias-e-dicas-para-lidar-com-discordias.ghtml
https://veja.abril.com.br/politica/clima-de-eleicoes-leva-desavenca-entre-amigos-e-familias/
https://veja.abril.com.br/politica/clima-de-eleicoes-leva-desavenca-entre-amigos-e-familias/
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Bolsonaro porque odeia o Jean Wyllys. Não importa que ele é do PSOL, tem que 

lembrar que a favela tá cheia de igreja, e pras igrejas da favela é tudo a mesma coisa”.  

Jean Wyllys era deputado federal, eleito pelo Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), e estava tentando a reeleição.328 Tinha como uma de suas principais bandeiras 

a defesa dos direitos LGBTQ+ 329. Havia uma rixa pessoal entre Jean Wyllys e Jair 

Bolsonaro, que vinha desde 2010, quando ambos estavam deputados federais. Em 17 de 

abril de 2016, Jean Wyllys, na sessão de votação sobre a abertura do processo de 

impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff330, cuspiu em Jair Bolsonaro331. 

Jean Wyllys explicou o gesto como uma “reação espontânea, humana”, contra os 

“xingamentos e agressões” que recebia na Câmara em razão de sua orientação sexual e 

de suas posições políticas.332 O PSOL era um partido de “ideologia de esquerda”. 

Entretanto, não havia efetiva ligação entre o PSOL e o Partido dos Trabalhadores.  

 Gabiroba contava com grande número de igrejas evangélicas, como expliquei no 

item 4.3 desta dissertação. O que a “liderança” queria dizer é que o conservadorismo 

das igrejas evangélicas fazia com que os seus fiéis escolhessem o candidato Bolsonaro, 

em apoio ao seu posicionamento contrário aos direitos LGBTQ+.  

Outra moradora me deu a seguinte explicação: “E por que eu votaria no 

Haddad? O que o PT faz pela gente? O que essas lideranças fazem pela gente? Eles tão 

garantindo o “respeito” aqui? Quem fez por mim até hoje foi Deus e o meu pastor, e 

eles estão com Bolsonaro”. Um terceiro morador me disse que votava em Bolsonaro 

porque “queria “respeito”. “O Exército vem aqui e a favela tem respeito. O Bolsonaro é 

militar”, argumentou. “Se pra isso tivermos que ter menos liberdade de ir e vir, 

paciência. Olha como a gente tá agora, sem respeito nenhum”, acrescentou o morador. 

O que eu via das respostas dos moradores é que dois fatores levavam à escolha 

pelo candidato Jair Bolsonaro, contrariando a ligação histórica da favela com o Partido 

dos Trabalhadores. O primeiro era, como já disse, o conservadorismo das igrejas 

evangélicas, instituição que, segundo os moradores, “fazia coisas por eles”. O segundo 

                                                 
328 Conferir a página de Jean Wyllys no site da Câmara dos Deputados, disponível no endereço eletrônico: 

<https://www.camara.leg.br/deputados/160672?ano=2019>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2019. 
329 A sigla significa “Lésbicas, Gay, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queer e outros”.  
330 Ver item 2.4 da dissertação. 
331 <Conselho rejeita suspensão, mas adverte Jean Wyllys por cuspe em Bolsonaro>, G1. 05.04.2018. 

Disponível em:  <https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-

mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2019. 
332 “Conselho rejeita suspensão, mas adverte Jean Wyllys por cuspe em Bolsonaro”, G1. 05.04.2018. 

Disponível em:  <https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-

mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/deputados/160672?ano=2019
https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/conselho-de-etica-rejeita-suspender-jean-wyllys-mas-adverte-deputado-por-cuspe-em-bolsonaro.ghtml
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fator era a ideia de que o Exército, instituição a que o Bolsonaro era ligado, garantiria o 

“respeito” na favela.  Ambos os fatores ganhavam mais força, em razão de uma espécie 

de “rancor” da favela pela situação de “desrespeito” em que vivia. Esse “rancor” era 

endereçado a todas as pessoas que, na visão dos moradores, deveriam ter resolvido o 

problema do “desrespeito” na comunidade. Endereçado às “lideranças”, que eram “só 

casca, só garganta” 333; ao Partido dos Trabalhadores, que “não havia feito muito por 

Gabiroba”. 

