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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre os homicídios ocorridos no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação entre os anos de 2004 e 2009. O trabalho de pesquisa envolveu a mobilização 

de métodos e técnicas quantitativas e qualitativas. No que diz respeito às primeiras, aplicamos 

um survey junto a jovens estudantes de escolas de ensino básico situadas no bairro que foi 

lócus de nossa investigação. Já em relação à segunda, buscamos construir alguns retratos 

sociológicos significativos a partir da entrevista a jovens envolvidos com a criminalidade 

violenta, seja como vítima ou como ofensores. No que diz respeito ao arsenal teórico, 

acionamos os conceitos de ação racional, estilos de pensamento e a sociologia das idéias de 

Mary Douglas na busca de compreensão do fenômeno social abordado. Através da 

conceituação dos mapas-sociais-mentais tentamos imprimir uma maior proximidade do 

problema abordado a uma compreensão sociológica, gerando um discurso associativo entre os 

homicídios e as estruturas sociais. 

Palavras-chaves: Homicídios, ação social, estilo de pensamento, mapas sociais e 

mentais.  
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Introdução. 

 

O tema abordado neste trabalho apresenta duas características relevantes ao pesquisador 

que se debruça sobre ele: recorrência e complexidade.  Falo da violência.  Esta é uma questão 

global, um problema de saúde pública, atinge todos os segmentos da sociedade, além ser 

abordado constantemente pela mídia; é foco de debates, pesquisas, fóruns reuniões, é uma 

evidente “preocupação” dos gestores públicos. No caso específico desta tese discorrer-se-á 

sobre a violência urbana, que neste trabalho encontra-se delimitada através do enfoque dos 

homicídios ocorridos na Zona Norte de Natal, no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 

entre os anos de 2004 e 2009. Sendo assim, fica claro que tocamos apenas alguns aspectos de 

um recorte espacial e temporal deste problema tão complexo e amplo, inerente ao convívio 

humano: a violência. 

A historicidade recente sobre a violência urbana em nosso país revela as nuances de  um 

dos seus graves problemas, o homicídio, que no Brasil além de apresentar números 

alarmantes, denota uma tendência mais assustadora ainda, apresentando, ano após ano, 

sempre índices crescentes; apesar de uma desaceleração do crescimento em momento 

específico, contudo, atingindo, com maior intensidade uma parcela específica da população 

brasileira. Uma simples observação dos números indica quem são os principais alvos de 

homicídios no Brasil: os jovens do sexo masculino. 

Durante a observação de dados referentes aos homicídios em nosso país, chama a 

atenção uma redução nos índices oficiais dos assassinatos em um determinado período, que se 

delimitaria após a entrada em vigor, no ano de 2003, da Lei 10.826, regulamentando e 

restringindo o porte, o uso e a compra de armas de fogo. Já em 2004, os dados oficiais 
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apontavam para uma reação positiva a esta lei, no sentido de diminuição dos crimes de morte, 

delimitando assim o ponto inicial da redução deste tipo de crime no Brasil. 

Destaca-se uma desconfiança em relação à natureza dos dados oficiais brasileiros em se 

mostrarem verossímeis: 

A Organização das Nações Unidas rejeitou os números apresentados 

pelo governo brasileiro que indicam queda nos índices de homicídios no país. 

Ontem, o relator da ONU contra assassinatos sumários, Phillip Alston, 

afirmou ter "sérias dúvidas sobre a credibilidade" das informações. A Anistia 

Internacional denunciou ontem o fato de que a polícia continua a matar e não 

há qualquer mudança para lidar com a impunidade. O Conselho de Direitos 

Humanos da ONU ouviu o relato de Alston, que, em 2007, fez uma viagem 

pelo Brasil.1 

 

 Portanto não ignoramos uma possível sub notificação dos dados referentes a 

homicídios no Brasil, apenas utilizamos estes números, que são oficiais e deste modo, não 

podem ser desprezados e sim submetidos à crítica, para demonstram que se realmente houve 

uma redução gradativa no número de homicídios no Brasil, ao compararmos com os números 

do Estado do Rio Grande do Norte, que figura neste trabalho; pelo menos de 2004 a 2009, 

este estado, nesta tese representado por sua capital, andou na contramão com números sempre 

crescente em relação aos homicídios. 

Ao nos debruçarmos sobre os números referentes aos assassinatos no município de 

Natal e suas representações numéricas por bairro e zonas urbanas, percebe-se a Zona Norte 

contribuindo fortemente para a elevação dos índices de homicídios na cidade do Natal com 

destaque para os bairros Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara, Igapó e 

Potengi, todos com índices elevados de assassinatos, assim como também o bairro da Zona 

Oeste, Felipe Camarão, que figura em segundo lugar no número de homicídios, perdendo 

apenas para o Nossa Senhora da Apresentação. O bairro Felipe Camarão é muito explorado 

pela mídia por seus números relacionados a violência e ao tráfico de drogas. O terceiro bairro 

em relação a homicídios é o Lagoa Azul, bairro vizinho ao Nossa Senhora da Apresentação. 

                                                             
1 Fonte: Folha Uol. www.uol.com.br. Pesquisa realizada em junho de 2010. 

http://www.uol.com.br/
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Os dois bairros Juntos determinam a grande “mancha” dos homicídios em Natal, ressaltando 

que muitos assassinatos ocorridos nestes bairros, como foi possível observar durante a 

pesquisa, estão relacionados.
2
 Desenhamos a pesquisa para que transcorresse em apenas um 

bairro, o critério da escolha foi o maior número de homicídios. Foi durante a realizações das 

entrevistas  que a possível relação entre os crimes de morte dos dois bairros vizinhos descritos 

acima foi se apresentando, o ideal seria a parti desta possível relações aplicarmos  entrevistas 

com atores sociais envolvidos em homicídios ou tentativas, residentes nos dois bairros, o que 

não foi feito por uma questão de segurança, pois sou morador do bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, o que por si só já denotaria um fator maior de risco em incursões no Lagoa 

Azul para questionamentos sobre assassinatos, fator este ampliado pelo motivo de neste caso 

as entrevistas me colocar em contato com inimigos, que tentam se matar, matam familiares e 

amigos uns dos outros, situação, obviamente, carregada de valores emocionais, que poderiam 

sobressaírem em um momento de tensão a qualquer explicação racional de que  apenas estaria 

ali para elaborar uma pesquisa acadêmica; minimizam-se os riscos ao aplicar os questionários 

no bairro em que resido, onde alguns dos atores sociais entrevistados me conhecem, ou 

detemos amizades  em comum e  já detenho um certo capital social relacionado a trabalhos 

acadêmicos que  exerci neste bairro. Deste modo, a questão da interligação entre os 

homicídios do Nossa Senhora da Apresentação e do Lagoa Azul é apenas sugerida neste 

trabalho, onde apontamos dados empíricos através das entrevistas realizadas, que corroboram 

para esta sugestão. Portanto o recorte espacial e temporal fica assim determinado para o 

estudo: homicídios ocorridos no bairro Nossa Senhora da Apresentação entre 2004 e 2009. O 

ano de 2009 é apontado como limite de nossa pesquisa, pois os dados de 2010 devem ser 

exibidos pelos órgãos responsáveis apenas em meados de 2011. 

                                                             
2 Poderemos notar mais a frente de nossa pesquisa que algumas tentativas de homicídios, e homicídios 
ocorreram com uma invasão ao território do inimigo que pertence ao bairro vizinho,  nas entrevistas aparecem 
nas expressões “descemos para cobrar”, ou “eles subiram”, como também o simples fato de esta no bairro do 
inimigo pode ocasionar um encontro fatal.  
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Como ferramenta sociológica para a tentativa de compreensão da problemática 

abordada neste trabalho, valemo-nos do sentido atribuído pelo ator social ao ato homicida, 

partindo do crime, uma ação social, rumo aos atores sociais envolvidos, buscando 

compreender a construção dos possíveis sentidos atribuídos e as relações com o ato em si de 

matar outra pessoa nos casos aqui abordados. Entende-se assim que partimos de um problema 

social, o elevado número de homicídios dentro do recorte espacial e temporal determinado, 

para um problema sociológico, através da hipótese de que o sentido atribuído pelos atores 

sociais ao homicídio é um elemento explicativo importante para compreender o avanço dos 

assassinatos; e nos perguntamos: até que ponto a construção das representações sociais 

sobre o homicídio acaba contribuindo para a sua prática nos casos aqui abordados para a 

análise. 

Weber conceitua a Ação Social como uma ação quanto ao sentido subjetivamente 

visado pelos agentes referindo-se ao comportamento do outro, orientando por este o seu curso 

(WEBER, 2000). Ao utilizar, na formulação do conceito a expressão sentido subjetivamente 

visado para a ação, acaba ocorrendo, uma certa aproximação indesejada com a psicologia, e a 

posterior tentativa de fuga a esta contato psicológico, fuga esta que acaba por permear as 

discussões entorno do sentido associado à ação proposta por weber (COHN, 2000). Pelo 

nosso lado esta fuga é realizada com o aporte teórico de Mary Douglas, através da sua 

sociologia das idéias
3
 a qual afasta da análise noções psicológicas, ao demonstrar o papel 

central das instituições sociais nos processos cognitivos humanos: 

A fim de adquirir legitimidade, toda instituição precisa de uma fórmula que 
encontra sua correção na razão e na natureza. Metade de nossa tarefa consiste 

em demonstrar este processo cognitivo na fundamentação da ordem social. A 

outra metade da tarefa é demonstrar que o processo cognitivo mais elementar 

do individuo depende das instituições sociais. (DOUGLAS, 1998, p. 55)     

                                                             
3 Grifo nosso. 
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As representações são construídas através das instituições sociais ao influenciarem na 

elaboração dos pensamentos (DOUGLAS, 1998), influencias estas chamadas pela autora, 

inspiradas em Fleck, de estilo de pensamento, termo aqui substituído por mapas- sociais-

mentais
4
.  Este termo acabou por ampliar a hipótese de que os mapas sociais-mentais, que 

nada mais são do que a “materialização” das representações nas mentes orientando as 

práticas no transcorrer social, além de estarem “relacionados” com os homicídios, poderiam 

serem usados como fator explicativo dentro de um enfoque sociológico, uma vez que seriam 

mobilizados para a “construção” do mundo dos atores sociais, ou seja, para a percepção destes 

atores do mundo em que vivem, do divino, do “ser gente”, do “ser bonito”, “ser valente”, 

entre outros vários aspectos, construídos ou orientados através destes mapas sociais-mentais, 

sendo deste modo, também acionados para atribuírem sentido a ação, inclusive as dos 

homicídios e tentativas, podendo desta maneira contribuir para seu aumento, constância ou 

diminuição. 

O uso dos conceitos weberianos para os estudos de homicídios, representando o ato 

homicida como uma ação social não é novidade. Para citar um estudo recente, Klarissa 

Almeida Silva parte deste mesmo ponto na busca de construir uma tipologia dos homicídios 

na cidade de Belo Horizonte, ao analisar o conflito e o conseqüente homicídio como ação 

social. Para a analista, durante o ato conflitante os atores atribuem sentido ao mesmo, 

orientando suas condutas durante a execução dos homicídios. Assim sendo, a autora estende a 

abordagem de ação social não só para os homicídios, mas também para as tentativas, e afirma 

                                                             
4 Mapas-sociais-mentais: Uma vez que nosso foco recai sobre a influência dos sentidos atribuídos pelos 
atores sociais a suas ações, norteadas pelas representações sociais que orientariam toda uma estrutura 
cognitiva dando a este individuo sua visão de mundo, achamos mais conveniente substituir o termo estilo 
de pensamento por mapas-sociai-mentais tentando reforçar a idéia de que estes mapas-sociais-mentais 
orientariam a ação do ator social, assim como a atribuição de sentido a esta ação pelo mesmo. Portanto 
sendo possível o mapeamento das categorias de pensamento como, por exemplo, o que é “ser valente”, 
“ser gente”, “ser bonito”, entre outras, que servem de referência para perceberem e interpretarem o 
mundo em que vivem.  
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“Considero que tanto os homicídios consumados quanto os homicídios tentados constituem 

caso limite de agressão física que nada mais é senão uma ação social.” (SILVA, 2006. p.3).  

Para Weber, a ação social constitui-se de um comportamento humano relacionado a um 

sentido subjetivo que teria no outro o seu foco de orientação, este “outro” em Weber, ao nosso 

olhar, representa o social de onde emanam as instituições sociais, que determinariam a forma 

da agir e conseqüentemente os valores os quais serviriam para atribuir sentido a sua ação, 

refletindo, deste modo, no direcionamento desta ação por parte do indivíduo, que assim teria 

sua base interpretativa das ações na sua subjetividade individual, ou seja, a sua interpretação 

dos valores sociais, que seriam representados e constituídos pelos valores dos outros 

indivíduos que compartilham positivamente ou negativamente destes mesmos valores com o 

sujeito da ação. 

Uma abordagem mais detalhada acerca da ação social e seus desdobramentos como a 

ação racional relacionada a fins e a valores será apresentada no terceiro capítulo. 

O crime é um assunto específico apesar de amplo dentro do amplo tema violência, na 

sociologia há estudos clássicos sobre os dois assuntos, o que indica a recorrência destes temas 

nas Ciências Sociais: “Para a sociologia, o crime constitui um tema do qual é difícil se furtar, 

se não por ele próprio, ao menos pelo que ele revela do ordenamento – ou da desordem – das 

relações sociais.” (ROBERT, 2007, p. 8). 

Nosso estudo visa contribuir para a interpretação dos estudos da violência através de 

uma análise local ligada aos problemas crime, violência e homicídios, materializado neste 

trabalho pelas entrevistas, denotando estudo de caso, ou a análise destas “pequenas novelas”, 

como denomina Bourdieu (2008). Além de darmos prosseguimento no nosso caminho 

sociológico, encaixando este trabalho aos parâmetros burocráticos dos “ritos de passagem” do 

mundo acadêmico; e finalmente, no prazer de exercer a profissão de sociólogo no que há de 
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mais humilde e sublime na profissão: a aplicação das teorias em nossas vigências práticas, na 

observação do que nos ensina Weber (2009), toda interpretação deve apresentar evidências, 

não abarca o real, deve ser vista como uma hipótese, tendo apenas valor relativo, cabendo à 

sociologia averiguar as conexões. 

Na busca por uma boa construção metodológica para a coleta e análise – qualitativa e 

quantitativa - dos dados empíricos através das entrevistas, muitas vezes recorremos a 

padronização da coleta conforme os “manuais” de sociologia, nos dando assim segurança de 

estar realizando um trabalho acadêmico, e colhendo a verdade, ou seja, já andamos meio 

caminho, restando apenas a outra metade, retirar as informações dos dados reais impressos na 

pesquisa, passando assim por cima de determinadas estruturas que afetariam os dados em 

sociologia, estruturas estas que acabam por criar “ruídos” nas informações, e elevando a 

possibilidade de interpretações equivocadas por análises de dados distorcidos. Sobre isto nos 

alerta Bourdieu: 

Por mais úteis que possam ser para esclarecer tal ou qual efeito que o 
pesquisador pode exercer “sem saber” lhes falta quase sempre o essencial, 

sem dúvida porque permanecem dominados pela fidelidade a velhos 

princípios metodológicos que são freqüentemente decorrentes, como o ideal 

da padronização dos procedimentos (BOURDIEU, 2008, p 693). 

Não se tem aqui a pretensão de discutir os métodos de coletas de dados nas Ciências 

Sociais, apenas ressaltar a diversidade de metodologia para coletar estas informações através 

de entrevistas em Sociologia, devendo o pesquisador ter em mente que a própria entrevista se 

reveste de uma estrutura social que pode passar despercebida pelo pesquisado e pesquisador, 

favorecendo o aparecimento de informações distorcidas ou inverídicas, as quais chamamos 

genericamente de ruído, algo que dificultaria uma interpretação mais próxima da realidade 

através dos dados colhidos. Portanto, uma única entrevista poderia ser com certeza 

significante, mas estaria mais suscetível a este tipo de interferência, sendo necessário, para 
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aumentar a segurança das informações em relação à veracidade assim, “decantar” estas 

informações, e uma das alternativas seria a realização de novas estruturas de entrevistas. 

O método aqui utilizado para a coleta dos dados através das entrevistas se apresenta 

através dos seguintes passos: Contato e entrevista com o ator social; Transcrição e leitura da 

entrevista; Passo segundo: Segundo contato e entrevista; Transcrição e leitura da entrevista; 

Passo terceiro: Terceiro contato e entrevista; Transcrição e leitura da entrevista; e Passo 

quarto: Análise do discurso produzido pelas três entrevistas. 

A leitura das entrevistas teve como viés a identificação de possíveis interferências do 

pesquisador, do momento, ou outras quaisquer nas respostas do pesquisado, esclarecer 

informações contraditórias, refazer perguntas que não tenham sido devidamente entendidas 

pelos entrevistados, de modo que as duas primeiras entrevistas sirvam para a elaboração de 

um questionário aberto, na tentativa de gerar um terceiro discurso mais significativo para a 

análise geral desta tese. 

Ao contrário da primeira e segunda entrevista, a terceira exige uma data pré-

determinada para ocorrer, objetivando sua preparação através das leituras das duas anteriores, 

determinação de um local seguro e tranqüilo para sua ocorrência, elaboração prévia do 

questionário aberto, reunião com o orientador para a discussão das entrevistas e elaboração e 

correção do questionário.  

A idéia de que terceira seria a entrevista mais importante seria falsa para este tipo de 

método, uma vez que ela visa apenas “decantar” as informações obtidas, enquanto as duas 

primeiras têm como objetivo fazer o ator social falar, portanto obtendo conotação bastante 

importante na construção da análise. 

Com este método tenta-se corrigir “ruídos” nas entrevistas que possam ter sido causados 

por perguntas mal formuladas, interrupções ou sugestões do pesquisador ou outros quaisquer 
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problemas que tenham sido detectados nesta relação social que é uma entrevistas, e como 

todas as relações sociais sujeitas a violência simbólica podendo distorcer os resultados, deste 

modo tentamos exercer o que Bourdieu (2007) denomina de reflexividade reflexa, que tenta 

controlar no campo, na própria entrevista, os efeitos da estrutura social na qual a entrevista se 

realiza e que podem interferir nas respostas e resultados. 

Junta-se à metodologia uma pesquisa quantitativa, que teve como objetivo realçar a e 

complementar os dados advindos da parte qualitativa do trabalho. Ao mesmo tempo,  esse 

percurso tornou a exibição dos dados também uma análise sociológica.  

A estrutura do trabalho em capítulos obedece a um desenho que procurar garantir a 

apresentação do contexto no qual se realizou o nosso trabalho de investigação. 

Dessa forma, no capítulo primeiro, destacam-se algumas informações históricas, 

geográficas e sociais sobre Natal, Zona Norte e o bairro Nossa Senhora da Apresentação. 

Essas informações “ganham vida” em trechos de entrevistas realizados com moradores 

antigos da região, além de exposições de dados numéricos e gráficos que indicam o patamar 

do crime de homicídio na área estudada, além de uma rápida análise destes dados. 

No segundo capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa quantitativa sobre a 

vitimização e percepção da violência dos moradores de Nossa Senhora da Apresentação 

através da aplicação de questionários. O objetivo foi o de apreender como os moradores, 

principalmente os jovens, percebem e sentem a violência do local onde residem. Essa 

pesquisa quantitativa é identificada, a partir de agora, como Pesquisa de Vitimização de Nossa 

Senhora da Apresentação em 2011 (PVNS 2011).  

Avançando, no terceiro capítulo, temos a análise dos homicídios através da grade 

teórica escolhida. Como enfoque sociológico para a observação da problemática exposta, 

aplicamos os conceitos de ação social e o de mapas-sociais-mentais nas ações práticas que 
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decorrem os homicídios. Esse é o caminho seguido para encontrar uma explicação sociológica 

para o problema social. 

