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RESUMO 

Este trabalho apresenta a dinâmica do tráfico de drogas na cidade de 
Guapimirim, dentro do que seus moradores assinalam como a atividade de 
traficância. Através de um diálogo multidisciplinar verificou-se os campos de 
poder e estruturas as quais o tráfico está inserido. O método utilizado para a 
realização do presente trabalho foi a observação participante e entrevistas, tendo 
como um dos pontos de partida a análise da implementação de “facções” e 
outros tipos de organizações que realizam atividades consideradas criminosas. 
Partindo desse ponto, o texto perpassa por três categorias identificadas ao longo 
do trabalho que são: os meninos, traficantes e milicianos; bem como a relação 
de poder e seus campos de atuação. Esse trabalho não esvaziar o assunto, 
como nem seria possível em um trabalho de graduação, mas busca 
compreender algumas dinâmicas de campo do tráfico de drogas nessa cidade 
do interior 

 

Palavras-chave: poder; tráfico de drogas; milícias; cidades do interior;  
Rio de Janeiro. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This undergraduate monography presents the dynamics of drug trafficking in the 

city of Guapimirim, which its residents indicate as traficance activity. Through a 

multidisciplinary dialogue, the fields of power and structures that trafficking is 

inserted were verified. The method used to accomplish that was participant 

observation and interviews, having as one of the starting points the analysis of 

the implementation of "factions" and other types of organizations that perform 

considered criminal activities. From this point, the text passes through three 

identified categories throughout the work, which follow: The boys, traffickers and 

militians; as well as the power relationship and its fields of action. This work does 

not explain the entire subject, but tries to understand some field dynamics of drug 

trafficking in this inner city. 

 

Keywords: political relations; drug trafficking; militia; small cities; Rio de 
Janeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como intuito o estudo das relações entre a população 

da cidade de Guapimirim e o tráfico de drogas. Inicialmente pretendia-se dialogar 

com as instalações das unidades de polícia pacificadora (UPPs) e o tráfico de 

drogas nas cidades do interior, porém o campo foi direcionando o trabalho para 

um recorte diferente. 

Para realizar uma pesquisa mais informal procurei frequentar lugares comuns a 

uma cidade de interior como salão de beleza, padarias, bares, praça e esquina- 

lugares com um índice maior de diversidade. 

Cabe ressaltar que o trabalho possui um viés multidisciplinar, buscando um 

diálogo entre a Antropologia e o Direito, bem com visa estabelecer relações mais 

aproximadas entre o pensamento jurídico e o pensamento social. 

Depois de alguns meses se fez necessário uma série de entrevistas, com o 

intuito de dialogar com as impressões da observação com a fala dos 

interlocutores, ou seja, verificar o que foi visto com o que a população falava a 

respeito. 

A cidade de Guapimirim é bastante conhecida para mim e o ingresso nesse 

campo teve como grande desafio abstrair a “nativa” da pesquisadora, tendo em 

vista que a cidade foi aonde vivi por muitos anos. Fazer etnografia “de perto e de 

dentro”, ao mesmo tempo em que se busca um contraste com a perspectiva de 

um olhar distanciado, trouxe diversos momentos de autorreflexão sobre o meu 

trabalho de campo. 

Ultrapassada a barreira de estudar algo “de dentro” busquei compreender um 

pouco da dinâmica da cidade bem como alguns grupos que a compõe. Nessa 

pesquisa identifiquei três grandes grupos: Os “meninos”, os traficantes e os 

milicianos. 
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Durante todo trabalho foi possível perceber a relação que a população faz entre 

armas de fogo e o tráfico, bem como a dissonância entre conceitos legais sobre 

crime e os conceitos do senso comum dos cidadãos guapimirienses. 

Foi observado também uma diferença entre ser “cria” no interior e na favela; por 

exemplo, a ostentação do status de cria ou traficante local praticamente é nula 

entre quem faz parte desse nicho “no interior”, se não nula praticamente inexiste 

a ideia de que o tráfico traz status, fato que entre o grupo dialoga diretamente na 

relação arma e crime. 

Recentemente, de uns anos para cá, uma nova dinâmica de venda de drogas na 

cidade foi se estabelecendo conforme grupos de “fora” começaram a enxergar 

Guapimirim como um mercado lucrativo para suas atividades. A emergência de 

políticos ligados à milícia também estabeleceu novas diretrizes para o que antes 

parecia caminhar para mais uma briga entre a polícia e o tráfico de facções. 

No perpassar do trabalho os grupos e suas relações de poder serão 

destrinchados para uma melhor compreensão da disputa de campo entre esses 

agentes. 

 

1.1 Metodologia  

O presente campo foi realizado através de observação participante e entrevistas, 

tendo como um dos pontos de partidas a análise da implementação de “facções” 

e outros tipos de organizações que realizavam atividades consideradas 

criminosas na cidade de Guapimirim a partir do ponto de vista de seus 

moradores. 

Vale ressaltar introdutoriamente que Guapimirim é um município brasileiro do 

estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país. Localiza-se na Baixada 

Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estando situado a 60 

km da capital estadual. Sua população estimada em 2018 era de 59 613 

habitantes de acordo com o IBGE. Os mapas a seguir apontam a localização da 

cidade de Guapimirim e sua divisão interna: 
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Figura 1: Localização de Guapimirim no Rio de Janeiro . 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim 

 

 1  

Figura 2: Mapa da cidade de Guapimirim. 

Fonte: http://marciomarinss.blogspot.cm/ 2  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim
http://marciomarinss.blogspot.com/
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Para a realização da pesquisa de campo, foi utilizado o método da observação 

participante e aplicação de entrevistas “informais”, nas quais as perguntas eram 

realizadas de acordo com o andamento da conversa, já que o intuito era evitar 

que as entrevistas ficassem engessadas ou com cunho de matéria jornalística. 

Com base na perspectiva de um olhar distanciado, buscando ampliar o horizonte 

de análise e complementar a perspectiva de perto e de dentro. 

Como já ressaltei, locais escolhidos para observar e conversar com os 

moradores e com alguns participantes dessa rede de comercio de drogas foram 

espaços aos quais os mesmos se sentissem à vontade, ou que, o diálogo não 

parecesse forçoso e ensaiado pelos agentes, como bares, padarias, barbearias, 

salão de beleza, bocas de fumo e etc. 

Destaco que a ordem das entrevistas e fatos foram organizadas por mim, como 

pesquisadora, para que dialogassem com os fatos tradados com coerência e 

coesão dentro do presente trabalho. 

 

1.2 No quintal de casa: Um campo (in) formal na cidade de Guapimirim 

A comparação com o quintal de casa se dá em razão da proximidade, mais 

sentimental do que física, que tenho com o local. Tal proximidade foi de grande 

valia para a entrada no campo, além de permitir que a minha presença nos locais 

dos acontecimentos, conversas e até mesmo as perguntas não fossem feitas por 

uma “estranha no pedaço”. 

A partir das minhas redes de conhecimento locais iniciei o campo em um Salão 

de Beleza, aonde os mais diversos assuntos são pautados. As entrevistas foram 

realizadas em almoços, em um ambiente de descontraído e familiar para os 

entrevistados, já que a minha família é moradora antiga do local. 

