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RESUMO 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada com jovens autores de atos 

infracionais em uma Unidade de Internação situada no Recanto das Emas – Distrito Federal. A 

partir de um assalto que dois jovens praticaram na minha casa passei a tentar compreender o 

que levava jovens como eles a recorrerem ao crime e o que isso representava para eles, o que 

acabou se convertendo no objetivo desta pesquisa. Observei, então, que a falta de perspectivas 

a que muitos jovens estão submetidos aliada ao fato de serem tratados como bandidos, 

independentemente de estarem envolvidos com o crime, em decorrência do processo de 

sujeição criminal (MISSE,1999), acaba gerando uma revolta e uma demanda por 

reconhecimento (HONNETH, 2003) tão latentes a ponto de transformar o crime em uma opção 

que faz sentido para eles. Dessa forma, eles negam um pacto social do qual não participam e a 

ele reagem, por quererem incluir-se e não conseguirem. Mais do que uma forma de obter lucros 

patrimoniais, o crime se apresenta como um meio de acessar um universo simbólico que não 

estaria disponível a eles por outras vias, como a possibilidade de luxar, de ter fama na quebrada, 

além dos ganhos advindos dessa experiência como a adrenalina e o prazer, ainda que 

momentâneos, e a vivência de uma situação em que se está no poder, sobretudo depois de uma 

vida de submissão. Entretanto, ao optarem por um estilo de vida que é rejeitado pela “moral 

legítima dominante”, eles se veem obrigados a desenvolverem inúmeras estratégias individuais 

e coletivas para lidarem com ele, como é o caso das performances que passam a executar 

durante o crime para manter a sua imagem de bandido. 

Palavras-chave: Jovens autores de atos infracionais; Sujeição criminal; Estratégias do 

bandido; Antropologia do crime. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work is a result of an ethnographic research made with young authors of illegal 

acts at an internment unity located in Recanto das Emas – Distrito Federal. From an assault that 

two young men practiced in my house I began to try to understand what led young people as 

they resort to crime and what it represented to them because since that experience I came across 

perceptions for which had not yet awakened, which ended up becoming the objective of this 

research. In that context, trying to access the experiential aspects (RIFIOTIS, 2006) of crime, I 

tried to identify from the point of view of those subjects which were their benefits and which 

were their searches behind this experience. Then I observed that the missing of perspectives 

which these young and poor men are submitted allied to the fact of being treated both by society 

and the State as criminals, regardless of being involved with the crime, as a result of the 

subjection criminal process as Misse says (1999), puts the crime as something engraved on 

subjectivity of the agent, end up generating a revolt and a demand of recognition (HONNETH, 

2003) as latent to the point of turning the crime into a choice that makes sense to them, although 

it has a difficult moral justification. In this way, they deny a social pact, which do not participate 

and react to, because they want to be included and are not able to. More than a way to obtain 

patrimonial profits, crime presents itself as a means of accessing a symbolic universe that would 

not be available to them in another way, such as the possibility of luxury and to have a fame in 

his own place, besides the gains that come from that experience as the adrenaline and pleasure, 

even if momentary, to live a situation in which you are in power, moreover after a life of 

submission. However, by choosing a style of life that is rejected by "legitimate dominant 

moral", they see their selves forced to develop numerous individual and collective strategies to 

deal with it, as is the case of performances that are run not only during the crime, but even to 

maintain his image of bandit. It occurs that even if the crime presents itself, initially, as a fight 

strategy for recognition, it always ends restricted to their peers, reason for which, overtime, the 

crime starts to be seeing as an illusion. 

Keywords: Young authors of illegal acts; Criminal subjection; Bandit strategies; Crime 

Anthropology. 
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Foi num domingo de manhã que o sol brilhou pra mim 

Eu agradeço ao meu Deus, eu vou sair daqui 

Dentro de uma cela, deitado na jega, eu pensei na minha mãe, eu devo tudo à ela 

Pensei que a vida do crime ia me fazer feliz, mas eu caí na real, isso foi muito ruim 

Foi num estralar de dedos, eu perdi todo o meu sossego, mas confesso pra vocês, reconheci o 

meu erro 

Parei pra pensar e refletir minha vida porque o melhor lugar é do lado da minha família 

Eu quero ser do bem, não quero ser do mal porque na vida do crime morrer cedo é normal 

Não quero ver minha mãe chorar, eu quero ver ela sorrir 

Eu prometi pra mim mesmo que ia fazer ela feliz 

No passado fui iludido pelas coisas do mundo. Era um menino tranquilo, mas virei um 

vagabundo 

Comecei a cheirar, comecei a roubar, fui internado no CAJE, eu fiz minha mãe chorar 

Quando saí falei pra ela que isso ia acabar, mas não durou muito tempo eu já voltei a roubar 

Mesmo ato, mesma coisa, mesma situação, eu fiz minha mãe sofrer, olha que decepção 

Domingo ela acorda cedo e pega o buzão, trazendo sacolas pesadas, passando humilhação 

Quando ela chega, me abraça, começa a chorar e eu falo pra ela “isso vai acabar” 

Mãe, me perdoe pelas vezes que eu te fiz chorar, eu já tô decidido agora eu vou mudar 

Vou te fazer feliz, essa vai ser minha missão, mãe, você é minha rainha te amo de coração 

Fiquei pensando, imaginando o que eu podia fazer aqui nesse mundão se eu não tivesse você 

Mãe, você é tudo pra mim. Começo, meio e fim. Meu diamante raro, meu anjo querubim 

 Eu vou aproveitar enquanto você está aqui porque uma coisa é certa, um dia você vai partir 

Não gosto nem de imaginar que dói o meu coração, mas isso é real, isso não é ilusão 

Aí parceiro escute bem o que eu vou te falar, honre a sua mãe, não faça ela chorar 

Aproveite enquanto é tempo, que ele pode acabar, essa é a lei da vida, pode acreditar 

Não tente entender, não tente decifrar porque as coisas do mundo só Deus pode explicar 

Então vai faça o que é correto, siga o caminho certo, porque no mundo do crime você não vai 

ter sucesso 

Aproveite sua liberdade, viva o que é bom, o sol brilhou pra mim domingo de manhã 

Eu agradeço a meu Deus, obrigada senhor, você me levantou, me fez um vencedor 

Um salve aí pra todas as mães que tem nesse mundão, que tá do lado do filho, não importa a 

situação 

Desejo paz e união pra mim e pra todos os irmão e deixo essa mensagem como inspiração 

Chega de crueldade, chega de maldade, larga as drogas e os argumentos e viva a felicidade 



 

Porque o que passou, passou e não volta atrás. Paz, crime nunca mais. 1 

                                                           
1 Rap de autoria de Antônio, interno da UNIRE. Música apresentada no dia das mães. 
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Introdução 

 

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa etnográfica realizada com dez jovens que, 

entre abril e julho de 2015, se encontravam cumprindo medida socioeducativa de internação 

em uma Unidade situada no Recanto das Emas - Distrito Federal. 

Denominam-se socioeducativas as medidas aplicadas aos adolescentes autores de atos 

infracionais previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Apesar de 

figurarem como resposta à prática de um delito, estas apresentam um caráter, ao menos 

formalmente, educativo. Sendo assim, após a análise da capacidade do adolescente de cumprir 

a medida, das circunstâncias do fato e da gravidade da infração, o Juiz da Infância e da 

Juventude decide a medida ou as medidas mais adequadas para cada caso, que podem ser de 

advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade e, em último caso, internação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a adolescência a faixa etária 

que vai dos doze aos dezoito anos de idade incompletos. A UNIRE-Unidade de Internação do 

Recanto das Emas, porém, abriga, exclusivamente, jovens do sexo masculino, já sentenciados 

e com, pelo menos, dezoito anos, que estão cumprindo medida socioeducativa em função de 

atos infracionais cometidos durante a adolescência.2 Meus interlocutores, portanto, são 

considerados jovens, faixa etária que vai até os vinte e nove anos3. 

Certamente, a proposta de redução da maioridade penal (PEC 171/1993)4, em tramitação 

no Congresso Nacional, suscitou calorosas discussões nas mais variadas esferas e despertou 

meu interesse para o debate. Entretanto, confesso que o meu envolvimento com o fenômeno 

criminal se deu muito antes disso. Fiz graduação em Direito, especialização em Teoria Geral do 

Crime e atuei, durante algum tempo, como advogada criminalista. Porém, foi justamente 

                                                           
2 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as medidas socioeducativas só podem se estender 

até os vinte e um anos de idade incompletos. 
3 Segundo o artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei12.852/2013, que estabelece o Estatuto da Juventude e 

dispõe sobre os direitos dos jovens, sobre os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e sobre o 

Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. 
4
 Nota-se que não se trata de uma proposta isolada. Além desta, outras medidas recentes indicam posturas 

semelhantes como é o caso da PEC 33/2012, do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), que propõe a redução 

da maioridade penal para dezesseis anos quando se tratar de reincidente ou de ato infracional correspondente a 

crime hediondo, tráfico de drogas, terrorismo ou tortura; da PEC 74/2011, do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), 

que propõe a maioridade a partir dos quinze anos em casos de homicídio doloso e roubo seguido de morte; da PEC 

83/2011, do senador Clésio Andrade (PMDB-MG), que propõe a diminuição da imputabilidade para dezesseis 

anos; do Projeto de Decreto Legislativo 539/2012, do senador Ivo Cassol (PP-RO), que propõe a realização de um 

plebiscito para decidir sobre a possibilidade de se reduzir a idade penal para dezesseis anos; do Projeto de Lei 

346/2011, da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), que propõe o aumento da duração das medidas de internação para 

até oito anos; além do anteprojeto de Código Penal (PLS 236/2012), em que, mesmo não tendo sido aceita, foi 

proposta a redução da maioridade penal. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.852-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.852-2013?OpenDocument
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quando me vi vítima de um assalto praticado por dois jovens que me senti estimulada a refletir 

sobre o – cada vez mais comum – envolvimento de adolescentes com o mundo do crime, 

experiência que tentarei problematizar neste primeiro momento do trabalho. Ainda na 

introdução, tratarei da metodologia empregada e do meu envolvimento com o campo. 

Ao longo do primeiro capítulo, a proposta é expor ao leitor o meu ambiente de pesquisa. 

Assim, dou início ao trabalho explicando a maneira pela qual dialogo com a temática da 

juventude e como interpreto a situação do jovem “em conflito com a lei” no Brasil. Discorro, 

também, sobre algumas particularidades do Distrito Federal e sobre a configuração do crime na 

região, assim como sobre a organização da UNIRE e a minha inserção nesse universo. 

Considerando o perfil dos jovens que se encontram cumprindo medidas socioeducativas 

de internação no Brasil que, diante da seletividade desse sistema, são todos pobres, moradores 

de periferia e, em sua maioria, negros e dos atos infracionais que lhes deram causa (em sua 

maioria, tráfico e roubo), busquei refletir sobre as motivações desses sujeitos para recorrem ao 

crime. 

Misse (1999) desenvolve o conceito de sujeição criminal que consiste em uma crença 

estável e generalizada de que certos tipos sociais contém a transgressão como algo inerente à 

sua subjetividade, o que leva a uma acusação social fundamentada na expectativa de que esses 

agentes estariam propensos ao crime. Ocorre que isso se dá de uma forma tão intensa que muitos 

deles acabam não apenas correspondendo a ela, mas incorporando-a. Baseada nesse pressuposto 

e na falta de perspectivas que jovens, como os meus interlocutores, dispõem, aliada à revolta 

que tudo isso é capaz de gerar, sobretudo quando sabem que são tratados de forma desigual, 

inclusive pelo Estado que os condena, acredito que acaba surgindo, entre eles, uma demanda 

urgente por reconhecimento (HONNETH, 2003) que termina por influenciar diretamente na 

decisão desses jovens de recorrerem ao crime. Assim, eles rompem com um contrato social que 

não os incluem e a ele reagem. Nesse contexto, o crime se apresenta como uma forma de 

resistência e de deságue dessas frustrações. É o que procuro discutir no segundo capítulo deste 

trabalho. 

Ao optarem por viver de uma maneira que é condenada pela “moral legítima dominante” 

e, por essa razão, de alguma forma até por eles mesmos, esses sujeitos acabam tendo que 

desenvolver estratégias para lidar com essa situação. Por isso, no capítulo três, me detenho a 

tentar compreendê-las. Visualizo que, internamente, eles enfrentam essa problemática, 

sobretudo a partir da noção de correria, que os ajuda a entender esse lugar que passaram a 

ocupar socialmente e a perceber o crime como uma escolha coerente. Coletivamente, acredito 
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que isso se processa a partir do desenvolvimento de uma subcultura que, como pontua Misse 

(1999), embora incorpore elementos de outras, e que não seja vivenciada na mesma intensidade 

por todos eles – nem tampouco apenas por eles, posto que se amplia para além desse mundo –, 

ajuda-os a encontrar um espaço de socialização e de valorização dessa escolha. 

Partindo do pressuposto de que, para além dos ganhos materiais, o crime também é 

capaz de oferecer ganhos subjetivos a esses sujeitos, procuro identificar, no capítulo quatro, 

alguns desses lucros, como a oportunidade de acessar um universo simbólico que, de outro 

modo, não estaria disponível a eles. É o caso da possibilidade de luxar, de ostentar e de se 

afirmar como sujeitos incluídos socialmente, que são respeitados e desejados em suas 

quebradas, especialmente quando vivem em um meio social cujo ideal de masculinidade está 

vinculado à ideia de força e agressividade. 

Já no capítulo cinco, me detenho a compreender os ganhos advindos da experiência do 

crime em si, como a possibilidade de vivenciar um momento de aventura e adrenalina, além do 

prazer que pode existir em subjugar o outro depois de uma vida de humilhação. A partir disso, 

reflito sobre os conceitos de violência de Rifiotis (2006) e de performance de Goffman (2011), 

posto que compreendo a execução do ato criminal e, neste caso, do roubo (que é o ato que me 

detenho a estudar), como um momento em que o que está em jogo é o convencimento da vítima 

da capacidade do bandido de executar a “violência” que ameaça. Neste sentido, acredito tratar-

se de uma performance da violência e, para compreendê-la, utilizo como referência não apenas 

as narrativas das performances executadas por meus interlocutores como também o assalto que 

vivi em minha casa. Ainda neste capítulo, penso, também, a performance, não como uma tática, 

mas como um aprisionamento do bandido que, ao assumir-se como tal, se vê obrigado a, 

inclusive em suas interações cotidianas, corresponder a essa representação social que o obriga 

a portar-se como um “sujeito mau”(KATZ, 1988). 

 

1 Onde tudo começou 

Não poderia dizer que o início da minha pesquisa etnográfica se deu de forma totalmente 

voluntária. Um dia ela me invadiu e depois não houve mais escolha. Precisava levá-la até o fim. 

Certa madrugada eu despertei sem ar, depois percebi que, na verdade, havia uma mão 

áspera pressionando minha face, tampando a minha boca e parte do nariz. No meu pescoço, 

uma faca reluzia à luz da rua, em plena madrugada. Uma voz anunciou: “Cala a boca, isso é um 

assalto”. Fechei os olhos na tentativa de fazer tudo aquilo desaparecer. Só podia ser um pesadelo 
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– pensei. O rapaz repetiu a frase outra vez e só então eu pude compreender que aquilo, de fato, 

estava acontecendo. Visivelmente nervoso, ele me questionava, repetidas vezes, duas frases 

principais: “cadê seu marido?” e “quantas pessoas têm na casa?”. Enquanto isso, eu me 

esforçava para conseguir pronunciar alguma palavra. Pedi calma. Ele disse para eu não gritar. 

Expliquei que não estava gritando e respondi às duas perguntas tentando retomar alguma 

lucidez. Disse que não tinha marido, mas o sujeito insistia para que eu parasse de mentir ou 

morreria. Expliquei que morava com meus pais e ele pareceu se conformar. Disse para eu ter 

calma e, pela janela, combinou com seu colega que nos esperasse na escada. Logo passamos a 

caminhar em direção ao local combinado. A faca seguia gélida em meu pescoço suado. Eu 

tremia a cada passo, mas consegui abrir a porta. Ambos entraram. 

Caminhamos até o quarto dos meus pais e, enquanto eu tentava acordá-los com batidas 

na porta, esperando que elas pudessem gritar por mim o que eu não podia dizer, os dois 

analisavam cada detalhe do meu corpo trêmulo e pouco coberto (obviamente, ainda estava de 

pijama). Eles faziam comentários sobre mim quando, de repente, a porta se abriu. Um misto de 

alívio e desespero. O grito de pavor da minha mãe ao ver aquela faca em meu pescoço e dois 

homens estranhos invadindo nossa casa ainda ecoa em meus ouvidos até hoje. Pediram para 

que nos deitássemos na cama de bruços. Meu padrasto, que estava sem roupa, pediu para se 

vestir e eles consentiram. Ficamos os três deitados sem ver o que estava acontecendo. Enquanto 

isso, escutávamos o som daquela violência invadindo a nossa casa, a nossa intimidade e a nossa 

vida. Eles mexiam em tudo, jogavam as coisas no chão com agressividade e parecia que tudo 

aquilo era dentro de mim. Me sentia violada em todos os sentidos. E é aí que essa história se 

inicia. 

 Eles encontraram a carteira profissional da minha mãe, que é procuradora federal. “Eita, 

ela é polícia!” – um falou para o outro, mas ela interrompeu explicando, afinal, o que era. Esse 

mesmo rapaz, o que havia me acordado e que, como descobriríamos depois, tinha apenas 

quatorze anos, jogou a carteira no chão e pegou o celular dela dizendo “É, mas agora eu vou 

filmar a Doutora! Vamo filmar ela! Como faz aqui?” – perguntou para o outro. Ele estava com 

o chapéu do meu padrasto na cabeça. O rapaz mais velho, que não foi identificado por nós, 

disse para ele “deixar isso pra lá”. Ele ainda insistiu um pouco na ideia, mas acabou desistindo. 

Enquanto reviravam o quarto, pediram para que ficássemos de bruços na cama e para 

que não olhássemos diretamente para eles. Provavelmente por nervosismo, meu padrasto, que 

já tinha sessenta anos à época, não conseguia ficar na posição que eles exigiam e por isso eles 

ficaram todo o tempo o ameaçando: “Velho, eu vou te furar, é para ficar de bruços, eu já disse! 
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O senhor não sabe o que é ficar de bruços não, é?”. Enquanto isso, um deles deslizava a ponta 

da faca em sua coluna e ria sarcasticamente do pavor que parecia ser capaz de despertar. A essa 

altura já estava claro para mim que eles se deleitavam com a sensação de pavor que eram 

capazes de nos provocar. Eu pedi para que o meu padrasto ficasse como eu estava e ele o fez. 

As coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Passado um tempo, eles pediram para que a minha 

mãe os acompanhasse pelo resto da casa, mas ela estava muito nervosa. Pedi, então, para ir em 

seu lugar e eles concordaram. Saímos do quarto dos meus pais em direção ao quarto da minha 

irmã mais nova que, felizmente, não estava em casa. Foi o meu primeiro pensamento. Eles 

pegaram o que os interessava por lá e seguimos para o meu quarto. 

Perguntaram onde estava o “rapaz do Pálio”, enquanto abriam os armários e pegavam 

tudo que encontravam de valor. “Que rapaz?” – perguntei sem entender. Eles pararam e olharam 

para mim: “Tem dois carros nessa casa, cadê o outro? Você tá mentindo pra gente?”. Na hora, 

estava tão nervosa que ainda não tinha me dado conta de que eles estavam se referindo ao carro 

do meu ex-namorado. Eles continuaram insistindo nisso até que finalmente eu entendi do que 

se tratava. Eles deviam estar observando a casa há, no mínimo, três semanas. 

Um deles reparou no meu dread e disse para o outro: “Olha só, ela tem um dread, é 

maconheira! Seus pais sabem que você fuma? Se eu soubesse tinha trazido um beck pra gente 

fumar. Tá vendo? – e olhou para o outro – Eu disse que era pra gente ter trazido!” Procurando 

uma aproximação amistosa, sorri e disse: “Tá vendo só?” Imediatamente depois ele começou a 

mexer nos bolsos, pegou um pacote de “seda”, retirou uma e me entregou dizendo: “Então vou 

deixar uma seda com você”. “Muito obrigada, bem que estava precisando”, respondi, tentando 

aproveitar a situação para deixá-los mais à vontade. “Não acredito! – respondeu – então tome, 

fique pra você de presente”. E me deu o “pacote”. Apesar da tensão que permeou todo o evento, 

nesse momento, tudo já estava mais tranquilo, como se a minha reação àquela situação estivesse 

diretamente relacionada à postura deles comigo. Quanto mais tranquila eu parecia estar, mais à 

vontade eles aparentavam ficar. Percebi que para finalizar o assalto e até para continuarmos 

todos vivos nós dependíamos uns dos outros. O medo, portanto, estava em ambos os lados e ele 

não poderia ser maior em nenhum deles, porque somente isso poderia fazer com que aquele 

frágil momento de equilíbrio se rompesse. À medida que íamos relaxando, a ameaça de ruptura 

ia diminuindo e, assim, tudo tendia a seguir com maiores chances de acabar bem, dentro do 

contexto da situação, obviamente. 

 “Sabe que eu lembro de você de algum lugar. Você não acha não?” – um perguntou para 

o outro, que apenas confirmou com a cabeça enquanto carregava as coisas até o carro do meu 
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padrasto, que estava na garagem. Eu disse que poderia ser, que eu era criminalista. E ele disse: 

“Aahh! Bem que eu achei! Eu lembro de você sim, de um táxi eu acho”. Não entendi, mas disse 

que poderia ser. Depois ele deu uma gargalhada e disse: “Tá vendo? É por isso que a gente tá 

aqui, pra você poder trabalhar. Se não fosse a gente, como você ia ter trabalho?” E sorriu de 

novo. Tentando manter o clima, respondi: “É, mas precisava ser logo comigo?”. Ele sorriu mais 

uma vez e disse pro outro: “Engraçada, né, essa menina?”. Apesar de estarmos novamente 

sozinhos, não houve mais nenhum tipo de insinuação em relação a mim, tampouco qualquer 

forma de ameaça ou agressividade. De repente parecia que toda aquela postura inicial que eles 

haviam tido se tratava muito mais de uma estratégia de controle da situação, de 

amedrontamento, do que de uma verdadeira intenção de praticar tudo aquilo que ameaçavam. 

Nesse momento, o mais velho, que vinha entrando no quarto falou: “Olha, você desculpa 

nós”. Disse que não tinham outra opção, que eles precisavam sobreviver, que eu tinha o meu 

trabalho e que aquele era o trabalho deles. Disse que um dia ia parar, estudar e ter um emprego 

“de verdade”. Eu disse que esperava que sim. O outro aproveitou e pediu desculpas pela forma 

como tinha me acordado e eu aceitei as duas desculpas. 

 Eles seguiram recolhendo coisas. O mais novo parecia querer pegar tudo o que via pela 

frente, ao que o mais velho dizia: “Deixa isso aí, isso aí vale nada não, menino! Olha o que ele 

quer pegar!” E ria olhando para mim. Disse frases semelhantes em alguns momentos como 

quando ele tentou pegar uma chapinha, um secador e um perfume que estava quase no fim, por 

exemplo. Uma hora pegou um tênis meu da Nike. “Deixe o tênis da bichinha aí!” – o mais velho 

falou. O mesmo aconteceu com a minha câmera fotográfica. Em um momento pegaram meu 

notebook nas mãos e eu falei: “Posso pedir uma coisa?” Eles acenaram com a cabeça, esperando 

que eu complementasse. “Vocês poderiam deixar esse computador aqui? Por favor... Olha, eu 

sou criminalista, trabalho defendendo pessoas como vocês. Se vocês levarem isso aqui vocês 

vão vender por uma ninharia, mas vão me trazer um grande prejuízo porque aqui tem coisas 

que eu talvez nunca mais consiga recuperar”. “Tá”, eles disseram sem cerimônia. 

Um pouco depois, já estavam levando o computador de novo e eu falei meio sem graça: 

“Desistiram de deixar o computador?”. “Ah, é esse aqui? Ah, tá. Não, mas deixa ele aqui senão 

eu vou esquecer de novo”. E botou o computador em cima da cama. O mais velho interrompeu 

dizendo que eles precisavam ir embora. Fomos todos, então, levados ao banheiro dos meus pais. 

Meu padrasto, porém, alertou sobre o alarme. Disse que se eles saíssem ele iria tocar, que ele 

precisava desligá-lo. Eu e minha mãe fomos obrigadas a ficar no meu banheiro, caso contrário, 

eles disseram que iriam “meter bala”. Nenhum dos banheiros podia ser trancado por fora, mas 
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decidimos não arriscar. Meu padrasto desligou o alarme e eles saíram dirigindo o carro dele. 

Ligamos para a polícia, que demorou horas para chegar. No mesmo dia, o carro foi encontrado 

em um bairro popular, próximo à minha casa, de portas e vidros abertos, tocando, às alturas, 

uma música de forró. 

 Além de vários aparelhos eletrônicos como televisão, computador, entre outros, eles 

levaram todas as joias da família, perfumes, óculos, bebidas, dinheiro e a nossa paz. Os meses 

que se seguiram à noite do assalto não foram fáceis para ninguém. Redobramos a segurança, 

fomos à procura de construtoras para vender a casa e, aos vinte e quatro anos, passei a ser 

controlada de perto pelos meus pais (hora que chega, hora que sai). Foram muitos os pesadelos. 

Isso quando se conseguia dormir. Dentro ou fora de casa o pânico era geral. Estávamos 

marcados por aquele episódio. Hoje, dois anos depois, nenhum de nós mora naquela casa. 

Mudamos de Estado. 

 Fomos orientados a ir à Delegacia de Furtos e Roubos de Natal – DEFUR, para fazer o 

boletim de ocorrência. Naquela madrugada, haviam acontecido mais dois assaltos a residências 

localizadas em bairros próximos ao meu. Encontraram uma televisão, não era a nossa. Muito 

atencioso, o delegado nos mostrou um vídeo que havia sido gravado pela câmera de segurança 

de um prédio que ficava na lateral de uma dessas casas. Um boné azul anil. Não foi difícil 

perceber que era o mesmo que havia sido esquecido na minha casa. Lá, as coisas não saíram 

tão bem. O dono da casa resistiu e foi morto na hora a tiros. De fato, eles tinham uma arma 

como ameaçavam quando estavam em casa. Felizmente não precisamos comprovar. 

Poucos dias depois, desconfiaram que o sujeito pudesse ser adolescente e pediram para 

que fôssemos à Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente de Natal – DEA, para fazer 

o reconhecimento dos sujeitos e meus pais assim o fizeram. Suspeitaram de algumas pessoas, 

mas não reconheceram ninguém. Disseram que, como eu havia passado mais tempo com eles, 

poderia saber melhor. O delegado pediu para que eu fosse até lá quando chegasse de viagem, o 

que seria em poucos dias. 

 Estar na delegacia na tentativa de identificar as pessoas que haviam nos assaltado para 

ver se conseguíamos recuperar alguma coisa, a princípio, não significava nada para mim além 

de uma tentativa vã. Encontrar os sujeitos tampouco me parecia um propósito estimulante. 

Porém, participar desse processo acabaria me colocando questões fundamentais para o 

desenvolvimento da minha pesquisa. De repente, o Facebook havia se transformado em uma 

verdadeira ferramenta de investigação. Vários perfis de suspeitos me foram mostrados, dezenas 

de fotos. Como nós, lá estavam aqueles jovens, criando seus avatares, selecionando e exibindo 
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para os demais o que eles queriam mostrar. Com poses sérias, ostentando objetos de luxo, 

armas, ou apenas fazendo sinais com as mãos para representá-las, aqueles sujeitos reproduziam 

aquilo que, para eles, parecia ser muito importante demonstrar, já que era comum a todos. Como 

verdadeiros símbolos de poder aqueles objetos saltavam-me aos olhos e denunciavam uma 

realidade que, até então, eu só ouvira falar. 

 Identifiquei um dos rapazes que, mesmo assim, não foi encontrado. A experiência na 

delegacia me fez voltar para casa pensativa. A postura deles no momento do crime, as falas 

incoerentes, as desculpas, as brincadeiras, a agressividade, a performance, a necessidade de 

demonstrar poder, o deleite, a revolta e depois aquelas armas, aquelas poses, aqueles cordões e 

marcas, tudo aquilo gerava em mim muita curiosidade e inquietação. Nessa noite, sonhei que 

adotava Pedro César, o menino que identifiquei e que me despertou tão agressivamente justo 

no dia dois de fevereiro, dia de Iemanjá. Fiquei ainda mais confusa e curiosa para entender o 

que estava por trás de tudo aquilo. Quem eram aqueles jovens cujas páginas do Facebook eu 

havia visitado? Por que se portavam daquela forma? Por que aqueles dois jovens que haviam 

entrado na minha casa pareciam apreciar tanto o pânico que eram capazes de gerar? Por que em 

alguns momentos pareciam ser tão cruéis e, em outros, tão amistosos? Foram essas as perguntas 

cujas respostas fui procurar encontrar no Recanto das Emas. 

 

2 Metodologia 

Ao afirmar que a antropologia se constitui pelo método etnográfico, Geertz (2008) 

procurou chamar a atenção para o fato de que ela deve estar fundamentada nas interpretações 

dos significados locais. Portanto, seguindo essa linha teórico-metodológica, a partir do convívio 

com a realidade pesquisada, procurei construir uma relação de confiança com meus 

interlocutores no intuito de compreender as questões que pretendia desenvolver neste trabalho. 

Assim, para ir além das narrativas orais, busquei acessar os sentidos desses discursos a fim de 

realizar uma análise simbólica deles. 

Para isso, antes de iniciar o campo, procurei ler o máximo de etnografias decorrentes de 

pesquisas realizadas em ambientes de privação de liberdade, fossem elas com jovens do sexo 

masculino, ou não. O meu foco principal, naquele momento, era pensar as melhores estratégias 

para trabalhar no interior dessas instituições. 

Considerando que cada técnica tem seus limites e potencialidades, procurei diversificá-

las ao máximo porque acredito que cada uma delas é capaz de levar o pesquisador a alcançar 
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diferentes perspectivas, inclusive sobre o mesmo fenômeno. Essa pluralidade me daria a 

possibilidade de ter uma visão mais ampla, crítica e profunda a respeito do campo de pesquisa 

e dos meus interlocutores. 

Decidi trabalhar, primeiramente, com grupos de discussão com o intuito de traçar um 

mapa cognitivo preliminar capaz de direcionar melhor as entrevistas individuais5. Estas, por 

sua vez, seriam mais apropriadas para aprofundar os temas debatidos anteriormente. Além de 

que findam por ser muito mais produtivas quando realizadas posteriormente, em função da 

aproximação já estabelecida entre pesquisador e pesquisado.  

Como afirmado previamente, cada técnica empregada é capaz de fornecer diferentes 

subsídios para refletir sobre a realidade estudada e, sobretudo para mim, que pretendia entender 

os múltiplos discursos que eram acionados e articulados pelos jovens. Trabalhar a partir dessas 

duas perspectivas foi fundamental para compreendê-los melhor. Isso porque foi justamente a 

possibilidade de escutá-los nestes dois formatos que me permitiu perceber como estes podiam 

ser diferentes entre si quando proferidos em contextos distintos e assim constatar o quanto a 

presença do grupo influenciava na construção desses discursos. Dado fundamental para a 

interpretação dos mesmos.  

Durante as entrevistas individuais, eles se sentiam mais à vontade para tratar de questões 

delicadas e expor suas fragilidades, se despindo da necessidade de afirmação da imagem do 

bandido enquanto “sujeito mau”, regido pela “lógica da agressividade”, a qual precisavam 

manter quando estavam em grupo, questão a ser desenvolvida mais adiante. Por essa razão, 

identifico no texto sempre que os trechos apresentados forem fragmentos dessas entrevistas. 

Nos grupos, eu tinha a possibilidade de observar a interação entre eles. Além disso, a 

presença dos demais findava por impedir respostas mais fantasiosas, sobretudo no que dizia 

respeito a questões mais problemáticas como o funcionamento da Instituição, por exemplo. As 

discordâncias que ocorriam entre eles, as tentativas de convencimento do outro e os rumos 

inicialmente não previstos a que eles, muitas vezes, levavam às discussões, também terminaram 

por ser muito importantes para a interpretação desses discursos. 

Tendo consciência de que o primeiro contato com o campo é fundamental para os rumos 

da pesquisa bem como para a forma como o pesquisador será percebido pelo grupo estudado, 

procurei buscar, anteriormente, outras vias de acesso aos jovens que não diretamente através 

dos grupos de discussão. A princípio, pensei que participar das oficinas realizadas pela 

                                                           
5 Roteiro geral das entrevistas individuais disponível no ANEXO II. 
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Instituição poderia ser um meio menos formal de me apresentar a eles, mas, infelizmente, isso 

não foi possível, como relatarei mais a frente. 

A princípio, minha intenção era trabalhar com jovens que houvessem praticado ato 

infracional equivalente a roubo em residência, entretanto, as minhas possibilidades de 

negociação e poder de barganha junto à Instituição pareciam tão frágeis que acabei procurando 

colocar o mínimo de restrições possíveis para a seleção dos jovens. Além disso, diante da 

impossibilidade de participar das oficinas, acabei passando três dias conhecendo a Instituição. 

Isso me permitiu entrar em contato com alguns jovens que acabaram me pedindo para participar 

da pesquisa, de modo que acabei modificando esse critério inicial. Afinal, acreditei que mais 

importante seria o interesse dos jovens em contribuir. De todo modo, dos dez jovens que 

demonstraram interesse em participar da pesquisa, somente um foi autorizado pela assessoria 

da Direção. 

Para a condução dos grupos de discussão, decidi escolher alguns temas6 e colocar em 

uma caixa de modo que, a cada encontro, os jovens sorteavam um ou dois deles. Geralmente, 

aquele que selecionava o tema dava início à discussão, falando o que isso representava para ele 

ou relatando situações vividas por ele que envolvessem o assunto, o que ia sendo comentado 

pelos demais. Apesar disso, procurava deixá-los sempre bem à vontade para discorrem 

livremente sobre os temas sorteados. 

Seguindo a proposta de Geertz (2008) de fazer uma antropologia interpretativa, 

procurava pensar nos significados que aqueles temas tinham para eles, como se viam diante 

deles e como se dava essa produção de sentidos. Empenhava-me, então, a tentar entender como 

eles se viam, os códigos que desenvolviam entre si e como eles se articulavam com o mundo. 

Tratava-se, portanto, de mapear essas redes de relações e significados a fim de melhor 

compreender seus discursos e performances. 

Ao todo, realizei dez encontros de discussão, cinco com cada grupo. Eram, portanto, 

dois grupos, cada um com cinco jovens, todos eles do mesmo módulo7. Isso porque nem todos 

os módulos conviviam entre si. Ainda que não tenha sido a minha ideia inicial, o fato de 

trabalhar com dois grupos acabou sendo muito interessante porque me permitia comparar o 

posicionamento de ambos e até me certificar de algumas questões que pudessem não ter sido 

totalmente esclarecidas, pois, como os grupos não se comunicavam entre si, eles não tinham a 

influência direta do outro. Dessa forma, apesar da preocupação que cada grupo tinha de tentar 

                                                           
6 Todos os temas utilizados nos grupos de debate seguem no ANEXO I. 
7 A Unidade era dividida em oito módulos. Explicarei com mais detalhes no decorrer do texto. 
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chegar a uma opinião comum, algumas vezes, o “consenso” de um era diferente do “consenso” 

do outro. As características internas de cada um deles, por outro lado, me ajudavam a 

compreender melhor essas divergências, além de me permitirem aprofundar aquilo com que 

pareciam concordar. 

Cada um dos encontros tinha uma duração média de uma hora, a depender das inúmeras 

questões que iam surgindo diariamente. Iniciávamos fazendo uma rodada de discussão e, caso 

houvesse tempo, eu colocava alguma música que eles tivessem sugerido para escutarmos e 

debatermos. Todas as músicas indicadas foram de rap.8  O funk ostentação também era um 

gênero musical muito comentado e valorizado, mas, segundo eles, para aqueles momentos, o 

bom era escolher “umas músicas para refletir”. Em regra, elas abordavam questões sobre a vida 

no crime e o cotidiano da periferia e, quase sempre, faziam menção a Deus e outras temáticas 

religiosas. Denúncias de uma revolta ou estímulos para sair do crime, eram as linhas mais 

comuns que as letras das músicas sugeridas costumavam seguir. Entretanto, esse sempre 

acabava sendo o momento em que eles mais se dispersavam, ao contrário do que eu, 

inicialmente, acreditei que seria. 