No quarto capítulo, temos a apresentação das categorias encontradas para a construção  

mapas sociais-mentais, além de uma descrição dos atores sociais que entrevistamos. Ainda 

neste capítulo, temos o mapeamento social mental, onde aplicamos as categorias encontradas 

para a construção dos sentidos que os atores sociais dão às suas ações. Em seguida, nossas 

considerações finais. 
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CAPÍTULO I: DELIMITAÇÃO ESPACIAL DA PESQUISA. 

 

A cidade do Natal, fundada em 25 de Dezembro de 1599, está situada, quando 

tomamos como base de referência a Reitoria da UFRN, entre a Latitude 05⁰ 50.23’ 42” Sul 

e a longitude 35⁰ 12’.0 35” Oeste, ladeada pelo Oceano Atlântico e margeada pelo rio 

Potengi.  É descrita pelo poeta Bob Mota como um “biquíni de concreto que emoldura o 

litoral”. Após a sua fundação a Noiva do sol
5
 ira apresentar um longo e lento 

desenvolvimento contando com apenas trinta casas em 1722  (MARIZ; SUASSUNA, 

2005, p. 112).  

Já no início do século XX ainda apresentava ares de uma cidade rural:  

 

 

Natal Início do século XX 

 

Fonte: Anuário Natal 2009 

                                                             
5 Termo popular para designar Natal. 
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 Vejamos a capital do RN nos dias atuais: 

MANCHA URBANA DE NATAL. 

 

Fonte: Google Earth 

Natal encontra-se dividida em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste 

e mais trinta e seis bairros que estão distribuídos por estas regiões administrativas também 

conhecidas como Zonas, abrigando uma população total de mais de 800.00 pessoas.   

 NATAL ZONAS E BAIRROS 

 

Fonte: Anuário Natal 2009. 
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Portanto a distribuição dos bairros pelo perímetro urbano da cidade do Natal fica assim 

desenhada: 

DISTRIBUIÇÕES DOS BAIRROS DE NATAL POR ZONAS ADMINISTRATIVAS 

 

Fonte: Anuário Natal 2009 
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1.1 A Zona Norte 
 

A Zona norte, abriga sete bairros e ocupa uma área de 5.512, 82 ha, onde vivem quase 

40% da população do município, sendo a mais populosa e a maior Região Administrativa de 

Natal, com um contingente populacional de mais de 300 mil pessoas, apresentando uma 

média de crescimento populacional entre os anos de 2000 e 2008 de 2,68% ao ano, 

(SEMORB, 2009). 

 Na Zona norte é onde encontramos o nosso recorte espacial para a pesquisa, o bairro 

Nossa Senhora da Apresentação, o mais populoso bairro de Natal e o mais destacado quando 

o assunto abordado é homicídios. De delimitação recente, grande parte do território deste 

bairro é originário de posses, tendo  seus limites definidos no ano de 1993 na administração 

do então prefeito Aldo Tinoco (ANUÁRIO, 2009).  

Nas palavras de Nazareno Pereira, um morador antigo do bairro. 

Pesquisador – Em qual ano você chegou aqui? 

Nazareno – 1985. 

P- Como era o bairro? 

N- Uma casa aqui outra lá na basta da égua! Quer dizer: aqui era só 

mato, só mato. 

P – Tinha luz, água? 

N – Não! 

P – Você lembra em qual ano chegou água e luz! 

N – Final de1993. 

P – Telefone? 
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N – Quando chegou o telefone mais próximo ficava a 1,5Km. 

 Nota-se a seguir o perímetro do bairro: 

PERÍMETRO DO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

 

Fonte: Anuário Natal 2009 

   1.2. O Bairro Nossa Senhora da Apresentação: retratos sociais. 
 

Rotulações sobre bairros periféricos são comuns na imprensa, discursos e também em 

trabalhos acadêmicos, sem antes uma observação que gere um discurso por parte de seus 

moradores sobre o local no qual moram, portanto antes de determinamos estruturas como 

periferia, pobreza, subúrbio ou qualquer outra rotulação, seria mais interessante “deixa o 

bairro falar” e algumas destas falas implicaram em afirmações como: 

- Os moradores do bairro acham que não estudaram o suficiente: 
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Gráfico referente à satisfação em relação a ter estudado o quanto deveria 

 

Fonte: PVNS20011 

Ao se perguntar a uma diretora de escola particular se ela tinha algum levantamento 

sobre a profissão dos pais dos alunos de sua escola, ela disse que não. Entretanto, afirmou 

que,  com certeza a maioria trabalhava em fábrica por causa do “pouco estudo” que tinham, 

refletindo o dado expresso no gráfico acima. 

Ao contrário da França onde existe um temor em ir trabalhar em fábricas Bourdieu 

(2008), o que encontramos no Nossa Senhora da apresentação a idéia de que trabalhar na 

fábrica não é um sinônimo de sucesso, mas também não é um desastre, visto a quantidade de 

pessoas ocupadas em sub empregos, fato esse que podemos constatar facilmente a olho nu nas 

ruas do bairro. 

Outra “fala do bairro” poderia determinar uma questão preocupante:  

- A humilhação é fato presente na vida dos moradores. 
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Gráfico referente a se sentir humilhado, descriminado ou destratado 

 

Fonte: PVNS2011 

De 266 entrevistados, 104 afirmaram nunca terem sofrido humilhações. Nem tampouco 

terem sidos descriminados ou maltratados. Interessante seria a determinação de humilhação 

na pesquisa, o que não pode ser feito, mas as narrativas sobre humilhação ficaram mais 

concentradas em eventos ocorridos no trabalho ou em maus atendimentos em lojas. 

É importante ressaltar a aplicação do questionário com um  jovem morador do bairro, 

que acabara de ser solto após ter passado mais de um mês preso por engano, que numa 

conversa anterior me relatou maus tratos e abusos cometidos pela polícia e pelo delegado, e 

que no momento da entrevista, disse que nunca se sentiu humilhado. Após a aplicação do 

questionário, no qual respondeu não ter sido nunca humilhado, foi perguntado sobre o caso de 

sua prisão, ficando ele perplexo por não ter se lembrado do fato como humilhação, pois 

buscava lembranças de humilhação “no trabalho”. 

Foi detectado também que o período escolar ainda é visto como um período 

interessante, associada a coisas boas; há uma pulverização de atividades citadas como 
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positivas, quando pergunta-se o que faziam na escola além de estudar: Jogar bola, conversar, 

fazer amizades, brincar, esportes, namorar, bagunçar. Isso acaba contribuindo para um grande 

número de resposta positivas quando perguntamos se achavam a escola legal. 

Gráfico referente a achar a escola legal 

 

Fonte: PVNS2011 

A exibição dos dados mais adiante irá determinar o espaço escolar como mais protegido 

de alguns tipos de agressões, como assalto por arma de fogo, arma branca, sugerindo assim a 

escola como um espaço ainda atraente ou obrigatório, mas lembrado de maneira positiva.    

Há um reconhecimento quase que unânime sobre a importância da escola e do estudo, o 

que implicaria na “fala do bairro”: 

- A escola como importante instituição social. 
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Gráfico referente a ser importante estudar e obter boas notas 

 

Fonte: PVNS2011 

Um fator aglutinador de importância para a escola seria, ao nosso ver, a prática 

esportiva, muito lembrada quando perguntamos o que se fazia neste espaço além de estudar,  

apresentando-se como importante a boa prática do esporte. 

- Ser importante sair-se bem em algum esporte. 

Gráfico sobre a importância de ser bom em algum esporte 

 

Fonte: PVNS2011 
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Não há como quantificar os benefícios sociais das milhões de peladas pelo Brasil afora, 

como um esporte barato, onde todos podem participar, como ocupação certa, nem os 

benefícios dos times amadores que aos milhões se enfrentam todos os finais de semana pelo 

país, evitando assim que jovens e adultos enveredem por outras práticas, consolidando laços 

de união e integração esportiva ao redor de um time amador. 

1.3.  O espaço reificado 
 

Ao falar de bairros com problemas de infra-estrutura, violência, pobreza, etc. acionam-

se as idéias de periferias e subúrbios, e falar dos subúrbios com problemas muitas vezes é 

evocar “quase automaticamente não “realidade”  (BOURDIEU, 2008, p. 159). Seus aspectos 

físicos causam a ilusão empirista de que todas as fontes dos problemas são visíveis, e a 

pobreza vista a olho nu é acionada pelo observador como fato explicativo para as dificuldades 

detectadas anteriormente ou posteriormente a observação, aplicando-se deste modo uma 

análise unilateral que isola o aspecto visível e o determinando como central, quase o 

responsabilizando-o diretamente pelos problemas sociais inerentes ao local. Uma ruptura 

deste tipo de abordagem implica na análise das relações entre as estruturas físicas e sociais, 

ensina-nos Bourdieu (2008) afirmando que a ausências, às vezes, explicita mais.  

Além de um espaço físico, o individuo ocupa fortemente um espaço social, incorporado, 

ou objetivado pelos indivíduos na organização do campo, o que em ultima instância passa por 

uma naturalização dos conflitos sociais, ou seja, a parte física, visível é acionada com 

explicativa e naturalizante do problema, encobrindo os fatores sociais e históricos quais 

implicam nessa construção. Este espaço social por sua vez, hierarquizado e mais delimitador 

de oportunidades e estruturante em relação aos espaços físicos que serão ocupados pelo 

indivíduo: 
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“O espaço social reificado ( isto é, fisicamente realizado, ou objetivado) se 

apresenta, assim, como a distribuição  no espaço físico de diferentes espécies 

de bens e de serviços e também de agentes individuais e grupos fisicamente 

localizados (...) É na relação entre a distribuição dos agentes e as distribuição 

dos bens no espaço que se define o valor das diferentes regiões do espaço 

social reificado.” (BOURDIEU, 1997, Pag. 161) 

Vejamos algumas fotos do bairro, e suas “ausências”:  

 

Fonte: arquivo pessoal. 

O recapeamento asfáltico iniciado em 2009 já se encontra deteriorado em vários locais 

do bairro; o saneamento encontra-se em precárias condições, e o esgoto jorra em vários locais. 

Algumas “bocas de lobo” exalam um mau cheiro constante, como as localizadas nas 

coordenadas geográficas  5°44`51.33” de latitude Sul e 35°16`08.07” de Longitude Oeste. 

    Há uma visível diferença relacionada à estrutura física dos bairros de Natal, esta 

diferença se torna gritante entre a Zona sul e Zona Norte da cidade, as distribuições dos 

equipamentos urbanos estão longe de uma igualdade. O saneamento, asfaltamento do bairro 

Nossa Senhora da Apresentação denuncia que mesmo quando ocorrem benefícios, estes são 

de menos qualidade. Há erros na execução do projeto de saneamento, esgotos jorram no meio 

da rua, surgem em meio ao asfalto, “bocas de lobo” exalam mau cheiro constantemente em 

várias ruas. Durante as obras era possível ver a tubulação do saneamento sendo cortada para 

que a tubulação de água, que fica no mesmo nível, passasse em meio a esta. 
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A inscrição do espaço social no espaço físico ocorre de maneira confusa (BOURDIEU, 

1997), a posse do capital determina a distribuição dos bens no espaço, ocorrendo uma 

interferência, que contribui para esta distribuição confusa, de órgãos governamentais. Esta 

relação para o bairro estudado determinou obras para beneficiar o bairro, mas mal executadas 

e com produtos que já estão se deteriorando, para falar apenas nas obras de saneamento. A 

distribuição do produto educação teve também seu papel; muitos moradores ligaram seus 

esgotos a rede que estava sendo construída, antes desta ser concluída, resultando em lama, 

esgoto e fezes jogadas no meio da rua, ou misturadas com a água do escoamento da 

drenagem.   

A informalidade é um aspecto muito presente, catadores de latinhas, crianças revirando 

lixo em busca de materiais recicláveis, pequenas sucatas montadas em quintais de residências 

como uma fonte de fortalecimento de renda, carroceiros “pegando fretes” e os famosos vucos-

vucos, locias onde vende-se, compra e troca-se quase tudo que for negociável. 

 

      Fonte: arquivo pessoal. 

O comércio informal é muito praticado:  há várias casas de troca, venda e compra de 

todo tipo de produtos usados.  
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       Fonte: arquivo pessoal 

A presença de animais em vias púlblicas também é uma constatnte no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação. 

    
  Fonte: arquivo pessoal. 

Lagoa de Captação que veio resolver “dois problemas” naquela parte da cidade: o de 

alagamentos de casas em uma vasta área ao redor de onde hoje esta localizada a lagoa, e o de 

onde o pessoal poderia jogar seu lixo. A localização desta lagoa é 5°44`31.89” de latitude Sul 

e 35° 16`29.88 de longitude Oeste. 
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     Fonte: arquivo pessoal. 

 

Há algumas empresas que compram materias para a reciclagem, o que fez aumentar o 

número de catadores de lixo que podem ser observados as dezenas, talvez centenas de 

madrugada, e logo pela manhã. Há uma concorrência pelas latas de cerveja e pelo alumínio e 

cobre, o que faz com que os catadores saiam cada vez mais cedo de casa para poderem 

encontrar estes materiais, pois se atrazarem, por exemplo, sairém após às quatro horas terão 

dificuldades para encontrar os produtos mais valiosos.  

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Muitos imóveis apresentam problemas em suas estruturas, estão deteriorados. A placa 

que aparece acima esta colocada errada pois encontra-se no final da Rua Rizomar Correia dos 

Santos, e não na Avenida Boa Sorte.  

  

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Veículos improvisados de tração animal são muito comuns no bairro, muitos deles 

guiados por crianças. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Muito mais que a “presença do Governo”, a foto revela a ausência de uma boa renda da 

população deste bairro.    

 

Fonte: arquivo pessoal. 

    Bourdieu trabalha com as oposições dos espaços sociais objetivadas nos espaços 

físicos, criando estruturas mentais, ou na nossa linguagem mapas -sociais - mentais, se 

reproduzindo no espírito e na linguagem, criando categorias de percepção constituídas de 

visões e divisões “(parisiense/provinciano - chique/ não chique)”, Zona Sul/ Zona Norte - 

rico/pobre essas categorias se adensam para dentro da estrutura física-social de um bairro e 

podemos encontrá-las em níveis mais baixos na escala social: trabalhador de 

fábrica/carroceiro catador de lixo.  

Há, portanto, uma inscrição do espaço social na estrutura física e mental dos agentes, 

onde, de forma sutil é exercida a violência simbólica, acionando também nos agentes relações 

sociais causadoras de violência física. E não só nos agentes, como também nas instituições 

estatais. Um exemplo: a polícia. Ou não existiria diferença entre assassinar um “noiado”
6
 na 

periferia e um professor universitário dentro de um shopping? Da mesma forma poderíamos 

                                                             
6 Individuo dependente do vício das drogas, pouco valorizado pelos traficantes, polícia. Aquele que já está no 
grau de fazer tudo para manter o vício. 
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comparar a invasão de um domicilio pela polícia em um bairro de classe média alta de Natal, 

Lagoa Seca, por exemplo, e a invasão de um casebre na rua Dianópoles, no Nossa Senhora da 

Apresentação?  

Podemos observar que as estruturas das periferias são organizadas para suprir as 

necessidades de pessoas que estão de alguma maneira limitadas  à esses locais, e que suas 

saídas para uma área com mais equipamentos urbanos e conforto estão reguladas de maneira 

esporádica e como visitação. A falta de capital impede que seus moradores tomem como seus 

alguns  espaços, dentro de uma ótica de uso real destes locais, como shopping, cinema, teatro, 

determinando uma limitação espacial dos seus locais de freqüentação e lazer, geralmente 

circunscrita pelo perímetro do bairro. Isso pode ser observado pela quantidade de bares, 

sinucas, campos de futebol, lojas de roupas populares que existem nos bairros periféricos, 

exemplos de lazer e consumo de bens baratos e limitados. Somente  na Avenida Boa Sorte, 

importante artéria do Bairro Nossa Senhora da Apresentação, nos primeiros 1,5 Km, temos 13 

bares e 40 lojas de roupas populares.  

Os lugares exigem certas condições para serem ocupados. Caso isso não ocorra o 

indivíduo paga a pena de estar deslocado naquele espaço, muitas das exigências passam pelo 

consumo, determinando assim a freqüência e as pessoas que podem ou não ocupar aquele 

determinado espaço físico. Por exemplo, é mais suscetível a um pai de família que trabalha 

numa fábrica e que recebe seu salário mínimo e seu “sacolão”
7
  frequentar o bar de Gaspar, na 

Avenida Boa Sorte, tomando doses de cachaça que custam R$ 0,50, ou uma latinha de 

cachaça R$ 3,50 comendo espetinhos R$ 1,00 cada e jogar sinuca pagando R$ 0,25 a partida, 

do que ter que se deslocar de ônibus ao Norte Shopping onde uma a conta na praça de 

alimentação passa com facilidade dos R$ 60,00 em uma bebedeira com petiscos que custam 

em média R$ 20,00 a R$35,00. Portanto, há relações sociais que determinam a ocupação dos 

                                                             
7 Prêmio que o trabalhador recebe se não chegar nem um dia atrasado, faltar, ou apresentar atestado médico.  
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espaços e fazem os agentes agirem e pensarem de determinadas maneiras, a manipularem as 

ausências e buscarem as oportunidades ao seu alcance, criando assim uma relação entre 

estrutura espacial e social com lazer, moda, trabalho, violência... 

1.4.  Violência em números 
 

No Brasil ao observarmos os números referentes a homicídios, pode ser constatado, que 

este tipo de crime atinge com mais intensidade determinado grupo social: os jovens do sexo 

masculino, Os números que comprovam isso são evidentes no gráfico que consta no Mapa da 

Violência do Brasil elaborado pela UNESCO no ano de 2004: 

 

 

Já foi referido o fato de os números oficias no Brasil apresentarem uma queda 

significativa em relação os homicídios.  Fato esse que teve como marco inicial o ano de 2003, 

ano da entrada em vigor da Lei 10.826, regulamentando o uso, porte e compra de armas de 

fogo no Brasil, indicando, talvez, casos os números estejam corretos uma reação positiva à lei, 
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em relação à queda dos números dos homicídios. Observa-se nos gráficos a evolução dos 

homicídios em nosso país que indicariam esta diminuição nos números de assassinatos: 

 

 

    



36 
 

    Fonte: Mapa da violência 2010    

Tem-se, portanto, nos gráficos acima, um cenário de redução dos índices, situação essa 

que não acontece no Rio Grande do Norte, onde os crimes de homicídios apresentam números 

ascendentes ano após ano e a continuidade desta ascendência após o ano de 2007, ano limite 

do gráfico do Mapa da violência 2010. Há uma tabela organizada pela Coordenadoria de 

Direitos Humanos e Defesa das Minorias e o Centro de Atenção às Vítimas da Violência e o 

Centro de Referência de Prevenção e Combate à Homofobia do estado do RN, que apresenta 

os números de assassinatos em Natal adentrando até o ano de 2009. 

HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM NATAL NOS ÚLTIMOS seis ANOS 

BAIRROS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

N. S. APRESENTAÇÃO 22 37 36 48 40 53 236 

FELIPE CAMARÃO 25 34 26 32 26 41 184 

LAGOA AZUL 11 13 1 38 40 37 140 

PAJUÇARA 5 9 11 25 31 31 112 

QUINTAS 7 20 17 18 13 17 92 

IGAPÓ 10 21 15 11 12 20 89 

POTENGI 18 8 4 17 10 22 79 

PLANALTO 8 9 8 11 21 21 78 

MÃE LUIZA 10 8 22 12 12 11 75 

ALECRIM 16 11 5 12 8 5 57 

DEMAIS LOCALIDADES 83 80 76 101 106 133 579 

NATAL 215 250 221 325 319 391 1721 

Fonte: Coordenadoria dos Direitos Humanos e Defesa das Minorias. 