Como ressalvei acima, não vou discutir aqui a lógica do raciocínio dos 

moradores, nem possíveis distorções das premissas nas quais estes se calçavam. 

Pretendo mostrar neste tópico que, por diversas forças e razões, moradores de Gabiroba 

haviam passado a associar às igrejas e ao Exército a possibilidade de obter “respeito”; e 

a colocar a culpa pelo “desrespeito” nas lideranças e no Partido dos Trabalhadores.  

Foi a partir dessa lógica que, na minha percepção, em busca de uma ideia de 

“respeito”, Gabiroba, em sua maioria, votou no candidato Jair Bolsonaro, eleito 

presidente em 28 de outubro de 2018. Os resultados da escolha só o tempo vai dizer. 

Não posso deixar de citar, no encerramento deste tópico, a resposta mais 

singela que recebi ao fazer o questionário. Foi-me dada por uma moradora, dois dias 

antes do segundo turno da eleição: “Eu não gosto de nenhum dos dois, mas o Haddad 

prometeu diminuir o preço do gás. Eu sei, eu sei, o preço do gás parece tão pouco, né? 

Mas se ninguém vai mudar nada, que pelo menos não mudem nada diminuindo o preço 

do gás”. 

                                                 
333 Ver item 4.3 desta dissertação. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 A moralidade de Gabiroba e o “respeito” 

 

Como narro no item 1.1 desta dissertação, as reflexões que trago sobre a 

“moralidade da favela” são baseadas na definição de Émile Durkheim: “Toda moral se 

apresenta como um sistema de regras de conduta” 334. Para o autor, “moral” é aquilo que 

pode ser exigido, em termos de comportamento, de indivíduos que integram a mesma 

sociedade. A “moral” é, portanto, necessariamente um fenômeno social335.  

Preciso aqui confessar, porém, que o exercício de pensar a “moralidade da 

favela” não surgiu pelas minhas leituras de Durkheim. O conceito me veio à mente pela 

primeira vez a partir da leitura do livro “O Bairro Fala”: conflitos, moralidades e 

justiça no conurbano bonaerense”’336, de Lucía Eilbaum.  

Eilbaum, no livro mencionado, compartilha suas percepções sobre formas de 

administração de justiça por instituições argentinas em julgamentos de crimes. Os dados 

apresentados pela autora foram construídos a partir de pesquisa de campo. Entre outros 

pontos, Lucía observa que as “moralidades do bairro” em que o crime ocorreu eram um 

dos fatores de influência no processo de convencimento dos agentes judiciais e de 

formação de “moralidades situacionais”.337 Nesse sentido, a autora conclui que o “bairro 

fala”, funcionando muitas vezes, “embora que implícita e anonimamente 338, [...] como 

uma testemunha do processo de identificação de um possível autor” 339. Eilbaum 

esclarece, ainda, que valores morais que orientam as ações não são únicos, homogêneos 

ou imutáveis, mas produto das interações pontuais e contextuais entre os agentes, as 

regras, os conflitos particulares e as pessoas envolvidas neles 340. A partir de situações 

específicas, portanto, moralidades são acionadas pelos indivíduos – e entre estas 

moralidades, as “moralidades do bairro”.    