A proposta com o presente trabalho é a construção de uma etnografia com base 

no diálogo, ou melhor, aos termos de James Clifford de uma polifonia. Seguindo 

o pensamento desse mesmo autor a pretensão é diluir cada vez mais a presença 

e dar mais espaço e voz aos interlocutores: 
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O princípio da produção textual dialógica situa as 
interpretações culturais em diferentes contextos 
intercambiáveis e obriga os escritores a encontrar diversas 
maneiras de apresentar realidades, que são de fato 
negociadas, como inter-subjetivas, cheias de poder e 
incongruentes. Nesta visão, “cultura” é algo sempre 
relacional, uma inscrição de processos comunicativos que 
existem, historicamente, entre sujeitos e relações de 
poder... Assim que o dialogismo e a polifonia são 
reconhecidos como modos de produção textual, a 
autoridade monofônica é questionada, aparecendo como 
uma característica de uma ciência que pretendeu 
representar culturas. (CLIFFORD, apud CALDEIRA 
1988:142) 

O desafio desse trabalho se encontra na tensão essencial entre o saber 

adquirido ao longo do curso e o saber nativo, ou seja, a tensão criativa entre 

teoria e pesquisa conforme elucida Mariza Peirano: 

Esta experiência não se reduz, no texto etnográfico a uma 
mera ilustração, mas o texto sim, resulta da combinação de 
uma ambição da disciplina, que se vê como universalista e 
os dados (novos) detectados pelo pesquisador em 
determinado contexto etnográfico. (PEIRANO,1992:17) 

Durante as entrevistas realizadas, fiz as perguntas que apenas introduziram o 

assunto que se conduziu de forma fluida, não foi utilizado um método mais 

jornalístico, mas sim conforme a fluidez do tema as perguntas retomavam a 

conversa para o tema ou aprofundava mais as questões. O objetivo era deixar 

as pessoas à vontade para falar a sua maneira e de forma de que não sentissem 

obrigados a fornecer respostas aperfeiçoadas, mas sim que pudessem expor 

suas visões sobre a dinâmica do trafico na cidade. 

Procurei observar os mais diversos ambientes para poder me debruçar sobre o 

tema de uma forma mais abrangente, durante a minha pesquisa ocorreram duas 

mortes próximas de interlocutores que me permitiram o trabalho de escuta e 

observação das relações que a população tem para com quem morre e quem 

mata. 

As redes das organizações que pretendem se instalar ou que já se instalaram 

são percebidas de forma incisiva nas mortes por arma de fogo, um dos assuntos 

que movem mais as conversas que eu observava. 
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Ressalta-se que os informantes tinham ciência do meu lugar como 

pesquisadora, mas seja por preferência ou pela proximidade de outrora os 

mesmos me tratavam como alguém que estava ali conversando.  

Recebi muitas informações, nomes e detalhes que foram modificados para 

preservar os sujeitos e evitar qualquer situação de risco no futuro. 

Conforme Max Gluckman (1994) e sua crítica ao uso do “estudo de “caso” e 

“caso desdobrado” pretendo observar esses eventos e suas interligações, bem 

como elas afetam e modificam o lugar estudado.  

O autor propõe que o uso mais fecundo do material etnográfico deve estabelecer 

as devidas conexões entre uma série de incidentes ligados às mesmas pessoas 

ou grupos, no decorrer de um período suficientemente longo e demonstrar como 

esses incidentes se relacionam com o desenvolvimento e a mudança nas 

relações sociais entre essas pessoas e grupos, agindo no quadro de sua cultura 

e de seu sistema social. 

Assim, em resumo, minha entrada no campo não apresentou o desafio de entrar 

em si, mas o de se fazer entender e ser entendida como realizando o trabalho 

de campo, já que o fato de conhecer a todos poderia me afastar e deixar 

imperceptível essa tênue diferença de estar pesquisando e estar conversando. 

Estava fazendo ambos e os interlocutores não passavam indiferentes a essa 

dupla participação nos assuntos sobre a cidade. 
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2 A LEI E A VIDA: NO PAPEL SE ESCREVE O QUE QUER 

 

Durante o trabalho etnográfico surgiu um questionamento que me intrigava todas 

as vezes que conversava com os nativos ou observava seus diálogos. Como é 

possível a pessoa comercializar drogas ilícitas e não ser considerado traficante? 

O que as pessoas que moravam na cidade pensavam a respeito desse 

movimento? 

Ressalto que tive cuidado ao utilizar a categoria traficante, uma vez que a mesma 

possui natureza acusatória, bem como foi resinificada pelos nativos para 

identificar um grupo específico ainda contendo cunho de categoria acusação.  

O questionamento foi se desdobrando conforme observei alguns pontos, a 

relação arma de fogo e crime, que faz jus a um desenvolvimento maior nesse 

trabalho, e a relação dos processos acusatórios de criminalização e da 

estigmatização. 

Em uma entrevista informal quando encaminhei o assunto para o que seria 

considerado tráfico, ouvi a seguinte frase:  

“A lei diz muita coisa”. 

Essa frase vai ao encontro daquilo apontado pelo sociólogo Austin Turk (1996). 

Segundo o autor, o status não é avaliado pelo que ele é ou faz, mas através da 

reação dos outros que o percebem, utilizando algum de seus atributos ou algum 

aspecto do seu comportamento como critério de avaliação. O autor distingue os 

processos da criminalização e da estigmatização. O primeiro é a atribuição de 

um rótulo por parte das autoridades legais, sendo esta a origem da 

criminalização do indivíduo; o segundo remete às sanções e avaliações 

aplicadas por pessoas sem autoridade legal ou aos casos cujos critérios não têm 

relevância oficial. 

O entrevistado após essa frase continua: 



19 
 

Muita coisa que tá escrito lá não é a vida, a vida tem a 

matemática própria dela. A gente tem que entender a 

matemática da vida. A gente tem que ver bem, nem todo mundo 

que se lança nessa vida é traficante, nem todo mundo que não 

se lança é bom sujeito. A vida é essa: tem a direita e esquerda, 

o positivo e o negativo, no papel a gente escreve qualquer coisa 

né?! 

A evocação da dualidade direita versus esquerda presente de forma explicita na 

fala do interlocutor traz à tona as ideias de Rorbert Hertz (1980) em seu texto “A 

preeminência da mão direita: um estudo sobre a polaridade religiosa” onde o 

autor trata de dualidades, como o sagrado e o profano.  

Partindo dessa dualidade, Hertz apresenta exemplos de representação da mão 

direita (nobreza, honras, mérito) e da mão esquerda (servos e desprezo). A 

educação reafirma esses papéis das mãos e afeta suas funções no corpo, mas 

não suas formas. A preponderância da mão direita é imposta pela coerção social 

e as diferenças entre os lados são frutos das instituições sociais – valor moral 

versus valor estético. 

Hertz analisa sua tese através de um estudo comparativo das representações 

coletivas nas quais o profano é antagônico ao sagrado. Conforme a sociedade 

fica mais complexa, o dualismo é substituído por uma estrutura hierárquica, a 

polaridade social sendo reflexo da polaridade religiosa. 