Esta tabela não é isenta de problemas, o número de uma morte por homicídio em 2006 

no bairro Lagoa Azul com certeza é resultante de algum problema de notificação dos casos, o 

que é muito comum no Brasil. Como exemplos podem serem citadas as mortes cometidas por 

policiais militares, essas não são contabilizadas como assassinato e sim como resistência a 

prisão. 

Ao exibirmos em um gráfico a totalidade dos homicídios em Natal nos anos cobertos 

pela tabela tem-se: 
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Fonte: Arquivo pessoal, gráfico baseado nos dados da Coordenadoria dos Direitos Humanos e 

Defesa das Minorias. 

Há uma inversão clara no comportamento dos números de homicídios quando se 

compara a trajetória dos números no Brasil e na capital do Rio Grande do Norte. Uma análise 

um pouco mais detalhada sobre os números da tabela indica a forte participação da Zona 

Norte da cidade contribuindo para a elevação dos números dos assassinatos, ficando nesta 

Região administrativa o primeiro e terceiro bairros de Natal em se tratando de homicídios, o 

Nossa Senhora da Apresentação e o Lagoa Azul. Estes bairros vizinhos determinam a grande 

mancha do crime contra a vida na capital do RN.  

A cena de um corpo jogado ao chão, vítima de tiros se “tornou comum” no bairro nos 

anos aqui indicados na pesquisa, rapidamente o corpo é cercado por curiosos, fotos são 

tiradas, curiosidade: “Quem era?” , “Quem matou?”, “ Como foi?” etc. Piadas são feitas: 

“Será que eu posso ficar com a bicicleta? ele não vai mais precisar!” O horror pelo homicídio 

quase não aparece, ficando a cargo dos familiares que chegam ao local, a morte fica encaixada 

na vida social, faz parte daquele espaço, o medo da morte em si pouco aparece nestas senas 
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repetidas. A morte não parece preocupar as pessoas que a observam de maneira tão evidentes. 

Temos novas preocupações: 

A percepção aguda do tempo é uma causa de tensão e aflição na 

sociedade ocidental contemporânea. Nossos sonhos são mais 
frequentemente mal-assombrados pelo tempo do que pelo espaço: As 

pessoas sonham que perdem o navio ou o trêm e acordam assustadas. 

(TUAN, 2005. P.62)    

É possível observar o gráfico dos homicídios dos três bairros com maior incidência de 

assassinatos em Natal nos últimos anos: 

  

Fonte: Arquivo pessoal, gráfico baseado nos dados da Coordenadoria dos Direitos 

Humanos e Defesa das Minorias. 

Todos esses números, gráficos e tabelas são expressões estatísticas do grave problema 

que foi se desenhando na cidade do Natal nos últimos anos, com forte participação da Zona 

Norte e do bairro aqui delimitado como focus privilegiado da observação. Apesar de darem 

uma dimensão do problema, e se caracterizarem como números importantes há limites pois 

toda abordagem estatística tem seu alcance limitado; nos números, não podemos encontrar 

neles as ausências que os jovens assassinados deixaram em suas famílias, não podemos extrair 
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o sofrimento das mães que perderam seus filhos nem as relações sociais determinantes de 

cada homicídio, aqui figurado como número. Estes dados tomam corpo de realidade quando 

justapostos às falas dos atores sociais envolvidos diretamente nos homicídios, suas 

explicações, justificativas, seu modo de vida, somada à análise sociológica que foi possível 

elaborar destas duas estruturas, numérica e social, dito de outro modo, uma análise qualitativa 

e quantitativa.  

Portanto, o direcionamento da pesquisa fica assim traçado: saí-se de um problema 

social, constata-se numericamente, exibimos e comentamos os números, avançando-se na 

estrutura social por trás destes e constrói-se um problema sociológico que aciona uma 

pergunta de partida: Até que ponto a construção das representações sociais sobre o homicídio 

acaba contribuindo para a sua prática nos casos aqui abordados para a análise. 

Deste modo, buscamos compreender as estruturas envolvidas no problema abordado e 

lançamos um discurso que se diferencie dos vinculados pela mídia e outras entidades sobre a 

violência urbana expressa em homicídios nas regiões pobres, discursos poucos significativos e 

que por si só já conteriam toda uma carga explicativa: “A vítima tinha passagem pela polícia”. 

Essa é frase que encerra muitas reportagens e é muito significativa. Ora, se o jovem “tinha 

passagem pela polícia”, podemos concluir que não era um cidadão de bem, portanto podemos 

“ir para os comerciais” mais tranqüilos.   
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CAPÍTULO II: VITIMIZAÇÃO E PERCEPÇÃO DE VIOLÊNCIA NO 

BAIRRO 

 

O presente estudo quantitativo teve caráter representativo (cobertura amostral) para o 

bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado na Zona Norte da cidade do Natal, sendo a 

pesquisa denominada de PVNS2011
8
, objetivando confiabilidade referente ao erro amostral, 

ou seja, cobertura probabilística. Foram aplicados 266 questionários com moradores do bairro 

entre os meses de junho e julho de 2011, os locais de aplicação dos questionários foram uma 

escola privada, a Coopen (Cooperativa Educacional de Natal), uma escola municipal, a Escola 

Professora Dalva de Oliveira, e a Avenida Boa Sorte. Nas duas escolas os alunos responderam 

ao questionário em salas de aula, escolhidas aleatoriamente, e com a autorização dos 

professores, sendo estes informados da não obrigatoriedade de responder ao questionário por 

parte dos alunos. A opção de aplicar a pesquisa nas escolas é justificada para a observação do 

espaço escolar público e privado como eficaz ou não na proteção de seus freqüentadores 

contra atos de violência que a pesquisa viesse a determinar. A Avenida Boa Sorte foi 

escolhida por ser a principal avenida do bairro, a mais extensa, apresentar forte concentração 

comercial, intensa circulação de pessoas e “cortar” ao meio o bairro. A estratégia para a 

aplicação dos questionários foi a caminhada pela totalidade da avenida, sendo feito o trajeto 

de ida e vinda algumas vezes, escolhendo-se os entrevistados aleatoriamente. A decisão de 

tornar a Boa Sorte o principal local de aplicação dos questionários surgiu pelas características 

relatadas acima, e por hipoteticamente determinar uma maior chance de que pessoas de várias 

partes do bairro circulassem por esta avenida, dando assim a oportunidade de aplicação dos 

questionários em uma gama local mais ampla. 

                                                             
8 Pesquisa de Vitimização do bairro Nossa Senhora da Apresentação para o ano de 2011. 
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O número de questionários a serem aplicados foi conseguido através da equação para 

amostragem aleatória simples (a.a.s), aplicada a populações de até 100.000 elementos (não 

estratificada): 

 

               σ² . p . q  . N 

n =   

            e² (N – 1) + σ² . p . q   

  

1,96².0,5.0,5.80.000 / 0,06².(79.999) + (1,96².0,5.0,5) = 

3,8416 x 0,25 x 80.000 / 0,0036 x 79999 + (3,8416 x 0,25) = 

76832 / 287,9964 + 0,9604 = 288,9568 =     265,89 

Onde, n = tamanho da amostra; σ² = nível de confiança escolhido, expresso em número 

de desvios-padrão; p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica; q = percentagem 

complementar (100 – p); e²= erro máximo permitido; e N = população total (GIL, 2007, p. 

107). Optou-se por um erro amostral de 6% (0,06); um nível de confiança de 95%; e 

percentagem com a qual o fenômeno se verifica desconhecido (50% e 50% para p e q). 

σ 1,96 (95%) 

e 0,06 (6%) 

p 0,5 (50%) 

q 0,5 (50%) 

N 80.000 (população aproximada do bairro, estimada 

segundo Anuário Natal 2009) 

n 266 (amostragem obtida) 

 

 

2.1. Perfil da juventude do bairro de Nossa Senhora da Apresentação: 

dados socioeconômicos e demográficos 

 

Em relação aos moradores do bairro Nossa Senhora da Apresentação que responderam o 

questionário entre os meses de Junho e Julho de 2011 estão assim distribuídos na pesquisa 

conforme o sexo:  
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Tabela do sexo dos atores sociais que responderam ao questionário da PVNS2011. 

 
Frequência Percentual 

Validade 

percentual 

Acúmulo 

percentual 

 Masculino 146 54,9 54,9 54,9 

Feminino 120 45,1 45,1 100,0 

Total 266 100,0 100,0  

Fonte: PVNS2011 

Gráfico do sexo dos atores sociais que responderam ao questionário da PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011    

Como pode ser notado, há uma predominância masculina muito próxima a 10% das 

pessoas que se dispuseram a responder aos questionários aplicados. Essa diferença, assim 

como a diferença na faixa etária, cor, religião e etc. é explicada pela aleatoriedade na escolha 

dos atores sociais abordados para a aplicação da pesquisa, bem como suas representações 

numéricas na população pesquisada. 

Em relação à faixa etária dos que responderam ao nosso questionário, os resultados 

assim se apresentaram: 
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Idade dos atores sociais que responderam ao questionário da PVNS2011 

Faixa etária 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Menos de 14 anos 32 12,0 12,2 12,2 

14 a 15 anos 50 18,8 19,0 31,2 

16 a 17 anos 35 13,2 13,3 44,5 

18 a 19 anos 17 6,4 6,5 51,0 

20 a 21 anos 17 6,4 6,5 57,4 

22 a 23 anos 8 3,0 3,0 60,5 

24 a 25 anos 11 4,1 4,2 64,6 

26 anos ou mais 93 35,0 35,4 100,0 

Total 263 98,9 100,0  

Erro Sistema 3 1,1   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011 

  

Idade dos atores sociais que responderam ao questionário da PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011 

Pode-se perceber, mesmo que a barra do percentual de pessoas com 26 anos ou mais 

destaque-se, mas a somatória percentual das faixas etárias com menos de 26 anos, indica que, 
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aproximadamente 65% dos entrevistados estão abaixo da faixa etária de vinte e seis anos. Há, 

portanto, uma predominância de jovens respondendo aos questionários da pesquisa
9
 

A predominância dos entrevistados que moram no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação figurou próximo dos 95%, como nos indica a tabela: 

 

Tabela referente a pergunta se mora no bairro Nossa Senhora da Apresentação para os 

que responderam ao questionário da PVNS2011 

 
Frequência Percentagem 

Valor 

percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 250 94,0 94,7 94,7 

Não 14 5,3 5,3 100,0 

Total 264 99,2 100,0  

Erro Sistema 2 0,8   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011 

 

Em relação à cor de pele, não foram dadas opções no questionário, deixando o 

entrevistado dizer livremente qual era a sua cor, e segundo esta autodenominação por parte 

dos que responderam, o local aqui figurado é um bairro tipicamente de “morenos”: 

Tabela referente à cor dos que responderam ao questionário da PVNS2011 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Branca 56 21,1 23,0 23,0 

Negra 24 9,0 9,9 32,9 

Morena 105 39,5 43,2 76,1 

Parda 40 15,0 16,5 92,6 

Outra 18 6,8 7,4 100,0 

Total 243 91,4 100,0  

Erro Sistema 23 8,6   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011 

                                                             
9 Em relação ao “erro sistema” referente às tabelas, diz respeito aos questionários respondidos de forma 
indevida, ou deixados sem respostas ou respondidos erroneamente ou a erro de digitação na passagem dos 
dados dos questionários para o programa spss (programa este usado para o tratamento estatístico dos 
dados nesta tese.) 
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O erro sistema nesta tabela é de 23. Este número em relação a outras perguntas é 

bastante elevado e deve-se ao fato de 23 pessoas não saberem ou não quererem determinar a 

sua cor de pele. 

Um gráfico sobre a cor das pessoas que aqui responderam ao questionário fica assim 

construído: 

Cor dos que responderam ao questionário da PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011 

Ao observar-se o resultado amostral da pesquisa em relação a religião temos: 

Estratificação dos que responderam a PVNS2011 em relação a religião. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Católico 161 60,5 64,7 64,7 

Evangélico (a) 66 24,8 26,5 91,2 

Protestante 6 2,3 2,4 93,6 

Umbandista 2 0,8 0,8 94,4 

Ateu/ atéia 5 1,9 2,0 96,4 

Espírita 1 0,4 0,4 96,8 

Outra 8 3,0 3,2 100,0 

Total 249 93,6 100,0  

Erro Sistema 17 6,4   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011 
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Em um gráfico as religiões citadas no bairro ficariam assim distribuídas: 

 

     Estratificação dos que responderam a PVNS2011 em relação à religião. 

 
                   Fonte: PVNS2011 

Portanto, há uma preponderância de mais de 60% para a religião católica seguida pelos 

evangélicos com aproximadamente 25%.  Ao observar-se a religião pela faixa etária os 

valores se modificam, mas não se invertem:  

Estratificação dos que responderam a PVNS2011 em relação a religião e idade 

 

                  Fonte: PVNS2011 
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Deste modo, pode-se caracterizar os atores sociais figurados na pesquisa como 

apresentando uma maioria de 10% na quantidade de homens sobre as mulheres, o que está de 

acordo com os dados oficiais que indicam haver no bairro uma predominância do sexo 

masculino sobre o feminino, embora os números sejam diferentes: 51, 18% de homens para 

48,82% de mulheres (ANUÁRIO, 2009). 

 Segundo a pesquisa amostral, a população do bairro é jovem, de cor de pele morena e 

de religião católica. 

2.2. Vitimização e violência 
 

A observação de dados ligados diretamente a violência no bairro chamaram a atenção 

não só pelos seus altos índices, como exemplo, o referente a presenciar agressão física com 

95%, ou ter colega ameaçado no bairro chegando a 50%, ainda com  44% respondendo ter 

perdido amigo assassinado, mas também por informações como 47% concordando que as 

meninas gostam de caras valentes, e 60% afirmando que já se sentiram humilhados, 

destratados ou discriminados em certas ocasiões. Apontam-se assim já alguns indícios de que 

a estrutura social local determinaria uma confluência com os números da violência, além de 

representarem o que alguns autores chamariam de disseminação da violência: “(...)a violência 

mais ameaçadora em nossa sociedade não está ligado ao crime organizado, mas a sua 

disseminação no espaço cotidiano onde transitamos e onde nos deveríamos nos sentir 

seguros.” (NOBRE, 2004, p. 160). Havendo esta disseminação da violência mo espaço 

cotidiano deve-se investigar estruturas valorativas, pois valores como valentia, ser homem, e 

suas quantificações, nos dão pistas de como as estruturas sociais valoram o uso da violência e 

suas práticas.    
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É necessário esclarecer que o objetivo não é estudar, ampliar ou discutir o conceito de 

estrutura social, mas torna-se imperativo explicar como entendemos e usamos o que 

chamamos de estrutura social. 

Compreende-se e aplicamos o termo estrutura social no sentido amplo usado em 

sociologia, como a padronização efetuada pela cultura e sua eventual organização através da 

estrutura produzida pela própria cultura e agindo sobre ela mesma em uma ação reflexiva de 

interação, onde a ação social teria seu lugar e arranjos: Organização, instituições e símbolos. 

Produzindo, permitindo e restringido deste modo que é possível na vida social. Isso  implica 

uma concepção mais dinâmica da estrutura social, ao mesmo tempo que reconhece o que 

Merton denomina de “relações padronizadas” apenas expondo que esta padronização varia no 

tempo e no espaço social,  e que esse sistema relativamente estável de relações sociais e 

oportunidades sofre alterações ampliando o alcance da estrutura social, mas também 

aceitando uma certa variabilidade desta estrutura, o próprio autor reconhece como normal a 

infração dos códigos por parte do individuo (MERTON, 1968), estando neste ponto o início 

de modificação na estrutura social que não é estática. 

Tentamos englobar com essa visão de estrutura social um aspecto mais dinâmico que 

reconhece as contribuições de programas de pesquisas sociológicas diferentes, afastando 

assim uma postura polarizante entre indivíduo e sociedade, entre estrutura e ação: 

Um dos problemas mais persistentes na evolução da teoria sociológica desde 

os primeiros passos tem sido a relação entre aquilo que é usualmente 

chamado de “estrutura” e “ação”. Os principais programas de pesquisa 

desenvolvidos recentemente em sociologia têm também enfrentado esse 

dilema. (DOMINGUES, 2004. P. 11) 

Merton, mesmo classificado como Funcionalista já apontava alguns traços de 

“fluidez”
10

 entre estrutura e ação, ou sociedade e indivíduo, apontando ações intencionais 

coletivas da sociedade agindo sobre si mesma, tendo em vista as chamadas conseqüências não 

                                                             
10 Grifo Nosso. 
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intencionais da ação, as motivações dos agentes individuais e as conseqüências objetivas não 

buscadas por eles, o que Merton denominou de Funções manifetas e funções latentes. 

Domingues (2004). Portanto fica claro que vemos na estrutura social aspectos que devem ser 

investigados para a compreensão da violência, objetivado um relacionamento entre estes 

fatores e os homicídios abordados neste trabalho.      

Em relação a vitimização da população referente a assaltos obtivemos os resultados: 

 

Tabela referente a vitimização de assalto com arma de fogo dos que responderam a 

PVNS2011. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 89 33,5 33,6 33,6 

Não 176 66,2 66,4 100,0 

Total 265 99,6 100,0  

Erro Sistema 1 ,4   

Total 266 100,0   

                  Fonte: PVNS2011 

 

 

 

 

 

Tabela referente a se o entrevistado foi ou não assaltado com arma perfurante 

no bairro Nossa Senhora da Apresentação. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 36 13,5 13,6 13,6 

Não 229 86,1 86,4 100,0 

Total 265 99,6 100,0  

Erro Sistema 1 ,4   

Total 266 100,0   

                         Fonte: PVNS2011 

 

Cerca de 33% afirmaram terem sido vítimas no bairro de assaltantes portando arma de 

fogo, reduzindo-se esse valor para 13,5% para os assaltos com objetos perfurantes. Quando se 
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compara estes índices de assalto no bairro com os assaltos ocorridos nas escolas, temos uma 

redução significativa: 

 

Tabela referente a se o entrevistado foi ou não assaltado com arma de fogo no bairro 

Nossa Senhora da Apresentação dentro de escola. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 12 4,5 4,6 4,6 

Não 249 93,6 95,4 100,0 

Total 261 98,1 100,0  

Erro Sistema 5 1,9   

Total 266 100,0   

     

Fonte: PVNS2011. 

 

A escola, sendo espaço de redução de possibilidade de violências como assalto e 

assassinato, apresenta-se de maneira complexa. Uma maior observação deve ser feita para o 

entendimento deste espaço como universalmente menos violento quando relacionado a certos 

espaços e certos tipos de violência. Apenas duas escolas figuraram em nossa pesquisa, 

estando os resultados de acordo com a hipótese do espaço escolar como menos suscetível a 

determinadas violências. Muitas variáveis, entretanto, devem ser observadas antes de 

conclusões sobre o porquê desta redução, e se ela apresenta-se globalmente, como por 

exemplo respeito, faixa etária, Guardas Municipais, vigilância particular, região, entre outras 

variaveis que não foram possíveis de serem observadas em nossa pesquisa, o que nos forças a 

observações simples sobre esse fenômeno. Percebemos um alto índice de assaltos no bairro 

por arma de fogo, e que o ambiente escolar pelo menos dos colégios que figuram na pesquisa 

implica em um menor risco de assaltos comparando-se com a via pública. 

O mesmo fenômeno de redução se repete quando se pergunta sobre a oferta de drogas 

nas escolas aqui pesquisadas. Ressaltamos a ampla gama de possibilidades a serem 

observadas, que implicariam em redução deste fenômeno nas escolas, como prática de 
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esportes, esclarecimento sobre o consumo de drogas, campanhas contra este consumo, 

vigilância e etc. fatores que também não puderam ser observado nesta pesquisa. 