Sabiam cantar quase todas as músicas que escolhiam o que demonstrava, evidentemente, 

que não apenas gostavam delas como também que costumavam escutá-las bastante, afinal, elas 

possuíam, no geral, letras longas e com poucos trechos repetidos. Apesar disso, bastava que a 

música começasse para que eles se levantassem, ficassem com o olhar perdido ou com 

conversas paralelas. Na sala em que nos encontrávamos regularmente havia uma janela que 

dava para a entrada da UNIRE. Com as mãos penduradas nela, eles formavam quase uma 

barreira ao seu redor enquanto observavam inertes aquela rua de terra e quase sem movimento. 

Eu perguntava o que tanto eles olhavam ali, naquela rua parada, mas a resposta era sempre a 

mesma: o mundão. “Mas vocês não veem essa rua quando estão vindo pra cá?”, perguntei um 

dia. “De cabeça baixa a gente não consegue ver. E é sempre bom olhar pro mundão” – Mateus 

respondeu e me calou. O que aparentemente havia sido o principal motivo para que eles se 

interessassem em participar dos grupos, que era a possibilidade de fazermos discussões sobre 

algumas músicas, acabou se transformando em um dos meus maiores desafios. De alguma 

maneira, a música parecia fazê-los reviver um pouco daquela vida que já não podiam ter. Poucas 

foram as vezes em que a saudade do mundão me parecia tão latente entre eles quanto naqueles 

momentos.  

                                                           
8 Algumas das músicas solicitadas foram “Na fé de Jó” (Éfeso); “Internado no sistema” (Filosofia Negra); 

“Passaporte pro inferno” (Estilo de Rua); Deus é mais (Thiagão); além de outras dos grupos Consciência Humana, 

Complexo Radical; Pacificadores e do rapper Dexter. 
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Levei, ainda, um áudio com uma “entrevista” com dois adolescestes de quatorze anos 

que haviam acabado de ser capturados pela polícia ao tentarem fugir de um local onde haviam 

cometido um assalto. “É ostentação” e “é o crime” eram as frases mais repetidas pelos dois. Os 

adolescentes recém-chegados no mundo do crime reproduziam o discurso da indiferença em 

relação ao sistema socioeducativo e da “certeza da impunidade”. Entre risos, falavam que 

seriam soltos em poucos meses, que “nem ligavam”, que iam “ficar de boa e comer lasanha”. 

Apesar de ter consciência do tanto que a mídia se utiliza desse tipo de discurso para alimentar 

um imaginário social de revolta em relação a essa população, achei que seria interessante ver 

como eles se posicionavam diante dele. Pela mesma razão, levei, também, um trecho de um 

episódio de um programa policial sensacionalista em que o comentarista falava sobre um crime 

violento cometido por um adolescente, marcado, evidentemente, pelo típico discurso agressivo 

de vingança e crítica às garantias legais concedidas a essa população. Questões que 

aprofundarei ao longo do trabalho. 

Realizei, ainda, uma entrevista individual com cada um dos membros dos grupos, 

totalizando dez entrevistas formais. Como a essa altura eu já tinha uma noção preliminar de 

suas histórias de vida, muitas questões particulares foram sendo acrescidas ao roteiro que eu 

havia elaborado, razão pela qual este não foi seguido à risca, servindo tão somente como uma 

espécie de direcionamento no momento da realização das entrevistas. Com o primeiro grupo, 

quatro das cinco entrevistas foram realizadas com a porta fechada, já no segundo, somente duas. 

A ideia era de que os grupos fossem realizados na sala de cursos da defensoria, mas, em 

função da eterna falta de funcionários para conduzi-los até lá, muitas vezes, tive que encontrá-

los na sala de atendimento técnico, onde fiz as entrevistas individuais, que estava localizada 

nos próprios módulos. Entretanto, isso sempre implicava em um longo processo de negociação 

com os agentes, porque todas as vezes que isso acontecia eu precisava tratar diretamente com 

eles, sem a mediação dos técnicos ou da assessoria da direção. Assim, em todos esses momentos 

eu precisava me apresentar, esclarecer que estava realizando uma pesquisa na Unidade e 

explicar como e com quem iria trabalhar. Muitas vezes, tive a impressão de que não importava 

quantas vezes eu faria aquilo, eu sempre precisaria “convencê-los” de que eu tinha o direito de 

estar ali. Entretanto, em dias regulares, eu chegava na Unidade e pedia a alguém da Direção 

que solicitasse a um dos chefes da segurança de plantão a condução dos jovens indicados na 

lista que eu apresentava até a sala de cursos da defensoria. 

Dessa forma, é importante que fique claro que, apesar de não ter passado por tantos 

problemas para ter acesso ao meu campo de pesquisa, como falarei a seguir, não houve um 
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único dia em que não tenha tido de lidar com as mais diversas situações de tensão e negociações 

que exigiam de mim muita flexibilidade, paciência e pró-atividade. De fato, consegui fazer tudo 

a que me propus, mas não sem muito jogo de cintura, porque recebi muito “sim”, mas não antes 

de muito “não”. Tudo era questionado e readaptado a partir dos critérios deles que, na maior 

parte das vezes, exigia de mim muito mais esforço, mas que eu sempre aceitava pacientemente, 

por saber que era aquilo ou nada. Afinal, minhas condições de negociação eram bastante 

limitadas. 

Importante ressaltar que nem nas entrevistas individuais nem nos grupos de discussão 

houve a presença de agentes de segurança da Unidade, solicitação feita por mim e acatada pela 

Direção. Desse modo, nos dias de trabalho em grupo, esses funcionários tão somente conduziam 

os jovens até a sala onde eram realizadas as atividades e aguardavam do lado de fora, próximos 

à porta, que se mantinha aberta. Como a sala era grande e sempre nos posicionávamos no lado 

oposto à entrada, a possibilidade de escuta dos agentes era mínima, o que foi fundamental para 

que os adolescentes se sentissem à vontade para discutir os mais variados temas e, 

consequentemente, para o desenrolar da pesquisa. Tanto os encontros em grupo quanto as 

entrevistas individuais foram gravados9. 

Participei, ainda, de todos os eventos que ocorreram na Unidade durante o período da 

pesquisa, que foram as comemorações do dia das mães e a Semana pela vida. Nessas ocasiões, 

tive a oportunidade de estabelecer conversas informais, mas bastante reveladoras, com vários 

jovens, agentes, professores e técnicos. O que também busquei fazer em todos os outros dias, 

enquanto durou a pesquisa. 

Constatei que falar sobre drogas com naturalidade e não me assustar quando eles 

falavam sobre como funciona “o mundo do crime”, concordar com as críticas que eram feitas 

em relação à postura da polícia, dos políticos corruptos e, em alguns momentos, até da UNIRE, 

eram atitudes que, de alguma forma, pareciam nos aproximar. Mesmo tentando não os induzir, 

eu jamais deixei de me posicionar a respeito das questões que eles me colocavam, do mesmo 

modo, eles nunca deixaram de responder aos meus incontáveis questionamentos. Com o passar 

do tempo, observei que a minha grande moeda de troca era a curiosidade. Eu queria conhecer 

a realidade daqueles jovens, mas eles também estavam interessados em saber da minha. Como 

era ser uma jovem com uma vivência tão diferente da deles? 

                                                           
9 Quanto a isso, não tive maiores problemas. Apenas solicitei o uso do gravador junto à Direção da Unidade e o 

pedido me foi concedido.  
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Diversas vezes, tanto nos grupos de discussão quanto nas entrevistas individuais, não 

me eximi de fazer referência ao evento ocorrido na minha casa, sobretudo porque achava muito 

interessante e provocativo narrar parte dele para que eles se posicionassem a respeito das mais 

variadas situações, não só diante da pesquisadora mas também diante de uma vítima de um 

crime violento. Mesmo admitindo o abalo sofrido por mim e pela minha família, ao relatar 

aqueles fatos com naturalidade, de algum modo, eu demonstrava que não me sentia ameaçada 

por eles, o que parecia refletir consideravelmente na forma como eles passavam a me perceber. 

Isso porque observei que alguns jovens procuravam manter uma postura bastante intimidadora 

em relação a alguns funcionários da Unidade e até entre eles mesmos, situação que aprofundarei 

mais adiante. Neste momento, importa tão somente dizer que narrar essa experiência era, 

também, me expor, era revelar meus sofrimentos e angústias. Assim, eu me colocava como 

alguém que, como eles, teve experiências boas e ruins o que, a meu ver, me aproximava deles 

e lhes dava mais confiança para relatar suas histórias de vida. 

Acabei também transformando a situação que passei em uma espécie de experiência 

etnográfica, porque além de observar e participar ativamente dela, procurei, posteriormente, 

desvendar os significados envolvidos naquele evento, em termos sociais e simbólicos. Esta 

acabou funcionando, igualmente, como uma espécie de ponto de contraste, posto que sempre 

acabava sendo uma referência que me ajudava a refletir sobre as situações que me eram 

colocadas pelo campo. Porém, quando decidi transformar o que para mim havia sido um trauma 

em objeto de pesquisa, a ideia da observação participante não me parecia suficiente para dar 

conta da profundidade do que aquela experiência representava. De fato, não poderia dizer que 

todas as perguntas que passei a me fazer em decorrência desse evento e que todas as respostas 

que comecei a buscar em função dele foram totalmente voluntárias.  

É evidente que o método etnográfico é sempre imprevisível, porém, o que estou 

querendo demonstrar aqui é que, ainda que tenha existido uma decisão de recorrer a essa 

experiência como um “dispositivo metodológico” a fim de acessar as sensações vivenciais do 

crime (RIFIOTIS, 2006), não posso dizer que a inquietação que me impeliu a procurar 

compreendê-las tenha sido uma escolha. Assim sendo, não seria capaz de dizer que a minha 

atuação, naquele cenário, era de mera observadora-participante. Valendo-me do termo 

empregado por Favret-Saada (2005), acredito poder dizer que me vi, realmente, “afetada” por 

essa outra realidade que me foi colocada. Por mais incoerente que isso possa soar em um 

primeiro momento, acredito que, de algum modo, aquela experiência me aproximava dos meus 

interlocutores, me fazia compreender melhor o que era vivenciar um crime, me ajudava a dar 
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sentido àquela experiência e aos seus significados em termos estruturais e simbólicos. Não foi 

à toa que grande parte das minhas hipóteses de pesquisa foram elaboradas logo depois desse 

evento. 

 

3 Envolvimento com o campo: a pesquisadora e o crime 

É evidente que o fazer etnográfico é um exercício extremamente subjetivo. Cada 

acontecimento e cada frase proferida em campo são interpretados pelo pesquisador, o que o 

torna peça fundamental para toda a construção do resultado advindo dessa experiência. Desse 

modo, ainda que partindo de pressupostos semelhantes a serem analisados em contextos 

idênticos, antropólogos diferentes poderão chegar a interpretações diversas acerca do mesmo 

fenômeno. Por essa razão, acredito ser fundamental para a construção de uma boa etnografia 

que o autor se coloque no texto, contextualize o leitor para dar-lhe a possibilidade de reconhecer 

a partir de onde aquelas impressões estão sendo desenvolvidas, até para que compreenda melhor 

as interpretações chegadas pelo autor. Isso porque, como afirma Geertz (2008), um trabalho 

etnográfico não pode ser analisado como um quadro conclusivo, mas tão somente como uma 

interpretação, dentre as muitas possíveis, a respeito dele. São essas as questões que me dedicarei 

a desenvolver neste tópico. 

Como eu já estava em contato com o Sistema Penal e, consequentemente, com o 

fenômeno criminal há muito tempo, fosse como pesquisadora do Direito ou como advogada, eu 

e meus interlocutores tínhamos, desde já, algo em comum: o convívio com o mundo do crime. 

Ainda que, obviamente, eu não esteja fazendo uma “apologia” a ele, a tentativa de ver esse 

universo como algo minimamente compreensível, há muito tempo, já integrava o meu 

cotidiano. A abstenção do julgamento daquilo que o mundo se preocupava tanto em criticar já 

fazia parte das minhas estratégias de racionalização e convencimento. Quantas vezes eu mesma 

não precisei acioná-las para tentar dialogar com as pessoas que me questionavam a respeito da 

minha profissão? Afinal, quando se decide trabalhar defendendo pessoas que são repudiadas 

pelo senso comum, parece que você acaba sendo visto como uma espécie de “cúmplice” delas. 

Para mim, ser interpelada por pessoas que pareciam se esforçar muito para tentar me convencer 

de que “bandido bom é bandido morto” (ou qualquer outro discurso de ódio do gênero), além 

de ser questionada sobre como eu tinha “coragem” de “defendê-los”, era algo bastante 

recorrente. 
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Entretanto, uma criminalista precisa saber até onde esses diálogos podem chegar. 

Quando comecei a estagiar na área, confesso que entrei em muitas discussões calorosas em 

defesa dos Direitos Humanos e das garantias legais que, sempre que aplicadas em defesa de 

certo “tipo de gente”, parecem ser questionadas. Porém, com o tempo, você começa a entender 

que tão inútil quanto o esforço daquele sujeito em tentar lhe convencer é o seu esforço em tentar 

convencê-lo. Sendo assim, embora fosse constantemente convidada para esse tipo de discussão, 

já sabia exatamente como evitá-las ou sair delas, o que fazia quase sempre.  

Como pesquisadora e, sobretudo, como antropóloga, me vejo mais distante desse tipo 

de questionamento. Talvez porque a maior parte das pessoas não saiba exatamente o que faz 

uma antropóloga que se dedica ao estudo do crime ou talvez porque, mesmo não sabendo o que 

ela faz, sabe o que ela não faz, que é tentar “tirar bandido da cadeia”. 

Outro ponto a destacar a respeito dessas duas posições que ocupei na minha interação 

com o universo do crime diz respeito à relação que se estabelece com um cliente ou com um 

interlocutor, posto que são orientadas de forma completamente diferente. Embora confesse que, 

muitas vezes, tenha me envolvido com o caso de alguns clientes, a troca estabelecida era outra. 

Os meus clientes me davam informações a respeito dos fatos ocorridos e me ajudavam a reunir 

as provas necessárias à comprovação da sua verdade para o Juiz ou o Júri. Na advocacia, o 

“objeto de pesquisa” não é o seu cliente, mas o processo, e o objetivo não é entender/resolver 

o caso, mas convencer alguém que a sua versão é a verdadeira.  

É evidente que em ambos os casos há uma preocupação com o discurso. Em um, de 

prová-lo, no outro, de compreender os seus significados. Todavia, ao contrário de alguns 

pesquisadores, que demonstram uma preocupação em tentar identificar nas falas de seus 

interlocutores o que seria verdade ou mentira, como se esta última fosse uma variante 

inferiorizada e menos reveladora do que aquela, deixo claro que, em nenhum momento durante 

a pesquisa, me preocupei em traçar uma diferenciação entre tais categorias. Em primeiro lugar, 

porque não acredito no conceito de verdade, uma vez que percepções distintas são capazes de 

gerar compreensões igualmente diferenciadas acerca de um mesmo fato, produzindo diferentes 

efeitos de verdade. Assim, toda noção de verdade acaba se transformando em versão e vice-

versa. Mas, obviamente, reconheço que o meu desprendimento em relação a essa noção de 

verdade possa ser uma herança da minha atuação como advogada.  

Além disso, mais do que ter a certeza de que as situações narradas teriam acontecido tal 

como me eram contadas, meu interesse girava em torno do que era relatado e da forma como 

isso era feito, além do próprio discurso e das motivações que levavam a uma possível mentira. 
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Dediquei meu olhar a seleção do dito e do não dito, a atenção que era dada a certos 

acontecimentos, o exagero que permeava certas narrativas, a performance, o que era valorizado 

ou ocultado e a forma como os mecanismos que orientavam essas seleções estavam 

condicionados ao ambiente, ao interlocutor, e às particularidades do momento em que o 

discurso era proferido. Interessava-me, portanto, a intencionalidade discursiva e não se o fato 

narrado tinha ou não acontecido. 

Ainda a respeito da relação com o cliente, mesmo que isso esteja se modificando, ainda 

existe no imaginário social uma glamourização da figura do advogado, o “doutor”, aquele que 

“conhece e domina as leis”, o que leva a um distanciamento dessa figura. Se o advogado é 

socialmente visto de forma positiva, o bandido é o inverso disso, de modo que a hierarquia 

acaba sendo inevitável nessa relação10, especialmente no Brasil, onde o acusado, muitas vezes, 

parece precisar comprovar sua inocência e não o representante do Ministério Público 

demonstrar a sua culpa, se houver indícios de provas suficientes. É a transformação do Princípio 

da Presunção da Inocência no Princípio de Presunção da Culpa. As situações de humilhação 

também são frequentes, exigindo que o advogado esteja em constante estado de alerta para 

procurar evitá-las, ainda que nem sempre seja possível. Na condição de réus, eles já se 

apresentam naquele local de forma inferiorizada e seus corpos demonstram isso com muita 

clareza. Os olhares poucas vezes miram diretamente a figura do promotor e especialmente a do 

Juiz. Os depoimentos que, minutos antes, haviam sido proferidos com tanta tranquilidade, de 

repente, ficam confusos. Vozes trêmulas, desconforto, olhares que esperam aprovação, cabeças 

baixas, são constantes do processo penal.  

Talvez por isso, ao contrário do que afirmam alguns pesquisadores, sobretudo aqueles 

que trabalham com pessoas envolvidas com o crime, como Zaluar (2009), por exemplo, nunca 

senti nenhuma necessidade de estabelecer uma assimetria ou hierarquia entre mim e meus 

interlocutores, de me colocar em uma condição diferente da deles. Essa diferença já era óbvia, 

ainda que eu nunca tenha, efetivamente, me sentido tão diferente assim. A verdade é que, apesar 

do constante estado de tensão que permeia o pesquisador em campo, sempre em estado de 

alerta, eu não sentia a necessidade de me impor para exigir respeito ou evitar qualquer tipo de 

reação que não fosse, a meu ver, bem-vinda. Ao contrário, em muitos momentos, demonstrei 

fraquezas até para que eles se sentissem à vontade para revelar as suas próprias. A questão é 

que, acima de tudo, eu os respeitava e eles me respeitavam. Havia uma constante demanda por 

                                                           
10 Via que meus próprios clientes já iniciavam a nossa relação nesse formato e, por ser jovem e mulher, não 

acreditava que seria bom para mim procurar desconstruir isso. 
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reconhecimento entre eles e só a minha disponibilidade em escutá-los e tratá-los como iguais 

já parecia algo que os aproximava cada vez mais de mim. 