                                                 
334 DURKHEIM, Émile. Sociologia e Filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 44. 
335 DURKHEIM, Émile. Sociologia e Filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 44. 
336 EILBAUM, Lucía. O Bairro Fala: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São 

Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012. 
337 EILBAUM, Lucía. O Bairro Fala: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São 

Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012, p. 28. 
338 EILBAUM, Lucía. O Bairro Fala: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São 

Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012, p. 29. 
339 EILBAUM, Lucía. O Bairro Fala: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense. São 

Paulo: Anpocs, Hucitec Editora, 2012, p. 29. 
340 EILBAUM, Lucía, op. cit, p. 23. 
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Este conceito – moralidades do bairro – foi muito importante para pensar a 

“moralidade de Gabiroba”. Foi a partir dele que me ocorreu a possibilidade de uma 

“moralidade” em pequena escala. O termo “sociedade”, utilizado por Durkheim, me 

remetia a divisões macro, tais como países ou continentes. Entretanto, se é possível falar 

em “moralidades do bairro”, por que não em “moralidade da favela”? 

Durante o trabalho de campo, eu ia percebendo que havia, entre as diversas 

moralidades dos moradores da favela,341 uma espécie própria de “moralidade da 

favela”342. As moralidades de cada morador se alteravam a partir dos seus respectivos 

projetos individuais, crenças religiosas, grupos de amigos e de familiares, preferências 

políticas, entre outros fatores. A “moralidade da favela”, porém, era composta por 

regras de comportamento, valores e interesses que todos os moradores de Gabiroba 

compreendiam e acionavam em determinadas interações. Fazendo uso de expressão 

utilizada na reunião da Associação de Comerciantes que descrevo no item 3.1 desta 

dissertação: há coisa que “não pode acontecer na favela”.343 Neste trabalho, coloco sob 

descrição como esta “moralidade da favela” foi utilizada, em determinados contextos, 

para moldar as avaliações sobre “as polícias” (“polícia boa” e “polícia má”) e “os 

bandidos” (“bandidos bons” e “bandidos maus”). Também citei exemplos de situações 

em que essa “moralidade da favela” servia para moldar juízos de valores a respeito dos 

próprios moradores. 

A “moralidade de Gabiroba” não é equivalente ao conceito de “lícito” ou 

“ilícito”, presente no direito penal pátrio. Algumas condutas consideradas “ilícitas” 

pelas leis penais vigentes no Brasil estão de acordo com a “moralidade da favela”. São 

exemplos dessa afirmação a venda de drogas344 ou a aplicação de “castigos”, pelas 

facções, em pessoas do Movimento ou envolvidas345 com o Movimento. São situações 

“ilícitas” em termos jurídico-penais346, mas aceitas na favela. Em contraste, há condutas 

consideradas “lícitas” para o direito penal que ferem a “moralidade da favela”. No item 

                                                 
341 Ver item 1.1 desta dissertação. 
342 Ver item 1.1 desta dissertação. 
343 Ver item 3.1 desta dissertação. 
344 O crime de tráfico de drogas está tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.   
345 Conferir definição de pessoa “envolvida” com o Movimento no item 3.6 desta dissertação.  
346 Os “castigos” do Movimento variam – e, por consequência, se inserem em diversos tipos penais. A 

título de exemplo: o crime de “matar alguém” está tipificado no artigo 121 do Código Penal; o crime de 

“espancamento” está tipificado no artigo 129 do Código Penal e o crime de “tortura” está tipificado no 

artigo 1º da Lei 9.455/1997.  
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2.2.2 desta dissertação, consta uma fala de Fernando sobre a reprovação que costuma 

sofrer ao andar de sunga pela favela: 

  

Fernando: “[...] Era proibido andar de sunga na favela. Até hoje, se eu 

ando de sunga na favela, todo mundo me pára e reclama. É um saco. 

Acham falta de respeito.  

 

Andar de sunga por Gabiroba é, portanto, um comportamento “lícito”, mas em 

desacordo com a “moralidade da favela”. 