 

Tabela sobre o oferecimento de drogas para os indivíduos que responderam a 

PVNS2011 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 60 22,6 23,0 23,0 

Não 201 75,6 77,0 100,0 

Total 261 98,1 100,0  

Erro Sistema 5 1,9   

Total 266 100,0   

           Fonte: PVNS2011 

 

 

Tabela sobre o oferecimento de drogas em escolas para os indivíduos que responderam 

a PVNS2011.  

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 34 12,8 13,0 13,0 

Não 227 85,3 87,0 100,0 

Total 261 98,1 100,0  

Erro Sistema 5 1,9   

Total 266 100,0   

           Fonte: PVNS2011. 

 

A redução é significativa determinada em quase 50% a menos de oferta de drogas nas 

escolas comparadas com as vias públicas ou outros locais. 

Essa “proteção” ou menor vulnerabilidade encontrada no ambiente escolar, têm os 

números reduzidos quando perguntamos se algum amigo sofreu agressão física. Os números 

sobre este tipo de violência são alarmantes e encontram eco nas escolas. 



52 
 

 

Tabela referente a ter amigos  que que sofreram agressão física no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 112 42,1 43,1 43,1 

Não 148 55,6 56,9 100,0 

Total 260 97,7 100,0  

Erro Sistema 6 2,3   

Total 266 100,0   

             Fonte: PVNS2011  

 

Tabela referente a ter amigos que sofreram agressão física em escolas. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 75 28,2 28,6 28,6 

Não 187 70,3 71,4 100,0 

Total 262 98,5 100,0  

Erro Sistema 4 1,5   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS201 

 

Através de gráficos pode-se observar que o espaço escolar implica em menos chance de 

que o individuo sofra um assalto na escola, mas quando há comparação com os gráficos de 

agressão física, observa-se uma importante redução nesta proteção.  

 

Gráfico referente a amigos dos que responderam a PVNS2011 que sofreram agressão física no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação 
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Fonte: PVNS2011 

Tabela referente a amigos dos que responderam a PVNS2011 que sofreram agressão física em escolas. 

 

Fonte: PVNS2011 

Gráfico referente a vitimização de assalto com arma nas escolas dos que responderam a PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011 

Além da diminuição da proteção do ambiente escolar contra a agressão física, percebe-

se que o número absoluto destas agressões é significativo 42%.  Mas os dados pioram, pois 

quando se pergunta sobre se já testemunharam este tipo de agressão os números revelam um 

grave problema: 
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Gráfico referente a testemunhar agressão física por parte dos que responderam a 

PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011. 

O gráfico referente aos entrevistados com amigos que sofreram ameaças no bairro 

apresenta um número também significativo, superior a 50%: 

Gráfico referente a ter amigo ameaçado no bairro Nossa Senhora da Apresentação 

entre os que responderam a PVNS2011 

 

Fonte: PVNS2011. 

Os números referentes ao consumo de drogas encontrados na pesquisa no bairro 

Nossa Senhora da Apresentação causam também, por sua vez, preocupação: 
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Tabela referente a conhecer pessoa que usa drogas. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 150 56,4 56,6 56,6 

Não 115 43,2 43,4 100,0 

Total 265 99,6 100,0  

Erro Sistema 1 ,4   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011. 

 

Gráfico referente a conhecer pessoa que usa drogas. 

 

Fonte: PVNS2011. 

Os dados apresentam altos referentes também ao porte de arma. Segundo as repostas 

38%  das pessoas responderam  conhecer pessoas que andam armados. 

Em uma primeira instância simples, e não sociológica, os números apresentados até 

agora sobre violência determinariam apenas uma representação simplista de um “bairro 

violento”. Representação que faz parte da realidade que tentamos compreender neste trabalho, 

ou seja, a idéia do bairro como violento é uma construção coletiva e deve ser assim entendida 
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e examinada. E essa é uma construção retratada em números, muitas vezes reproduzidos pela 

imprensa, o que comprovaria suas afirmações, portanto a  “pura” constatação de que o bairro 

é violento teria eco nos números, pois os “números falam por si mesmos”. Estas abordagens 

apontam para uma observação superficial do problema.  O que na realidade estes números 

evidenciam são comportamentos sociais mais freqüentes no bairro que determinariam a 

possibilidade de vitimização ou prática de crimes, entre eles o crime de homicídio. Não existe 

“bairro violento”, é uma generalização grosseira; caso contrário, os números deveriam se 

apresentar homogêneos ou simplesmente altos na maioria dos segmentos sociais como nas 

escolas, e nas vias públicas, entre jovens e não jovens, ou seja, entre os diversos segmentos 

onde estariam distribuídos os atores sociais, como, por exemplo, católicos e protestantes 

demandando-se assim, a violência seria oriunda simplesmente do bairro e não das relações 

sociais. Usamos relação social no sentido weberiano, onde esta é entendida como 

comportamento “reciprocamente referido”  pela pluralidade de agentes, tendo nestes suas 

referências, ou seja, onde as relações dos agentes são orientadas por normas sociais oriundas 

da estrutura social, guiado assim suas ações e relações dentro de determinada sociedade. 

(WEBER, 2000) 

   Através desta generalização de “bairro violento” poder-se-ia dizer, deste modo, que o 

jovem que freqüenta bares, anda tarde da noite pelo bairro, faz parte de uma torcida 

organizada, relaciona-se com traficantes, e etc. teria a mesma chance de ser assassinado que o 

Sr. Sebastião que passa boa parte do dia em casa saí à tarde para a calçada, conversa com 

amigos, e à noite joga dominó na calçada do vizinho, e que tem suas andanças pelo bairro 

limitadas a compras, pagamentos e outras obrigações, que é morador da mesma casa no bairro 

a mais de quinze anos e nunca foi assaltado ou agredido fisicamente. A determinação de que o 

bairro é simplesmente violento anula toda a gama das relações sociais que determinam 

comportamentos que aproximam o indivíduo de atos violentos, tanto como autor ou como 
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vítima, encobrindo, deste modo, estruturas sociais complexas que devem ser debatidas no 

enfrentamento de questões como a violência, que figura com suas demandas de produtora de 

sentido e de inserção social, neste caso a chamada inclusão perversa (SAWAIA, 1999) 

2.3.  Dados sobre homicídios 
 

Ao se considerar especificamente os resultados referentes a homicídios, encontramos 

dados que refletem o tamanho da violência referida aos assassinatos, no bairro especificado 

para a pesquisa. Entre outros valores os números da pesquisa determinam índices muito 

elevados, quando se pergunta se as pessoas teriam visto alguém ser ameaçado de morte: 

 

Tabela referente a testemunhar alguém ser ameaçado de morte. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 119 44,7 44,9 44,9 

Não 146 54,9 55,1 100,0 

Total 265 99,6 100,0  

Erro Sistema 1 ,4   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011. 

 

Esses números se distribuem de maneira irregular conforme a idade e sexo: 

Gráfico referente a testemunhar alguém ser ameaçado de morte e faixa etária 

 

Fonte: PVNS2011. 
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  O número de indivíduos que responderam terem testemunhado homicídio no bairro 

portam a significância do problema, 25% das pessoas responderam terem visto outra pessoa 

ser assassinada no bairro Nossa Senhora da Apresentação: 

 

Tabela referente a presenciar homicídio no bairro Nossa Senhora da Apresentação. 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 66 24,8 25,2 25,2 

Não 196 73,7 74,8 100,0 

Total 262 98,5 100,0  

Erro Sistema 4 1,5   

Total 266 100,0   

 

Fonte: PVNS2011. 

Os números se reorganizam quando são distribuídos por faixa etária e sexo: 

Gráfico referente a presenciar homicídio no bairro Nossa Senhora da Apresentação e sexo 

 

Fonte: PVNS2011. 
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Gráfico referente a presenciar homicídio no bairro Nossa Senhora da Apresentação e faixa etária. 

 

Fonte: PVNS2011. 

O número relacionado a mortes por homicídio permanece alto quando perguntamos nos 

questionários se os entrevistados conheciam alguém que tivesse matado outra pessoa: 

 

Tabela referente a conhecer alguém que tenha cometido homicídio 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 90 33,8 34,2 34,2 

Não 173 65,0 65,8 100,0 

Total 263 98,9 100,0  

Erro Sistema 3 1,1   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011. 

 

 

 

Observando estes resultados pela distribuição da faixa etária e sexo, temos: 
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Gráfico referente ao sexo e conhecer alguém que tenha cometido homicídio  

 

 

Fonte: PVNS2011 

  

Gráfico referente a conhecer alguém que tenha cometido homicídio e faixa etária 

 

 
Fonte: PVNS2011 

Os resultados ligados a perda de pessoas próximas por homicídio: 

Tabela referente à perda de amigo por homicídio 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 117 44,0 46,1 46,1 

Não 137 51,5 53,9 100,0 

Total 254 95,5 100,0  

Erro Sistema 12 4,5   

Total 266 100,0   

Fonte: PVNS2011. 
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Tabela referente à perda de familiar por homicídio 

 
Frequência Percentual Valor percentual 

Percentual 

acumulado 

 Sim 84 31,6 33,1 33,1 

Não 170 63,9 66,9 100,0 

Total 254 95,5 100,0  

Erro Sistema 12 4,5   

Total 266 100,0   

 

Fonte: PVNS2011. 

Havendo uma postura simples, mas real sobre os dados expostos acima para ser 

mencionada, não chegaria nem perto de afirmação de “bairro violento”, mas que determinaria 

toda uma estrutura social de exclusão de direitos, entre eles a exclusão do direito à vida, 

justificada, muitas vezes pela imprensa no fim de reportagem sobre homicídios de jovens que 

a vítima tinha “passagem pela polícia”. Deste modo, “justifica-se” o homicídio, terminando 

assim a reportagem em um tom mais tranqüilo, porque implicitamente a mensagem enviada 

pela imprensa é que o individuo deste modo teria escolhido o seu caminho sabendo o fim que 

o esperava. Estas posturas encobrem as demandas por educação, lazer, esportes, políticas 

públicas, suas ausências ou ineficácias ligadas diretamente a estruturas sociais e seus vários 

problemas, que bem observados poderiam determinar uma relação mais eficaz no 

entendimento de situações, como o envolvimento de jovens em homicídios.  

2.4. Estatística e Sociologia 
 

O resultado de comportamentos sociais será confirmado por dados estatísticos tanto no 

que concerne em maioria, ou minoria ou significativamente na média dos comportamentos 

sociais, não podendo haver por parte do sociólogo uma inversão na interpretação dos dados. O 

sentido da análise deve ser do resultado numérico para o social, estes como determinados por 

daquele, buscando assim suas causas. Uma postura aparentemente simples, mas em muitos 
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casos ocorre a inversão, principalmente por parte da imprensa, que especula nas constatações 

básicas dos números – “ta morrendo muitos jovens”- e generaliza dando ênfase, à visibilidade 

destes números sendo os resultados numéricos os representantes do local de onde saíram, a 

conclusão portanto, seria  “é um bairro perigoso para jovens” . Os dados numéricos de um 

problema social devem ser apenas um patamar, e não o último ponto. É inegável que a 

construção de dados seguros sobre a realidade social estudada é de fundamental importância 

para o entendimento da “realidade” que se busca apreender, mas não podemos perder de vista 

que mudada a estrutura social, muda-se os números: 

 Tabela referente a se o entrevistado teve a chance de ter bons estudos 

 

 
Teve a chance de bons estudos 

Total Sim Não 

Qual a religião Católico 107 54 161 

Evangélico (a) 53 13 66 

Protestante 4 2 6 

Ubandista 2 0 2 

Ateu/ atéia 5 0 5 

Espírita 1 0 1 

Outra 7 1 8 

Total 179 70 249 

Fonte: PVNS2011 

     

Apenas 20% dos declarados evangélicos afirmaram que não tiveram a chance de terem 

bons estudos. Esse número sobe para 33%, em relação aos que se declararam católicos. Weber 

(2005) demonstrou uma ampla gama de aspectos religiosos e educacionais vinculados a 

religião, sucesso profissional e cultura protestante.  

Aspectos fáceis de serem confundidos como meramente individuais já foram 

demonstrados como variantes sociais, a taxa de suicídio varia conforme as sociedades, e 
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dentro destas mesmas sociedades, também variam, mediante a religião, época, crise 

econômica, tempos de paz e guerra... (DURKHEIM, 2008).  

Esse reducionismo aos números torna-se perigoso quando se abarcam problemas sociais 

ligados à violência, principalmente os homicídios, determinando e comprovando, através de 

dados numéricos “tratados estatisticamente”, os discursos genéricos sobre problemas com 

causas mais profundas: 

As estatísticas das mortes em Natal revelam que os jovens são as principais 

vítimas dos homicídios e execuções da capital. Só no ano passado, foram 169 
assassinatos de pessoas com idade entre 21 e 29 anos. Se a faixa etária for 

diminuída para os 14 anos, o número de mortes sobe para 259. Os números 

são da Coordenadoria de Direitos humanos e revelam que cada vez mais os 

jovens estão à mercê da criminalidade, principalmente, do tráfico de drogas. 

Este fator, aliás, é o principal motivador das constantes execuções registradas 

pela polícia em Natal e na Grande Natal. Neste mês de fevereiro, foram pelo 

menos 23 casos com características desse tipo de crime, no qual os bandidos 

vão em busca das vítimas para “acertar contas” 11 

 

A constatação de que os Jovens são as maiores vítimas dos homicídios e estes, por sua 

vez, relacionados ao tráfico de drogas, é um discurso generalizador, contribuindo para a 

discussão permanecer na superfície amparada por dados que “comprovam” estas afirmações. 

Existindo uma semelhança entre resultados relacionados à faixa etária e ao 

comportamento violento, não podemos apenas ficar repercutindo que os jovens são as maiores 

vítimas de violências diversas. Há de se sair dos discursos generalizantes, “envolvimento com 

drogas”, “passagem pela polícia”, “era viciado” este tipo de discurso se faz presente todos os 

dias na imprensa, no cotidiano e nas análises apresadas, e até agora pouco têm contribuído 

para uma compreensão do problema no sentido de ações que não sejam apenas paliativas. 

 

 

                                                             
11 Fonte: NO MINUTO.com. Disponível em www.nominuto.com.br. Consultado em 28/02/2010 

http://www.nominuto.com.br/
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Gráfico referente ao entrevistado conhecer alguém que cometeu homicídio e faixa etária. 

 

Fonte: PVNS2011. 

Gráfico referente ao entrevistado conhecer alguém que foi ameaçado de morte e faixa 

etária 

 

Fonte: PVNS2011. 
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Gráfico referente a testemunhar alguém ser assassinado e faixa etária 

 

Fonte: PVNS2011. 

A constatação numérica serve de base para a busca da solução do problema social, pode 

aparecer no início, detectando o problema, no meio da pesquisa como acompanhamento do 

problema, e no fim, para a verificação de resultados, mas permanecer apenas em uma análise 

qualitativa de problemas sociais e determinar possíveis soluções com base neste método, é 

estar correndo o risco de apenas está desviando o foco de problemas mais profundos que 

necessitam de investigação não apenas numérica, ou de um foco puramente qualitativo, e sim 

de uma postura para a utilização das ferramentas científicas investigativas com o fim de 

buscar um maior entendimento, e não apenas como aplicação aleatória e cega de posturas 

matemáticas que “traduzem a verdade”, ou discursos generalistas que ignoram a 

correspondência entre dados estatísticos e comportamentos sociais. 

Portanto, se os  gráficos sobre faixa etária e violências apresentam semelhanças entre si, 

como nos três últimos que  exibimos, apontam para uma relação entre idade e vitimização, 
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deve-se, a partir destes números, iniciar a investigação pelas determinações sociais que 

ligariam os indivíduos das idades mais vulneráveis a problemas com as violências, não 

bastando especulações simplesmente nas observações dos dados, devemos observar qual o 

problema que a análise estatística nos traz e traçar através do problema identificado 

estratégias para a investigação de cunho sociológico.  
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CAPÍTULO III: UM ENFOQUE SOCIOLÓGICO DOS 

HOMICÍDIOS. 

 

Weber esclarece que a ação social é orientada pelo comportamento dos outros.  Para ele, 

este comportamento pode ser no presente, no passado ou no futuro, determinando que estes 

“outros” podem ser conhecidos, ou uma multiplicidade de pessoas (WEBER, 2000). Estes 

“outros” em Weber seria uma forma de tornar os indivíduos a base da estrutura social, sendo a 

representação do social, suas estruturas, de onde emanam as instituições sociais que 

determinariam a forma da agir e conseqüentemente os valores que serviriam para atribuir 

sentido a sua ação. Weber aponta o indivíduo em sua sociologia compreensiva como 

fundamento para o entendimento do social, o que não implica uma ruptura entre social e 

individual; “... o individuo forma o limite superior, pois ele é o único portador de 

comportamento significativo” (WEBER in: FREUND, 2000, p. 84).  

Há uma relação indissociável entre indivíduos e sociedade, e suas relações demandam 

estruturas sociais que, apesar de independentes, no sentido de não estar simplesmente à mercê 

dos indivíduos, não constitui uma realidade em si: 

Sendo a realidade significativa entre um comportamento e o de outrem 
capital para a sociologia compreensiva, esta não poderia ter outro 

fundamento a não ser o individuo. É preciso entender com isso que 

Weber considera que, no ponto de vista sociológico, o coletivo não 
constitui uma realidade em si. (FREUND, 2000, p. 84). 

Portanto, o autor, em sua sociologia compreensiva, observa que ante as estruturas 

sociais existe uma pessoa individual, um agente compreensível, que orienta e dá significado à 

sua ação.   

Os quatros modos da ação social determinadas por Weber seriam em resumo: 1) Ação 

social de modo racional referente a fins, 2) Ação social de modo racional referente a valores, 

3) Ação social de modo afetivo, 4) Ação social de modo tradicional. 
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A noção de modo afetivo e tradicional não contribuiu no entendimento dos homicídios 

aqui abordados, sendo inicialmente acionada a ação social referente a fins e a valores como 

mecanismo de análise sociológica do problema abordado na tese. 

A sociologia compreensiva baseada na ação social pondera sua utilização nos tipos 

ideais, as quatro formas de ações sociais elencadas acima não ocorrem isoladamente no 

transcurso social. Antes,  são modelos para focalizar a análise, determinando uma limitação 

favorável a pesquisa: 

Obtém-se o tipo ideal (...) acentuando unilateralmente um ou vários 
pontos de vista e encadeando uma multidão de fenômenos isolados, 

difusos e discretos, que se encontram ora em grande número, ora em 

pequeno número, até o mínimo possível, que se ordena segundo os 
anteriores pontos de vista escolhidos unilateralmente para formarem 

um quadro de pensamento homogêneo. (WEBER in: FREUND, 2000 

p. 48) 

O que nos fez recorrer de início as teorias weberianas para ferramentas sociológicas de 

análise foi a não compreensão inicial da maneira como as tentativas de homicídios e os 

próprios homicídios eram praticados.  Esta não compreensão gerou por sua vez indagações 

devido a situações como:  Dois jovens
12

 que moram a menos de 500 metros de distância um 

do outro trocam tiros e permanecem morando no mesmo lugar sem trocarem tiros 

novamente, ou sem posteriormente nenhum tentar vingança pelo ocorrido, por que desta 

inércia posterior a esta troca de tiros? Quais estruturas sociais agiam para que o fato não 

mais se repetisse? Por que não haveria por parte de atores sociais que já haviam sofrido 

várias tentativas de homicídios a iniciativa de elaborar estratégias para a eliminação de seus 

inimigos, apenas deixando para um encontro ao acaso na via pública acertos de contas? E 

mesmo quando decididos a exercerem vingança esses atores a praticam em festas, bares, na 

rua, mesmo sabendo onde seu inimigo reside. 