O autor se refere a uma hierarquia social, a qual afirma estar baseada na 

natureza para dar-lhe legitimidade, tradição e proteção às inovações, contudo, o 

que se verifica, apesar da semelhança, é a desigualdade entre as mãos: para a 

direita as honras e méritos, para a esquerda o desprezo. É a direita a que age, 

e a esquerda se contenta a auxiliá-la. São feitas ainda relações entre a mão 

direita tomada enquanto a aristocracia e a nobreza, ao passo que a esquerda 

remete às pessoas comuns e à servidão. 

Na fala o entrevistado classifica a partir do dualismo, também visto como 

essência do pensamento primitivo de classificação da organização social de 

acordo com Émile Durkheim que pensa as categorias como socialmente 
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determinadas, para afirmar que as categorias mudam conforme os grupos 

sociais, estando, portanto, socialmente determinadas. 

Há em Durkheim uma relação de contiguidade entre conceito e categorias, sendo 

estas espécies mais essenciais de conceito, como diz o autor ; Na raiz dos nossos 

julgamentos (....) dominam toda nossa vida intelectual.(DURKHEIM 1989: 38).  

Categoria é o conteúdo expressivo dos conceitos mais gerais, noções essenciais 

objetivas e necessárias que configuram a "ossatura da inteligência" (DURKHEIM 

1989: 46), cuja função é "dominar e envolver todos os outros conceitos", como 

"quadros permanentes da vida mental" (DURKHEIM 1989: 518). 

Tomando outra abordagem teórica, os indivíduos e comportamentos são vistos 

como “desviantes”, quando são assim acusados. Para Howard Becker os grupos 

sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio e ao 

aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como marginais e 

desviantes.  

Os grupos formados volitivamente pelas aptidões próprias possuem suas 

características peculiares, pode-se então assim entender que cultura própria e a 

determinação que parte do cerne da estrutura do grupo, são definidas por regras 

informais e seguidas fielmente por aqueles que perfazem as fileiras do 

agrupamento. Como ressalta o autor: 

…alguns desviantes (homossexuais e viciados em drogas dão 

bons exemplos) desenvolvem ideologias completas para 

explicar por que estão certos e os que desaprovam e punem 

estão errados (BECKER, 2008:16) 

Se uma pessoa dentro desse próprio grupo desviar de suas regras ela também 

é tida como um “Outsider.” 

Do ponto de vista penal, a lei dispõe no artigo 33 da Lei de Drogas que pratica o 

crime de tráfico de drogas quem importa, exporta, remete, prepara, produz, 

fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, 

traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, 
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ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.  

Os vários núcleos verbais constantes do artigo 33 da Lei de Drogas fazem dele 

um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente 

pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá 

por crime único.  

Em regra, o crime de tráfico de drogas pode ser praticado por qualquer pessoa 

(crime comum), salvo em relação ao verbo "prescrever", que se trata de crime 

próprio, pois apenas aquele que exerce profissão habilitada à prescrição de 

drogas pode figurar como sujeito ativo do delito, como, por exemplo, médicos e 

dentistas. 

Destaca-se, ainda, que, com o objetivo de evitar que qualquer atividade 

relacionada à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas fique impune, 

o legislador descreve no artigo 33, § 1°, três condutas equiparadas ao tráfico de 

drogas.  

Assim, nas mesmas penas incorre quem: importa, exporta, remete, produz, 

fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, 

transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 

ou produto químico destinado à preparação de drogas; semeia, cultiva ou faz a 

colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação 

de drogas; utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, 

posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se 

utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

Cabe ressaltar que a letra fria da lei em sua maioria das vezes não acompanha 

as representações que os agentes sociais têm a respeito de determinado fato, 

existe uma longa estrada a ser percorrida até que as leis consigam acompanhar 
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os anseios sociais, sendo a mesma a positivação da punição para condutas 

determinadas como crime pelos agentes estatais. 

 

2.1 Só vendo drogas: Sem arma, sem tráfico 

A venda ilegal de drogas nas favelas, aglomerações urbanas, tem como uma 

das suas características o uso da força como princípio basilar das relações 

sociais para com os outros, uma relação objetal aonde o uso da força impõe 

vontades. Segundo Luis Antônio Machado da Silva podemos dizer que: 

...as organizações criminosas são portadoras de uma visão de 
mundo em formação que cancela a relação de alteridade que 
tem sido pensada como fundamento da vida coletiva. (SILVA 
1999:123) 

Durante o tempo que passei em campo, pude observar que para os nativos a 

relação arma de fogo e tráfico estava diretamente ligada, ou seja, para 

considerar alguém como traficante o mesmo tinha que possuir arma de fogo, que 

para muitos é a personificação da violência anunciada. 

Em uma visita a um salão de beleza nos arredores do centro da cidade pude 

presenciar um diálogo ao qual a profissional cabeleireira começa o assunto com 

sua cliente: 

- Fulana”, cê viu os meninos brigando? Coisa mais ridícula, né?! 

-Eu vi sim (risos) lá no parquinho com pedaço de pau, nem arma 

eles têm. Não servem nem pra ser traficante, são uns merdas. 

Traficante de verdade tem arma, sabe impor respeito, mas esses 

meninos coitados, de mochilinha, crente que são alguma coisa. 

-Pois é, tenho pena das mães, ninguém cria filho pra isso, pra 

passar essas vergonhas.  

A cultura de violência construída em torno das armas de fogo contribui para a 

crença de que mesmo vendendo drogas ilícitas, se não tem porte de armas não 

há explicitamente uma atividade violenta por parte dos agentes, fato que reforça 
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o discurso de relação comercial que os próprios sujeitos evocam quanto 

questionados sobre suas atividades.  

Episódio que nos faz refletir com base nas afirmações de Becker, mencionada 

anteriormente. O autor começa em “Outsiders” um exercício de relativização das 

regras sociais que definem situações e comportamentos como "certos" ou 

"errados". Segundo Becker, regras, desvios e rótulos são sempre construídos 

em processos políticos, nos quais alguns grupos conseguem impor seus pontos 

de vista como mais legítimos que outros. O desvio, diz o autor, não é inerente 

aos atos ou aos indivíduos que os praticam; ele é definido ao longo de processos 

de julgamento que envolvem disputas em torno de objetivos de grupos 

específicos. 

A definição de desvio é vista como infração de qualquer regra que é aceita pelo 

grupo. Porem, as pessoas que infringem uma determinada regra perfazem uma 

categoria homogênea, ou seja, um grupo de pessoas que cometeram o mesmo 

desvio. Assim sendo, as regras são postas por uma sociedade dominante, por 

quem as dita, então Becker afirma que o crime não é a qualidade do ato porem 

um ato que é qualificado como criminoso.  

Pessoas podem ser identificadas como desviantes sem ter cometido um ato 

criminoso, isso pela reação dos outros perante as peculiaridades de quem é dito 

como desviante. Portanto, se um ato é ou não desviante depende de como 

outras pessoas reagem a esse ato. Da mesma forma, o grau de importância de 

um ato a ser tratado como desviante do sistema depende muito de quem o 

comete e quem se sente prejudicado por tal ato. 