Eu realmente me sentia muito próxima daquela realidade. Confesso que talvez em um 

momento ou outro, sobretudo no início da pesquisa, algumas questões que me foram colocadas 

por meus interlocutores até me surpreenderam de alguma forma. Aliás, um rapaz, em especial, 

me levou a problematizar essa familiaridade que eu acreditava ter com o crime com maior 

atenção, como explanarei mais adiante, mas jamais a ponto de sentir que isso poderia prejudicar 

a continuidade da pesquisa, evidentemente. 

De todo modo, não sei dizer exatamente o que me levava a não sentir esse estranhamento 

de forma tão intensa já que, para muitos, isto seria o óbvio tendo em vista que trabalhava 

justamente com aqueles que dizemos ser tão diferentes de nós.  

Talvez por ter crescido aprendendo que todos nós somos iguais e passíveis ao 

cometimento de erros, todos perdoáveis; talvez pela a minha identificação profunda com as 

causas de minorias, ainda que pesquisas que tendam a seguir uma linha mais associada à 

militância nunca tenham me atraído muito (o que também não quer dizer que acredite na 

neutralidade científica, dilema que, inclusive, penso já ter sido superado); talvez pela minha 

espiritualidade, tão importante para mim e tão cuidadosamente desenvolvida; talvez pelo fato 

de ter sido criada no seio de uma família em que até os maiores “desvios” eram escancarados e 

ressignificados para uma aceitação coletiva; talvez pela minha certeza da inexistência do 

absoluto, seja o certo ou errado, o bem ou o mal, essas categorias antagônicas fechadas que 

ainda parecem marcar com tanta intensidade o pensamento ocidental moderno. Talvez tudo isso 

me impedisse de ver meus interlocutores como pessoas tão diferentes de mim e eles sabiam 

disso, o que certamente nos aproximava.11 Sobretudo por estarem em um ambiente em que 

quase todas as pessoas os tratavam de uma forma desumana. 

Decidi, então, não me dedicar a compreender o porquê dessa minha sensação de 

proximidade, mas tão somente me aproveitar dela para atingir os meus objetivos de pesquisa. 

É evidente que tampouco me sentia um deles. Não era necessário, para mim, forçar um 

distanciamento porque, obviamente, ele já existia, apenas estou tentando dizer que a 

aproximação com essa realidade também não me era difícil. Como já muito discutido acerca do 

fazer antropológico, sem estar em nenhum dos dois mundos, o antropólogo transita entre eles e 

                                                           
11 Um dia, depois de me emocionar com um rap feito por um jovem (que depois se tornaria um dos meus 

interlocutores mais próximos) em uma oficina de rimas realizada na escola, escrevi no meu caderno de campo: 

“Eu tinha vontade de adotá-los, de sustentá-los, de lhes dar uma chance de verdade. Não tinha mais o que fazer, 

eu era parte disso, dessa raiva, dessa revolta, dessa dor. Eu sempre fiz parte disso”. 
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vive sua jornada solitária de movimento contínuo. E eu me sentia justamente nesse “entre 

mundos” que percorria e ultrapassava as barreiras daquele universo. 

Honestamente, a verdade é que nada do que me era dito por eles era capaz de me causar 

qualquer reação que se assemelhasse a alguma forma de abalo moral, como já alegaram ter 

sentido alguns pesquisadores do crime. Concordo com D’Andrade (1995) quando este alerta 

para os perigos do que chama de “modelo moral” na antropologia. Acredito que o “discurso de 

denúncia” tem um papel político muito importante, apenas não pode ser tomado como uma 

análise científica, posto que se trata de uma produção completamente diversa. Enquanto o 

discurso de denúncia procura acusar ou defender algum ponto de vista, a análise, acredito, não 

deve possuir nenhum compromisso com o resultado, sendo livre para investigar aquilo a que se 

propõe, independente dele. Neste sentido, proponho estudar o fenômeno criminal sem acusar 

ou defender nenhum ponto de vista, sem procurar vítimas ou algozes, mas tão somente 

buscando interpretá-lo a partir daquilo que observei durante a realização da pesquisa 

etnográfica. 

Mesmo sabendo que a atividade etnográfica, necessariamente, implica em uma seleção 

de “dados” que influenciarão diretamente no resultado da pesquisa, a minha intenção sempre 

foi procurar ser o mais imparcial possível. Ser imparcial, para mim, não é o mesmo que ser 

neutro, o que seria apenas uma tentativa frustrada de desconsiderar meus referenciais. A 

intenção sempre foi perceber o que o campo tinha para me oferecer sem, contudo, direcionar o 

meu olhar exclusivamente para aquilo que buscava encontrar a fim de legitimar a conclusão a 

que gostaria de chegar, ou para dar respaldo científico ao posicionamento político que pretendia 

defender. Não há dúvida de que toda pesquisa é também política e que todo pesquisador tem 

uma subjetividade e posicionamentos que influenciam diretamente nela, o que não significa 

dizer que estamos aqui forjando “dados” para defendê-los. 

Outra questão muito relevante para a minha pesquisa foi o meu gênero e a minha 

aparência. Não pretendo problematizar essa questão com maior profundidade, mas também não 

poderia negar as facilidades que isso me proporcionou. Aliás, acredito que a riqueza de detalhes 

e sinceridade do pesquisador são indispensáveis para que se faça uma boa etnografia, como já 

dito. Conforme apontado por muitas pesquisadoras, como, por exemplo, Neri (2009), que 

também realizou sua pesquisa em unidades socioeducativas, mas no Rio de Janeiro, é difícil 

não se questionar se um pesquisador homem teria as mesmas facilidades que tivemos. No meu 

caso, não poderia negar que a minha condição de mulher jovem em uma unidade de internação 

masculina foi muito relevante para a minha pesquisa. Onde quer que eu estivesse, os meninos 
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do Recanto me observavam curiosos, sobretudo no início. Alguns vinham me procurar para 

saber quem eu era e o que eu estava fazendo ali e, obviamente, não faltaram voluntários para 

participar dos grupos de discussão. Tudo isso me possibilitou traçar inúmeras conversas 

informais com eles, muitas vezes, tão ricas quanto as entrevistas em si. 

Aquino (2009) revela que o fato de estar trabalhando em um universo 

predominantemente masculino, como era o meu caso, muitas vezes, fez com que ela fosse 

submetida a comparações em relação às posturas consideradas positivas ou negativas de outras 

mulheres do convívio de seus interlocutores. A autora alega que o fato de ser mulher não chegou 

a prejudicá-la e que, em algumas situações, até lhe foi conveniente. Comigo aconteceu de forma 

semelhante, mas essa é uma questão a qual retornarei mais adiante. O fato é que, assim como 

isso não aparentou ter sido um problema para aquela autora, também não o foi para mim. Na 

realidade, muitos deles achavam que eu também era adolescente e se espantavam quando eu 

dizia a minha idade. Sei que tenho uma postura naturalmente mais despojada e irreverente e 

não vi necessidade de tentar mudá-la, especialmente porque fui observando que essa minha 

atitude fazia com que eles se sentissem muito mais à vontade para tratar dos mais diversos 

assuntos. Não que eles achassem realmente que eu fosse uma adolescente, até porque sempre 

fiz questão de dizer a minha idade e história de vida. Eu não era uma adolescente, mas também 

não era mais uma “técnica careta” ou um professor que ia dizer “o que era certo e errado”. 

Nossos universos eram mais próximos e eu não estava ali para julgá-los ou reprimi-los, como 

sempre fiz questão de deixar claro para eles. 

Em relação aos agentes, a situação já me parecia um pouco mais problemática, porque 

eles demonstravam mais autoconfiança e, por isso, se permitiam ser mais invasivos. É evidente 

que a posição dos jovens no interior da Unidade, em qualquer circunstância, era de submissão 

e embora em algum momento ou outro eles ensaiassem alguma atitude mais desafiadora, a 

sujeição estava tão inscrita em seus corpos que, muitas vezes, mesmo quando não era 

necessário, as mãos para trás e a cabeça voltada para o chão acompanhavam seus passos 

enfileirados. 

Já os agentes, estavam em uma situação de poder e isso inflava os seus egos de uma 

forma tal que, muitas vezes, parecia que eles se sentiam habilitados a tomar qualquer medida 

que quisessem ali dentro. Cabe evidenciar que pelo menos noventa por cento dos agentes no 

interior da Unidade eram homens, com exceção da portaria, onde só havia mulheres, justamente 

o local em que o meu trabalho parecia ser mais dificultado. Como tudo que eu fazia na Unidade 

dependia diretamente desses agentes, posto que eram os responsáveis pelo deslocamento dos 
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jovens, também não achei que precisaria criar caso em relação às visíveis investidas que recebia 

diariamente. Fazia-me de desentendida e saia de perto, simplesmente. É evidente que, seguindo 

o padrão de querer atrapalhar todas as atividades realizadas pelos jovens, alguns deles, muitas 

vezes, não apenas tentaram impedir o meu trabalho como também foram bastante rudes. 

Contudo, esta não era a regra, nem tampouco chegava perto do tratamento que era despendido 

em relação aos técnicos e professores, questão que tratarei com maior profundidade no capítulo 

um. 

Por outro lado, certas vezes, a minha impressão era de que ninguém por ali estava me 

vendo porque eu não percebia nenhum tipo de barreira ao meu deslocamento. Eu entrava nos 

módulos, ia às aulas de educação física, aos eventos, à escola, ficava horas escrevendo em uma 

sala não utilizada enquanto aguardava o horário de almoço deles e nada, ninguém parecia. 

Nesses momentos eu era só mais um espectro perambulante entre aquelas frias caixas de 

concreto. 

 

 

 

 

Capítulo 1: Situando 

 

 1  Pensando Juventudes 

 Embora seja muito comum a realização de pesquisas que utilizam como recorte temático 

certas etapas da vida, como é o caso desta, é preciso esclarecer que isso não significa dizer que 

estas estejam sendo tratadas como um fenômeno natural. Ao contrário, a categoria juventude, 

aqui, está sendo pensada como uma construção social situada e fruto de uma sociedade 

específica. Isso porque a própria noção de juventude, como utilizamos hoje, é uma decorrência 

da experiência ocidental moderna na qual eu e meus interlocutores estamos incluídos. 

 É claro que a condição juvenil sempre será vivenciada de maneiras diversas, afinal, 

diferentes são os interesses e inserções dos jovens na sociedade. Múltiplas são, portanto, as 

culturas juvenis. Atualmente, esse agrupamento tem se mostrado tão heterogêneo que o próprio 

termo “juventude” tem se mostrado insuficiente para se referir a ele, razão pela qual muitos 

autores têm optado por utilizar a nomenclatura “juventudes”, no plural. Como afirmam Esteves 

e Abramovay (2007), evidentemente, o fato de fazer isso não significa dizer que se está “dando 
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conta” das muitas especificidades que cruzam essa categoria, em função da sua extensão e 

complexidade. Por outro lado, acredito ser fundamental chamar a atenção do leitor para a 

questão tendo em vista a enorme grama de possibilidades incluídas nessa categoria, tantas vezes 

cristalizada na ideia da idade do sujeito. 

 Entretanto, mesmo que alguns pesquisadores reconheçam essa pluralidade, ao se 

debruçarem sobre a temática, algo que parece evidente é a constante desqualificação dos jovens 

como sujeitos incompletos e incapazes. Como elucida Abramo (1997, p.29): 

 

A juventude só se torna objeto de atenção enquanto representa uma ameaça de ruptura 

com a continuidade social: ameaça para si própria ou para a sociedade. Seja porque o 

indivíduo jovem se desvia do seu caminho em direção à integração social, (…) seja 

porque um grupo ou movimento juvenil propõe ou produz transformação na ordem 

social ou ainda porque uma geração ameace romper com a transmissão da herança 

cultural. (…) não é por acaso que a problematização é quase sempre então uma 

problematização moral (…) do jovem como futuro membro da sociedade, integrado e 

funcional a ela. 
 

 Segundo a autora, o foco das discussões sobre juventude, quando muito, está centrado 

nos direitos que lhes são negados, de modo que poucas vezes os jovens são percebidos como 

protagonistas das mudanças sociais, como sujeitos capazes e atuantes, ou como membros da 

sociedade integrados e funcionais a ela; são, no máximo, tratados como responsáveis pela sua 

continuidade a partir da ideia de que os jovens são o “futuro da nação”. Não é à toa que muitas 

destas perspectivas têm um cunho extremamente moralizante. 

 Do mesmo modo, os programas sociais destinados a essa população, em geral, além de 

nunca serem regidos pela sua própria lógica, mas pela lógica inescusável do outro, do “capaz”, 

estão muito mais voltados para a ação sobre o jovem, como mero objeto de intervenção – visto 

ou como “sujeito em desenvolvimento” ou como “sujeito problemático” – do que pelo jovem. 

 Por todo o exposto é que esse estudo pretende pensar a condição do jovem a partir dele 

mesmo, procurando não o reduzir nem à condição de vítima das lógicas do “sistema” nem à 

condição de vilão da “sociedade civilizada”, posto que é preciso reconhecê-lo enquanto 

indivíduo integrado a uma série de condições sociais mas que, ao mesmo tempo, não deixa de 

ser agente ativo e criativo diante dela.  Por isso, procurei seguir a lição de Rifiotis (2007) e 

tentar perceber os “sujeitos de direitos” e não apenas os “direitos do sujeito”. Segundo o autor, 

é preciso tomar cuidado para não aprisionar os indivíduos, invisibilizando-os, capturando-os e 

reduzindo-os à ideia de vítimas ou ao seu oposto. Foi o que procurei fazer. 
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 1.1  A Situação do Jovem em Conflito com a Lei no Brasil 

 

 O tema da juventude e da criminalidade começou a ser desenvolvido na Escola de 

Chicago, no início do século XX. Conforme relatado em inúmeros trabalhos, como os de Pais 

(1993), Abramo (1997) e Waiselfiz (1998), a juventude foi historicamente associada à ideia de 

problema e considerada uma fase da vida tida como perigosa, porque vulnerável, sobretudo a 

partir da década de cinquenta do século passado. 

 Sendo assim, a associação juventude e violência, não é incomum, adicionando-se a ela 

um terceiro elemento: a ideia de vulnerabilidade social, como demonstram Neri (2009) e 

Alvarez, Salla e Schritzmeyer (2010). Durante muitos anos, essa percepção marcou de forma 

muito contundente não apenas a produção acadêmica e o imaginário social mas também a 

própria legislação e as políticas públicas voltadas a essa população. Isso pode ser facilmente 

detectado quando se observa que as políticas voltadas a esse grupo estão quase sempre pautadas 

em um ideal de segurança pública, as quais encontram nos: 

 

(...) jovens das classes populares seus principais destinatários em uma acepção desses 

como clientes e/ou usuários. Reside, nesse caso, uma perspectiva – quando muito – 

compensatória, calcada geralmente em uma tentativa arrogante e preconceituosa de 

dar oportunidade a esses grupos juvenis vulneráveis de ingressarem em uma espécie 

de minuta ilimitada de processo civilizatório (CARA; GAUTO, 2007, p. 172).
12 

 

De fato, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEA e pelo Ministério da Justiça, 

em 2013, mais de 60% dos adolescentes cumprindo medida de privação de liberdade eram 

negros, 51% não frequentavam a escola, 49% não trabalhavam à época do cometimento do ato 

infracional e 66% eram de famílias consideradas extremamente pobres. 

O “Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil”, publicado em junho de 2015, pelo 

Governo Federal, revelou que o perfil das pessoas encarceradas hoje é de homens, jovens, 

negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais, condenados, 

presos em regime fechado e cumprindo penas de até quatro anos. Não restam dúvidas, portanto, 

quanto à similaridade entre os grupos que estão sendo punidos, seja pelo sistema penal, seja 

pelo socioeducativo. Poderia se dizer, inclusive, que há quase um continuum entre essas duas 

instituições.13 

                                                           
12 Embora o autor esteja se referindo a políticas públicas, não raro, trabalhos acadêmicos são elaborados com 

orientação semelhante. 
13 Ponto que anuncio como fundamental, mas que reconheço a necessidade de maior aprofundamento em momento 

posterior.  
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Juridicamente, no Brasil, a perseguição ao “menor infrator”14 começa a se modificar em 

1990 com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069), que é 

considerado um marco na proteção da infância e da adolescência e tem como base a doutrina 

da proteção integral, reforçando a ideia de "prioridade absoluta" com que deveriam ser tratados 

esses novos “sujeitos de direitos”. É, ainda, a única legislação da América Latina que observa 

os princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. Contudo, apesar das 

mudanças legais, o sistema socioeducativo brasileiro continua com práticas e ideologias muito 

semelhantes às das prisões. Desse modo, a tendência continua sendo o verdadeiro 

encarceramento de uma população pouco diferente daquela que se encontra nas cadeias, exceto 

pelo recorte etário. Outra prova disso é o fato de que muitos dos jovens com os quais dialoguei 

tinham familiares com histórico de aprisionamento. 

Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na prática, finda por reproduzir a 

mesma lógica do Direito Penal que, como evidencia Baratta (1999), é seletivo e excludente, 

exercendo um controle diferenciado sobre a população e elegendo as classes populares como 

seu público-alvo, tanto nas fases de elaboração das leis e de investigação policial quanto nas de 

decisão judicial e de execução das penas.  

Além disso, existe a elaboração de uma espécie de “consenso social”, desta vez, 

auxiliado pela mídia15 que reproduz a lógica da necessidade de perseguição aos tipos penais 

característicos desses segmentos sociais como o roubo e o tráfico de drogas. Prova disso é o 

fato de serem essas pessoas e esses crimes, efetivamente, os mais repreendidos. Enquanto isso, 

há uma série de outros delitos sendo cometidos em larga medida, mas que jamais chegam a ser 

punidos. Alguns deles, tão nocivos quanto os citados, mas socialmente mais aceitos, por não 

estarem incluídos no rol de crimes que integram aquilo que Machado da Silva (2004) chama de 

“violência urbana”, como é o caso dos crimes ambientais, tributários ou aqueles praticados 

contra a administração pública, por exemplo.  