 

                                                             
12 Os codinomes dos dois jovens são Lagartixa e João. 
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Pesquisador – (...) Você tem inimigos? 

Fuleiro
13

 – Tem! Tem, Tem! 

P –  Tem né! Já morreu algum dos seus inimigos? 

F – Pela minha mão não!Pelas mãos dos outros já! Já Morreu 

um bocado! Pelas minhas mãos não, pelas mãos dos outros. 

P – Tem alguns vivos... Tem vivos também? 

F – Tem! Tem, Tem! 

P – Sabe quantos mais ou menos, uns dez, doze, cinco? 

F – Uns dez caras, uns dez boys só! 

P – E se encontrar... 

F – Não é deles vim atrás, é da gente ta andando no meio da rua 

a se bater de frente, se ele tiver armado ele atira, se eu tiver, eu ainda 

penso duas vezes porque eu tenho um filho para criar, mas é melhor 

fazer, do que ele chegar e fazer, porque ele já tentou uma vez. 

 

As descrições das trocas de tiros feitas pelos atores sociais, e algumas que foram 

testemunhadas, mais parecem tiros disparados a esmo. Tudo se passa com a munição apenas  

que a arma suporta, não se carregando mais munição de reserva.  Muitas vezes os “alvos” 

destes primeiros disparos se reúnem e descem para uma investida contra os inimigos nos 

mesmos moldes “táticos”, qual o significado destas posturas? 

Fuleiro – (...) Tá um dia todo mundo cheirando
14

, com arma, 

com duas três armas, e aí vamos descer lá, pega a bicicleta e 

desce, se não tiver ninguém a gente da uns tiros para cima  e 

volta, (...) agora se pegar não dispensa não! 

F - A gente foi curtir o show, aí terminou, saiu eu e mais cinco 

colegas... Eu e mais seis colegas...  

P - Todos armados? 

F- Não! Só tinha uma arma dentro do carro, que era do 

motorista, quando a gente saiu do show encontra uma galera 

querendo quebra a gente, a gente correu, pegou o carro e saiu 

                                                             
13 Todos os nomes e apelidos foram trocados por codinomes. 
14 Cheirando cocaína 
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(...) chegando na rua La fora da festa agente foi e atirou e foi 

embora e o povo ficou baleado no meio da rua! 

P  - Você atingiu alguém nesse dia? 

 João - Rapaz, eu não sei que foi tanto tiro, bala de um lado bala 

de outro, e eu não sei quem eu atingi se a bala pegou ou, não só 

sei que foi. 

 

Ao perguntar a um dos atores sociais entrevistados se eles treinariam tiros antes de irem 

a uma investida, a resposta foi: 

Pesquisador - Escute! Quando tu vai pegar na arma pela 

primeira vez, treina para atirar?   

Fuleiro- Não! 

P – Treina não! 

F – Treino logo no alvo
15

... 

P- Atira logo no alvo é... 

F- Pegando, e não sabe nem atirar, mas vai tiro adoidado
16

, aqui 

na rua é direto, já descarregou bem umas três vezes
17

. 

A perspectiva teórica de que os indivíduos orientam suas ações pelo comportamento dos 

outros, ajudou no processo inicial de compreensão entre as formas como ocorriam os 

homicídios e as ligações com as estruturas sociais que assim determinavam que eles 

ocorressem, ou seja, centramos inicialmente estes atos como ação social, assim tinha-se uma 

base sociológica para a interpretação. Buscou-se a identificação das características referentes 

à ação social nos homicídios e tentativas. 

Discorrendo sobre a ação racional, Weber ainda explica:  

Age de maneira racional referente a fins quem orienta sua ação pelos 
fins, meios e conseqüências secundárias, ponderando racionalmente 

tanto os meios em relação às conseqüências secundárias, assim como 

os diferentes fins possíveis entre si: isto é que não age nem de modo 

                                                             
15 Não praticam tiros, os primeiros tiros são dados nos inimigos, que aqui ele chamou de alvo. 
16 Tiro adoidado aqui faz referência a muitos tiros em muitas direções 
17 Referência a descarregar toda a munição da arma. 
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afetivo (e particularmente não-emocional) nem de modo tradicional. 

(WEBER, 2000, p.16) 

Nos discursos dos atores sociais que, neste trabalho, figuram aparecem trechos 

indicadores deste tipo de ação social: 

Fuleiro – (...) gente tá andando no meio da rua a se bater de frente
18

, se 

ele tiver armado ele atira, se eu tiver, eu ainda penso duas vezes 

porque eu tenho um filho para criar, mas é melhor fazer, do que ele 

chegar e fazer, porque ele já tentou uma vez. 

Novo - Porque às vezes um não quer e o outro quer, e para evitar rixa 

resolve matar do que morrer. 

H- Você atirou pra matar mesmo? 

JB- Atirei pra matar, fui pra resolver, pra pegar a bandeira mesmo. 

P - E por que você acha você fez isso porque realmente...? 

JB- Realmente porque eu tava no meu..., assim vou falar uma coisa 

bem, eu tava no meu egocentrismo geral. Egocentrismo. 

P - Sei. 

JB- Eu tava no meu auge sendo conhecido por muita gente eu não 

queria perder essa fama que eu tinha ganhado rapidamente. 

P - Sei. 

JB- No meio do crime é assim, eu não queria perder, eu queria 

mais pra dá exemplo, entendeu? 

 

Há estruturas discursivas que poderiam ser relacionadas com uma ação racional 

referente a valores: 

H- Sei. 

JB - Para ser colocado o que é que eu posso fazer ou tenho 

coragem de fazer.
19

 

JB - Antes eu havia dito que se eu apontasse um revólver pra 

alguma pessoa, (...) aí disse que no dia que eu comprasse um revólver 

eu atiro pode ser quem for; aí eu comprei pra dá a palavra no dia do 

homicídio. 

                                                             
18 “Se bater de frente” seria encontrar-se com o inimigo.  

19 Referindo-se ao ato de ter cometido um homicídio. 
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As estruturas interpretativas weberianas nos orientaram inicialmente no processo de 

compreensão referente a interpretação dos atos homicidas, através da observação dos 

homicídios e tentativas como uma ação social, fixando o fenômeno estudado como oriundo de 

estruturas sociais que poderiam ser determinadas. Porém, a análise dos atos violentos que 

foram abordados no decorrer da pesquisa apresentava certa complexidade; e a observação 

através dos tipos puros como ação racional referente a fins e a valores, implicaria em uma 

limitação analítica que não achamos interessante para a compreensão do trabalho. A 

complexidade referida acima implicava que a gama de relações que envolviam os homicídios 

e suas tentativas ora apareciam como simplistas, ou até fúteis, ora relacionados a estruturas 

complexas das relações sociais entre os envolvidos. 

H - E você sabe me contar um caso de que como foi, não em 

quem mais como e que era, como foi a sua ação ? 

João - Foi assim porque a gente era dividido por bairro, e tinha 

um bairro chamado que era o de cidade praia, o Nova Natal e o Vale 

Dourado e sempre quando a gente ia curtir o Grafith sempre rolava 

aquelas brigas na festa e acontecia  eles descia metia bala na gente e a 

gente subia. 

 

H – Beleza, qual é o pior tipo de pessoa que existe no mundo? 

Gordo – O covarde 

H- O covarde! Como é o cara covarde? 

G - O cara covarde é aquele que é teu amigo na frente e nas 

costa te apunhala! 

H – Conheceu algum? 

G - Conheci. 

H -  Se tu cruzar com um cara desse, tu queima
20

? 

G – Com certeza! É só esperar a oportunidade.  

 

                                                             
20 “Queimar” faz referência a matar. 
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H – Você lembra como foi a ação dos tiros? 

Fininho – Foi da mesma maneira né! Na época a gente ia muito 

para comício, o pessoal botava Bandas para tocar, agente ia, isso 

aconteceu lá no Parque dos Coqueiros, quando a gente vinha, ai pegue 

droga, maconha, comprimidozinho, o pessoal chamava na época de 

ripinol, tava com um vinte dois
21

, pegue briga, pronto, quando viemos 

embora pegamos o ferro
22

  e viemos andando, quem tivesse na rua 

com cara de malhado
23

 a gente mete bala. 

 

A análise das estruturas sociais que determinavam as formas de agir para as práticas dos 

homicídios aqui abordados sofreriam uma limitação indesejável, uma vez que levamos em 

consideração comportamentos unilateralmente identificados como ação racional, mediante 

fins ou valores, ficando esta estrutura analítica apresenta-se apenas como responsável pela 

fixação das formas das ações decorrentes em homicídios, e suas tentativas como fixadora 

destes atos na estrutura social. 

Também se acreditou que, ao abordar as ações homicidas que surgem neste trabalho 

pela ação racional, seria ignorar toda uma gama de desigualdades, falta de oportunidade e 

precarização diversas na vida dos atores sociais aqui apresentados, impostas por dificuldades 

inúmeras, entre elas financeiras. Assim tínhamos um problema teórico a ser resolvido. 

 

 

3.1 – Teorias e ação 

Em uma sociologia do conhecimento fica patente que a realidade é construída 

socialmente, e que essa realidade não depende de nossa própria volição, variando estas 

realidades conforme a estrutura social que envolve o indivíduo: O que é “real” para um 

                                                             
21 “Vinte dois” revolver calibre 22 
22 “Ferro” referência à arma de fogo 
23 “Malhado” indivíduo que não merece confiança, consumido pelo vício, pouco valorizado. 
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monge tibetano pode não ser real para um homem de negócios americano. O “conhecimento” 

do criminoso é diferente do “conhecimento” do criminalista (BERGER, LUCKMANN, 1985) 

Tanto em uma sociologia compreensiva quanto na do conhecimento, a base 

interpretativa passa pela tomada de posição dos indivíduos dentro de estruturas, que naquela 

observa os indivíduos como origem para assim determinar todo o transcurso social; neste 

observa-se o social agindo sobre os indivíduos criando “realidades”. 

As duas perspectivas, em alguns sentidos opostas, abarcam similarmente a 

reflexibilidade, diferenciando no ponto de origem das teorias, uma parte do indivíduo para 

construir a análise, a outra, do social, mas as duas constroem indivíduos que agem e são 

“agidos” por mecanismos sociais, os indivíduos não agem só nem ao acaso. Esta forma de 

agir tendo como suporte valores, normas sociais, ou seja, provenientes de mecanismos sociais 

que se apoderam e são apoderados pelos indivíduos, foi identificada também em uma 

aproximação entre Sociologia e Psicologia, denominada de auto-identidade sendo uma 

maneira de agir, persistente no tempo, com base em valores sociais ... 

A auto-identidade, em outras palavras, não é algo simplesmente 

apresentado, como resultado das continuidades do sistema de ação do 

indivíduo, mas algo que deve ser criado e sustentado rotineiramente 
nas atividades reflexivas do indivíduo. (GIDDENS, 2003, p.54)  

Bourdieu observa mais a fundo as estruturas que determinariam o comportamento 

social, além de apontar o próprio interesse pelo jogo social, que acaba suscitando o habitus, já 

articulando assim o comportamento e as estruturas sociais, observa escritos, obras proféticas, 

escritos religiosos como capazes de modificar esquemas de percepção, mas é na ação, no 

fazer que é ajustado ao habitus e ao campo que os agentes sociais se temporalizam 

(BOURDIEU, 1997). Ou seja, criam suas marcas indeléveis no tempo e na estrutura social. 

Nestas perspectivas teóricas tocadas até aqui, há deslocamento do individuo como 

origem, agente ou agido, mais ou menos ativo, mas ocorre um traço em comum, que é o 
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principio básico que usamos para determinar o início da análise, a ação, o agir dos indivíduos. 

Este agir é o ponto de partida para a busca de compreensão, e o que causou as primeiras 

indagações: Por que tantas mortes? Por que se mata da maneira que se mata? Qual a ligação 

entre as mortes e a maneira de suas práticas? Deste modo a ação dos agentes sociais tornou-se 

base também para a nossa pesquisa, o que não acarreta, evidentemente, nenhuma novidade em 

Sociologia.  

3.2.  Estilo de pensamento 
 

As complexas relações sociais que se expressam nas tentativas e homicídios aqui 

relatados pelos agentes sociais implicam, em uma observação mais ampla destas relações, 

como resultantes em assassinatos, bem como orientadora da forma como as ações se 

desenham na hora desta prática. Uma observação destas ações baseadas nos tipos puros 

implicaria na não focalização, ou redução de importância de determinadas influências que 

ficariam de fora da observação por uma construção acentuada nos tipos puros unilateralmente 

(FREUND, 2000). 

Uma conceituação que nos aproximou de um entendimento das múltiplas relações 

presentes nas estruturas sociais que envolvem as ações aqui abordadas, mas no sentido de 

inspiração na busca do sentido atribuído pelos agentes sociais a estes atos, e como estes 

sentidos contribuíam para sua ocorrência, seria o estilo de pensamento de Fleck, trabalhado 

por Mary Douglas; para a autora o estilo de pensamento propiciaria o contexto e fixaria 

limites para o julgamento do agente social à realidade objetiva (DOUGLAS, 1998). 

Entretanto, ao observar de mais perto o trabalho do autor percebemos que não há uma 

robustez teórica e acaba ocorrendo que Fleck restringe muito a análise, apontando pouca ou 

nenhuma consciência dos estilos de pensamento. 
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O individuo, no contexto coletivo, nunca, ou quase nunca, tem 

consciência do estilo de pensamento predominante que, quase sempre, 

exerce uma força absolutamente compulsiva sobre seu pensamento, e 
com o qual não é possível discordar. (FLECK In: DOUGLAS, 1998, 

p. 26) 

Douglas aponta esta soberania do conceito de Fleck sobre os indivíduos: 

Para Fleck o estilo de pensamento é tão soberano para o pensador 

quanto a representação coletiva o era na cultura primitiva, segundo 

defendia Durkheim. (DOUGLAS, 1998, p.26) 

Douglas aproxima o conceito de Fleck da densidade moral presente na teoria 

Durkheimiana, e aponta divergências, como a acusação da referência pia dos durkheimianos 

aos fatos científicos feita por Fleck, e  a “minimização reducionista” dos cientistas por este, 

que alguns autores apontaram.  

A postura de Douglas em relação às dissidências acima relatadas é de uma postura 

instrumental das teorias, determinando que  algumas vezes um autor tem a melhor resposta, e 

outras vezes, o outro. E é nesta premissa que buscamos a focalização momentânea através do 

estilo de pensamento para uma compreensão dos problemas aqui colocados em análise. 

Para uma empreitada sociológica com base no conceito de estilo de pensamento, 

Douglas (1998) afirma que não deve ocorrer uma separação entre estilo de pensamento de 

pensamento de coletividade, que na prática, aqui entendida, implicaria numa ligação reflexiva 

entre a estrutura social e o estilo de pensamente este oriundo das estruturas sociais, e agindo 

sobre aquelas, através do individuo, em uma postura ativa dentro de estruturas sociais 

determinadoras de posturas. Dito desta maneira, parece antagônico, mas é o mecanismo social 

posto em funcionamento pelos indivíduos, por exemplo, os indivíduos desviantes devem 

escolher entre comportamentos sociais construídos e apresentados pela sociedade como 

desviantes. (CUSSON, 1985). 
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O conceito de Fleck permitiu um deslocamento mais amplo na análise aqui exposta, 

segundo a observação de uma forma de pensar de uma coletividade agindo sobre o agir 

individual, implicando uma postura a meio termo de uma preponderância individual e social 

para a observação. 

Entretanto, a estrutura analítica Fleckiana acabou por impor limites à observação, uma 

vez que não fornece substrato para a análise de como os estilos de pensamento determinariam 

a ação, sendo direcionado o seu pensamento para o fluxo entre estilos de pensamento ou a 

ausência deste fluxo, uma equipe de estudiosos sobre determinado tema específico constituiria 

um coletivo de pensamento, participando estes profissionais de outros coletivos de 

pensamento, que ao transitarem entre eles produziam um certo fluxo de ideias (DESIREÉ, 

2010) 

Encontramos dificuldades de interpretação na aplicação das teorias até aqui abordadas 

para a observação do fenômeno estudado, até o presente, o transcurso por estas teorias 

implicaram em um entendimento da ligação entre o fenômeno social abordado e as estruturas 

sociais, mas falharam quando colocadas em julgo das ações práticas: 

Fuleiro  – Rapaz! O mais recente foi o finado Titi, o mais recente! 

Tava três colegas meus na frente da casa dele, apareceu dois 

boyzinhos de bicicleta, deram um tiro de longe, não sei se foi para 

fazer medo, sei que ele atirou, deu um tiro! Pegou na virilha do 

menino, deu hemorragia interna, morreu na hora! A SAMU veio, 

tentou fazer os primeiros socorros, mas não deu não! 

P – Você sabe qual o motivo por que ele recebeu o tiro? 

F – Briga. Negócio de Vale Dourado e Pantanal. Só briga mesmo! 

Outro morreu por causa de droga! Fumava crack. Passava a noite na 

rua roubando, aí amanheceu o dia morto, deram cinco tiros nele, 

espancaram e deram cinco tiros! 

(interrupção – uma terceira pessoa presente no ambiente) – 

Tinha um revólver e foi roubar, um amigo dele, se fazia de amigo! 

Com olho grande matou ele para comer o revolver e as peças que ele 

tinha roubado. 
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F – O outro tinha um revólver desceu lá embaixo... foi assim! Pegou 

um revolver emprestado e foi roubar, pediu uma bicicleta emprestada 

também, aí foi vender na casa de um amigo dele lá embaixo. Chegou 

lá mostrou o celular, ai os amigos dele disse (perguntaram) – Arrumou 

estes telefones com quem? Ele disse: Eu roubei! Com esse revolver 

aqui! Ai mostrou o revólver, o amigo dele ficou de olho na arma, 

pegou e mandou um boy dispensar ele, quando ele foi embora o cara 

pegou outra bicicleta, arrudiou a rua e rendeu ele, tomou a bicicleta os 

dois telefones e o revólver (...) quando foi de noite esse mesmo rapaz 

que perdeu as peças voltou lá para tomar satisfação com o amigo dele, 

aí esse outro rapaz fez uns arrumados, deu uma pedra de crack para 

outro fumar com esse menino que era viciado, o que estava com as 

peças e perdeu! Ai mataram ele no arrumado. 

P –Arrumado? 

F – Arrumado é... 

P – Traição! 

 F – É! Dizer vamos fumar! Vamos dá uma bola, e na hora que tiver 

fumando entra uns cara, como foi o caso dele! Ele tava fumando 

acocado, chegou dois caras, chegou bem pertinho dele assim e deram 

cinco tiros na cabeça dele. 

 

As formas como ocorreram alguns homicídios, como podemos observar pelos discursos 

acima, implicam uma nebulosa observação quando usamos conceitos como ação racional 

referente a fins, ou estilo de pensamento, quando não há um aprofundamento de como os 

estilos determinam ações práticas. Como exemplo, encontramos dificuldades em limitar os 

atos escritos acima uma observação de tipos puros, mesmo entendendo estas ações como 

ações sociais. A forma como Fleck apresenta seu conceito cria dificuldades para entender a 

compreensão dos sentidos que os agentes sociais atribuem a ações como estas que acabamos 

de relatar.  Esta dificuldade que encontramos em trabalhar o conceito de Fleck para a análise 

das ações retratadas aqui, estaria ancorada, não só na mudança de rumo destacada por Desireé 

(2010) mas também na forma resumida em que se encontra o conceito de estilo de 

pensamento, implicando em dificuldades práticas, não há em Fleck indicações de como 

rastrear o estilo de pensamento em ações sociais, este problema também foi exposto por 
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Thomas Kuhn, que não poupa críticas ao conceito Fleckiano, considerando esta conceituação 

de equivocada: 

 (...) considero este conceito intrinsecamente equivocado e uma fonte 

permanente de tensão no texto de Fleck. Colocado de maneira 
resumida, a coletividade de pensamento parece funcionar como a 

mente individual em larga escala, pelo fato de muitas pessoas o 

possuírem (ou serem possuídas por ele). (KUHN; In: DOUGLAS, 

1979, p. 29). 