Novamente se nos atermos ao funcionamento do sistema de justiça criminal, e 

se observamos algumas decisões dos Tribunais brasileiros, veremos que a 

vinculação da arma de fogo com a mercancia ilícita de drogas. O caso é 

relativamente comum na prática forense que consiste na prisão de pessoas 

traficando drogas e ao mesmo tempo portando armas. Se antes o sujeito era 

sempre condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, agora há uma 

discussão bastante presente no mundo jurídico se a arma não seria um meio 

para a prática do tráfico.  
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Em uma decisão da Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, em 02072015, Relator Diógenes Vicente Hassan disse em um 

trecho do seu voto que:  

“Número: 70057362683.Tipo de Processo: Apelação Crime. 

Tribuna: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Classe CNJ: 

Apelação. Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro. Ementa: 

APELAÇÃO - CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

MAJORANTE AFASTADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO. CONCURSO MATERIAL INVIÁVEL. MAJORANTE 

ESPECÍFICA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Inversão da ordem dos 

questionamentos. A declaração de nulidade processual em razão 

de violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal depende 

de irresignação tempestiva da parte, isto é, de registro de 

inconformidade na ata de audiência – o que não ocorreu. 

Preliminar rejeitada. Tráfico de drogas. Circunstâncias da prisão 

em flagrante que demonstram, de forma inequívoca, o tráfico de 

drogas. Réu preso juntamente com adolescente (não localizado 

em juízo), após correr ao avistar a viatura de polícia. Apreensão 

de 96 pedras de crack (16,8g) e munições dentro da mochila que 

carregava, bem como de uma arma de fogo na cintura. Menor 

encontrado com outra arma, de mesmo calibre. Alegação de 

consumo pessoal inconsistente diante do contexto da apreensão, 

forma de acondicionamento da droga e posse concomitante de 

armas. Condenação mantida. Majorante do tráfico. O mero fato 

ocasional de o crime ter sido cometido próximo à instituição de 

ensino não é capaz de majorar a pena. Com respeito aos 

entendimentos em contrário, ou seja, de que o inciso III do artigo 

40 da Lei de Drogas configura majorante objetiva, entendo que a 

função da majorante é conferir maior reprovabilidade à conduta 

delitiva de tráfico que se vale da existência das instituições 

elencadas pelo referido artigo, ou seja, que se beneficia do 

movimento ou da condição de vulnerabilidade de seus 

frequentadores. Majorante afastada. Porte ilegal de arma de fogo. 

O uso de arma de fogo é majorante específica do crime de tráfico 
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de drogas, não podendo ser denunciado como conduta autônoma. 

Concurso material que prejudica o réu, na medida em que importa 

duas penas somadas, e não uma exasperada, podendo ainda 

embasar a manutenção da prisão preventiva e agravar o regime 

carcerário. Porte de arma destinado à proteção pessoal em 

razão do comércio de entorpecentes praticado e ao 

guarnecimento da atividade ilícita. Corolário lógico é 

absolvição por atipicidade. Receptação. A arma de fogo de 

calibre38, apreendida com o réu durante a prisão em flagrante, foi 

furtada no ano de 2010 conforme registro de ocorrência anexo. 

Tendo sido denunciada a conduta de receptação na modalidade 

dolosa, impossível presumir-se que o réu tinha ciência de que o 

revólver fosse objeto de crime. Absolvição mantida. RECURSO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação Crime Nº 

70057362683, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS. Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 

02/07/2015. Data do Julgamento: 02/07/2015. (GRIFO NOSSO). 

Em resumo, o julgador diz que o uso da arma na atividade relativa ao tráfico de 

drogas é meio para a manutenção dessa atividade, que através da mesma que 

o traficante assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Essa decisão foi um 

reconhecimento de que a arma e o tráfico estão paralelamente ligados, sem uma 

reflexão o assunto pode parecer óbvio, porem se pararmos para pensar que em 

um país positivista, aonde as leis e as decisões dos tribunais regem o que é ou 

não legal no país, essa mesma decisão abre um precedente que explicita o 

pensamento de muitas pessoas, o de que o traficante tem arma. 

Apesar da própria lei de tráficos (11.343/06) os tipos penais dos arts. 33 a 37 da 

mesma, por sua natureza, não são violentos, alguns dos julgadores da mesma 

forma que alguns dos entrevistados durante o campo entendem que a relação 

entre o uso da arma de fogo é inerente ao tráfico de drogas. 
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2.2 Os Meninos 

Durante algumas horas de pesquisa pelos locais e conversas sobre alguns 

acontecimentos os quais alguns merecem destaque nesse trabalho, pude 

observar que os nativos nomeavam os sujeitos que vendiam drogas e que eram 

nascidos na cidade de “meninos”. 

Meninos traz consigo um grau de intimidade, mesmo que não haja convivência 

entre as pessoas, o termo carrega um sentimento de pertencimento na 

perspectiva de quem vê esses sujeitos. Se “cria” é uma categoria que o sujeito 

se auto intitula, “meninos” é uma categoria dada a eles. 

Os moradores da cidade que os vêem nutrem uma imagem de alguém que se 

conhece, mesmo que apenas de vista, desde sempre. Em uma das entrevistas 

uma moradora, que chamarei de Rose disse: 

Os meninos são pessoas que não queremos ver morrer, mesmo 

sabendo que vendem drogas eles não são traficantes. Eles não 

têm armas e não matam ninguém, buscam lá baixo e põem na 

mochila e vendem. Não queremos ver eles mortos, quando um 

morre todo mundo sente a dor das famílias. Nós todos os 

conhecem de algum jeito. 

Ao me deparar com essa categoria percebi que ingressar no meio dos “meninos” 

seria de suma importância para vislumbrar a situação relacional. Uma pessoa 

conhecida fez a ponte entre mim e alguns desses rapazes. Para fins de 

preservação trataremos este interlocutor como Zé, um senhor de cinquenta e 

nove anos, morador da cidade de Guapimirim há cerca de cinquenta anos, uma 

pessoa com o nível de sabedoria local elevada e estima pela cidade e que 

acompanhou as mudanças e nuances das relações de disputa e poder. 

Em suas palavras ele foi um dos primeiros desses meninos, começou a vender 

maconha e observou que a atividade gerava uma margem de lucro considerável 

e recrutou alguns “menor” para vender seus produtos e assim expandiu o seu 

negócio.  
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Vale ressaltar que o termo menor não se refere à idade dos indivíduos, mas é 

uma categoria sobre quem traz as drogas para vender ou é atribuída a quem 

revende para eles na cidade. 

Em uma conversa foi perguntado ao Nando o que seria a atividade que ele 

exercia e com eloquência o mesmo respondeu: 

Eu sou vendedor, não sou bandido! Cara pensa bem eu nunca 

obriguei ninguém a fazer nada, na verdade eu mesmo nem fumo, 

nem cheiro e nem mato quem deve, eu só trago a droga, vendo 

e têem os menor que vende pra mim pra ganhar sua grana e só. 