Da mesma forma, alguns crimes incluídos naquele conceito são mais tolerados que 

outros. O crime de lesão corporal, por exemplo, ainda que diga respeito à violação à integridade 

física ou à saúde de alguém, é menos danoso, juridicamente, do que o crime de estelionato, que 

está vinculado ao Direito de propriedade. Tudo isso nos faz pensar sobre os bens que o Estado 

está realmente preocupado em proteger e sobre as formas que a hierarquia de valores 

estabeleceu. 

                                                           
14 Neste momento, a nomenclatura “menor” que, inevitavelmente, estava associada a uma ideia de classe e etnia é 

substituída pela de “criança e adolescente”. 
15 Outro tema sobre o qual cabe maior aprofundamento em um momento mais oportuno.  
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Há, portanto, uma complexa afinidade entre certos tipos de delitos (aqueles que 

provocam um sentimento de insegurança na vida cotidiana das cidades) e certos “tipos 

sociais” de agentes demarcados (e acusados) socialmente pela pobreza, pela cor e pelo 

estilo de vida. Seus crimes o diferenciam de todos os outros autores de crime, não são 

apenas criminosos; são “marginais”, “violentos”, “bandidos” (MISSE, 2010, p.18). 
 

Diante dessa seletividade do sistema penal e também do sistema socioeducativo, resta 

claro que, por ter realizado minha pesquisa em uma unidade de internação, todos os meus 

interlocutores tinham um perfil socioeconômico muito semelhante: eram pobres16. Assim, 

embora a criminalidade seja um fenômeno presente em todas as classes sociais, em função dessa 

seletividade, apenas algumas delas estão sujeitas a sua reprimenda. 

O fato é que ao olhar para as antigas casas de detenção para menores, as pessoas 

encontravam, em sua maioria, adolescentes oriundos de classes baixas. Assim, passou-se a 

associar o crime à pobreza, aliás, pior, aos pobres que, reduzidos a essa condição, eram 

transformados em nada além do que em potenciais criminosos17. O que se viria a observar 

depois, é que não só pessoas em situação de vulnerabilidade social cometem atos infracionais, 

mas que tão somente elas estavam sofrendo as suas consequências, posto que, para os que não 

se incluem nesta categoria, sempre há outras possibilidades de negociação. 

Não há problemas que existam estudos tratando de violência, juventude e 

vulnerabilidade social. Afinal, os jovens pobres, independentemente de serem os que mais 

cometem crimes, certamente, são os que vivem a realidade do sistema socioeducativo. O 

problema, então, no meu entender, não reside em continuar trabalhando com esses temas, mas 

em tornar essa associação automática. É não a problematizar. É desconsiderar outro universo 

de jovens que está cada vez mais envolvido com a criminalidade. É acreditar que essa condição 

de vulnerabilidade social basta para que se entre no crime. É desconsiderar a agência do sujeito. 

Outra questão a se pensar é que, conforme identificado no mesmo Mapa, em 2012, o 

roubo representou 39% dos atos infracionais cometidos no país, seguido pelo tráfico de drogas 

(27%). Juntos, totalizaram mais de 65% deles.18 O que isso deixa claro é que, no geral, os 

adolescentes que estão sendo punidos por atos infracionais hoje, estão buscando, em uma 

instância mais imediata, a obtenção de lucro patrimonial. Por outro lado, observa-se que houve 

uma redução significativa do número de brasileiros considerados pobres, extremamente 

                                                           
16 Apesar de alguns estudiosos criticarem o uso do termo “pobre”, optei por utilizá-lo porque acredito que fugir 

dele é procurar amenizar uma realidade que existe, que tem demandas específicas e que, por isso, não deve ser 

“suavizada”, mas, ao contrário, visibilizada. 
17 O mesmo acontecia em relação aos adultos. 
18

 Os demais anos mantinham uma proporção semelhante de modo que o ano de 2012 foi escolhido tão somente 

por ter sido o último registrado no Mapa de 2015. 
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pobres19 e subalimentados20. O que isso evidencia é que, mesmo visando ganhar dinheiro, ao 

cometerem atos infracionais, em regra, os adolescentes não estão buscando atingir um “mínimo 

existencial” e é justamente essa e outras buscas que pretendo identificar ao longo do trabalho. 

Importante também deixar claro que não apenas pessoas que contam com uma 

capacidade patrimonial reduzida é que buscam adquirir bens através de meios ilícitos, mas tão 

somente que, apesar de adolescentes oriundos de outras classes sociais estarem cada vez mais 

cometendo essas modalidades de atos infracionais, pretendo trabalhar aqui, exclusivamente, a 

partir da perspectiva de um grupo muito específico – aqueles que, de fato, se encontram detidos 

nas inúmeras instituições socioeducativas do país, os adolescentes pobres. 

 

 2  Vivendo no Distrito Federal 

O Distrito Federal é formado pelo Plano Piloto e por mais trinta regiões administrativas 

as quais, embora não sejam municípios de fato, são popularmente conhecidas como cidades-

satélites. Sendo assim, quando se fala em “Brasíla”, pode-se estar referindo ao Distrito Federal 

como um todo ou apenas à Região Administrativa I, que é formada pelo Parque Nacional e pelo 

Plano Piloto. A cidade planejada foi inaugurada, em 1960, pelo então presidente Juscelino 

Kubitschek, para ser um modelo de capital e, com esse fim, foram mobilizados uma série de 

recursos públicos e de mão de obra. Contudo, a enorme discrepância que se desenvolveu entre 

o Plano Piloto e as suas cidades-satélites, sobretudo em termos de infraestrutura urbana, acabou 

gerando uma intensa segmentação socioespacial na região. 

 

Viver no DF, nas cidades de periferia ou no Plano Piloto leva a representações e 

significados especiais na medida em que, em sua lógica, o espaço urbano abriga um 

modelo de segregação diferente daqueles encontrados na maior parte das cidades 

brasileiras. Sua morfologia espacial é peculiar e tem como característica uma maior 

separação física entre os habitantes da periferia e os do Plano Piloto (ABRAMOVAY 

et. al. ,1999, p.36). 
 

Essa configuração geográfica peculiar em que predomina um grande distanciamento 

físico entre as regiões, aliada ao fato de existirem poucos espaços de interação entre elas, ainda 

                                                           
19 Entre 2001 e 2012, esses números caíram em 65% e 75%, respectivamente. (Disponível em: 

<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-reduz-a-pobreza-extrema-em-75-entre-2001-e-2012diz-

fao,1560931>. Acesso em: ago. 2015). 
20 O relatório "O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015", divulgado pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), destaca que o número de brasileiros em situação de fome, entre 

2002 e 2014, caiu em 82,1%. (Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/05/fome-cai-

82-no-brasil-destaca-relatorio-da-onu>. Acesso em: ago. 2015). 



38 

 

tem como agravante as limitadas possibilidades de mobilidade urbana – sendo esta, inclusive, 

uma constante reclamação de seus moradores. Tudo isso findou por acentuar ainda mais a 

sensação de segregação socioespacial que já é típica das cidades brasileiras, o que concedeu ao 

Distrito Federal uma configuração em que as relações sociais tornaram-se extremamente 

segmentadas não apenas fisicamente. 

Em um estudo desenvolvido com alunos de escolas públicas e particulares de Brasília, 

Abramovay (1998) identificou que, para eles, Brasília é uma “redoma”, uma “cidade 

protegida”, um lugar de iguais, que “joga para as cidades satélites os mendigos, limpa o que 

não serve”. As queixas também giravam em torno da falta de interesse pelo outro e da falta de 

espaços de socialização. 

A pesquisa apontou que, no geral, os jovens residentes do Plano Piloto rejeitam as 

programações de lazer das cidades-satélites e, mesmo os que as aceitam, afirmam que não se 

identificam ou não se reconhecem nesses ambientes. Esses mesmos jovens, em geral, 

experimentavam pouca coisa para além de seu restrito círculo de convivência cotidiana. Esse 

alheamento do outro, essa ausência de espaços de socialização coletiva e de convívio com a 

diferença findam por incentivar ainda mais esse processo de distanciamento. Trata-se de um 

isolamento que coroa um processo de segregação social já recorrente. Isso porque a ilusória 

sensação de organização do plano só se mantém porque varre de seu modelo ideal tudo aquilo 

que nele não se encaixa e joga para as cidades satélites. 

Como apontado em muitos estudos, esse distanciamento e, sobretudo, essa assimetria 

entre o Plano Piloto e as cidades-satélites faz com que os jovens nascidos ou criados na periferia 

passem a se comparar aos do Plano Piloto e a se sentirem discriminados em relação a eles, 

acentuando o típico processo de marginalização existente em todo o Brasil. 

Andrade (2007) identificou, em sua pesquisa, que muitos dos jovens moradores das 

cidades do entorno de Brasília admitiam sentir raiva dos jovens do Plano. De fato, com o tempo, 

os meus interlocutores também passaram a demonstrar algo nesse sentido embora não tenha 

sido uma unanimidade.21 Ora falavam mal, ora diziam que não tinham nada contra eles. Alguns, 

                                                           
21 A pergunta sobre o local de moradia das pessoas parece ser algo muito comum no Distrito Federal, sobretudo 

em momentos de apresentação, como se isso dissesse muito a respeito delas. Comigo não foi diferente, inclusive 

nesses espaços. Obviamente, meu sotaque de Natal não me deixava mentir sobre a minha origem e isso parecia 

despertar muito a curiosidade dos jovens. Além de muito pacientes e atenciosos ao tentarem explicar essa realidade 

que, para mim, era completamente diferente daquela com a qual estava habituada, eles também costumavam repetir 

muitas das perguntas que eu fazia a eles, mas com relação à Natal. Neste ritmo de diálogo é que seguiam nossos 

encontros. Mesmo sendo, naquela época, moradora do Plano Piloto (o que inicialmente me deixava muito 

constrangida), eles sabiam que eu não era uma “jovem do Plano” e que estava ali tão somente para realizar a minha 

pesquisa. Talvez essa compreensão é que os tenha levado a se abrirem mais comigo a respeito do sentimento que 
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ainda, afirmavam que possuíam amigos que moravam lá. O que me pareceu é que eles queriam 

ter as coisas que os playboys tinham, mas não queriam ser playboys. 

 

Adão: No Plano, quando o cara vai vender droga, tu vê só os playboyzinho né. Agora 

vai lá na quebrada pra tu ver se vê se tu encontra playboy! Se brincar, se ele for 

comprar droga lá, ele leva umas mãozada na lata, porque eles falam “Não quero 

dinheiro de boy aqui não moço. Não quero boy aqui não”. Já bota o boy pra andar. 
 

David: Não é um preconceito, é uma revolta, sei lá. Porque uns tem dinheiro, e os 

outros não tem. Aí os cara, quando vê os cara aí na rua, os cara do Plano, rouba os 

carro do cara. Aí eles também já quer ser demais, porque tem dinheiro. É porque uns 

tem dinheiro, e outros não tem. Eu mesmo sou de boa, não tenho esses preconceito 

não, mas tem muita gente que tem. Os cara lá da quebrada mesmo tem. Os cara não 

gosta daqueles caras lá não, porque os cara é tipo muito metido a besta. Tipo, eles 

acha que tem (dinheiro) e que podem fazer o que quiser. 
 
Elias: Eu comecei a vender droga no Plano né. Eu tenho preconceito. Porque o cara é 

playboyzinho, quer usar droga e quer esparrar22com nós. É tudo dinheiro do papai e 

da mamãe. Nós tem preconceito. 
 

Erick: Rola sim. Porque po, parceiro, eu mesmo... Po, tu vê aquele cara ali, não tá 

fazendo nada, tá cheio de dinheiro. Eu tô no corre aqui, correndo dos polícia, correndo 

na frente de bala, tem altos bagulhos véi... Tipo não é inveja, mas tipo... É que nem 

todo mundo fala, é os playboy... 
 

Geralmente, eles diziam que alguns dos seus amigos tinham raiva dos playboys do Plano 

e alguns deles chegaram a admitir que se sentiam incomodados, humilhados ou inferiorizados 

em relação a eles. Por outro lado, mesmo que os meus interlocutores fossem moradores de 

cidades-satélites diferentes, parecia que o fato de serem todos eles jovens de periferia – que era 

o que os transformava em alvo de preconceito e discriminação – era capaz de gerar entre eles 

uma espécie de identificação. Assim, excluídos do modelo de paraíso artificial que permeia essa 

ideia que se construiu sobre o Plano Piloto, eles transformavam esse elemento que tinham em 

comum em um eixo de diferenciação e, ao mesmo tempo, de identificação entre eles. 

Inclusive, como também identificou Andrade (2007), parecia haver um constante 

esforço em desenvolver estratégias de gestão desse estigma espacial como uma tentativa de 

neutralizar o estereótipo negativo que pairava sobre o imaginário social a respeito das cidades-

satélites. Neste sentido, embora criticassem a falta de estrutura de suas cidades e das constantes 

referências ao estilo de vida dos jovens do Plano como algo positivo, era com a periferia que 

eles se identificavam. Aliás, esse apego ao local de moradia era tão evidente que era anexado 

ao nome deles quando se referiam uns aos outros de modo que a forma mais usual de 

                                                           

tinham em relação àqueles jovens. Neste sentido, acredito que o fato de ser “estrangeira” àquela realidade facilitou 

bastante a minha interação com esses sujeitos. 
22 Esparrar significa “tirar onda, fazer o outro de otário”.  
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identificação entre eles era “fulano” de Planaltina, por exemplo, ou “beltrano” da quadra X, se 

fossem ambos da mesma quebrada.  

Isso ficou muito claro para mim quando, no dia em que estava no campo de futebol, 

Nicolas veio me perguntar se eu “vinha de família humilde porque era diferente do povo dali, 

não me achava melhor, trocava ideia de boa”. Perguntaram também se eu conhecia a quebrada 

deles, a Ceilândia. Expliquei que tinha chegado há pouco tempo no Distrito Federal e que por 

isso não conhecia quase nada por lá, mas Nicolas falou que se ele estivesse no mundão, faria 

questão de me apresentar Ceilândia, “que não é como as pessoas dizem não, que tem muita 

coisa boa lá”. Segundo o encarregado daquele módulo, que logo se aproximou de nós ao 

perceber a animação dos meninos, a maior parte deles é de lá, da Ceilândia, que é um lugar em 

que existe muita disputa territorial, que tem muita “criança até!” usando e vendendo droga. “Vai 

dizer que não é?”. Nicolas confirmou com a cabeça, mas falou: “É, mas é muito bom lá 

também”. A partir disso é possível também refletir sobre a criminalização diferenciada desses 

locais. Como um policial olha para um jovem da Ceilândia? Da mesma forma que olha para um 

jovem do Plano? São questões que levanto para uma futura oportunidade de investigação. 

 2.1  O Crime no Distrito Federal, um crime “desorganizado” 

O crime no Distrito Federal, segundo os meus interlocutores, tinha uma característica 

peculiar: tratava-se de um “crime desorganizado”. Isso porque, além de não existir nenhuma 

facção criminosa organizada, essa “desarticulação” acabava levando à formação de vários 

grupos rivais e, consequentemente, à ocorrência de muitas guerras23 (disputas) entre eles. 

 

Elias: Eu me envolvi na guerra, por causa que a guerra da minha quebrada eu não 

era nem nascido na época. É desde pequenininho e seguinte, mataram meu primo, 

mexeram com meu sangue, aí é daquele jeito (...) Lá na quebrada, a guerra foi por 

causa do CAJE. O antigo CAJE a senhora já ouviu falar? (confirmo com a cabeça) 

Tem mais de trinta anos essa guerra aí. Vai passando de geração em geração. Porque 

um deu um tapa na cara do outro ali, aí um vai e mata o cara. Aí o cara tem os aliado, 

tem os irmão, um pai que mata o outro. Aí começa a guerra. Aí vai matando um ali, 

já envolve outra família. Aí passa de geração em geração essa guerra... 
 

Mateus: Se tipo eu moro aqui no Recanto, tem tipo uns lugares que tem problema com 

os cara, entendeu? Se eu tiver lá, ninguém pode fazer nada. Você tá lá de boa tipo, 

vendendo sua droga, ninguém quer saber se você é envolvido ou não é, entendeu? 

Mete bala, aí acaba morrendo alguém inocente. Tipo uma quadra contra a outra, tipo, 

é pertinho. Lá perto de casa é aqui pertinho, questão de uma rua e outra rua. 
 

                                                           
23 Estas eram apontadas como uma das maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que desejavam abandonar o 

crime. 
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Pedro: Lá no Rio de Janeiro, os cara tem guerra contra a polícia, já aqui a guerra é 

contra nós mesmo. Aqui cada um tem uma bocada. Todo mundo ganha dinheiro. Se 

não ganha é por causa de outros motivos. 
 

Beato e Zilli (2014), refletindo sobre a organização social do crime no Rio de Janeiro, 

identificaram que este teria percorrido três fases distintas: a) dos conflitos e crimes 

desorganizados; b) da competição e extinção; c) do mutualismo e controle de mercado. Segundo 

os autores, a primeira fase, que aconteceu no Rio de Janeiro dos anos oitenta, teria como 

características principais a violência policial, os conflitos de grupos, a presença de uma lógica 

societária, o contexto de exclusão socioespacial, a pouca provisão de serviços de justiça, a 

resolução privada e violenta de conflitos, o surgimento de gangues e grupos armados ilegais, 

etc. 

Embora essa classificação possa ser resumida, é inevitável não enxergar as semelhanças 

entre essa primeira fase do crime identificada pelos autores e a atual situação do crime no 

Distrito Federal. É evidente que são realidades distintas e que, atualmente, a globalização e o 

desenvolvimento tecnológico são fenômenos que influenciam diretamente essas dinâmicas. 

Entretanto, o grande número de guerras, a formação de gangues, a resolução de conflitos 

familiares a partir do crime e a lógica da vingança, no Distrito Federal, são fatores que 

evidenciam essa similaridade. Perceber essa semelhança pode ser muito importante, porque, 

como se pode observar, a organização do crime tende a seguir alguns padrões e identificá-los 

pode não apenas nos auxiliar a entender melhor o crime dessa região mas também do país 

inteiro. 

Note-se que se trata de um território de ocupação recente, pelo menos enquanto centro 

urbano. Foram muitas as pessoas que chegaram ali oriundas das mais diversas regiões do país. 