Estes eram os nossos problemas teóricos, todas as abordagens teóricas escolhidas 

acabavam por limitar em algum ponto a análise. Para superação deste problema acabamos por 

construir o suporte teórico criando um conceito que usava as estruturas analíticas que 

tentávamos utilizar e que também tinha em si uma continuidade própria onde as demais 

falhavam. Portanto  foi criado um aporte teórico baseado na ação social de Weber, no estilo 

de pensamento de Fleck e nos estudos das instituições de Mary Douglas, o que chamamos de 

mapas sociais-mentais, os quais passam a ser esclarecidos agora. 

3.3. Mapas-sociais-mentais 
 

O pressuposto de que toda atividade desenvolvida socialmente tem como base 

mecanismos presentes na estrutura social na mesma sociedade onde a atividade é praticada 

orienta o nosso trabalho sociológico, além de ser um paradigma das ciências humanas atuais: 

“(...) as ciências humanas vêm esclarecer que tudo que diz respeito ao comportamento social 

do homem e sua vida individual e coletiva têm origem social e histórica (...)” (SOUZA 

FILHO, 2001, p.14). 

Estruturas sociais interferindo nas interpretações de atos ilícitos já foi alvo de um 

trabalho monográfico nosso onde conceituamos a recompensa social, e demonstramos haver 

vantagens oriundas das estruturas sociais para o individuo que comete ações ilícitas; para o 

trabalho abordamos os assaltos a bancos, e indicamos categorias sociais construídas 
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discursivamente, mas com resultados práticos que concorreriam em vantagens para os 

assaltantes de banco:  

A recompensa social apresenta-se como produto da projeção destas 

categorias no âmbito social através dos discursos, assim como as 
categorias são perpassadas dos valores produzidos pela cultura local, 

que são expressos através de falas sobre a ação, resultando na 

recompensa social, que irá determinar uma relação prática expressa 

nas vantagens que o assaltante de banco obtém pela atividade 
exercida. (MELO, 2007, p.50) 

Uma uniformização da análise através do conceito ação social de Weber e do estilo de 

pensamento de Fleck não foi possível, deste modo construímos uma ferramenta analítica, que 

engloba estes conceitos, orientado pela análise de Mary Douglas ao abordar como as 

instituições determinam o pensamento, construímos assim, o que chamamos de mapas 

sociais-mentais, que teria como conceito: Estruturas cognitivas provenientes de valores 

culturais, interiores ou exteriores ao local onde o indivíduo reside
24

, com força suficiente 

para fazer os indivíduos se orientarem por esta estrutura, norteadas por representações, 

dando a este individuo uma visão do mundo com base nesta estrutura, orientando suas ações 

e o sentido dado a estas. 

Com esta conceituação ampliamos o foco da análise, abrindo a abordagem para diversas 

relações que implicariam em valores que podem ser relacionados aos homicídios, e que, 

portanto, teriam relação com os sentidos atribuídos a estes homicídios, ao mesmo tempo em 

que fechamos o estudo sobre as estruturas determinantes de valores, o que não ocorreria na 

busca por determinações de ação racional ou do estilo de pensamento por trás dos homicídios 

                                                             
24 Hoje as relações sociais não estão mais determinadas apenas por contextos das relações sociais locais, é o 
que Giddens (2003) chama de “deslocamento”. Um exemplo seria a construção de um conjunto 
habitacional no município de Florânia no Rio Grande do Norte, contando menos de dez casas, para famílias 
pobres, com alguns integrantes destas famílias com “passagem pela polícia”, o que acabou por determinar 
o apelido do local de Complexo, em referência aos complexos de favelas dominadas pelo tráfico no Rio de 
Janeiro. Outro exemplo, seria o bairro São Francisco na cidade de Alto do Rodrigues, por apresentar 
algumas pessoas usuárias de drogas é chamado de Favela, tido na cidade como local violentíssimo e que 
“você não deve passar depois de meia noite”, pois sofrerá algum crime, com certeza. O que não 
corresponde à realidade.  
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deslocando o foco para além do nosso interesse, projetando-o em estruturas que não 

abarcariam o objetivo da investigação, como cálculo racional etc. 

 A competência dos agentes sociais não está apenas ligada a consciência discursiva em 

relação a sua prática. São capazes de prosseguir, dão significados a suas práticas, vivem o 

cotidiano e significam suas ações em termos de naturalização dessas. “A consciência prática é 

a âncora cognitiva e emocional da sensação de segurança ontológica característica de amplos 

segmentos da atividade humana em todas as culturas” ( GIDDENS, 2003. P. 40). 

O que ocorre é que os agentes não significam simplesmente suas ações após sua 

efetivação, já ocorre uma estrutura que implicam em significado destas ações, que por sua vez 

não é um bloco monolítico. O agente social pode mudar de relações sociais implicando em 

mudanças de estrutura social, o que re-significara suas ações. Por exemplo, pode mudar seu 

convívio entre traficantes para evangélicos, e ao se converter mudará de estrutura que 

modificará o significado que atribuía a sua ação: Antes matava por que era um cabra homem! 

Agora matava porque estava possuído pelo demônio. Houve uma mudança em suas 

orientações, em seu mapa social-mental. 

O indivíduo apreende seu “mundo real” como real, portanto seus valores e suas práticas 

são provenientes de estruturas sociais que se apresentam como reais, sendo naturalizadas 

implicam em ações práticas, tanto referentes a entregar folhetos religiosos e pregar a palavra 

do senhor, quanto trabalhar já na infância “pois trabalho nunca matou ninguém”, até cometer 

assassinatos. Os mapas sociais-mentais são as ferramentas que através do discurso, permitem 

a condensação dos valores em ação, através do que os indivíduos foram capazes de 

interiorizar da estrutura social a qual participam.   
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CAPÍTULO IV: IMAGENS SOCIAIS 

 

A experiência humana de socialização é perpassada fortemente pela linguagem, tanto no 

que se refere à sua aquisição, como nos processos socializadores através dela. A linguagem 

além de ter poder de memória, esta intimamente ligada a memória em si, tanto a nível de 

lembrança individual, quanto de institucionalização das experiências apresentadas como 

coletivas, e que portanto seria portadora de significado, no tempo e no espaço (GIDDENS, 

2003). 

A linguagem portadora de significado é bem mais que um conjunto de signos, sendo um 

forte componente da estrutura social, aparecendo os discursos como integrantes desta 

linguagem e que, portanto, pode ser usada como estrutura analítica de sentidos: “A linguagem 

usada na vida cotidiana fornece-me continuadamente as necessárias objetivações e determina 

a ordem em que estas adquirem sentido e na qual a vida cotidiana ganha significado para 

mim.” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 38) 

Buscamos através da análise dos discursos dos atores sociais encontrar estruturas que 

fossem portadoras de significados de suas ações relacionadas aos homicídios. Para isto 

tentamos sintetizar em suas falas “categorias”, para deste modo relacionarmos as ações e 

sentidos destas ações, presentes nestes discursos para a elaboração dos MSM
25

.  

Sobre a construção das categorias através das entrevistas, ensina Maroy: 

A operação intelectual básica de uma análise qualitativa de materiais de 

entrevistas consiste essencialmente em descobrir << categorias >>, quer dizer 

classes pertinentes de objetos, de ação, de pessoas e de acontecimentos. 

Seguidamente trata-se de definir as suas propriedades específicas e de 

conseguir construir um sistema ou um conjunto de relações entre essas 

classes. (MAROY; In: ALBARELO, 1987, p. 118). 

                                                             
25 Mapas-sociais-mentais 
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Buscando categorias construídas socialmente que dariam sentido a ações dos 

homicídios, partindo do pressuposto de que seria possível a observação destas categorias, que 

foram usadas para a construção dos mapas-sociais-mentais através do discurso dos atores 

sociais aqui apresentados: “(...) não há barreiras cognitivas que separem as consciências 

discursivas e prática, como na divisão genérica entre a consciência e o inconsciente.” 

(GIDDENS, 2003). 

Para a construção dos mapas sociais-mentais uma vez que trabalhamos com normas, 

valores, estrutura cognitivas, apresenta-se como imperativo uma descrição dos atores sociais 

entrevistados para a análise do discurso, tentando assim somar subsídios que ajudassem no 

entendimento do modo de agir e pensar deles, englobando nesta descrição aspectos de suas 

vidas, estrutura física, forma de vestir, falar, agir, suas dificuldades, etc. Ou seja, apresentá-los 

como gente.  

4.1. Os atores sociais do nosso trabalho 

 

Fuleiro – Já o conhecia de vista, e um dia ao passar por uma oficina o observei  

explicando como tinha sido o tiro que o tinha atingido. Não falei nada, retornei à oficina e 

explique para o dono que queria marcar uma entrevista com ele, para um trabalho da 

Universidade. Mesmo explicando tudo direito, para não deixar dúvidas, o próprio Fuleiro me 

disse posteriormente que ficou muito desconfiado ao saber simplesmente que queria falar com 

ele. Expliquei mais uma vez, desta vez para o filho do dono da oficina que marcou o primeiro 

encontro. 

Fuleiro é baixo, tem 23 anos, magro, bem jovial, está trabalhando em uma loja de peça 

de moto como mecânico á três meses (data da primeira entrevista). Muito alegre, narra com 

muita vivacidade suas aventuras, e de todos os entrevistados é o que mais me pareceu com 
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vontade de sair do que ele mesmo chamou “mundo do crime”
26

, já trabalhou como moto-boy 

de farmácia, tem um filho, completou o ensino médio, nunca teve carro ou moto, tendo 

freqüentado por dois meses a Igreja Universal do Reino de Deus. 

Conta com detalhes as confusões de que participou, os homicídios de que sabe;  já usou 

e vendeu drogas, têm sete irmãos, dos quais um tem envolvimento com drogas, foi parceiro 

do Gordo, é inimigo do Lagartixa, e trouxe ao meu encontro JB. Estava sempre disposto para 

as entrevista, apresentando um discurso bem articulado. 

Lagartixa – Com dezenove anos de idade, viciado em maconha e crack, tendo ficado 

apenas um mês em um único emprego de sua vida, mora em uma construção de casas 

enfileiradas, onde residem alguns familiares, como se fosse uma pequena, suja e muito 

desorganizada e quase imperceptível, para quem passa, vila. Magro, feio, é o típico portador 

de estereótipos de “marginal” fala com muitas gírias, “anda se balançando”
27

 e faz questão de 

mostrar que é pertencente ao “mundo do crime”, apesar de na primeira entrevista apresentar 

um discurso de que estava se convertendo a uma igreja evangélica. Neste momento, não 

detinha nenhum documento, todos haviam sido perdidos por sua mãe, que não fala com o 

filho. Estudou até o sexto ano, tem dez irmãos, sendo ele o mais velho, mas não o único 

envolvido com assaltos, drogas e tiroteios. É inimigo de João, em quem já atirou. É inimigo 

também de Fuleiro e Gordo, este sendo um antigo parceiro, mas que por problemas de dívidas 

de drogas acabaram se tornando inimigos, tendo o Gordo invadido sua casa duas vezes para 

assassiná-lo. É o típico malhado
28

. No momento de nossa entrevista, encontrava-se foragido 

devido às tentativas de assassinato contra ele cometido pelo Gordo. Foi quem me apresentou o 

                                                             
26 A partir deste ponto usamos o termo “mundo do crime” muito usado pelos atores sociais para designar 
envolvimento com atividades ilícitas como assaltos, homicídios, tráfico... 
 
27 Andar se balançando, com as mãos para trás do corpo, passando de um lado para outro, ao mesmo tempo 
em que o corpo se balança de maneira exagerada, um pouco pendido para trás, é tipicamente conhecido como 
andar de vagabundo. 
28 Indivíduo pouco valorizado, cujas atitudes não estão dentro de normas consideradas valorosas no meio de 
seu entorno social tanto no “mundo do crime” como na vizinhança.  
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Perna, que estava foragido da polícia e se recuperava de tiros que havia tomado, e passava 

uma temporada na casa de Lagartixa. Preso várias vezes, vítima de várias surras, e tentativas 

de homicídios. Segundo ele mesmo e outros já está durando muito, ou seja, já era para estar 

morto. Certo dia eu estava jogando dominó próximo à casa de Lagartixa, ele se aproxima e 

senta para jogar uma partida. Era gritante o nervosismo de um senhor que também estava 

jogando, olhando sempre para a esquina com medo de que alguém aparecesse para matar o 

Lagartixa. O senhor ao final da partida se levantou e foi embora, tendo assim acabado o jogo, 

pois o dominó era deste. Muito dos outros entrevistados falavam mal do Lagartixa, que já foi 

preso mais de seis vezes. 

João – Com vinte e dois anos, magro, de estatura mediana, metido a namorador e a 

esperto, o vejo sempre fazendo bicos como servente de pedreiro, limpando mato, pintando 

casas. Nunca teve carteira assinada e está matriculado no Projovem. Frequenta, embora muito 

raramente, a igreja católica. Mora só, tem quatro irmãos, tendo saído de casa por causa de 

discussões. Já usou e vendeu drogas, tendo uma vez sido contratado para limpar, ciscar e 

jogar no lixo o mato, recebendo o dinheiro antes, deixou o serviço pela metade. Espancava de 

vez em quando o Lagartixa, que lhe preparou um “arrumado”, foi vítima de tiros deste que 

não o atingiu. Foi inimigo do Gordo, mas não o é mais;  preso por brigas, já atirou segundo 

ele, em muita gente, mas sem nunca ter matado ninguém; foi vítima de uma tentativa de 

homicídio, quando encostaram uma pistola em sua cabeça, que “engasgou” na hora em que 

apertaram o gatilho. O autor desta tentativa foi assassinado posteriormente.  

Na semana da ultima entrevista, foi confundido com um assaltante de uma padaria, 

ficou mais de cinqüenta minutos de joelhos no calçamento, até que a vítima chegasse e falasse 

para os policiais que não tinha sido ele; “parecia, mas não era ele”, os PMs o dispensaram 

com um “Foi mal, boy”, um tapa na cabeça e a frase “É de rotina”.    
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Novo – Com vinte e seis anos, baixo, gordo, fala muito tranqüila, há seis anos 

trabalhando no mesmo local, tem um filho, cuja  mãe está presa por homicídio, estudou até o 

quarto ano do fundamental, mora com a mãe, que sempre anda à sua procura nos bares, 

preocupada com a segurança do filho. Certa vez no carnaval em Macau sofreu uma agressão 

perpetrada por várias pessoas o que fez com que ele passasse mais de um mês com o rosto 

bastante deformado; agressão esta que ele já retribuiu a outras pessoas várias vezes, em festas 

e jogos. Têm três irmãos: um deficiente e outro “trabalhador” e o terceiro envolvido no 

“mundo do crime”. Em uma tentativa de assassinato deste ultimo irmão, houve uma troca de 

tiros que acabou atingindo uma criança, que se dirigia a um ponto comercial no intuito de 

comprar uma vela para botar no bolo de aniversário da festa surpresa que preparava para a 

mãe. Sua família é numerosa, brincava-se dizendo que eles queriam dominar o mundo; o 

curioso é que eles falam que a metade é muito trabalhadora e a outra envolvida no “mudo do 

crime”. 

JB – Vinte e três anos, há cinco paraplégico, vítima de um tiro que atingiu seu braço, 

percorreu o corpo e parou em sua coluna. Tomou este tiro por vingança; por ser líder de uma 

torcida organizada, foi recuperar uma bandeira tomada por um integrante de uma torcida rival, 

ao chegar ao local encontrou o rapaz que procurava, pediu a bandeira, como o rapaz sorriu, 

sacou uma arma e disparou um tiro à queima roupa em sua cabeça, o único tiro que disparou 

em sua vida. Fala sempre sorrindo, conta com um certo saudosismo suas aventuras, 

dificilmente olhava no meu rosto. O rapaz que deu os disparos que o deixou de cadeiras de 

rodas havia sido morto na semana da primeira entrevista. Chegou de fusca, trazido por 

Fuleiro, acompanhado de mais dois amigos e uma criança. Um dos entrevistados afirmou que 

ninguém dava nada por ele, antes dele cometer o homicídio, ficando assim conhecido e 

considerado, praticando também assalto a ônibus e vans. 
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Gordo. Taciturno, vinte e dois anos, autor de vários homicídios, já trabalhou de carteira 

assinada seis meses, sabe trabalhar de pedreiro. Está atualmente em um posto de gasolina, 

estudou até o primeiro ano do ensino médio, tem os dois pais evangélicos, tendo freqüentado 

por algum tempo a Igreja Assembléia de Deus. Têm cinco irmãos dos quais alguns já se 

envolveram com assalto, drogas, mas “já pararam graças a Deus”. Na semana da última 

entrevista, havia cometido outro homicídio. Já foi preso, viciado em drogas, tendo também já 

vendido entorpecente. Cheguei até ele através de Fuleiro, sempre desconfiado, mas falante. 

Ao se dirigir certo dia para mais uma entrevista, o Gordo deu de frente comigo falando com 

João, tinha informações que os dois eram inimigos e meu pensamento foi exatamente esse: 

“Fudel”, pois ele não hesitaria em atirar num inimigo. Olhou pra mim e disse que aguardaria 

pois tinha novidades, depois fui informado que a inimizade dos dois não mais existia, mas 

também não eram amigos, pois o Gordo já tinha atirado em João, e como suas mães se 

conheciam, tinham interferido na rixa.  

Fininho – Anda sumido pois foi acusado do roubo de uma furadeira. É o mais velhos de 

todos os entrevistados, trinta e um anos. Tem a idéia de que  posso fazer um livro da vida 

dele. Viciado em crack, toda vez que me encontra pede dinheiro para “dar uma bola”. Já 

tomou uma facada em uma confusão pela partilha de um roubo, é o típico noiado
29

. Muito 

magro e feio, falar pausadamente. O rapaz que teve a furadeira roubada falou que estava com 

vontade de mandar alguém dar um jeito nele, mas estava com medo. Está sempre 

apresentando-se de maneira meio subserviente, consegue realizar poucos bicos por acharem 

ele pouco confiável. 

Perna – Quando o encontrei pela primeira vez estava foragido na casa do Lagartixa, 

baleado atingindo por cinco tiros. Extremamente desconfiado, desmarcou algumas vezes as 

entrevistas; pequeno e magro, vinte e três anos, trabalhou carregando e descarregando carros 

                                                             
29 Indivíduo que vive constantemente sobre efeito de drogas (nóia), e apresenta um aspecto deteriorado. 
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em feiras livres e de servente de pedreiro, tendo estudado até o oitavo ano do ensino médio. 

Freqüentou a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembléia de Deus, já possuiu uma 

moto que lhe foi dada em pagamento de uma dívida de drogas. Tem muita raiva da mãe por 

tê-lo abandonado ainda criança dentro de uma banheira no quintal de casa. Realizei as 

entrevistas com ele no casebre de Lagartixa, tendo um destes encontros transcorrido de 

maneira tensa. Ao chegar me pediu uma ajuda para comprar remédio para sua perna, ao abri a 

carteira percebi que ele e o Lagartixa entreolharam-se. Fui logo dizendo: “Rapaz você está 

com muita sorte, meus últimos cinco reais, passei esse mês todo liso”. Realizei a entrevista 

sem tirar o olho dos dois, peguei um pedaço de pau que estava próximo à cama na qual estava 

sentado o Perna. Criei uma história sobre uma paulada que dei em alguém e fingi ligar para 

casa dizendo mais ou menos onde estava. O clima de tensão era visível entre nós três.   