Sou comerciante, meu frete não é grátis, eu ia buscar de graça 

pra quê? Se eu tivesse arma e tudo que os caras têem, aí sim, 

eu taria forte, seria de alguma boca mas não tenho nem facção. 

Compro nas favelas e revendo aqui. É isso que eu faço. 

Nessa fala o discurso da arma como símbolo de violência, como parte da 

atividade de traficância fica evidenciado. Nando não vincula sua atividade como 

tráfico;, nasce uma diferenciação, traficante é o outro, aquele que possui arma e 

vínculo com alguma facção criminosa. Não existindo relação direta entre a lei e 

a percepção de tráfico por parte do mesmo. 

 

2.3 Os traficantes 

Na conversa com Nando direcionei o assunto para a seguinte questão. Então 

não há traficante em Guapimirim? Tanto o corpo quanto a voz responderam, 

visivelmente agitado o mesmo responde: 

Claro que tem, os caras lá que vieram da Penha, do Complexo 

e os homens de Puruca (traficante ligado a facção Comando 

Vermelho), esses são perigosos, ameaçaram a gente. Quem 

não vender a droga deles vai morrer. E eles matam mesmo, por 

isso eu parei, num dava pra brincar com isso. Mataram um na 

Beira Linha, negócio é que eles viram que a gente estava 

lucrando em cima das drogas que busca, sem contar que a gente 



28 
 

buscava em favela de terceiro (Terceiro Comando) também. É 

foda pro Comando se não fizer a grana, tem que roubar. Como 

vou roubar o povo daqui? Eles num liga, são de outra cidade 

mesmo. Aqui tem gente que arrisca e vende droga que busca 

em lugar de Terceiro. Ruim... Charlim mermo, morreu e deve ser 

por isso, mas tem cara que foi coisa de milícia, ainda mais com 

esse prefeito aí. 

 

Assim, como venho ressaltando, a acusação desta ou daquela conduta como 

“desviante” vai depender das disposições morais dos atores sociais entre 

interação. Trata-se, portanto, de um jogo permanente de semelhança e 

dessemelhança, organizado a partir de disputas morais, práticas de desculpas e 

acusações, uma vez que o grupo identificado pelos moradores como “meninos” 

apontam que traficante é o outro, os que não são daqui, os que andam armados 

e possuem contato estreito com facções cariocas. 

Gilberto Velho (1985) assinala que o estudo do comportamento de desvio 

contribui para entender a relação entre indivíduo e sociedade. Para ele, a noção 

de sistemas de acusações nos faz perceber como a delimitação de fronteiras é 

negociada pelos diversos atores, ressaltando que, o desvio é uma construção 

social. 

Assim, não existem comportamentos desviantes dados naturalmente, mas, sim, 

a partir de uma relação de acusações entre aqueles que tentam impor as regras 

e aqueles que tentam violá-las. Ou seja, trata-se de um confronto entre aqueles 

que são acusados e aqueles que acusam. 

É importante destacar que os traficantes ao quais os nativos se referem durante 

a etnografia, são oriundos das favelas da capital do Rio de Janeiro, porém 

Puruca, citado por Nando, é oriundo da cidade de Guapimirim, conhecido por ter 

atualmente um alto cargo no Comando Vermelho depois de vários anos preso 

por diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas. 
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2.4 Os milicianos 

 

Segundo o sociólogo José Cláudio Souza Alves (2019) a milícia é estrutura mais 

por dentro do poder do Estado. Traficantes são, presos ou mortos. Milicianos 

não, pouco há investigação sobre eles por conta dessa penetração e dos 

interesses econômicos que passam a ser movimentados.  

Uma das diferenças da ação de milicianos em relação a outros tipos de 

criminosos em geral, como os traficantes, é a sua capacidade de infiltração nos 

quadros do Estado. As milícias são formadas, em grande parte, por agentes de 

segurança pública, o que garante a capacidade de interlocução com atores 

públicos, abrindo assim maior margem à corrupção. Outro fator diferencial é o 

maior conhecimento a respeito do funcionamento do Estado. 

Cabe um adendo a fim de demostrar a influência e o alcance das milícias no 

Estado do Rio de Janeiro. Assim, como exemplo, existe um boato na cidade de 

que milicianos que atuam em Guapimirim tiveram envolvimento com a morte da 

vereadora Marielle Franco. Mesmo sem poder comprovar a veracidade disso, é 

certo que, as redes de influência das milícias são complexas e muitas das vezes 

de difícil ligação, tendo em vista que eles vêm de dentro do aparato estatal. 

No que pode ser mais um boato, na cidade de Guapimirim diversos moradores 

apontam que há políticos envolvidos de alguma forma faz parte ou apoia os atos 

dos milicianos. Em diversos episódios essa hipótese foi levantada para justificar 

algumas ações ocorridas na cidade, como mortes de sujeitos envolvidos de 

alguma forma com atividades ilícitas. Além disso, os milicianos foram apontados 

por alguns comerciantes como “cobradores”, já que eles pedem uma taxa para 

garantir a segurança na cidade para pequenos e médios comércios.  

Em três ocasiões os milicianos de uma das maiores do Rio de Janeiro, foram 

citados como autores de assassinatos, extermínios, como a morte de Doril, 

suspostamente por envolvimento com maquinas de caça níquel;, a morte de um 
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rapaz em um bairro chamado Vale do jequitibá, na “Vila”, e na morte de Charles, 

mas conhecido como Charlim, um dos meninos da cidade.  
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3 VAI SER O EXEMPLO: A MORTE DE CHARLIM 

Estava pela cidade no dia 17 de fevereiro de 2018, data de um episódio que 

traçou uma linha divisória nas atividades de comercialização de drogas na 

cidade. Zé que atuou como interlocutor durante a pesquisa foi quem me deu a 

notícia do assassinato de Charles, um rapaz de 24 anos que sempre viveu na 

cidade de Guapimirim. 

Para entendermos melhor o caso é necessário frisar alguns fatos. Charlim vendia 

drogas inicialmente para Nando, que parou com a atividades quando recebeu 

ameaças da facção Comando Vermelho. Após sua saída, Charles assumiu o 

“ponto” de venda dentro do Vale do Jequitibá, mais precisamente em um bar da 

vila. Ele exercia o papel comerciante, bem como o de distribuidor para os “menor” 

que trabalhavam para ele em troca de uma porcentagem.  

No dia supracitado ele estava sentado no bar, no bairro do Vale do Jequitibá, um 

bairro em sua maior parte formado por pessoas pobres, quando um veículo 

parou e dois sujeitos encapuzados desceram, alvejaram Charles com mais de 

20 tiros de Glock, uma pistola fabricada pela empresa austríaca com a razão 

social Glock Ges.m.b.H (normalmente estilizada como GLOCK). O rapaz faleceu 

no local e diversas pessoas ficaram feridas. Nessa mesma noite o veículo seguiu 

e matou mais um rapaz na cidade. 