Esse fator acaba dificultando o desenvolvimento de um sentimento de identificação entre os 

sujeitos, seja porque vieram de lugares distintos, seja porque ainda não se constituiu, na maior 

parte das cidades-satélites, uma identidade capaz de uni-los – muito menos no universo do 

crime, conhecido por suas disputas e instabilidades. Ainda, como dito, a configuração espacial 

do Distrito Federal não favorece articulações de uma maneira geral, o que não seria diferente 

para o crime. 

Outro fator que pode ajudar a compreender essa “desorganização” do crime no Distrito 

Federal é a constatação de que, de acordo com a pesquisa “Perfil das Instituições de Segurança 

Pública”, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, o 
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Distrito Federal tem o maior efetivo de policiais do país em relação ao número de habitantes e 

são estes, também, os mais “bem armados”.24 

Sobretudo no Plano Piloto, pode-se perceber que o policiamento é intenso e não é de se 

espantar que seja assim, afinal, é na capital federal onde se concentra a maior parte do poder 

público nacional e onde se encontra o maior número de embaixadas e consulados. Enfim, trata-

se do centro político do país e esse é um dado que não pode ser desconsiderado em nenhuma 

pesquisa ali realizada. Neste caso, resta evidente que se trata de um dado que interfere 

diretamente na definição das redes criminais locais e suas articulações, composições, etc. 

Ainda, em função do plano de atração populacional que se iniciou em Brasília, até hoje, 

muitos funcionários públicos de lá são mais bem remunerados do que em outros locais, como 

é o caso, por exemplo, dos Policiais Militares. Segundo os próprios adolescentes, era muito 

difícil que os policiais aceitassem suborno, pelo menos quando oferecido por eles, é claro. 

 

Elias: Que nem nós, que tem dinheiro pra pagar e eles não querem receber. Safados! 

Ainda falam que é suborno. 
 

Leonardo: Nós quer dar uma de rico, quer pagar um suborno na hora do flagrante pro 

polícia e ainda vai preso por corrupção ativa! (Todos riem). 
 

Elias: Aqui no DF né, porque eles recebem bem. 
 

 Para além da questão do salário, acredito que a ausência de grandes organizações 

criminosas nesse meio acaba também dificultando a articulação de esquemas de corrupção 

suficientemente organizados e seguros a ponto de compensarem o risco para os policiais 

envolvidos. Não estou querendo dizer que esses esquemas não existam, mas tão somente que 

esse fator pode influenciar para que estes sejam menos frequentes. 

Toda essa dinâmica é muito importante para reflexão, tendo em vista que influencia 

inúmeras questões quando se pesquisa o crime. Se considerarmos a pesquisa de Mallart (2014), 

por exemplo, veremos como a organização do crime de São Paulo acabou articulando regras de 

convivência mais rígidas tanto fora quanto dentro das instituições estatais. Estas, não apenas 

garantem o respeito a certos limites nesse universo, como também acabam impondo aos que 

fazem parte dele uma perspectiva menos individualista. Desse modo, ser bandido se transforma 

quase que em uma categoria coletiva e a organização criminosa uma espécie de sindicato. 

Segundo o autor, São Paulo estaria passando por um processo de simetrização entre as 

unidades prisionais e as socioeducativas, todas diretamente influenciadas pela “lógica do PCC”, 

                                                           
24

 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br>. Acesso em: jan. 2016. 



43 

 

variando tão somente as formas de condução dessa influência. De acordo com ele, haveria três 

“tipos” de unidades: as dominadas (pelo comando), as meio a meio (intermediárias) e as que 

estariam nas mãos dos funça (dos agentes). Ainda que o debate seja mais amplo, o autor conclui 

que estaria havendo um alinhamento progressivo da lógica de funcionamento do sistema 

socioeducativo e do penitenciário o que significa dizer que as unidades socioeducativas 

estariam sofrendo uma interferência direta da estrutura do crime organizado. Da mesma forma, 

isto é, mantendo a lógica e modificando apenas o conteúdo, acredito que o “crime 

desorganizado” do Distrito Federal acaba influenciando diretamente na dinâmica dessas 

instituições. Afinal, se nem o crime consegue ser organizado, como conseguiriam se organizar 

nas Instituições Socioeducativas? 

Essa questão, por sua vez, interfere diretamente nas formas de gestão desses ambientes. 

A organização dos jovens em São Paulo, como observou Mallart (2014), embora pudesse ser 

percebida como algo positivo em alguns momentos, tendo em vista que, muitas vezes, auxiliava 

na manutenção da “ordem” nesses espaços, representava, também, uma ameaça à própria 

Instituição. Até porque, ambos os “poderes” acabavam se tornando dependentes um do outro. 

O reconhecimento da força desses jovens enquanto coletivo pela Instituição acabava obrigando-

a a impor regras de convivência muito mais rígidas do que aquelas que observei na Instituição 

pesquisada. Na UNIRE, pelo fato de os jovens não serem articulados entre si, eles não 

representavam (enquanto coletivo) uma ameaça à ordem da Instituição, mas ao mesmo tempo, 

também não detinham nenhum potencial de negociação, como ocorria nas instituições 

paulistanas. 

Certamente, a configuração dessa realidade também estava relacionada ao seu tamanho 

e a relativa organização das atuais instituições do Distrito Federal. Registre-se, porém, que 

apenas em 2014, com a desativação do CAJE - Centro de Atendimento Juvenil Especializado, 

depois de trinta e oito anos de funcionamento, é que esse novo formato foi realmente assumido 

e implementado. Esse Centro era conhecido pela sua superlotação e insalubridade, onde, 

inclusive, já foram mortos vários adolescentes e funcionários. Mesmo após a sua extinção, a 

memória do “antigo CAJE”, como se costumava dizer, permanecia muito viva para todos 

aqueles que fizeram parte de sua história.25 

Ainda que o ambiente fosse um pouco mais descontraído, que não tivessem que usar 

uniformes e que pudessem manifestar seu interesse em participar de uma ou outra atividade, 

                                                           
25 Disponível em: <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/03/antigo-caje-no-df-sera-desativado-e-

demolido-nesta-semana.html>. Acesso em: jan. 2016. 



44 

 

por exemplo, eles estavam sempre submetidos a muitas regras e, evidentemente, as marcas da 

internação estavam sempre presentes em seus corpos. O que ia ficando claro para mim era que 

quanto maior a possibilidade de controle dos jovens pela Instituição, menor era a necessidade 

de procurar individualmente assujeitá-los, homogeneizá-los. 

Além disso, o fato de a UNIRE ser um centro de internação voltado para jovens de 

dezoito anos ou mais, a possibilidade de descer para o sistema dos adultos sempre era utilizada 

como um forte argumento para ameaçá-los e, consequentemente, para manter o controle. Afinal, 

até aquele momento, quase todos eles eram “réus primários”. Sendo assim, caso fossem 

condenados por qualquer outro crime, por terem mais de dezoito anos, deixariam de ser. 

 É evidente que tudo isso acaba tendo uma influência direta sobre os processos de 

resolução de conflitos no interior das unidades. Como percebeu Mallart (2014), em São Paulo, 

onde crime é praticamente dominado pelo PCC, um coletivo extremamente organizado e que 

não conta com “inimigos” que constituam uma ameaça real à sua existência, o formato de 

organização deste e, inclusive, sua forma de resolução de conflitos, era simplesmente transposto 

para os presídios e unidades socioeducativas, como dito anteriormente. Já no Rio de Janeiro, 

como demonstrou Neri (2009), em razão de existirem muitas organizações criminosas, apesar 

do discurso de horizontalidade dos internos, a autora identificou que estes eram organizados 

entre si, sobretudo quando se tratava de processos de resolução de conflitos. Eles realizavam 

assembleias, escolhiam lideranças,26 de modo que não se poderia dizer que, apesar de mais 

fluído e rudimentar, eles não chegassem a constituir uma espécie de “tribunal do tráfico”, como 

acontece no PCC, por exemplo, que conta com cargos e funções bem definidas e delimitadas.  

Enquanto isso, no Distrito Federal, as formas de resolução de conflitos geralmente 

envolvem violência física e, em regra, essa não é uma questão a ser decidida coletivamente. Ao 

contrário, “espertos” são aqueles que não se metem nos conflitos alheios. Inclusive, durante o 

tempo em que estive na Unidade, aconteceram muitas brigas, até entre dois dos meus 

interlocutores. Porém, por mais abertos que fossem, quando estavam na presença dos demais, 

eles nunca deram nenhuma explicação sobre o ocorrido, de modo que eu só vim a saber o que 

realmente aconteceu entre os dois jovens em uma entrevista individual na minha última semana 

de campo. 

Esse fator também acabava influenciando diretamente na importância que era dada à 

internação porque, ao contrário da associação quase automática que costumamos fazer da 

                                                           
26 A autora identifica que estas relações de poder são mais fluidas e que os critérios de distribuição deste podem 

variar de acordo com as circunstâncias. 



45 

 

internação como algo negativo, o que o Mallart (2014) vem demonstrar é que, para muitos 

daqueles que vivenciaram essa experiência, esta era bastante valorizada de forma que existia 

até um saudosismo relacionado a ela. Puxar cadeia faz parte da caminhada de um ladrão 

estruturado. Está em jogo, portanto, não apenas uma situação de privação de liberdade, mas a 

aquisição de um capital simbólico fundamental para o alcance de uma posição de 

respeitabilidade. Além disso, o fato desses adolescentes terem exercido papeis de liderança na 

organização daquela estrutura, lhes concediam um prestígio que, ao sair dela, lhes era roubado, 

o que terminava por acentuar ainda mais a importância que era dada a essa experiência. 

Compreendida enquanto etapa fundamental para a construção de uma “carreira 

criminosa”, a internação passa a integrar o processo de constituição social do “bandido”. 

Entretanto, como no Distrito Federal não existe uma hierarquia no crime, a caminhada27 é um 

processo solitário. A passagem por uma unidade de internação, então, não representa nenhum 

tipo de prestígio entre os demais, ao contrário, para eles, bandido mesmo, “nem cadeia 

conhece”. Ainda que precise aprofundar a questão, chego a crer que quanto mais organizado o 

crime, mais emerge a figura do bandido como uma categoria reconhecida e valorizada entre 

eles e cujos interesses coletivos devem ser pensados e protegidos pelo grupo. Desse modo, os 

antigos interesses individualistas, típicos do crime desorganizado vão sendo, paulatinamente, 

substituídos por ideologias coletivistas, contudo, são especulações que merecem um estudo 

mais aprofundado, o que espero fazer em um possível doutorado. Não obstante, acredito na 

importância de apontar esta reflexão para que minha pesquisa seja pensada a partir dessa 

perspectiva singular, que é o caso do Distrito Federal, onde ser bandido é algo que, apesar de 

semelhante a outras realidades, também faz parte de uma vivência diferenciada. 

 

 3  A Entrada em Campo 

Ao chegar em Brasília tomei conhecimento de que era necessária uma autorização da 

Vara da Infância e da Juventude para pesquisar adolescentes autores de atos infracionais no 

Distrito Federal. Sendo assim, providenciei os documentos exigidos e dei entrada ao pleito já 

direcionado para a pesquisa na UNIRE. Após alguns dias sem resposta, passei a ligar 

diariamente para a mencionada Vara para acompanhar o andamento do processo. Felizmente, 

em pouco tempo, consegui a autorização para dar início à pesquisa e logo entrei em contato 

                                                           
27

Caminhada, que no Distrito Federal fazia referência à trajetória do sujeito, em São Paulo, segundo Olic (2000), 

era um termo utilizado para designar o período de internação. 
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com a Direção daquela unidade de internação. Neste sentido, ao contrário de alguns colegas 

que tem como reclamação primordial a dificuldade de acesso a tais instituições, bem como a 

morosidade destas em autorizarem a pesquisa, não posso dizer que este foi um dos problemas 

que tive que enfrentar. 

Sendo assim, no dia 24 de abril de 2015, fui à Unidade de Internação do Recanto das 

Emas - UNIRE, pela primeira vez, para dar início à pesquisa. Às treze horas, pontualmente, saí 

da rodoviária do Plano Piloto/DF em direção à Unidade, mas não antes de passar minutos 

tentando identificar o ônibus que poderia me levar ao destino almejado, já que havia muitos 

ônibus que seguiam em direção a esta região administrativa, mas poucos passavam em frente à 

UNIRE. Apesar das inúmeras referências que tentava dar, as pessoas insistiam em dizer que 

não sabiam onde ficava o lugar, até que, finalmente, o ônibus chegou e o motorista pôde me 

confirmar o que, aparentemente, ninguém sabia dizer, mas ainda assim, em tom relativamente 

duvidoso. 

Já no interior do ônibus lotado, mais uma vez, tentei perguntar a algumas pessoas onde 

eu poderia descer e, do mesmo modo, elas me encaravam com um olhar de reprovação e diziam 

não saber. Depois de mais de quarenta minutos de trajeto, um senhor, que estava próximo a 

mim, se aproximou dizendo: “Você tá procurando aquele lugar dos adolescentes, né?”. 

Confirmei quase eufórica por descobrir que alguém, finalmente, poderia me dar alguma 

informação e ele disse que eu estava no ônibus certo sim e que me avisaria quando fosse para 

eu descer. Agradeci e seguimos viagem. Esse momento, para mim, não poderia ter sido mais 

emblemático. Era o meu primeiro dia de campo e as dificuldades já começavam a surgir. De 

fato, quem, pegando um ônibus para uma cidade satélite extremamente problemática28 em 

termos econômicos e sociais, iria dizer que conhecia aquele lugar e revelar qualquer tipo de 

proximidade com aqueles “meninos degenerados”? Eles não sabiam daquele lugar, eles não 

conheciam aqueles meninos, aliás, eles não tinham nada a ver com aquela vizinhança ali 

instalada. 

Minutos depois cheguei à UNIRE, junto com várias outras mulheres trazendo muitas 

sacolas com todo tipo de objeto dentro. Era dia de entrega de material29 e, embora não fosse dia 

                                                           
28 Em 2013, a média de renda mensal familiar no Recanto das Emas-DF era de 3,77 salários mínimos e o número 

de moradores com ensino superior era equivalente a 3,1% da população. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/01/14-dos-moradores-do-recanto-das-emas-sofreram-

violencia-diz-pesquisa.html>. Acesso em jul. 2015. 
29 Vários alimentos como refrigerantes escuros, por exemplo, não podiam entrar na Unidade. Todas as embalagens, 

inclusive de materiais de higiene pessoal, eram removidas e substituídas por sacos plásticos transparentes, mas 

não antes da revista destes. As comidas preparadas em casa também eram todas cortadas em vários pedaços para 

garantir que não havia nada dentro delas. 
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de visita, observei que algumas mulheres entravam na Unidade com bolos e outras comidas e 

deduzi ser aniversário de alguém.    

 Pessoas eram revistadas30 e uma das ATRS31 fazia questão de impor sua autoridade. 

Identifiquei-me e informei que tinha uma reunião com a assessoria da Direção. A moça pediu 

que eu aguardasse. Aproximadamente vinte minutos depois ela me chamou e disse que a pessoa 

que eu procurava não tinha ido trabalhar. Perguntei se eu não poderia falar com outra pessoa, 

expliquei que tinha confirmado no dia anterior, que era uma pesquisa que precisava ser iniciada 

com urgência e que tinha passado mais de uma hora no ônibus só para chegar até ali. Ela me 

respondeu dizendo: “Tá todo mundo aqui ocupado com um evento dos Direitos Humanos, não 

tem ninguém pra você falar não. Se quiser, pode esperar, mas se eu fosse você voltava outro 

dia. É sexta-feira à tarde. Melhor vir na segunda”. Mas eu insisti que esperaria e lá fiquei por 

mais uns quarenta minutos. A essa altura, todos os familiares já haviam entrado na Unidade. 

Até que a moça me chamou: “Você é de onde mesmo?”. Expliquei tudo mais uma vez. Ela disse 

que ia tentar falar com outra pessoa. Decidi ficar esperando ali mesmo. Ela fez uma ligação e 

na mesma hora minha entrada foi autorizada. Como perceberia posteriormente, não haveria um 

dia em que não tivesse que passar por situação semelhante para conseguir entrar na Unidade. O 

tempo de espera às vezes era um pouco menor, mas nunca demorava menos de vinte minutos, 

ainda que não houvesse ninguém mais na portaria. 

 Enquanto esperava, uma senhora, ao meu lado, se queixava com outra garota: “Quero 

saber o que eles vão dizer agora do menino que morreu. Esse lugar é um absurdo mesmo!”. 

Olhei para ela e perguntei o que havia acontecido. Antes de responder, ela perguntou o que eu 

estava fazendo ali, se era meu irmão ou meu namorado. Eu disse que pretendia iniciar uma 

pesquisa na Unidade. Ela me fitou desconfiada e começou a fazer uma série de perguntas as 

quais respondi dizendo que não se preocupasse, que eu só tinha mesmo ficado curiosa com o 

que ela tinha falado. Ela disse: “Semana passada um adolescente morreu aqui dentro, do nada, 

é o que eles dizem” e depois seguiu falando sobre outros assuntos, mas sempre tentando se 

policiar. Ao me dar conta disso, falei, mais uma vez, que estava tudo bem, que eu não era 

jornalista, que ela não precisava se preocupar e ela respondeu dizendo: “É que a gente não pode 

                                                           
30 Importante destacar que, até esse momento, a UNIRE não possuía detector de metais para a realização da revista 

pessoal de modo que os familiares tinham que entrar em uma sala especial para fazerem a revista íntima. Eu, 

porém, nunca cheguei a conhecê-la. Afinal, ao contrário de alguns antropólogos que também pesquisaram em 

ambientes de privação de liberdade como Mallart (2014), por exemplo, não fui obrigada a passar por nenhum tipo 

de procedimento de revista. Inclusive, todo o meu material, isto é, computador, celular, cadernos, canetas, comida 

etc., entraram comigo e não tive sequer que abrir a mochila para mostrar o seu conteúdo. 
31 No Distrito Federal, os agentes responsáveis pela segurança das Unidades Socioeducativas são chamados de 

ATRS-Atendente de Reintegração Socioeducativa. 
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falar muita coisa aqui não. Tem câmera para todo lado. Aqui é o inferno, é o lugar onde eles 

choram e ninguém vê”. Eu falei que estava surpresa, que achava que lá era uma unidade um 

pouco melhor, pelo menos em relação às do Rio Grande do Norte, que eram as que eu conhecia, 

que lá, por exemplo, eu tinha ficado sabendo que eles tinham aula todo dia, oficinas 

profissionalizantes... Ela me interrompeu com uma gargalhada: “Oficina? Nunca vi! Meu filho 

está na lista há meses e nada! Eles ficam aqui tudo trancado, só engordando que nem uns 

porcos”. Ainda falou mal da pedagoga de outra unidade, que passou sem ter o bolo – revistado 

e destruído – que ela havia levado para um adolescente.  