4.2.  Categorias encontradas 
 

Antes de serem exibidas propriamente as categorias construídas para a análise, é 

necessário falar de uma experiência que teria relação com a mesma estrutura social na qual os 

atores sociais aqui envestigados são envolvidos, levando-os a cometer crimes, mas que por 

sua natureza de encontro em eventos de jogos potencializa não só as formas de socialização 

como também de experiência de violência: as torcidas organizadas. 

A participação nestas organizações implica o contato do ator social com uma 

experiência de socialização onde a violência é valorizada, fazendo parte da socialização, há 

festas, hinos, símbolos, e o uso da violência e força é tido como valorosa. Uma pessoa 

violente é valorizada por que “é o bichão que tira onda com os outros” nas palavras de um ex-

integrante de torcida. Essa estrutura determina encontros violentos, que podem resultar em 

mortes: 
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Lagartixa – Mais isso aí eu digo não presta não, já passei por tudo isso 

já apanhei muito, já atirei até em boyzinha30, por causa de uma camisa da 

máfia. 

P – Atirou numa menina!? 

L – Sim! Lá nas Rocas. 

P – Baleou?  [responde com a cabeça que sim!] 

P – Sabe se ela morreu? 

L – Morreu não!  

P – Como foi que ela fez? Ela tomou sua camisa? Foi o quê? 

L – Não, ela passou, tava eu e os boys lá de cima, tava bebendo aí ela 

passou e olhou com o rabo do olho, eu já tinha usado muita droga... 

P – Olhou feio foi? 

L – Muita droga! 

P – Estou dizendo, ela olhou feio para você? 

L – A boyzinha? 

P – Sim! 

L– Não ela olhou e ficou olhando e rindo, aí o boy disse:  essa boy foi 

da máfia. Eu disse me dê o ferro31 que eu vou atirá nela...ela tava com a 

camisa. 

P – Ai ela tava com a camisa? 

L– Com a camisa da Máfia, aí eu fui peguei o ferro e saí correndo 

atrás dela e atirei, dei dois tiros nela! 

P – Pegou? Acertou os dois? 

B – Pegou só um!  

 

P – Escute! Você só atira em alguém porque já tem inimizade, ou só 

por que já é de outra torcida já é inimigo? 

Novo – Não! Tem que procurar o que seja meu inimigo. 

P – Mas, geralmente dentro da torcida vai passando um cara, não o 

conhece, mas tá com vocês, com a peça32 perde para outra torcida, o cara 

atira por isso? 

                                                             
30 O mesmo que menina, moça, jovem. 
31 Arma de fogo 
32 Roupa ou acessório com inscrições da torcida organizada usados nos jogos. 
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N – Na luta às vezes atira! 

H – Por que o cara faz isso? Para estar dentro da torcida organizada? 

Tem pessoas que incentivam este tipo de coisa ou não? 

N – Tem! Não é à toa que tem o presidente! 

 

H - O que é que você andou fazendo pra alguém se vingar assim? 

JB - Eu era presidente de torcida organizada, aí cometi um homicídio, 

com três meses depois eles se vingaram. 

H - Se vingaram de você por conta do homicídio né! Foi vinculado ao 

trafico de... 

JB - Foi vinculado a violência da torcida organizada 

H - Há quanto tempo você é dá torcida organizada 

JB - Eu era á dois anos e meio 

H - Dois anos e meio da torcida organizada. Era Presidente? 

JB - Presidente! 

 

A violência gerada pelas torcidas organizadas cruzam aqui os homicídios estudados, 

mas aparece apenas como mais um componente de uma complexa estrutura social, e que pela 

sua própria complexidade merece um estudo a parte. Portanto apenas a encaixamos como 

parte de uma estrutura que contribui para a violência e homicídios, sendo algumas de suas 

características comuns para a elaboração dos mapas-sociais-mentais dos atores sociais 

apresentados neste trabalho.  

Para a construção dos MPSs foi necessária a construção de categorias apresentadas nos 

discursos dos atores sociais, passamos agora a apresentá-las. 

 

4.3.1 Atitude 

 

A atitude, primeira categoria por nós encontrada, ou construída, aparece nos discursos 

como a realização da ação, não é só falar, é o indivíduo que age, ter atitude; significa agir. 
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Esta categoria encontra-se ligada à ação, que por sua vez varia: ter atitude de atirar, praticar 

um assalto, cometer um homicídio. Os indivíduos que agem são considerados com atitude 

detendo, portanto, um certo papel social de homens de ação, os que resolvem, estão prontos 

para agir. 

H- Mas, tava próximo? Tava muito próximo dele? 

J- Quê? Tava, tava! 

H- Mas, você atirou pra matar mesmo? 

JB- Atirei pra matar, fui pra resolver, pra pegar a bandeira mesmo. 

Lagartixa – Eu ia para os cantos, passava quatro meses, cinco meses, 

no meio do mundo, quando voltava sempre tava com ele, toda vez que 

voltava, quando eu tava fora ninguém me ajudava não, por que eu tinha 

minha atitude de roubar, fazer as coisas, então sempre eu tava com dinheiro; 

mesmo que eu ficasse preso eu não tava nem ai porque tava preso mesmo, 

não ia se ligar não. 

João - Porque tem treta, não tem coragem de chegar e meter o ferro, aí 

faz o arrumado pra os outros fazer, o cara que não tem atitude e coragem de 

chegar e fazer. 

João – Nunca negar fogo num rolé. Considerar o outro né! 

H – Negar fogo como? 

J – Negar fogo assim na ação! Dizer que vai fazer e fazer e faz e volta, 

diz que vai fazer e... diz que vai trazer uma peça e traz mesmo. 

H – Você tava falando em comédia33 em relação ao cara que é 

comédia, mas o que é um cara comédia? 

J – Um cara comédia é aquele cara que não tem atitude, só quer ser o 

que não é, (...) não é considerado no meio da galera. Onde chega o povo fala: 

Porra você é um comédia! 

H – Em relação a... ele é considerado pelo dinheiro ou pela ação? 

Gordo -  Por dinheiro por droga, por atitude, o cara mata, faz qualquer 

coisa, quem cruzar o caminho dele ele tora, pode ser polícia pode ser quem 

for, cruzou vai pro dedo.34 

H – Por que era legal demais? 

                                                             
33 Um comédia é um cara pouco valorizado, que fala demais, sem atitude, a expressão aproxima esse indivíduo 
de um palhaço, no sentido depreciativo do termo. 
34 Referência a atirar, puxar o gatilho. 
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G – Porque eu, pequeno, no meio de uma ruma de gente grande 

fazendo o que bicho maior do que eu não fazia, chegava o pessoal falava: O 

boy é pequeno, mas é boy doido. Isso incentivava. 

H – Os caras davam o maior valor? 

G – Era! Aí o cara vai achando bonito, chega uma hora que não pode 

mais sair. 

P – O que é que o cara tem que fazer para estar neste meio e ser 

considerado? 

G – Atitude, não ter arrumado com polícia nem ser cabueta.35 

H – Para estar neste meio e ser considerado valente o cara tem que 

fazer o quê? 

G – Ter atitude de fugir da cadeia e matar polícia. 

 

4.3.2. Apanhando da polícia 

 

Uma categoria que ficou aparente na análise das entrevistas foi a de que apanhar da 

polícia não tira prestígio, não reduz a visibilidade, não implica perda de credibilidade para os 

indivíduos “do mundo do crime”. Ressaltamos que não conseguimos associar esta categoria 

diretamente aos homicídios, resolvemos destacá-la por apresentar-se muito regular nos 

discursos dos atores sociais, além de fazer parte da estrutura social que geram os mapas 

sociais-mentais dos indivíduos que abordamos nesta análise. 

H – Apanhar da polícia faz com que o cara fique desconsiderado? 

Gordo – Faz não! 

H – O cara pode levar uma pisa grande que... 

G – Não tem essa não! Tá apanhando da polícia! 

H – Hum hum! 

 G – A polícia é safada. 

                                                             
35 O individuo que delata os outros, o mesmo que o X9 no Rio de Janeiro. 
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H – Como foi a prisão? 

Lagartixa – Apanhei muito! 

H – Apanhou muito, chegou a ir para a delegacia? 

L – Eu? 

H – Sim! 

H – Par delegacia... 

H – Não! Vamos falar do dia em que foi preso aqui! No dia em que 

caiu com a droga. 

L – Pronto! Fomos para a nona!  

H – Pra nona! 

L – Chegamos lá, ficamos todo mundo de joelhos, os policiais davam 

mais em mim e no Gordo, porque diziam que a gente era parceiro! 

H – Parceiro? 

 

H – Ai eles diziam o quê? Os policiais! 

Lagartixa – : “Caba de peia você né? Roubando com força! A gente já 

esta sabendo, na palma da nossa mão a gente já conhece vocês. 

L - Eu disse ta certo! Nos tudo apanhando só, quem apanhava mais era 

eu e o Gordo, os Boy não apanhavam muito não. Novo, Renan não apanhava 

muito não, eles passavam davam só um bufete, mas só quem apanhava mais 

era eu e o Gordo, porque nós tirava onda dentro da cadeia.  

H – Tirava onda!? 

L – Tirava onda! 

  

H - E você já apanhou da polícia? 

João -Já, já! Apanhei umas três vezes,  uma foi porque eu falei: 

“Senhor não bata em mim não eu sou um homem trabalhador,  tô vindo do 

serviço.”, Aí o policial disse: “Cale sua boca que ainda não falei com você”. 

E pá! Deu um no meu ouvido que deu pra ver estrela, eu já apanhei varias 

vezes. 

H - A  polícia já lha bateu? 

Novo – Com certeza! 

H – Você pode contar como foi a situação? 

N -  Me pegou armado. 
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H – Pegou você armado? Foi onde? 

N – Foi aqui! 

H –E tomaram a arma? 

N – Depois me liberaram. 

H -  Por quê? 

N – Porque eles diziam uma coisa que eu não fiz, eu contei pra eles e 

me liberaram. 

 

H – Qual é sua maior raiva? 

F – A polícia do bairro! 

H – Por quê? 

F – Porque não sabe diferenciar vagabundo de homem de bem! Tudo 

pra ele é vagabundo, se é jovem de vinte e cinco anos para baixo, é 90% de 

chance de ser vagabundo, já é escorando, tirando onda, encostando o fuzil na 

cara, pistola, metralhadora, quando o BOPE pega é daquele jeito! 

 

Essas narrativas foram contadas sempre com um misto de revolta  e orgulho, como se 

fossem parte de suas vidas, algo de que não podem se eximir; ruim, mas também como  

experiência de vida. Às vezes relatam de modo cômico, ou com orgulho de ter suportado esse 

tipo de situação.  

Entendemos que esta categoria seria uma expressão do que Bourdieu ( 2007) Chama de 

Ilúsio, o interesse pelo jogo suscitando o Habitius. Ou seja, apanhar da polícia, apesar de 

doloroso e revoltante, faz parte da vida destes atores sociais, servindo também como 

delimitador de ocupação de seu espaço social. Apanhar da polícia para eles significaria 

pertença a um grupo social.  

4.3.3. Consideração 

 

A categoria consideração está envolta na intrincada rede das relações sociais entre os 

pares dos atores sociais que cometem ações ilícitas, sendo vinculada a estas ações, mas que 
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também podem apresentar vínculo com ações não ilícitas. Ter consideração significa dividir 

igualmente o produto do roubo; cobrar tiros que foram dados em seu parceiro, ou amigo; 

entrar em conflito por que ocorreu uma desavença com um amigo em sua presença, pagar 

bebida para um conhecido ou “chegado” que está sem dinheiro, emprestar uma arma para que 

se resolva “uma parada”, ou simplesmente tratar bem outra pessoa. Estas posturas, dentro da 

estrutura social que foi apresentada como integrante da vida dos atores sociais algumas vezes 

acabam em assassinato ou tentativas. 

H – Por que você foi cobrar? 

Gordo – Por que eu estava na hora!36 E ia pegando em mim os tiros! 

H – Aí você... 

G – Desci para cobrar! 

H – Como foi lá a ação? Conte ai com detalhe! 

G – A gente desceu, passou primeiro por detrás da quadra, não vimos 

eles não, quando agente deu o balão pela outra rua, tem um bequinho, quase 

ao lado da quadra, eles estavam em frente a uma casa sentados na calçada. 

H – Aí...? 

G – Eu só fiz enrolar a rua, quando me viram já foram ficando em pé, 

se eu chegasse muito perto não dava para pegar eles, tive que atirar um 

pouquinho de longe. 

H – Quantos tiros? 

G – Dei quatro! 

H – Quatro tiros! Como você sabe que ele ficou de cadeira de rodas? 

G – Os amigos mesmo deles é que comentam. 

 

H – Tem muita gente que atira em outro por causa de consideração? 

João – Tem um bocado! 

H – E como é isso de consideração? 

                                                             
36 Momento em que tentaram assassinar um rapaz que estava na companhia do Gordo. 
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J – Considerar é o cara ser parceiro um do outro, nunca negar fogo em 

uma ação. 

H – A questão de atirar em outro cara faz parte da consideração? 

João – Faz! Se o cara for um chegado37 mesmo, se ele tiver na mesma 

situação, e o parceiro ver ele, ver que o cara vai morrer, ele pode cobrar 

também! 

 

H – Lembra? 

João – Foi assim: Uma semana antes dele morrer, me encontro com 

outra ali na esquina: “João cabra de peia ali, merece morrer”. Ele parou a 

bicicleta do meu lado, eu disse: Tu é um comédia, fica confiando no ferro dos 

outros. Fui em cima dele e pegue pau, aí esse Finado Titi, veio de longe bem 

devargazinho, botou a mão na cintura, eu perguntei se ele ia cobrar a parada 

deste noiado, e disse então cobre, (...) e La da esquina meteu bala em mim.   

 

H – Eu não queria que você contasse em quem foi o cara, nem onde foi, mas 

que você contasse como foi a situação... 

Fuleiro  – Vou contar mais ou menos do começo! Mataram um colega da 

gente, ficamos marcando quem era. A gente foi pro show de Grafith, na volta 

pegamos um carro e saímos atirando no povo, bateu em quatro pessoas, duas 

mulheres e dois homens, mas nenhum morreu não! 

H – Todos eram envolvidos no... 

F – Todos eram envolvidos. 

 

H - Mataram a semana passada! Aí atiraram em você por quê? 

J B- Por Vingança! Porque eu era conhecido. 

H - Estava ligado ao crime que você cometeu o homicídio? 

J – Não! Era porque eu era conhecido, também ele devia ser amigo do 

integrante que eu matei 

                                                             
37 Chegado significa bons amigos, ou parceiros de assalto, assassinato, venda de drogas, há variação, mas 
implica em alguém considerado. 
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H-Ele era da torcida rival? 

J-Era da torcida rival. 

 

Poderíamos incorporar a análise no sentido de entender a  busca por Consideração o 

aporte teórico da Luta por reconhecimento, mas a visão positiva de Honneth (2003) sobre a 

evolução moral da sociedade e luta por reconhecimento, encontra obstáculos referentes a 

ações ilícitas, principalmente vinculadas a assassinatos. 

 

4.3.4. Arrumado 

 

O arrumado apresenta-se como uma forma de ação, servindo em nossa análise como 

ligação entre a ação e certas categorias encontradas. O arrumado consiste em atrair alguém 

para uma emboscada, dissimular uma situação que conduzirá um indivíduo à morte; certificar 

que a vítima estará desarmada levá-lo a um local onde a sua possibilidade de defesa seja 

reduzida. Algumas vezes, estas ações aparecem combinadas, isoladas ou com pequenas 

variações, mas que também caracterizam o arrumado. Este tipo de ação é portadora de tenção 

pois um ator social por consideração a outro, pode conduzir uma terceira pessoa inimiga da 

primeira para um arrumado, onde será morto. Alguém que não tenha coragem de cometer o 

assassinato pode levar alguém que pretende eliminar para outra pessoa matar, caracterizando 

o arrumado. 

 Os que fazem o arrumado detém uma visão antagônica; e este é o foco de tenção, os 

amigos da vítima deste tipo de ação portam um ódio às vezes maior do individuo que fez o 

arrumado do que o executor do homicídio. Este tipo de ação desemboca sempre em novas 

mortes, sendo o sujeito que pratica este tipo de ação visto como considerado por ajudar 
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alguém a se livrar de um inimigo ou covarde, por ter traído a confiança de alguém que ele 

conduziu à morte. Há algumas vezes, participação de mulheres nesta forma de ação. 

H - Esse cara que mataram, sabe como foi? 

João - Foi o seguinte, cara. No show de Grafith,  também a própria boy38 do 

namorado fez o arrumado pra matar, foi a própria dele que ligou para o boy 

lá, e disse que fulano de tal  ta aqui, o bicho veio na moto e mataram ele. 

H -E... arrumado é como se fosse uma traição? 

J - Arrumado é assim você, vamos supor, eu tô aqui na maior moral, 

de repente eu saio e digo pra outro que tem um inimigo e ele tá em tal canto 

ali. Vamos lá? Ai é o arrumado é trairagem. 

H - Geralmente o  cara faz arrumado por que? 

J - Porque tem treta e não tem coragem de chegar e meter o ferro, aí 

faz o arrumado pra os outros fazer, o cara que num tem atitude e coragem de 

chegar e fazer. 

 

H - O cara que faz arrumado fica mal visto pelos outros? 

J – Homem, tu é doido! Diz logo que é cabueta. O cara detona logo! 

Diz logo o cara faz arrumado pro cara morrer, ai vai. Bum, bum, bum! 

(Receberá tiros). 

 

Perna -  Uns dez tiros ou mais! 

H - Dez ou mais! Quer dizer, deram tiros nele depois que ele tava no 

chão? 

P - Ele tava lá sentado, arrochando e fumando mais os cara lá! e os 

cara não fizeram nada. Eu e mais três chegamos e metemos bala nele! Depois 

que os caras disseram que ele não tinha nada a ver, mas já havia sido feito 

não podíamos fazer mais nada.  

H - Mas você sabe se ele tinha? 

                                                             
38 A boy aqui é usada como sinônimo de namorada. 
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P - Eu também não sei não! Na hora o cara não pensa não! Mas eu 

acho que não ele não tinha nada a ver! Que a mulher era cheia de arrumado. 

 

H - Eu ouvi dizer que quem faz arrumado é boyzinha? 

J – É!  Faz para os boys detonar o outro! 

H - Como é  isso? 

J - Arrumado de mulher é o seguinte, pra você, porque ela anda com 

uma galera, ela tá ligada que você tem uns inimigos, ela vai e chama você pra 

um rolé39: “Boy borra sair num rolé, vamos pra tal canto!”  Ai quando chega 

lá seu inimigo está esperando o cara!  Esse é o arrumado delas. 

H - Tem muitas por aqui? 

J – Vixe! Só o que tem aqui!  Um bocado de traíra!  

H - Essas boys não são marcadas não? 

J - A gente, quando descobre que é arrumado, a gente só vai saber 

depois que aconteceu! Porque às vezes o cara vai sair no rolé com ela e não 

sabe que é arrumado, depois que o cara vai saber que foi arrumado pra matar 

ou pra roubar, essas coisas!  

 

H - Geralmente os caras não pegam não as meninas que fazem o 

arrumado? 

João - Mas é porque, geralmente pega!  Como aquele caso do Vale 

Dourado ali que mataram a boy dentro da casa dela á pouco tempo! O 

arrumado ali foi o seguinte, ela pegou começou a vender drogas, ela foi e 

levou o traficante pro cheiro de queijo40, fez o arrumado!  Os caras  foram e 

mataram o cara, aí ela foi presa por causa dessa morte! Não passou uma 

semana que ela saiu da cadeia, os caras foram lá e mataram ela, deram dois 

tiros na cabeça dela por causa da cabuetagem, que ela fez o arrumado.  