Após o ocorrido, começaram as especulações a respeito da autoria do crime, em 

conversa informal com um familiar da vítima, foi me dito que o Comando 

Vermelho teria matado o Charles, pois ele estava vendendo droga sem 

permissão deles, sem fazer parte da facção, enquanto pelos comércios da 

cidade especulava-se que os milicianos teriam exterminado ele, pois a dinâmica 

do crime, a demora da chegada da polícia e os carros utilizados no crime que 

pertenciam aos milicianos.  

Gluckman já explicitou a importância das situações sociais. Para esse autor essa 

análise revela o sistema de relações subjacentes entre a estrutura social, meio 

ambiente físico e o meio fisiológico. 



32 
 

As situações sociais constituem uma grande parte da matéria-

prima do antropólogo, pois são os eventos que observa. A partir 

das situações sociais e de suas inter-relações numa sociedade 

particular, podem-se abstrair a estrutura social, as relações 

sociais, as instituições, etc. daquela sociedade. Através destas 

e de novas situações, o antropólogo deve verificar a validade de 

suas generalizações.( GLUCKMAN 1994: 239)  

O fato é que com a morte de Charlim os meninos acabaram por perceber que 

não seriam capazes de continuar abertamente suas atividades, alguns acabaram 

aderindo ao Comando Vermelho e a turma de Puruca;, outros, como os meninos 

da beira linha, buscaram refúgio na facção Terceiro Comando, e mais alguns 

saíram da pratica dessa atividade. 

 

3.1 Segue o baile: A divisão dos pontos 

Após a morte de Charles uma lacuna se formou na área dos meninos:, quem 

herdaria a influência e os clientes depois do extermínio ocorrido? 

Nando explicou que o movimento nunca para e que apesar de trágico o fim de 

Charlim é algo que se espera, em suas palavras “risco do negócio”. O 

apontamento realizado por ele é certeiro ao evidenciar as disputas de poder no 

campo do tráfico de drogas. Um outro veio e ficou com parte da influência que 

pertencia a Charles, a disputa nem sempre divide por igual o que fora disputado; 

as relações dos agentes com o campo de forças que os mesmos constroem, 

balizam essa distribuição, que não é estática, sem move junto com as forças que 

a integra. 

Pierre Bourdieu trata sobre a questão de campo de influência e suas disputas de 

maneira concisa, onde demostra que campo é um microcosmo social dotado de 

certa autonomia, com leis e regras específicas, ao mesmo tempo em que 

influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo (Bourdieu,1989:23) 

Um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou 

alcançar determinadas posições.  
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Posições as quais são obtidas pela disputa de capitas específicos, valorizados 

de acordo com as características de cada campo. Dessa forma, pensar a partir 

do conceito de campo é pensar de forma relacional. É conceber o objeto ou 

fenômeno em constante relação e movimento. De acordo com Bourdieu, todo 

campo “é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou 

transformar esse campo de forças”. 

Essa presença de lutas é uma das propriedades comum ao campo, a existência 

de objetos de disputa entre os diferentes agentes. A respeito disso Bourdieu tece 

a seguinte afirmação:  

...em cada campo se encontrará uma luta, da qual se deve,cada 
vez, procurar as formas específicas, entre o novo que está 
entrando e que tenta forçar o direito de entrada e o dominante 
que tenta defender o monopólio e excluir a concorrência. 
(BOURDIEU, 1989:23) 

 

Assim, compondo a estrutura do campo as relações de forças entre agentes e 

instituições são responsáveis pelas tomadas de posição, determinando posturas 

e ações. Nessa dinâmica, aqueles que contam com certo monopólio do capital 

legitimado no campo têm maiores possibilidades de serem atendidos em suas 

opiniões e escolhas. 
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4 E AS UPP’S: MIGRAÇÃO DA FAVELA PARA O INTERIOR 

 

Depois de algum tempo no campo a questão das Unidades de Polícia 

Pacificadora voltou a fazer parte dos questionamentos apontados. Ao entrevistar 

um morador, que chamarei de Zeias, foi me relatado que a venda de drogas na 

cidade sempre existiu, o que mudou, em sua opinião, é que agora o pessoal de 

fora se interessou pela cidade.  

“Pergunto a Zeias o que seria esse interesse: 

Zeias: - Então, aqui é mais tranquilo e os traficantes, os bandidos 

do Rio sabem disso, aqui é mais longe também né minha filha?! 

Até a polícia agir já venderam muito. Colocaram as UPP’s lá o 

que restou pra eles (os bandidos) foi vir pra longe, fugir né!”.  

A crise de segurança pública instalada pela política guerra ao tráfico de drogas 

e as formas que o governo escolheu gerenciar a questão que o mesmo criou, 

trouxe diversas novas questões subsidiárias das ações estatais. 

 

4.1 As Unidades de Polícia Pacificadora 

O governo estadual conceitua as UPP’s como um dos programas de Segurança 

Pública realizado no Rio de Janeiro nas últimas décadas. Implantado pela 

Secretaria de Estado de Segurança, no fim de 2008, planejado e coordenado 

pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional, foi elaborado 

com o intuito de seguir os princípios da Polícia de Proximidade, um conceito que 

englobaria polícia comunitária e tendo sua estratégia fundamentada na parceria 

entre a população e as instituições da área de Segurança Pública. 

Segundo a secretaria de segurança o Estado do Rio de Janeiro possui 38 UPP’s, 

com um efetivo atual de 9.543 policiais abrangendo aproximadamente 264 

territórios em 2016. 
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De acordo com o governo em ação conjunta à missão de dirigir estrategicamente 

as ações e operacionalizar o plano de implantações, a sua meta é, conforme 

consta no Decreto Nº 42.787/2011 construir a gestão do projeto de “pacificação” 

partindo dos modelos conceituais constitucionais de política pública: eficácia, 

eficiência e efetividade, sem que haja a necessidade de “reproduzir a gestão 

tradicionalmente militar”. (acessível no endereço eletrônico 

<http://coordenadoriaupp.com.br/>.) 

No referido Decreto, o governo estadual assume que não deseja seguir o 

“modelo tradicional de polícia e propõe um novo modelo de segurança pública 

do Rio de Janeiro”, baseado na “pacificação”. Para implementar esse projeto, foi 

criada a Coordenadoria Geral, que chefia todas as outras quatro coordenadorias 

setoriais, a saber: Coordenadoria Administrativa, Coordenadoria Operacional, 

Coordenadoria de Informação e Coordenadoria de Ensino e Pesquisa. 

Sendo que de acordo com as informações na página do governo estadual a 

Coordenadoria Administrativa visa gerenciar as demandas administrativas da 

Coordenadoria de Polícia Pacificadora, oferecendo suporte técnico ao setor de 

pessoal, finanças, logística e engenharia, com o fim de “assessorar o 

Coordenador Geral na tomada de decisões referentes à implantação, 

modificação e modernização das estruturas físicas das Unidades de Polícia 

Pacificadora”. Os princípios desta gestão, conforme constam no Decreto 

supramencionado, são: qualidade total, otimização de pessoal e de recursos 

materiais. 