As regras de comportamento, os valores e interesses que integram a “moralidade 

da favela” têm origens diversas. Alguns surgiram por imposições do tráfico, como é o 

caso da “regra da sunga” exposta por Fernando.347 Outros surgiram com igrejas ou com 

os comerciantes, outros com os “crias”; alguns, ainda, têm origem desconhecida. O que 

estas regras, valores e interesses apresentam em comum é o fato de, independentemente 

de suas origens, terem sido apropriados pela favela. Hoje em dia, é a própria favela que 

os impõe a moradores, aos Meninos e aos policiais “de dentro” de Gabiroba.  

São as desobediências à “moralidade da favela” em determinados contextos que, 

na minha percepção, compõem o conceito de “desrespeito”. Quando se diz em 

Gabiroba: “fulano desrespeita”, isso significa que “fulano desrespeita a moralidade da 

favela”. A categoria “respeito” está, portanto, diretamente ligada ao conteúdo da 

“moralidade de Gabiroba”. 

Por consequência, as avaliações positivas e negativas de Gabiroba com relação 

aos “policiais” e aos Meninos do Movimento ‒ sejam da Facção A, sejam da Facção B 

‒ estão ligadas ao fato de estes respeitarem ou não a “moralidade da favela”. Em razão 

da diferença de comportamento de cada policial “de dentro”, as avaliações a seu 

respeito variam caso a caso, e não se estendem ao projeto da UPP como um todo. 

“Policial bom” é o que “respeita”; “policial mau” é o que “desrespeita”. Seguindo a 

mesma lógica, as avaliações dos moradores sobre os traficantes oscilam de acordo com 

a postura adotada por cada um destes, como se viu no item 4.6 acima. Há Meninos 

“bons” e Meninos “maus”. Gabiroba não tem preferência pela Facção A ou pela Facção 

B. Gabiroba quer “respeito”, e só.    

                                                 
347 Ver item 2.2.2 desta dissertação.  
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Não pretendo – e nem poderia – citar uma lista exaustiva das regras de conduta, 

valores e interesses que compõem a “moralidade de Gabiroba”. Consigo, contudo, 

sistematizar algumas das normas que identifiquei durante meu trabalho de campo, todas 

já mencionadas ao longo desta dissertação.  

Como já dito acima, a venda de drogas não fere a moralidade da favela. 

Contudo, é considerado “desrespeito” circular em “áreas públicas das favelas com 

armas à mostra” 348, em especial em frente aos colégios de Gabiroba. É “desrespeito” 

realização de “tiroteios em vias de circulação das favelas” 349, principalmente se 

“durante o dia”350. Também é desrespeito o empréstimo de armas a crianças.351 

Cabe aqui fazer um acréscimo. Coincidência ou não, identifiquei regras de 

comportamento muito próximas a estas retratadas no livro O Dono do Morro, de Misha 

Glennny352, tantas vezes mencionado nesta dissertação. O traficante conhecido como 

“Nem”, enquanto era Dono do Morro na favela da Rocinha, chegou a proibir o uso de 

armas na rua, porque o comportamento deixava “as pessoas inquietas” 353.  

É “falta de respeito” a troca de tiros antes do horário estimado para o fim do 

culto354, que em Gabiroba costuma se encerrar às dez da noite. Segundo me explicou 

Vavá, a regra tinha por propósito assegurar que os moradores pudessem voltar da igreja 

às suas casas “na tranquilidade” 355.  

Fere a “moralidade de Gabiroba” o esculacho356 de moradores não envolvidos 

com o Movimento. A favela entende que “castigos” 357, “esculachos” e até a morte de 

                                                 
348 Ver item 3.1 desta dissertação. 
349 Ver item 3.1 desta dissertação. 
350 Ver item 3.1 desta dissertação. 
351 Ver item 3.1 e 4.2 desta dissertação.  
352 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle. 
353 GLENNY, Misha. O Dono do Morro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2015, versão digital 

Kindle, posição 2236/4588. 
354 Ver item 2.2.2 desta dissertação. 
355 Ver item 2.2.2 desta dissertação. 
356 Lenin Pires, em etnografia realizada nos trens da Central do Brasil, aborda o significado da categoria 