 

                                                             
39 Sair para se divertir, dar um passeio. 
40 Local onde a pessoa será morta. 
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Lagartixa  –  Vou contar como foi o do finado Seixas: O finado Seixas 

chegou com o ferro, chegou lá no Jardim Progresso ele e o primo dele, 

chegou lá em Fulano, e disse: “Olhe Fulano”. Mostrou celular assim e disse: 

“Quer compra?” Fulano disse: “Sei não!”, Ele foi e guardou, Seixas fez “olhe 

eu estou armado aqui se ligue ai!”  O Boy disse: “Deixe eu ver teu ferro”, Aí 

o boy amostrou a arma a ele, foi o boy foi e devolveu a arma a ele, 

fez:”Pegue a arma”, Ele disse: “Ta certo”, subiu no camelo41 ai disse eu vou 

embora, ai tava ele e outro boy com esse Fulano que disse: “Come ai essa 

peça de Seixas.” Aí o boy foi deu o balão no camelo e chegou perto de Seixas 

e enquadrou42 - “Bora meu irmão me dá o celular me dá o camelo e me dá o 

ferro.”.  Seixas foi deu as peças, ele ai foi  deu um tiro na perna de Seixas, o 

tirou não pegou não! Seixas foi e veio correndo de lá pra cá, Ai chegou aqui e 

pegou a minha peça, ele morava na rua da casa de Sicrano ali... 

H – Peça é arma né!? 

L – É! Aí pegou minha arma e saiu, botou na cintura quando chegou 

lá, que dobrou o beco ali, tem o terminal, tem aquela rua que vai descendo 

pro Frazão? 

H – Sei! 

L – Que tem uma rua assim que é só mato... 

H – Sei! 

L – Que tem um primeiro andar? 

H – Sei onde é! 

L – Pronto, naquele beco ali, quando dobrou aquele beco ali, os boy já 

vinham esperando ele com três ferros, ai deram dois tiro nele, ele correu e 

caiu, aí quando foi, os boys correu e pegou ele, e quando levantou ele disse: 

“Não me mate não.” O boy foi e deu mais quatro! 

H – Foi? Os caras que atiraram, algum já morreu? 

L – Morreu! 

H – Todos? 

                                                             
41 O termo “camelo” significa bicicleta. 
42 O termo “enquadrar” significa render com arma de fogo. 
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L – Só dois! 

 

Largatixa – O do finado Carlos agora! Finado Carlos roubou uma 

Kenner lá de cima dos boy... 

H – Kenner é uma sandália? 

B – É! Aí de madrugada, não foi ele que roubou não! Quem roubo foi 

outro bicho, aí ele pegou e ia passando de madrugada, aí os boy tava tudo 

bebendo ali naqueles cabaré dali de cima! 

H – Sei! 

B – Aí Carlos entrou num beco, sabe um beco que dá em frente com o 

Interlagos, um beco bem pequenininho mesmo? 

H – Sei! 

B – Pronto! Carlos ia passando, ai o bicho chamou ele e disse: “Pegue, 

Carlos uma peda”43, Deu a peda a ele, aí  pegou a lata, furou a lata e deu pra 

ele dá a paulada44, ai botou fogo quando Carlos fumou, chegou o boy e 

chutou ele assim aqui, que ele bateu com a cabeça na quina da calçada, 

passou uns dez minutos desmaiado, quando ele tornou, assim que acordou os 

boy já diziam: “Vamos matar, vamos matar!”  Eram cinco boy. Carlos botou 

a mão assim, ai o boy foi e deu o primeiro pegou assim, pegou aqui saiu 

atravessou, ele disse, (Carlos) – “Qual foi?” O bicho foi e deu mais três na 

cabeça, quando ele virou assim pegou aqui no toraz. 

 

 

4.3.5. O cabra homem 

 

O cabra homem, é aquele portador de coragem, o que tem atitude, não é um comédia, é 

considerado pelos outros pares, independentemente de suas ações serem lícitas ou ilícitas. 

Esta categoria implica idealização do uso de valores oriundos do meio social tido como lícito, 

                                                             
43 Referência à pedra de crack, que é muito utilizada nos arrumados. Chama-se alguém para o arrumado com o 
pretexto de consumir drogas. 
44 “Dá uma paulada” aqui é usada como sinônimo de fumar uma pedra de crack. 
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como a coragem, não mentir, cumprir a palavra, mas também do meio social das ações 

delituosas; matar, traficar, assaltar, não entregar os parceiros ou amigos para a polícia; sendo 

cabra homem, dependendo da maneira como o indivíduo realiza essas ações. 

 

João - É que ele não foi homem, ele entregou a peça, e foi a primeira 

coisa que eu disse: “Olhe não me entregue não, se os caras chega aí diga que 

é sua porque vai ser daquele jeito.” Também eu peguei ele do jeito que ele 

me cabuetou, a gente pegou ele e metemos bala no lombo dele, ele pinotou 

daqui  

H - Ele ainda tá vivo? 

J – Rapaz, eu não sei não que ele sumiu. 

H - Foi por causa  que ele lhe entregou?45 

J - Foi por causa que ele me cabuetou46, ele não  foi homem, foi cabra 

safado! 

   

H – Qual o pior tipo de pessoa que existe no mundo? 

Gordo – Covarde!  

H – O covarde!? Como é o cara covarde? 

G – O cara covarde é aquele que é teu amigo na frente, mas nas costa 

te apunhala. 

H – Conheceu algum? 

G – Conheci! 

H – Se tu cruzar com um  cara desse você queima? 

G – Com certesa! É só esperar a oportunidade. 

 

JB- Atirei pra matar, fui pra resolver, pra pegar a bandeira mesmo. 

H - É porque você acha você fez isso porque realmente... 

                                                             
45 Referência a uma tentativa de homicídio. 
46 Delatar. 
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J - Realmente porque eu tava no meu ..., assim vou falar uma coisa 

bem, eu tava no meu egocentrismo geral. Egocentrismo. 

H – Sei! 

J - Eu tava no meu auge sendo conhecido por muita gente, eu não 

queria perder essa fama que eu tinha ganhado rapidamente. 

H- Sei. 

J- No meio do crime é assim, eu não queria perder, eu queria mais pra 

dá exemplo, entendeu? 

H- Sei. 

J -Para ser colocado, o que é que eu posso fazer ou tenho coragem de 

fazer. 

 

H – O que o cara tem que fazer para ser considerado um caba homem? 

Gordo – Um caba homem!? 

H – Sim! 

G – Não ter arrumado com a polícia, não viver de cabuetar ninguém, 

não querer ganhar nada nas custa dos outros, não ter olho grande. 

 

Gordo – Um rapaz que me jurava eu derrubei47, que me jurava, era de 

noite, eu derrubei; voltei pra casa, tomei um banho, peguei a boy e passei lá, 

tava cheio de gente, polícia e ele estirado. 

H – E você escutou algum comentário do pessoal? 

G – Um rapaz foi e disse: “Um rapaz passou aí de moto, foi e 

derrubou!” 

H – Mas foi de moto mesmo? 

G – Foi! 

H – A tua namorada sabia? 

G – Depois eu disse a ela. 

H – E aí? 

                                                             
47 Derrubar é usado aqui no sentido de matar. 
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G – Ficou com medo! 

H – Seus amigos ficaram sabendo disso? 

G – Soube! Soube! 

H – Comentaram alguma coisa em relação a isso? 

G -  Comentaram, deram valor porque também era inimigo deles. 

H – Mas pela ação de tu ter ido lá... 

G – Conhece! (risos) O Gordo é doido! 

 

H – Ele é considerado? 

Gordo – É! Tem uns caras que não gosta dele mas são uns safados. 

H – Conte ai como foi? 

G – Ele tava dentro de um bar e o cara deu na cara dele! Ele desceu 

em casa, pegou o revolver e subiu, deu só um tiro nos peito! O camarada saiu 

correndo com o tiro no peito, subiu em cima de uma casa e morreu em cima 

da casa. 

 

Há uma ambigüidade nesta categoria, que aliás aparece em todas as categorias quando 

comparamos o “mundo do crime” com o mundo “lícito”, mas que na categoria cabra homem 

fica mais aparente. Um ator social que não suporta uma tapa no rosto e mata seu agressor, 

pode ser considerado um cabra homem, ou um “marginal”. Havendo sempre essa 

ambigüidade quando comparamos valores que detém traços em comum em ações lícitas ou 

ilícitas: “O valente pode ter seu lugar na comunidade, um tanto ambíguo normalmente, mas 

com pontos positivos. Ser seu amigo é mais compensador do que ser seu inimigo (...) 

(MARQUES, 2002. p. 76). O cabra homem seria também portador desta ambigüidade. 

 

4.3.6. O comédia 
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O comédia é o inverso do cabra homem, é o mentiroso, o que não tem coragem, o que 

faz o arrumado, o que fala muito, o pouco valorizado, o que diz mas não faz, que não exibe os 

valores tidos como dignos de consideração; ao contrário, exibe atitudes que não são tidas 

como valorosas. O termo que é além de classificatório e rotulador, também é pejorativo, 

usado para designar inimigos, como forma de desclassificá-los. É muito comum usarem para 

isso a expressão: Ele é um comédia. 

 

H – Nesse meio vocês chamam uns caras de comédia é... 

Fuleiro – Comédia! É! Esse daí é um comédia!48 Esse é o famoso 

comédia! 

H – Por quê? 

F – Porque ele não fez nada e saiu dizendo a todo mundo que quem 

tinha matado era ele! Aí o que foi que ele levou? Por ele dizer que tinha 

matado, porque os dois boys que tinha matado Titi já tinham morrido, ele 

morreu! 

 

H - Tava falando ali em comédia em relação ao cara que é comédia, 

mas o que é um cara comédia? 

João - Cara comédia é aquele cara que não tem atitude, fala de mais, 

só quer ser o que não é, esse é o comédia! Fica com arma dos outros, não tem 

nada nessa vida, ameaça Deus e o mundo, rouba, se suja por merda, por 

besteira, esse é o comédia! Não é considerado no meio da galera, onde chega 

o povo  fala:  “Porra  você e um comedia!”  

 

H - Esse cara que você tá falando não precisa dizer nome não, que eu 

escutei ali ele é um comédia? 

J - É um comédia!  

                                                             
48 Referência a um rapaz que não teria cometido um homicídio, mas andou espalhando a notícia que teria 
participado. 
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H - Mas ele já matou gente? 

J – Nunca! Rapaz nunca ele nunca atirou em ninguém. 

 

João - Tá vendo aí vigia? A gente não queria fazer isso com você não 

boy! Agora você foi comédia, você cabuetou a gente, chamou os homem49, 

agora, se você falar muita merda aí, você vai leva bala de novo, viu?  Ele 

ficou caladinho na dele, não disse nada. É melhor deixa a gente ir no nosso 

caminho, mas foi mesmo que nada; quando agente atravessa a rua as viaturas 

chegaram com mais de mil, bem umas dez. 

 

H - Quer dizer que o comédia pode matar dez, mas continua sendo o 

comédia? 

João - Ele mata um, só quer ser o tal, e fica comédia do mesmo jeito! 

Os boys diz só porque esse bicho matou um só quer ser o tal!  Aí o matam! 

Derrubam mesmo, não tão nem aí! 

H - Conhece algum cara  desse que já tá durando demais? 

J – Conheço! Esse boy tá durando, viu? Ele aprontou de roubar a 

bicicleta do vizinho aqui, pediu emprestado e deu fim. Pela atitude que ele 

fez de até vender as roupas do menino pra fumar pedra. Ele tá durando 

demais 

H - Ta durando muito? 

J – Ta! 

 

Essa passagem é significativa, pois o Lagartixa tido como comédia já está “durando 

muito”, ou seja, já era para estar morto, demonstrando assim uma ligação prática entre a 

categoria e os homicídios, pois os comédias não costumam ficar vivos por muito tempo.  

 

 

                                                             
49 Referência a um vigia que chamou a polícia por que o entrevistado estava armado na escola. 
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4.4. Os mapas sociais e mentais: algumas considerações a partir da 
realidade estudada 

 

A estrutura social, o tipo de socialização, a educação e os valores aos quais o indivíduo 

está submetido acabam por interferir no tipo de representação que o ator social tem do mundo, 

de sua sociedade e de si mesmo, orientando suas ações e os sentidos delas. É o que alguns 

autores chamam de “cultura de risco”, quando esta estrutura apresenta problemas ou 

desigualdades: 

 

Um dos primeiros elementos que singularizam a “cultura de risco” na 

sociedade brasileira é a disseminação, no universo social das classes 

populares, do fenômeno que o sociólogo Jessé Sousa, em leitura inspirada na 

obra de Bourdieu, denominou de “habitus precário” (Sousa, 2003), o qual se 

traduz, na vida cotidiana de milhões de pessoas, na in-corporação (o hífen 

aqui não é gratuito) da desigualdade social como algo “natural” e na 

insegurança do seu lugar no mundo (alimentada pela ausência de espaço e 

situações positivas de reconhecimento social), algo que se traduz na 
percepção do próprio corpo como uma duvidosa fortaleza. (LOPES Jr, 2009, 

p.59). 

    E neste ponto que elaboramos os mapas sociais-mentais, no momento em que 

focalizamos as estruturas agindo no comportamento social através de valores interiorizados 

pelos atores sociais, captáveis em suas cognições através de seus discursos e orientando suas 

ações, inclusive extremas, como cometer um homicídio.  

A morte de muitos jovens, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, está diretamente 

ligado às idéias de que seus algozes tinham da vida, do seu lugar no mundo, do que é ser 

gente, corajoso, ser homem, ter atitude, ser considerado.  Idéias estas provenientes da 

estrutura social à qual estão submetidos, e perceptíveis através das categorias analisardas.  

A tese a qual defendemos aqui, determina que quando estas idéias são interiorizadas de 

tal maneira que passa a orientar as ações dos indivíduos temos a criação do mapa social-

mental, que no caso do bairro Nossa Senhora da Apresentação, os MSPs criados pela estrutura 

social teve força suficiente para contribuir na criação da situação problema que é o elevado 

número de mortes que foram relatadas durante este trabalho. 
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Ficam mais inteligíveis, e talvez menos aceitáveis, ações como matar outra pessoa por 

causa de uma bandeira, por um tapa no rosto, atirar no meio da rua em um grupo de pessoas. 

Trocas de tiros que mais parecem tiros a esmo, quando se tem como algo real e arraigado na 

mente dos agentes sociais ideias que foram apresentadas aqui como categorias que servem 

como orientação em suas vidas. 

Categorias  

Atitude 

Consideração 

Arrumado 

Apanhar da polícia não ser humilhante 

Brigas e torcidas organizadas 

Ser ou não um “comédia” 

Em um local onde estes valores têm força suficientes para se tornarem mapas sociais-

mentais, ou seja, servem para orientar a imagem do mundo de muitos jovens, a polícia é vista 

através do olhar da desconfiança, estruturas como participação em Gangues, torcidas 

organizadas, e grupos que participam de ações de vandalismo como pichações e brigas, em 

muitos casos atraem mais que a instituição escolar, mesmo que esta hipoteticamente se 

apresente como “legal”; determinaria um local potencialmente favorável ao aumento de atos 

ilícitos, entre eles o homicídio. 

As estruturas de social são o que formam os mapas-sociais-mentais, portanto uma 

modificação nos termos de eliminação dos indivíduos que detêm estes valores significa 

apenas uma contração e não solução do problema, uma vez que a estrutura que determina os 

mapas estão ainda latentes, no menor recuo da situação que causou a contração, acabam por 

reaparecer, podendo de manifestar  nos números de homicídios.  

É convincente que esta ação que visa os indivíduos como forma de eliminar problemas 

sociais, e não a estrutura social, como exemplo, um aumento da repressão, ou até mesmo o 

crescente número de homicídios é o que determina a subida no sentido escadaria nos números 

de assassinatos, ou seja, ações policiais de maior repressão ou os próprios assassinatos 
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eliminando um grande número de atores sociais envolvidos em crimes de assassinato,  fazem 

decrescer um pouco os números referentes aos homicídios após uma ano de crescimento, para 

no ano seguinte os números voltarem a subir. 

Portanto, depreende-se que as categorias relatadas acima que são apenas algumas de 

inúmeras que poderiam ser expressas, criam uma visão de mundo, que chamamos de mapas 

sociais-mentais, tendo o efeito de impulsionar os indivíduos para ações que acabam muitas 

vezes terminando em homicídios, no caso das estruturas aqui abordadas; mesmo quando esta 

não era a intenção, mesmo que amiúde seja. Deste modo, os MPS teriam uma relação maior 

com a entrada dos atores sociais no chamado “mundo do crime”  jogando-os em estruturas 

que implicam em violência, trocas de tiros, mortes, inimigos, do qual terá dificuldade em sair, 

vivo! 

Entende-se o que a elaboração dos mapas-sociais-mentais determina ao mesmo tempo 

uma imensa simplicidade e uma gigantesca complexidade: se quiséssemos mudar a realidade, 

bastaria mudar a estrutura social. 

A integração, a socialização e exibição de certas características, valorizadas pelos pares 

dos indivíduos que cometem homicídios, está muitas vezes por trás do sentido que estes 

atribuem a seus atos. Matar significa, para alguns, ter atitude, ser cabra homem, ser 

considerado, ser boy doido. O resultado disto a estatística expressa e as famílias sentem... 

Enquanto ações estruturantes baseada em visões mais realistas sobre o problema dos 

homicídios não ocorrerem, ficando estas ações restritas à repressão após o ato violento, e 

modificações bruscas em cada mandato no estilo de “combate ao crime”, ou seja, não haver 

continuidade em um planejamento que focalize o que produz o problema, observar-se-ão 

análises sociais como a transcorrida nesta tese, além de outras até  terrivelmente mais 

realistas: 

Geralmente o crime fica impune não porque se ignore a identidade do 

assassino, mas porque não há nada a ser feito para transformar esse 

conhecimento em punição legal. E esse conhecimento torna-se uma violência 
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cotidiana para quem precisa conviver de perto não apenas com a impunidade, 

mas com os próprios homicidas (SOARES; MIRANDA; BORGES, 2006, 

p.13) 

 

O número total de nomes de jovens mortos que foram citados pelos oito entrevistados, 

neste trabalho, ultrapassa facilmente os cento e cinqüenta, mostrando uma pequena parte da 

dimensão grotesca do problema. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A estrutura analítica criada nesta dissertação visa somar e integrar o discurso 

sociológico sobre ações delituosas que fomentam discussões sobre a segurança publica e 

violência, além de servir como motivação para romper a barreira de mais um trabalho 

científico. 

O conceito de mapas sociais-mentais toca apenas em aspectos isolados da estrutura 

social aqui analisada, sem ter nunca a pretensão de abarcar o todo. Muitos dos assassinatos 

ocorridos tem motivações diferentes, ocorreram de modos diferentes, cometidos por atores 

sociais diferentes, não sendo nossa pretensão a homogeneização do entendimento dos 

assassinatos ocorrido no bairro Nossa Senhora da Apresentação  pela forma analítica aqui  

utilizada. 

O conceito e a estrutura da análise apresentam-se como uma projeção das categorias 

abordadas no âmbito social, identificadas através dos discursos, perpassadas pelos valores 
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sociais produzidos pela cultura, expressas através das falas dos agentes sociais sobre suas 

ações, resultando nos sentidos que eles atribuem a estas ações. 

Através de uma postura sociológica buscou-se afastar a visão individualista do crime 

como meramente proveniente de indivíduos maus, lançando para o plano da cultura, da 

sociedade e da política pública a discussão sobre os assassinatos.  
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