Finalmente, consegui entrar na Unidade. Esse quadro deixava muito claro o que me 

esperava ali dentro, o clima de tensão e conflito predominava em todos os lados. Familiares, 

jovens, especialistas, ATRS, professores, nenhum deles estava fora desse constante processo de 

negociação que permeava as relações no interior da UNIRE.   

A assessora da direção com quem conversei nesse dia, de fato, não era aquela com quem 

eu havia marcado a reunião. Então, pediu para que eu explicasse melhor a minha proposta, 

metodologia, que indicasse um perfil para a seleção dos jovens com quem eu pretendia dialogar, 

que definisse o tipo de espaço físico que eu iria precisar, especificasse os dias e horários em 

que estaria na Unidade e até quando se daria a pesquisa. Todavia, para viabilizar melhor tudo 

isso, me apresentou à chefia técnica, que é composta por profissionais de diferentes áreas, com 

os quais eu deveria acertais tais detalhes. 

Como já mencionado, minha intenção inicial era entrar em contato com os jovens a 

partir de outras vias e não diretamente por meio dos grupos de debate. Por essa razão, decidi 

participar das oficinas de horticultura. Porém, em função da chuva, no primeiro dia, esta não 

foi realizada. No dia seguinte, também não, em razão da falta de efetivo32 e foi nesse momento 

que, finalmente, descobri que raros eram os dias em que estas realmente aconteciam, o que me 

obrigou a mudar de estratégia. Importante ressaltar que, supostamente, haveria várias oficinas 

com vários jovens, entretanto, o que fui percebendo foi que, além de nunca acontecerem, 

quando ocorriam, contavam sempre com um, dois, ou, no máximo, três jovens. Também, como 

os instrutores eram contratados e, como fiquei sabendo logo no primeiro dia, tinha acabado de 

sair a notícia de que haveria um concurso e que, por isso, eles não teriam seus contratos 

renovados, comecei a compreender o porquê de eles não estarem lá muito empolgados em 

                                                           
32 Categoria utilizada por todos os funcionários para se referirem aos agentes de plantão. A Unidade reúne quatro 

plantões de vinte e quatro horas com setenta e duas de folga. Os únicos agentes que tem jornada regular de trabalho 

são os encarregados, sendo um por módulo. Segundo os demais, em função do maior convívio, são eles os que 

têm mais “proximidade” com os adolescentes. Cada plantão possui quatro C2, que são os chefes deste. Toda essa 

distribuição de funções depende da Direção de segurança. 
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ministrar as oficinas33(quando elas aconteciam). Neste momento, entendi a queixa daquela mãe. 

Com o tempo, compreenderia também porque os jovens as chamavam de lenda. 

As primeiras tensões no campo já começavam a aparecer. À medida que ia conversando 

com os funcionários para melhor compreender o funcionamento da Unidade ia percebendo as 

sutis insinuações que sempre eram feitas a respeito do trabalho das outras categorias. Dois 

instrutores das oficinas, por exemplo, em ocasiões diferentes, ao serem questionados sobre o 

porquê destas não estarem sendo realizadas, ou mesmo sobre a baixa frequência dos jovens, 

responderam que o que chegava até eles era que os jovens ficavam doentes, que estavam de 

castigo, que não queriam ir, mas o que acontecia mesmo eles não sabiam dizer. Insisti na 

pergunta dizendo que não estava compreendendo muito bem o que eles estavam tentando dizer. 

Um deles sorriu meio constrangido como se tudo ali estivesse muito claro e deu de ombros 

como quem diz “Fazer o quê, né?”. O outro, com quem tive mais contato, acabou dizendo “É, 

tem aquele problema in off”. Eu me fiz de desentendida, mas, no dia seguinte, quando insinuei 

que já tinha percebido que sentia um clima um pouco tenso entre os técnicos e os ATRS, ele 

acabou confessando: “É, agora você acertou em cheio, é uma menina esperta. O problema é 

esse mesmo, vaidade. A rixa é muito grande e atrapalha muito as coisas que acontecem por 

aqui. Fica um querendo atrapalhar o trabalho do outro”. 

Como no primeiro dia a oficina não foi realizada, decidi apenas circular um pouco pela 

Unidade, mas por não saber exatamente como as coisas aconteciam por lá ou mesmo por não 

saber os lugares que estava autorizada a entrar, acabei voltando pra casa. Como no segundo dia 

também aconteceu o mesmo, decidi conversar com a especialista que estava me acompanhando 

para saber se poderia entrar nos módulos e conhecer melhor a Unidade. Esta me autorizou, mas 

informou que teria uma reunião com a Secretaria de Educação. Então pediu para que eu entrasse 

em contato a assessoria da Direção para solicitar que algum C2 de plantão me acompanhasse. 

Foi o meu primeiro contato com um ATRS, com exceção das que ficavam na portaria. 

Assim que eu cheguei, de modo quase rude, ele perguntou quem eu era e o que estava 

fazendo ali, enquanto tentava olhar o que eu escrevia no meu caderno de campo. Disse que era 

a pesquisadora que ia com ele conhecer a Unidade, mas ele falou que estava chovendo muito, 

que ele não podia ficar molhado até o dia seguinte e que eu teria que esperar a chuva passar. Eu 

concordei e fiquei sentada escrevendo. Aos poucos ele foi se aproximando e eu aproveitei para 

fazer algumas perguntas. Questionei sobre o porquê de as oficinas não estarem praticamente 

                                                           
33 Os instrutores são uma espécie de agentes contratados para fins específicos, no caso, de lecionar as oficinas. Por 

essa razão, muitas vezes, eles acabavam sendo chamados para auxiliar a segurança, o que também finda 

atrapalhando a realização destas. 
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funcionando, ao que me respondeu que o problema era que os jovens, muitas vezes, não queriam 

ir mesmo, além, é claro, da falta de efetivo para condução. “Mas se o número de efetivo é quase 

sempre o mesmo, então nunca tem oficina?” – perguntei. “Não, às vezes tem, mas é que hoje 

teve o problema da chuva e tudo aqui é muito distante.34 Eles mesmos não querem se molhar, 

entendeu?”. O que percebi, contudo, já que me foi repetido inúmeras vezes por vários 

funcionários, foi que os jovens queriam qualquer desculpa para sair do módulo, mesmo que 

fosse para consertar o esgoto, como vi acontecer uma vez. À medida que a conversa ia fluindo 

ele parecia ficar mais à vontade, até que, de repente, pediu licença, saiu e, logo em seguida, 

retornou com duas capas de chuva na mão dizendo: “Vamos lá?”. Me levantei prontamente e 

seguimos em direção aos módulos. 

Por onde passávamos, ele ia me apresentando a todos os ATRS, os quais foram muito 

mais gentis, sobretudo os homens, como já mencionei. O fato de ter sido apresentada a esse 

agente por uma especialista, fez com que ele tivesse, de início, muito mais resistência comigo 

do que seus colegas, que me foram apresentados por meio dele. Como se o fato de ser 

introduzida a um grupo por uma ou outra categoria fosse realmente determinante para a forma 

como seria percebida por ele. Cada vez mais esse tipo de situação deixava claro, para mim, a 

força dessa “rixa”. 

Uma das especialistas, em tom sigiloso, comentou que o problema era que as coisas por 

lá nunca eram conversadas, além da competitividade entre as gerências administrativa (GAD) 

e de segurança (GSED). A realidade é que os técnicos, acusados pelos agentes de 

superprotegerem os jovens e pelos professores, de serem muito “folgados” e não contribuírem, 

culpavam a droga e as famílias pelo “mau encaminhamento” deles. Os agentes, por sua vez, 

tratavam os jovens como outra espécie de seres humanos, cujos nomes não precisavam sequer 

ser lembrados já que eles eram somente aquilo, uma grande massa de degenerados.35 Para os 

agentes, os familiares também eram tidos como coniventes, muitas vezes, levando até coisas 

proibidas para os jovens, mas que eles eram tão piores que isso, que sequer valorizavam; quando 

                                                           
34 Cada módulo fica, em média, a menos de quatro minutos de caminhada até o prédio em que são realizadas as 

oficinas. 
35 Para ilustrar, cito algumas situações em que isso me foi exposto com muita clareza. A primeira delas se deu 

quando o instrutor de uma das oficinas disse para eu “não ficar muito perto deles” durante a aula; a segunda, 

quando um agente, mesmo tendo duas cadeiras ao meu lado, pediu para que eles fossem até outro local pegar mais 

cadeiras “para eles não precisarem se sentar ao meu lado”, enquanto aguardavam para ser atendidos pela defensora 

pública. Logo em seguida, esse agente solicitou a outro que fosse “guardar os internos que já tinham sido 

atendidos”. Outra vez uma agente pediu que eu não ficasse no módulo “porque muitos adolescentes não viam 

mulher há muito tempo e eu estava gerando muito tumulto”. Em outra ocasião um dos instrutores perguntou se eu 

não preferia sentar em outra cadeira porque aquela era a que os adolescentes costumavam sentar. Esses são apenas 

alguns exemplos, dentre vários outros, que eu poderia relatar. 



51 

 

era dia de visita, muitas vezes, os agentes preferiam ficar com seus colegas a ficar com eles. 

Eram acusados pelos professores e pelos técnicos de insensibilidade, brutalidade e excesso de 

rigor. Já os professores eram acusados pelos técnicos de excesso de tradicionalismo, que 

chegavam a praticamente “expulsar” os alunos. Todos se queixavam da falta de colaboração do 

outro. Na escola, a responsabilização sobre os jovens parecia ser mais severa do que entre os 

técnicos, sobretudo porque o aspecto pedagógico e moralizante parecia estar mais presente.36 

Por outro lado, eram justamente os professores os que pareciam estar mais próximos dos 

jovens.37 

Para os agentes, parecia que aqueles jovens estavam ali para serem punidos. Para os 

técnicos, para serem ajudados e para os professores, “ressocializados”. Em relação à postura 

dessa última categoria, um evento, em especial, simbolizou bem essa ideia corretiva que eles 

aparentavam ter: a semana pela vida. Nas paredes da escola, muitas mensagens de estímulo e 

superação compunham o cenário do ambiente. A coordenadora dá início às atividades com um 

discurso em que se diz muito comprometida em “fortalecer o lado humano” da sua plateia. 

Ninguém parece estar muito atento, até que um rapper e um MC assumem o seu lugar e todos 

aplaudem animados. A coordenadora anuncia que ocorrerão oficinas de grafite e rimas e pede 

para que se dividam em grupos. Ao final delas, todos se sentam para assistir a apresentação da 

música feita pelo grupo das rimas. Em função do pouco tempo disponibilizado, esta não foi 

concluída, mas alguns jovens aproveitaram para cantar algumas músicas que tinham feito 

anteriormente, ou que gostavam simplesmente. Na maior parte delas, havia trechos em que se 

falava sobre drogas ou sexo, o que fez a coordenadora interromper as apresentações e iniciar 

um discurso moralizante sobre aquilo, dizendo que se tratava de um ambiente escolar e que ela 

não podia permitir que se ficasse fazendo aquele tipo de apologia. Continuou falando que lá 

eles tinham uma perspectiva que era trabalhar com “valores positivos” e que, por isso, aquilo 

iria gerar uma repercussão para os envolvidos. Apesar dessa atitude ter contrariado todos os 

jovens e alguns professores e ainda que tenha existido, inicialmente, uma proposta de trabalhar 

com linguagens que despertassem o interesse dos internos e que dialogassem com a sua 

realidade, a verdade é que todo o ambiente era de muita moralização e repressão. O que ficava 

claro era que o papel daqueles professores ali era realmente de tentar dissolver essa “parte 

transgressora” daqueles jovens, era, como dito, “resgatar a sua essência boa” para reconstrução 

                                                           
36 A diferença de tratamento desses profissionais em relação aos adolescentes era tão marcante que até a forma de 

se referirem a estes era distinta. Para os agentes eram “internos”, para os técnicos, “meninos” e para os professores, 

“alunos”.   
37 Inclusive, no dia das mães, não foram poucas as professoras que receberam as lembrancinhas e participaram da 

festa junto com eles. 
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da sua nova identidade regenerada. Assim, a proposta era, de fato, induzi-los a uma espécie de 

recondução moral e social a partir da intervenção sobre o jovem. 

Todas essas questões alimentavam ainda mais o conflito entre as categorias e um dos 

ATRS chegou a comentar que o problema é mesmo “histórico”. Ao escutá-lo, em tom de 

descontração, disse que tudo pode mudar, basta querer que isso aconteça. Ele riu, olhou para 

um colega e disse “Olhe, e se eu lhe disser que agora tá até melhor!”. Importante ressaltar que 

essa minha postura aparentemente mais descontraída era muito comum quando estava com eles, 

como se, involuntariamente, eu tivesse percebido que para transitar entre aqueles territórios eu 

precisaria ajustar a minha postura a cada uma daquelas situações. 

Ultrapassar os canais formais de informação não foi uma tarefa muito difícil, tendo em 

vista o clima de tensão que pairava no interior da Unidade. Entre exibicionismos e acusações, 

os diálogos informais seguiam recheados de informações que me foram muito úteis para traçar 

um perfil inicial da situação da Unidade pesquisada, até mesmo para compreender muitas das 

limitações que me eram impostas em função da falta de contribuição entre os setores. A verdade 

é que, muitas vezes, parecia que os funcionários “esqueciam” que eu estava realizando uma 

pesquisa na Instituição, se preocupando muito mais em apontar as falhas das outras categorias, 

do que em tentar demonstrar que a Instituição funcionava bem, ainda que eu tenha deixado 

claro que o meu enfoque não era ela, mas os jovens que lá se encontravam. A impressão que eu 

tinha era que, entre eles, mais importante do que demonstrar o bom funcionamento da 

Instituição (o que já parecia ser um consenso de que não acontecia), era indicar que esse fracasso 

não se dava em razão da sua categoria. 

Naquele mesmo dia, depois de conhecer os módulos e conversar com alguns ATRS, 

decidi caminhar um pouco pela Unidade, pois tinha percebido que alguns jovens estavam no 

horário do futebol. Aproximei-me e vi que um dos jovens que eu havia conhecido naquela 

manhã estava lá. Nicolas me reconheceu de longe, me cumprimentou e veio andando em minha 

direção. Tinha acabado de ser substituído no time. Outros jovens o acompanharam e, quando 

me dei conta, estava cercada deles.  Como era de se esperar, em um ambiente em que poucas 

pessoas estão habilitadas a circular, novos rostos sempre pareciam despertar muita curiosidade 

por parte de todos, inclusive dos funcionários. Com o mesmo interesse de quando nos 

apresentamos, horas antes, quando fui conhecer os módulos, Nicolas, igualmente, me abordou 

com suas perguntas: “E essa pesquisa? Como vai ser? Já começou? Vai chamar a gente?” 

Expliquei que estava tentando organizar com a Direção. Perguntei o nome dos demais, me 

apresentei e disse que estava muito impressionada com a estrutura do lugar, que aquele campo 
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de futebol era uma maravilha! Todos riram. Nicolas, ainda rindo, fala: “Isso tudo é uma 

maravilha! A gente não apanha nem nada”. Todos caíram na gargalhada deixando clara a ironia 

do comentário do colega. Disseram que estavam querendo ter umas aulas mais diferentes, de 

luta, mas que a Direção não tinha autorizado, porque não podiam estimular a violência, o que 

para ele não tinha “nada a ver, porque a gente só ia aprender a lutar melhor, só isso”. Brinquei 

perguntando se eles não queriam uma oficina de tiro ao alvo também. Eles caíram na gargalhada 

de novo. “Ia ser bom não ia não?” Alan perguntou. “Acho que ia, e aliás, não sei por que a 

Direção não autorizou, estou vendo que só tem anjinho aqui, só tão faltando as asas!”. Muitos 

risos outra vez. Alan continuou: “Aí é que os agentes iam ter medo da gente mesmo! Se agora 

eles já têm”. Continuaram fazendo muitas perguntas sobre mim, minha vida e a pesquisa. Em 

seguida, vendo a animação dos jovens, chega Marcos, o encarregado do módulo “Eles pensam 

que isso aqui é uma colônia de férias!” - resmunga. “Não adianta de nada! Eles vêm pra cá e 

voltam pra rua de novo para fazer a mesma coisa”. “Passa rápido”, como eles mesmos dizem, 

reclamava Marcos demonstrando um pouco de irritação. 

 O encarregado continua dizendo que os jovens lá são muito “folgados”, que aquele 

contato que eles estavam tendo ali (eles conversando com os ATRS), e que eu estava 

presenciando, era só ali mesmo, porque ele já tinha trabalhado em muitos estados e não era 

assim. Em tom de brincadeira, questionei a situação falando que a maior parte dos ATRS não 

sabiam nem o nome dos adolescentes! Ele respondeu: “É, mas podia ser pior”. Contou que no 

Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, era “bom dia”, boa tarde”, “boa noite”, hino nacional e 

“porrada comendo”, mas que lá não podia ser assim. “Seu Marcos”, como era chamado pelos 

jovens, contou que seu pai era militar, mas que tinha crescido na favela, onde morava com a tia 

que o criou. Disse que já havia se envolvido com o crime, mas que logo tinha saído dessa vida 

e mostrou uma foto da época que tinha no celular. Os jovens riam compulsivamente da imagem 

do encarregado trajando o “kit bandido”. Marcos dizia que era possível sair porque aquela vida 

ali não compensava não, que eles estavam ali por causa de uma ninharia, que os grandes, que 

eram os que ganhavam dinheiro mesmo, não estavam ali. Disse que era preciso mais disciplina, 

que não era a favor da redução da maioridade penal, mas que ao invés de passarem três anos no 

máximo (cumprindo medida socioeducativa), eles deveriam ficar oito anos “para sair já tudo 

formadinho”. 

 Aproveitando o clima de descontração, Marcos pergunta: “E essa briga aí de ontem? O 

que foi que aconteceu?” De repente todos se calaram, as caras se fecharam. “Hein Nicolas?” - 
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o encarregado direciona a pergunta. “Sei de nada não, Seu Marcos” - Nicolas responde olhando 

para baixo. “Engraçado, ninguém nunca sabe de nada aqui.” 