“esculacho. “Esculacho”, constata Pires, está ligado à ideia de humilhação, proveniente de uma 

“desconsideração singular” do indivíduo que está sendo esculachado, se levada em consideração a ordem 

vigente nos trens da Central do Brasil. Em Gabiroba, a expressão “esculacho” é usada em sentido 

semelhante. Esculachar significa aplicar ao morador-trabalhador tratamento distinto do que a moralidade 

da favela aceita; em outras palavras, significa humilhar o trabalhador. Conferir PIRES, Lenin. 

Esculhamba, mas não esculacha!: Uma Etnografia dos Usos Urbanos dos Trens da Central do Brasil, 

enfatizando as práticas de comerciantes ambulantes e conflitos existentes entre estes e outros atores, 

naquele espaço social. Rio de Janeiro: EdUFF, 2011, p. 141. 
357 Sobre os “castigos” aplicados pelo tráfico, conferir GRILLO, Carolina Christoph. Coisas da Vida no 

Crime. 2013. Tese (Doutorado em Sociologia e Antropologia). Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
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quem participa do tráfico “faz parte do jogo” 358, como me disse Pedro em conversa 

retratada no item 4.4 deste trabalho. A mesma lógica não se aplica, porém, a moradores 

trabalhadores. A estes, o tráfico deve “respeito”. É curioso que, lendo a tese de 

doutorado de Elizabete Albernaz, elaborada a partir de etnografia realizada na favela do 

Palácio (Niterói), me deparei com menção à regra de comportamento semelhante. 

Albernaz relata o caso do morador Robson. Robson havia se sentido profundamente 

injustiçado porque “um traficante o teria ameaçado com uma arma, desrespeitando sua 

condição “de liderança”, “de trabalhador”, de “pai de família”, como ele dizia”359. 

Robson, certo de que era vítima de uma injustiça, “fazia questão de contar a sua versão 

dos eventos que desembocaram na ameaça”. O morador, prossegue Albernaz, chegou a 

se afastar de amigos que não o defenderam na situação, tão certo de que o que havia lhe 

acontecido era absurdo.360  

Em Gabiroba, situações como essa ocorriam com frequência. No item 4.6 desta 

dissertação, narro o caso de Rita, que, sem ter envolvimento com a Facção A, foi 

esculachada pela Facção B. A situação repercutiu na favela como um “desrespeito” por 

parte da Facção B.  

Uma das regras da “moralidade de Gabiroba” que mais me despertou interesse 

referia-se a “eventos” e “comércios”. Gabiroba tem orgulho da vida cultural que lá 

surgiu a partir da UPP. Da mesma forma, a favela exalta os comércios que foram 

inaugurados na comunidade e passaram a ser frequentados pelo “asfalto”.  

Assim, quando os traficantes ou os policiais da UPP impedem a ocorrência de 

um evento, ou causam prejuízo a comerciantes, isso é considerado “desrespeito” 361. Foi 

o que constatei a partir da fala de Cacá, na reunião com os policiais da UPP, descrita no 

item 1.1 desta dissertação: “Vocês fazem o que vocês quiserem, desde que a gente volte 

                                                                                                                                               
Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ: Rio de Janeiro, 2013, 291p. Vale enfatizar que, segundo 

constatado por Grillo, “bandidos do Comando Vermelho, assim como notou Biondi (2010) a respeito dos 

presos ligados ao PCC em São Paulo, não costumam empregar termos como punição ou castigo, 

designando por cobrança o ato de “sofrer as consequências de seus atos” ou “de pagar por suas 

mancadas” (GRILLO, Carolina Christoph. Coisas da Vida no Crime. 2013. Tese (Doutorado em 

Sociologia e Antropologia). Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, RJ: Rio de Janeiro, 2013, p. 64).  
358 Ver item 4.4 desta dissertação. 
359 ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. 2018. Dissertação (Doutorado em 

Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, p. 37.  
360 ALBERNAZ, E. R. Palácios sem Reis, Democracia sem Cidadãos. 2018. Dissertação (Doutorado em 

Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, p. 37. 
361 Ver item 2.3, capítulo 3, e itens 4.1 e 4.4 desta dissertação. 
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a ser respeitado aqui” 362. Naquela ocasião, me dei conta que o incômodo dos moradores 

não era com o fato de os policiais receberem propina. A indignação era porque os 

policiais, arregados, haviam permitido a invasão da Facção A à favela de Jerivá em 

plena “luz do dia”. A “permissão” concedida pela UPP havia acarretado tiroteio que 

inviabilizou um evento cultural marcado para a data, o que agravou o “desrespeito”.  

O que me encanta na regra do “respeito aos eventos” e “respeito aos comércios” 

é a sua novidade, a sua contemporaneidade. É uma regra derivada do recente contexto 

de Gabiroba, no qual a favela teve intensa vida socioeconômica e cultural, voltada não 

só para “dentro”, mas também para “fora”, para o “asfalto” e para os turistas. É essa 

nova forma de ver e significar a favela que faz com que Zé se revolte com os Meninos 

armados em frente ao seu restaurante, como relato no item 3.2 desta dissertação. É o que 

motiva os moradores a mobilizar esforços contra o esvaziamento da favela, como foi o 

caso da Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá.363   

É essa trama de regras de convivência, valores e interesses – não estática, mas 

compreendida e reconhecida por todos os que moram na favela – que chamo de 

“moralidade de Gabiroba”. A “moralidade de Gabiroba” é acionada em determinadas 

interações sociais e contextuais, e é um dos elementos utilizados para produzir juízos de 

valores sobre os agentes que lá atuam.    

 

5.2 A resposta de Gabiroba ao “desrespeito” 

 

Lenin Pires, em etnografia comparativa dos mercados de venda de Buenos Aires 

e do Rio de Janeiro364, traz reflexões a respeito das trocas de valores que podem ser 

feitas a partir do comércio. Há, para o autor, moralidades compartilhadas por indivíduos 

em processos de interação econômica. Na visão de Pires, são especificamente as 

“considerações dos detalhes inerentes ao plano subjetivo das relações que podem 

contribuir para afinar a percepção sobre os dados construídos pela etnografia” 365.  

                                                 
362 Ver item 1.1 desta dissertação. 
363 Ver item 1.4 e capítulo terceiro desta dissertação.  
364 PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração 

institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese 

(Doutorado em Antropologia) ‒ UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Niterói, 2010. 
365 PIRES, Lenin. Entre notas e moedas: trocas e circulação de valores entre negociantes em Constitución. 

Horiz. antropol. [online]. 2013, vol. 19, n. 39, p. 149-178. 
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Em sua tese de doutorado366, Lenin compartilha, entre muitos outros relatos, 

suas percepções sobre as trocas realizadas na loja de atacados de Jorgito, em Buenos 

Aires. Jorgito, segundo Pires, não tinha apreço pelos chamados “buscas”, vendedores de 

rua367 que compravam produtos em sua loja para revender nas ruas – muito embora ele 

próprio tenha iniciado sua carreira de vendas como busca. Jorgito entendia que os 

buscas tinham valores de vida diferentes dos seus.  