A Coordenadoria Operacional tem como objetivo coletar, tratar e analisar os 

dados relativos às fases de implantação, avaliação e monitoramento das UPP’s, 

por meio das seções de planejamento operacional, de análise de dados e 

monitoramento e de apoio, assessorando o Coordenador Geral de Polícia 

Pacificadora no processo de tomada de decisão. Para esta meta, serão utilizados 

os recursos tecnológicos e humanos de excelência, alocados no “Observatório 

das UPPs” previsto no Decreto que rege a CPP. Porém, até a presente data, ela 

inexiste. Ou seja, um instrumento para o acompanhamento de uma política 

pública de grande porte. 
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A Coordenadoria de Informação visa implantar um suporte tecnológico para o 

fluxo de informações, produzir conhecimentos e avaliar as condutas profissionais 

dos policiais, produzindo informações “seguras, oportunas e fidedignas”. 

Por fim, a Coordenadoria de Ensino e Pesquisa tem como meta a capacitação e 

difusão dos policiais que atuam nas UPP’s e o desenvolvimento de parcerias 

com outras instituições, a fim de padronizar as ações destes policiais. Desta 

forma, ela visa garantir a qualificação dos profissionais para assegurar a 

qualidade dos serviços por eles prestados. 

Contudo, cabe ressaltar essa organização documental não garante a efetividade 

do processo em curso, são conceitos de um projeto de dever ser do Estado e 

não condiz fielmente com o modo que o mesmo funciona. 

 

4.2 A reconfigurações das redes criminosas 

Durante o trabalho de campo na cidade de Guapimirim foi possível identificar 

que as pessoas acreditavam que a venda de dragas ilícitas sempre existiu, mas 

que houve mudanças em sua configuração. 

Se no passado as cidades do interior não eram territórios que despertavam 

interesse do tráfico, hoje é diferente, com as mudanças da dinâmica nas grandes 

metrópoles, a guerra as drogas, bem como, as disputas acirradas por territórios 

fez com que se tornassem atraentes as cidades do interior. 

A migração de pessoas envolvidas com o tráfico é um dos fatores apontados 

pelos moradores com algo que trouxe visibilidade para a cidade. O fato de não 

pertencer a nenhuma facção como parte de seu território, faz com que a cidade 

de Guapimirim seja um local de interesse, o investimento de material humano, 

armas, negociação com autoridades locais são diferentes de uma grande 

metrópole. 
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Se antes o usuário precisava se deslocar para capital do Estado para ter acesso 

às drogas, hoje dentro da cidade ele encontra a mercadoria que pretende 

consumir. 

O processo para consolidação de uma rede de tráfico segue os moldes do que 

aconteceu na capital do Estado, de certa forma um fenômeno que possuem 

ciclos, fases que são identificadas com o passar dos anos, Guapimirim hoje 

transita entre a fase que a cidade do Rio de Janeiro passou em meados dos 

anos de 1980 - a baixa complexidade das atividades ilícitas com pouca 

articulação entre agentes e grupos delinquentes/desviantes, bem como o início 

da existência de esquemas mais sistemáticos e estruturados de corrupção ativa 

ou passiva e violência policial - para uma fase de competição e extinção. 

Se no começo existiam os conflitos e pouca organização, assim como os 

contextos socioeconômico e ambiental parecem oferecer boas condições para o 

surgimento da traficância e para que a germinação da violência entre eles se 

inicie, a nova fase é marcada por um processo seletivo de depuração desses 

grupos, a quem vender, quem pode vender, como vender e os dividendos do 

lucro dessa atividade. 

O estágio fica melhor representado na fala de Nando: 

Eu vendia para mim mesmo, ia na favela e comprava. Não tinha 

chefe eu juntava a grana e assim ia, com o lucro de antes eu 

comprava mais e assim acabei sempre tendo pra vender e foram 

surgindo mais como eu. Tinha mais gente que fazia e os que 

vieram da favela também, mas foi ficando tenso os caras viram 

que lá dava dinheiro e queriam que eu vendesse pra eles, 

porque eles têm armas, tem as coisas. 

Cabe ressaltar que a simples associação de pessoas para cometer algum ato 

ilícito não configura crime organizado, alguns elementos são fundamentais para 

distinguir o mesmo de uma ação criminosa eventual. Como destaca Guilherme 

Werner: 
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“A mera reunião de indivíduos para a execução de um ato criminoso, não é, em 

si mesma, indicativa da manifestação do crime organizado, uma vez que o crime 

organizado tem a característica da continuidade e da liderança; sendo uma 

atividade criminosa que envolve dois ou mais indivíduos, especializados ou não, 

associados de forma a adotar uma estrutura social com alguma espécie de 

liderança, fazendo uso de métodos operacionais com o fim de atingir os objetivos 

da organização. (Werner, 2009:37) 

Hoje na cidade acontecem uma série de eventos que delimitam a atividade de 

venda de drogas, as tensões entre as facções, os meninos e a milícia moldam 

os agentes como umas espécie de filtro. Essas tensões modificam as estruturas 

de poder na cidade, as disputas do campo de poder são complexas e dinâmicas 

com constante relação e movimentos. 

Como já ressaltei, anteriormente, Bourdieu um dos princípios dos campos, à 

medida que determina o que os agentes podem ou não fazer, é a “estrutura das 

relações objetivas entre os diferentes agentes”. Assim, é o lugar que os agentes 

ocupam nessa estrutura que indica suas tomadas de posição. 

As configurações das redes criminosas vão se moldando conforme as estruturas 

dos campos de poder se modificam. Se antes na cidade havia a pratica do 

comércio de drogas a varejo, atualmente existem pontos de venda espalhados 

pela cidade. 

Se observarmos toda a dinâmica descrita no presente trabalho, veremos que 

não há estabilidade nas estruturas, mesmo que permaneçam a princípio os 

mesmos grupos de domínio, esses ora são os que ditam as regras e ora os que 

seguem as regras impostas por outrem. Essa busca de espaço é visível na rede 

de tráfico de drogas.  

Indo ao encontro com a ideia de dinamicidade nas relações Leach nos mostra 

que as estruturas sociais, e as culturas que se constituem a partir delas, não se 

mostram estáticas, como tradicionalmente antropólogos poderiam supor, mas 

sim em movimento, a partir, segundo ele, do que move geralmente as 

motivações e as questões humanas: o poder político.  
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Em suas palavras, “os indivíduos que se defrontam com uma escolha de ação 

irão geralmente usar tal escolha para adquirir poder” (LEACH,1995:73), 

mostrando que o jogo social é uma mescla constante de ponderação entre o 

sistema de valores ao qual está imerso e o quanto o indivíduo consegue 

remodelá-lo para tornar possível a adaptação da sua vontade e interesse 

individual. 

Vale ressaltar que aqui o poder político deve ser tomado de forma mais 

abrangente, aos moldes de Pierre Clastres (1969) que ao discutir o poder político 

amplia o conceito e engloba formas de organização e concepção diferentes, para 

o autor o político é inerente ao social. 