Jorgito também não tinha apreço pelos policiais, que lhe cobravam arreglo 368 

para “deixar os negócios fluírem”369. Os arreglos não eram mal vistos pelos 

comerciantes em geral, que o entendiam como um complexo ajuste de contas, 

necessário para garantir a melhoria da infraestrutura da segurança pública.370 Contudo, 

Jorgito tinha um passado como busca, e para os buscas o arreglo cobrado pela polícia 

era entendido de forma pejorativa.371   

Os buscas, por fazerem parte do comércio de rua, frequentemente tinham em 

suas mãos dinheiro velho, sujo ou rabiscado. Daí porque, em Buenos Aires, notas com 

essas características eram usualmente chamadas de “dinheiro de busca”. Pires constata 

que, na loja de Jorgito, “o dinheiro que era aplicado para o pagamento do arreglo dos 

policiais era o dinheiro de busca” 372. O autor conclui que Jorgito, de forma consciente 

ou não, utilizava “o dinheiro e seus sinais exteriores como símbolo para, em um só 

                                                 
366 PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de administração 

institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de Janeiro. Tese 

(Doutorado em Antropologia) ‒ UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Niterói, 2010. 
367 Busca é um vendedor de rua, mas se diferencia do vendedor ambulante. Na sua tese de doutorado, 

Pires explica a diferença entre os dois conceitos. Transcrevo aqui uma das falas dos entrevistados por 

Pires, na qual se encontra explicação a respeito do assunto: “Quando você vê um ‘busca’, esse não tem 

nenhuma ‘sociedade anônima’ por trás. Ele é só. Ele ambula. É distinto um busca de um vendedor 

ambulante. O busca é independente. Geralmente vive em um hotelzinho em Constitución, pagando 6 ou 7 

pesos por dia. Com o que vende paga o hotel, e com o resto vive. Um vendedor ambulante geralmente é 

alguém que entra ilegalmente no país, que através da condição de ilegal precisa fazer uma ‘pajita’ para 

viver no meio da rua” (PIRES, Lenin. Arreglar não é pedir arrego: uma etnografia de processos de 

administração institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires e Rio de 

Janeiro. 2010. Tese (Doutorado em Antropologia) ‒ UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 

Niterói, 2010, p. 163).  
368 Arreglo é dinheiro pago à polícia ou à autoridade pública para “permitir que o comércio ambulante se 

efetue em Buenos Aires” (PIRES, Lenin, op. cit) ‒ UFF, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 

Niterói, 2010, p. 381). Na visão de Pires, o arreglo tem significado mais positivo do que a expressão 

“arrego” utilizada no Brasil. A expressão arreglo está ligada à ideia de ajuste, e conta com algum grau de 

legitimidade, havendo espaço para certa margem de negociação entre as partes envolvidas. A expressão 

“arrego”, por sua vez, é relacionada a trocas injustas, em que uma parte é “forçada a aderir a uma 

imposição” (PIRES, Lenin, op. cit., p. 385). 
369 PIRES, Lenin, op. cit., p. 244. 
370 PIRES, Lenin, op. cit., p. 216. 
371 PIRES, Lenin, op. cit., p. 216. 
372 PIRES, Lenin, op. cit., p. 250. 
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movimento, rechaçar duas identidades que ele considerava poluidoras – o busca e o 

policial” 373. 

As percepções de Pires sobre as trocas na loja de Jorgito serviram de norte para 

minha compreensão das respostas que Gabiroba dava ao “desrespeito”. Pois, na favela, 

a circulação dos valores, da “moralidade da favela”, se dava muitas vezes por detalhes 

que poderiam passar despercebidos aos olhos de um observador desatento.   

Como narro nos itens 3.3 e 3.4 desta dissertação, em razão do desrespeito dos 

traficantes, os moradores de Gabiroba e Jerivá passaram a fechar passagens com 

portões, a instalar grades em janelas, portas e lajes, e a iluminar as entradas das casas. O 

objetivo era dar aos Meninos o “mesmo espaço da polícia” 374, tirando dos traficantes 

postos de observação e rotas de fuga. As ações dos moradores tinham um aspecto 

pragmático, uma vez que efetivamente buscavam limitar as possibilidades de 

locomoção dos traficantes e, ainda, conferiam certa proteção aos moradores. Contudo, 

tais ações também serviam como um instrumento de circulação de valores. Cada grade 

instalada continha um recado375, uma demonstração de insatisfação com o “desrespeito” 

na favela.  