Corroborando com a linha de pensamento seguida nessa argumentação, 

Balandier (2003) propõe que o fenômeno político se relaciona de forma direta 

com o campo da ação humana em sua concretude, do que o social e da sua 

dinâmica. Para ele o poder, por outro lado, se referiria à representação deste 

mesmo social, do que ele parece, do seu vir a ser. Tal representação é uma 

construção empreendida por determinados sujeitos. Nesse sentido, o poder 

(essa força que constrói a noção de totalidade) precisa ser exercido por 

indivíduos a que chamamos de “atores políticos”. Ao ser exercido por esses 

“atores políticos”, o poder passaria a ser compreendido então como poder 

político. 

Nesse contexto as cidades do interior são um campo promissor para obtermos 

exemplo dos ciclos de consolidação de uma rede criminosa, bem como, do 

exercício do poder político pelos diversos agentes, uma vez que elas estão 

passando por estágios já percebidos há alguns anos nas grandes metrópoles. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre o escrito nas leis e o entendimento social do que a norma dispõe há 

diversas camadas, orbes de entendimento. Após pensar a respeito da rede do 

tráfico de drogas como operadora de direito, achei válida a busca de um novo 

olhar à luz da Antropologia para debruçar sobre a questão.  

O objetivo deste trabalho foi relacionar o pensamento nativo da cidade de 

Guapimirim a respeito da configuração tráfico com as instalações das Unidades 

de Polícia Pacificadora na capital do Rio de Janeiro. 

Logo no começo do trabalho de campo fui surpreendida com algo que para mim 

parecia um simples conceito, o que é tráfico? Quem faz parte da traficância? 

Esses são os primeiros questionamentos que surgiram após as primeiras 

entrevistas. 

Conceituar tráfico juridicamente é uma tarefa fácil, uma vez que, dentro da esfera 

criminal é crime aquilo que está tipificado na lei e há uma lei específica para 

tratar do assunto a lei 11.343/2006, porém o intuito é buscar o que os moradores 

de uma cidade do interior compreendem como tráfico, seus participantes e 

atividades  

Fica evidente ao longo do texto que o conceito legal e o dos moradores da cidade 

de Guapimirim não são exatamente os mesmos, durante uma das entrevistas a 

frae “ a lei diz muita coisa" marcou o início de uma série de questões que 

nortearam o presente trabalho: os processos da criminalização e da 

estigmatização dos sujeitos sendo o primeiro as atribuições legais e a segunda 

as que as pessoas sem autoridade legal dirigem aos sujeitos. 

A ideia de que tráfico está estreitamente ligado à violência armada, que sem 

armas não há tráfico está intrinsecamente presente entre os moradores da 

cidade e, como vimos, também em alguns entendimentos do tribunal de justiça. 

Essa afirmação de que não há tráfico sem armas trouxe a tona algumas 

categorias de sujeitos envolvidos na rede de traficância na cidade. Os meninos, 

traficantes e milicianos.  
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Os meninos são em sua maioria do sexo masculino, com o fato comum de serem 

nascidos ou/e criados na cidade de Guapimirim, eles vendem suas drogas sem 

o emprego de armas ou um sistema de distribuição articulado. Durante as 

entrevistas com alguns rapazes eles se auto-denominavam “vendedores” ou 

comerciantes. Quando um deles falou que “o frete não é grátis” ele fez referência 

ao chamado tráfico formiguinha, aonde o sujeito compra pequenas quantidades 

para si e para quem encomendou e revende por um valor maior para obter seu 

lucro.  

Desta maneira, eles não se entendem como traficantes ao moldes que permeiam 

o imaginário do senso comum, mas sim como revendedores que ganham um 

lucro ao repassar o produto que ele foi buscar. Por sua vez, a categoria traficante 

foi designada aos “de fora" que vieram da capital do Rio de Janeiro para expandir 

seus campos de atuação, esses traficantes possuem ligação com facções em 

especial o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, este em menor número. 

Tais grupos aos longos dos anos tentaram se fixar na cidade bem como atrair os 

meninos para fazer parte dos seus quadros de atividades. Como vimos, nem 

sempre isso se dá de forma não violenta. 

E por último a categoria dos milicianos, esses já integrados com as forças 

políticas e policiais da cidade, e que agora se organizam dentro da mesma 

buscando o domínio em diversos setores locais, sendo apontados como autores 

de atos de violência na cidade que segundo os nativos são para impedir a 

instalação de Comandos em Guapimirim. 

Em uma das oportunidades de conversar com um dos meninos questionei o que 

ele buscava nessa atividade, pois ele mesmo já havia dito que vinha de uma 

família com “condições” inclusive sendo filho de um policial já reformado, o 

mesmo disse:  

 

A gente se sente poderoso, posso mandar que o outros me 

acham importante. 
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A busca por espaço no campo de poder, se enxergar como um agente 

modificante das estruturas já existentes é um dos motores para quem ingressa 

nessa atividade de risco para além do dinheiro, o poder é um combustível para 

que muitos deles enfrentem esse emaranhado de forças politico-sociais. Não é 

incomum que as pessoas confundam em nossa sociedade dinheiro como 

exemplo exímio de poder, mas ele representa apenas uma das formas de poder 

e nem sempre a mais efetiva.  

Seguindo essa narrativa Bobbio (2000) classifica o poder conforme o meio 

empregado para sua manifestação. Assim, existe o poder “econômico”, cujo 

meio é a riqueza; o poder “ideológico”, cuja moeda é o saber; e o poder “político”, 

que se vale da força como último recurso para sua manifestação. Em outro 

momento, Bobbio afirma que ter poder significa ter a “capacidade” de premiar ou 

de punir, a fim de obter o comportamento desejado. Referido comportamento 

também pode ser conseguido à custa de promessas de recompensas ou 

punições, desde que seja reconhecida a capacidade de levá-las a efeito. 

Guapimirim segue um ciclo que já foi visto em diversas cidades pelo país, uma 

cidade do interior que começou a ser vista como um mercado promissor para 

aumentar as redes de influência do tráfico e da milícia, sendo percebida por sua 

população essas mudanças de dinâmicas de pder e estruturas através dos 

diversos acontecimentos. Não obstante suas peculiaridades esse ciclo de (des) 

organização, preparo e movimento dos agentes sociais , em seu próprio ritmo e 

escala seguem a linha da cidade do Rio de Janeiro de outrora. 

A questão que antes era apenas a influência das Upp's na migração do tráfico 

para cidade revelou mais do que uma resposta que parecia ser clara no começo 

do presente trabalho, trouxe a percepção que não há um fator apenas para que 

a atividade de venda de drogas chegasse com aa possibilidade de articulações 

na cidade, não foi apenas a Upp responsável por esse fenômeno, mas agentes 

na busca de poder e estruturação de suas influências, alguns sujeitos que no 

sentido legal praticam o crime de tráfico de drogas mas nessa cidade são vistos 

como “meninos” que se enxergam como vendedores. 
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Uma gama de fatores constroem as questões que perpassa esse trabalho, que 

não teve o intuito de dar fim, ou desvendar por definitivo o assunto, nem caberia 

em um trabalho dessa natureza, mas buscar entender mais a respeito da nova 

configuração da cidade de Guapimirim e os sujeitos que participam dessa 

formação das redes de traficância. 
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