É esse mesmo recado que a Associação de Comerciantes de Gabiroba e Jerivá 

pretendia passar com os seus eventos. Como relato no item 3.7 desta dissertação, 

quando o “desrespeito” aumentou, a Associação passou a pensar eventos que falassem, 

de forma não óbvia, da insatisfação dos moradores com a “situação”. Havia, pois, 

preocupação da Associação em usar os eventos como instrumentos para circular 

valores.376 Seus integrantes queriam mostrar indignação com a não obediência da 

moralidade da favela pelos traficantes e policiais, sem colocar as próprias vidas em 

risco.  

É o caso do evento de grafite, realizado por Pedro em agosto de 2017 377, cuja 

proposta era preencher com arte muros levantados pelos moradores em razão da guerra 

de facções. O evento, a princípio sobre grafite, foi finalizado com uma roda de conversa 

sobre a guerra de facções e os “desrespeitos” que estavam ocorrendo na favela. Também 

é o caso da “Homenagem ao Dia Internacional da Paz” pensada por João378. Sob o 

                                                 
373 PIRES, Lenin, op. cit., p. 250. 
374 Ver item 3.3 desta dissertação.  
375 Ver item 3.3 desta dissertação. 
376 PIRES, Lenin, op. cit., p. 252. 
377 Ver item 3.9 e 3.10 desta dissertação. 
378 Ver item 3.11 desta dissertação.  
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pretexto da data (Dia Internacional pela Paz da ONU), pretendia-se abrir espaço para os 

moradores discutirem a paz (ou melhor, a falta de paz) na favela. O evento, porém, não 

pôde acontecer da forma planejada, em razão da eclosão, poucos dias antes da data, de 

intenso tiroteio, seguido de “operação” violenta da Polícia Militar.379 

 Em analogia com as conclusões de Pires, havia preocupação da favela em 

buscar símbolos para rechaçar a situação de desrespeito que “poluía” Gabiroba. As 

mensagens talvez nunca sejam compreendidas pelos traficantes e pelos policiais. Os 

moradores, contudo, seguirão reconhecendo os valores estampados nos gestos e 

interações cotidianas da favela.  

  

5.3 “E essa moralidade aí, também tem em outras favelas?” 

 

 Há poucos dias, ao narrar a alguns amigos, em um restaurante, as conclusões da 

minha pesquisa, ouvi a seguinte pergunta: “E essa moralidade aí, também tem em outras 

favelas?”. Logo após o questionamento, houve o chamado “climão” 380. Respondi: 

“Moralidade aí não, né, que pesquisei tudo com muita dedicação para você falar dessa 

maneira”. O amigo pediu desculpas na sequência, e a amizade, ao menos até o 

momento, segue. Entretanto, admito, com esperança de que o amigo nunca lerá estas 

páginas: parte da minha indignação com a pergunta era decorrente da minha 

incapacidade de respondê-la.  

 É claro que, a partir da bibliografia estudada para esta dissertação, tenho indícios 

de que algumas regras de comportamento de Gabiroba também existem em outras 

favelas do Rio de Janeiro. Busquei citar, ao longo deste trabalho, semelhanças e 

diferenças identificadas entre a moralidade de Gabiroba e a de outras comunidades, a 

partir dos dados construídos nas diversas etnografias que li. Contudo, para que eu 

pudesse responder, de forma completa, à inconveniente pergunta, precisaria ter feito um 

estudo comparativo de favelas, o que não foi o caso.  

 Fica aqui, portanto, meu desejo de futuramente enfrentar o questionamento, com 

uma ampliação do escopo da pesquisa que me permita contrastar os dados construídos 

em Gabiroba com outros, produzidos em favelas distintas.  

                                                 
379 Ver item 3.11 desta dissertação. 
380 “Climão” é gíria usada para referir a existência de um desconforto no ambiente. 
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