 No dia anterior, um dos jovens havia batido no outro e, naquele dia, tinha sido 

encaminhado ao módulo do castigo. Segundo Marcos, aquele módulo é “abençoado”, que 

sempre dá problema. O Golias, como era conhecido o jovem da confusão, segundo o 

encarregado, “não tinha jeito não”, mas que “deu bobeira porque quem dá esquece, mas quem 

apanha não esquece não”. Disse que ele devia ter “dado mesmo, e não só uma tapinha, porque 

aí o outro ia pensar duas vezes antes de revidar”. 

 Os jovens também demonstraram querer se aproveitar do momento de descontração, 

que parecia não ser muito comum, para tentar pedir algumas coisas ao encarregado. De repente, 

eu já não era o foco das atenções. De tentativas de mudar de módulo a informações sobre as 

reuniões com os técnicos, não importava, todas as solicitações foram negadas pelo encarregado. 

Naquele contexto, eles não pareciam ser tão diferentes assim nem em história de vida nem em 

capital cultural, ao contrário, pareciam muito familiarizados com a realidade um do outro. As 

distâncias entre eles se desfaziam. 

Diante da situação das oficinas, decidi que precisaria dar início aos grupos de discussão 

o quanto antes e, a essa altura, já conhecia jovens suficientes para isso. Sendo assim, tentei 

viabilizá-los junto à assessora da Direção com quem tinha marcado a primeira reunião. Ao 

relatar, porém, que pretendia trabalhar com grupos de discussão, ela me perguntou: “três 

meninos, tá bom?”, perguntei se não teria como ser um número maior, tendo em vista que eu já 

tinha recebido autorização judicial para trabalhar em grupo. “Mas grupo é a partir de três, né?”, 

ela perguntou. Eu falei que seria melhor para a pesquisa se pudesse ser mais do que isso e 

acabamos, depois de muito esforço, conseguindo fechar, a princípio, em dez jovens, divididos 

em dois grupos de cinco. Porém, logo depois, perguntou se eu não preferia pesquisar em uma 

unidade de semiliberdade, que era muito mais tranquila, que tinha uma que era ali do lado, que 

ia ser muito mais fácil para mim e já foi pegando um papel para anotar o telefone de lá, quando 

eu a interrompi dizendo que agradecia, mas que queria pesquisar ali mesmo e que, inclusive, a 

minha autorização era para pesquisar, especificamente, naquela Unidade. Ela abriu um armário, 

pegou a autorização, conferiu e disse: “É mesmo. Vamos tentar então, mas eu não prometo os 

cinco”. 
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Sendo assim, repassei uma lista com os nomes dos jovens que tinham se interessado38 

na pesquisa e fiquei aguardando a autorização para iniciá-la, posto que isso também dependia 

do bom comportamento deles. Quase duas semanas se passaram e eu não obtive nenhuma 

resposta, a não ser na véspera do primeiro encontro quando, finalmente, consegui entrar em 

contato com ela. Ao final, quase nenhum dos nomes que indiquei foi aceito, mas, diante das 

dificuldades de negociação que tinha tido até então, e considerando que tudo poderia ficar ainda 

pior, apenas agradeci. 

 

 4  A Unidade 

No dia da minha entrada em campo, a Unidade de Internação do Recanto das Emas - 

UNIRE contava com duzentos e quarenta e um internos cumprindo medida de internação e mais 

dez cumprindo medida de sanção. A Unidade era dividida em oito módulos. Cada um deles 

possuía duas alas, onde ficavam as celas e um pequeno espaço de convivência com mesas e 

uma quadra pequena. Em cada um dos quartos39, que eram compartilhados por, em média, 

quatro jovens, havia um banheiro. Lá mesmo eram realizadas as refeições. Cada bloco possuía 

dois módulos, entre os quais existia um espaço de convivência dos ATRS, com cozinha, 

banheiro e duas salas de atendimento técnico. Entre as duas alas de cada módulo havia uma 

espécie de corredor largo com um sofá e uma mesa com um computador de acesso exclusivo 

dos ATRS. 

Os seis primeiros módulos seguiam o modelo descrito. O sétimo, porém, era o módulo 

do castigo, mas lá ficavam, também, os jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa 

de sanção ou os que precisavam tomar algum tipo de medicamento controlado. O castigo 

deveria durar, no máximo, vinte dias, mas alguns funcionários, que não eram ATRS, 

comentaram que muitos deles acabavam ficando lá por muito mais tempo40. No módulo sete, 

eles não podiam assistir televisão, tinham apenas trinta minutos de banho de sol diário e não 

possuíam espaços de convivência. Lá, ficavam apenas dois jovens em cada cela, os quais 

estavam proibidos de participar de qualquer tipo de atividade realizada na Unidade. O critério 

                                                           
38 Nesse momento eu já havia entrado em contato com vários jovens na Unidade. Como frequentemente 

perguntavam o que eu estava fazendo ali, sempre acabava falando sobre a minha pesquisa e todos aqueles com 

quem tive a oportunidade de conversar a respeito pediram para participar dela. Foram, então, os seus nomes que 

entreguei à assessoria da Direção.  
39 Apesar de a nomenclatura adequada para se referir ao lugar onde os jovens dormiam fosse “quarto”, estes se 

referiam a ele como “meu barraco” e os ATRS como “cela”. 
40 A decisão a respeito disso ficava a cargo do encarregado de cada módulo. 
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do que era considerado uma infração grave, a ponto de levar ao módulo sete, dependia do 

encarregado, mas, ao questionar a cinco agentes se isso não era um pouco arbitrário, todos 

começaram a falar, ao mesmo tempo, que havia um regulamento e que tudo era levado ao 

Conselho. Apesar disso, não me explicaram exatamente quem o compunha ou como funcionava 

esse procedimento. 

Já o módulo oito era o seguro, reservado para os PIF – Perigo de Integridade Física, que 

é como são chamados os jovens que cometeram atos infracionais de cunho sexual (jack), ou 

algum outro que os demais considerem inaceitáveis, como matar a mãe, crianças, os muito 

violentos, etc. Além dos caguetes, pés de pano41, ratos42, entre outros. Estes faziam exatamente 

tudo igual aos demais, mas não entravam em contato com todos os outros módulos.    

A Unidade tinha ainda uma quadra aberta (que só vi sendo utilizada uma vez), um campo 

de futebol bastante amplo, uma piscina, uma horta, um auditório, dois prédios das gerências, o 

da segurança e outro maior onde ficava a escola, as salas onde eram realizadas as oficinas e as 

salas dos técnicos ou especialistas, dos funcionários da administração e da Direção. 

Cada módulo tinha uma equipe de referência formada por um assistente social, um 

pedagogo e um psicólogo, com exceção de um deles que estava sem pedagogo. Há funcionários 

concursados, como também há aqueles contratados temporariamente. Os jovens contavam, à 

época, com “assistência médica”43 e odontológica. 

Todos eles tinham, obrigatoriamente, aula pela manhã ou pela tarde, seguindo o 

programa regular do MEC, com exceção daqueles que já haviam concluído a escola. No horário 

livre, podiam sair da cela por, aproximadamente, três horas, porém, quem não saísse na hora 

certa, também não poderia sair mais, só no dia seguinte. Era justamente neste momento que 

alguns deles iam para as oficinas. Durante o período da pesquisa, as oficinas ofertadas eram de 

horticultura44, serigrafia, mecânica e marcenaria. Segundo me foi informado, como nem todos 

                                                           
41 Aquele que “pega mulher alheia”. 
42 “Ladrão que rouba ladrão”. 
43 Entre aspas porque esta, segundo os adolescentes, era completamente ineficaz. Alguns alegaram que a única 

responsável pela “enfermaria” era “uma senhora que já devia até ter idade para se aposentar” e parte deles deu a 

entender que o menino que morreu no mês em que iniciei os trabalhos na Unidade só tinha chegado a esse ponto 

por falta de assistência médica qualificada no momento em que passou mal. Nenhum deles, porém, sabia (ou 

queria) dizer exatamente o que aconteceu.  
44 Ao perguntar se os alimentos produzidos eram consumidos pelos próprios adolescentes ou se iam para suas 

famílias, dois servidores, que pareceram um pouco envergonhados, disseram que estes ficavam para eles mesmos, 

porque era uma quantidade muito pequena, irrisória em relação ao tanto que os adolescentes precisavam, ainda 

que eu estivesse vendo, por exemplo, uma grande plantação de jiló. O material utilizado para a manutenção da 

horta era enviado por uma empresa privada em função de um convênio firmado com esta. Segundo os técnicos, 

exceto neste caso, nunca houve material para a realização das oficinas. Assim, quando um servidor estava 

precisando de alguma coisa, eles compravam o material e os adolescentes o produziam porque eles não podiam 

trabalhar pra fora e a Secretaria de Educação nunca enviou material algum. O instrutor de uma das oficinas, porém, 
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podiam participar das oficinas, sempre que uma era aberta se realizava uma pesquisa de 

interesse entre os jovens, respeitando os requisitos exigidos pelo curso e o comportamento de 

cada um. 

                                                           

disse que conseguia o trabalho por fora, comprava os materiais e os adolescentes faziam a tarefa – ainda que não 

ganhassem nada por isso. 
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Capítulo 2: “Nós segue o que nós tem pra trilhar aí desde pequeno” 

 

 1  Falta de perspectivas e dinheiro fácil 

No dia em que conheci Mateus, eu soube que ele seria um dos grandes facilitadores da 

minha pesquisa. Muito esperto, sempre alegre e prestativo, acabou se tornando um dos meus 

interlocutores mais próximos durante o período em que estive na UNIRE. Mateus foi o primeiro 

adolescente da Unidade com quem conversei mais profundamente, sendo assim, é a partir de 

sua voz que darei início à discussão que pretendo desenvolver neste capítulo. 

 

Mateus: Cada um sabe o que passou quando que era mais novo. Só eu que sei o que 

eu passei quando eu era moleque. Eu, graças a Deus, nunca passei fome, nunca passei 

dificuldade, só não tinha o que eu queria. Nunca tinha a roupa que eu queria, nunca 

pude ter o tênis que eu queria, o lanchinho da escola, eu nunca pude ter. Muitas vezes, 

nossas mães deixavam de comer pra dar pro filho. Ainda bem que minha mãe e meu 

pai sempre batalharam muito pra eu nunca passar fome porque são quatro irmãos lá 

em casa. Quatro irmãos homens que eu tenho, entendeu? E mais dois que nasceram aí 

agora por parte de pai. Seis! Ainda bem que meu pai batalha muito e minha mãe 

também! 
 

O que Mateus parecia me contar e que muito se assemelhava àquilo que outros jovens 

me relatariam durante o tempo em que estive em campo era que, embora eles reconhecessem a 

importância e o valor do trabalho formal, este sempre era associado à ideia de “batalha”, de 

“suor”, de modo que não era visto como um meio apto a fornecer tudo aquilo que eles 

consideravam importante como, por exemplo, uma roupa, um tênis ou um lanche45. Desse 

modo, ainda que o trabalho formal, na concepção deles, representasse uma escolha louvável, 

esta era, ao mesmo tempo, considerada algo muito difícil por demandar muito esforço e pouca 

recompensa. Assim, para eles, que se consideravam “mente fraca”, esta não parecia (naquele 

momento) ser a melhor opção de vida. 

 A dificuldade que o jovem de classe popular tem hoje de acesso a uma educação de 

qualidade faz com que muitos deles não vejam nela uma possibilidade real de ascensão social 

e realização pessoal. Neste sentido, conforme me foi relatado pelos meus interlocutores, o crime 

surgia em suas vidas, assim como na de outros jovens com quem conviviam, como uma forma 

alternativa de adquirir um estilo de vida que eles não conseguiriam alcançar por meio de meios 

lícitos. 

                                                           
45

 Embora eles nunca pontuassem de forma direta a necessidade de tais objetos, a todo momento ressaltavam a 

importância exacerbada que estes tinham para eles. 
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A verdade é que, embora eles vejam o trabalho formal como algo possível de se atingir, 

há, também, uma consciência sobre o tipo de trabalho a que eles teriam acesso e, mais ainda, 

da vida que este poderia lhes proporcionar. Além disso, como registrou o Mapa da violência, 

em 2012, 71,1% dos jovens do país morreram em função de causas externas, sendo 38,7% em 

função de homicídios. Segundo o mesmo Mapa, entre os 56 mil homicídios ocorridos no 

Brasil, 30 mil eram jovens, em sua maioria negros e pobres.  

O intenso convívio com a morte não lhes deixa dúvidas de que, entrando ou não no 

crime, a sua chegada prematura era sempre uma possibilidade iminente. Essa consciência 

acabava levando-os a ter uma percepção diferente sobre a própria ideia da vida e sobre a sua 

fragilidade, o que, muitas vezes, os faziam pensar que antes uma vida curta, mas “vivida” do 

que uma longa (ou não tão longa assim) vida de submissão. Especialmente diante da força do 

ideal hedonista entre os jovens em geral. Trata-se de uma “ética da intensidade”, como percebeu 

Vargas (2001),46 em que há uma valorização da intensividade da vida sobre a sua extensividade. 

O crime, por mais que lhes expusessem à morte e à violência, ainda lhes parecia uma escolha 

coerente tendo em vista que, de qualquer modo, eles já estariam sujeitos a elas. 

 

Mateus: Em minha opinião se a pessoa quiser mesmo arrumar um trabalho a pessoa 

arruma. Porque trabalho na rua tem muito agora é falta de disposição. Em minha 

opinião, se o cara quer arrumar um emprego ele arruma! Como pedreiro, entendeu? 

Tem... 
 

Pedro: Catando latinha... Tudo é emprego. 
 

Adão: Mas o cara lucra quando? 
 

David: Não tem retorno nenhum, moço! 
 

Jhonatha: Ainda sai pra trabalhar e é roubado. Melhor ficar logo no crime mesmo... 
 

David: É... Aí o negócio é ficar no crime. É certo! 
 

Jhonatha: O cara até pensa. Mas o cara vê aí que se for pra uma parada, ficar de rolé 

aí, pegar um baú47 pra ir trampar e os cara vem e mata, então eu vou continuar nessa 

vida aí. Degladiando até morrer. Mata e morre. 
 
Marcelo: O crime é cadeia ou caixão. 
 

Elias: Mas no final de tudo os dois só é a morte. Tu vai estudar, vai trabalhar, tu vai 

morrer do mesmo jeito. 

                                                           
46 Em sua pesquisa o autor estava comparando o uso de drogas para fins medicinais e não medicinais. De acordo 

com ele, neste primeiro caso, estaria em jogo uma “ética da extensão” enquanto que no outro se trataria de uma 

“ética da intensidade”. Rifiotis, Dassi e Vieira também se utilizam da lógica do autor para compreender a realidade 

de adolescentes em conflito com a lei em uma Unidade Socioeducativa de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1678&Itemid=350>. 

Acesso em: nov. 2015. 
47 Ônibus. 



60 

 

 

Embora saibam que, por meio de um emprego formal, teriam condições de assegurar 

meios de sobrevivência mínimos e ainda uma situação, supostamente, mais estável e segura, 

estes não pareciam ser, em geral, os objetivos mais valorizados entre eles. Já as possibilidades 

de lazer e diversão que surgiam com muita frequência em suas falas, caso optassem por um 

emprego formal, seriam reduzidas em dois sentidos, tanto pela falta de tempo quanto pela falta 

de renda, para esses fins. Desse modo, pelo menos a princípio, essa não aparentava ser a escolha 

mais atrativa para eles. 

Some-se a isso o fato de que, atualmente, o desemprego tem atingido todos os segmentos 

da força de trabalho, mas sobretudo os jovens, como fica claro na Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED), realizada pelo Dieese e pela Fundação Seade e publicada em setembro de 

2006, a qual identificou que 45,5% do total de desempregados brasileiros têm entre 16 e 24 

anos (CARA; GAUTO, 2007). 

 Como afirma Pais (2006, p. 10), há entre os jovens um enraizamento no presente porque 

“o futuro fracassa em oferecer possibilidades de concretização das aspirações que em relação a 

ele se desenham (...) o importante é viver o dia a dia”. A visão da juventude como esperança 

(futuro da nação, momento da vida de se pensar no futuro) assola ainda mais a juventude que 

não a tem. Eles querem fazer projetos de vida e acreditam que deveriam ter acesso a 

oportunidades iguais, mas a única certeza que possuem é sobre as possibilidades limitadas que 

dispõem. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Leonardo: Me faltou oportunidades. Eu comecei a me envolver muito cedo, tipo onze, 

doze anos. Eu me recordo que quando eu fiz treze anos, minha mãe me perguntou o que 

eu queria de presente. Eu já tava envolvido... Eu falei que queria um emprego, um 

serviço. Minha mãe falou “não, meu filho, não tenho como”. Aí quando eu fiz catorze 

anos eu fui atrás daquele negócio de Menor Aprendiz. Eu queria parar de vender droga, 

fazer um estágio, um negócio, alguma coisa, entendeu? Só recebi porta na cara. Desde 

esse dia eu decidi chutar o balde mesmo e meter a cara no crime (…) Po, mercado de 

trabalho quando eu mais precisei dele, ele me deu as costas. Eu já tava envolvido no 

tráfico, mas eu tava assim, não querendo. Por necessidade mesmo. Mas assim, eu não 

queria, só tava envolvido por precisão e tipo eu tinha catorze anos e eu falei pra ela 

chorando po, que eu queria um estágio, que eu queria parar de vender droga. Minha mãe 

rodou os quatro cantos do mundo, desde os onze anos de idade, nunca me foi aberta 

oportunidade alguma. Minha mãe foi atrás com quem ela tinha contato e nada foi 

conseguido pra mim. Aí foi tipo um empurrão pro crime, po. Eu dava dois passos pra 

frente e um pra trás pra não ir. Mas teve uma hora que me deram uma rasteira com um 

empurrão, tudo ao mesmo tempo. Foi por precisão. Eu não falo que eu queria estar aqui, 

eu não falo que eu queria fazer o que eu faço porque eu ia tá mentindo. 

 

O ingresso no mercado de trabalho sempre ocupou lugar de destaque no conjunto das 

preocupações juvenis, afinal, o fato de se mostrarem “independentes” e se autodeterminarem 
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costuma ser algo muito valorizado entre os jovens. Os meus interlocutores, por outro lado, 

tinham total consciência de que não apenas não dispunham de possibilidades de se inserirem 

no mercado de trabalho sem que fosse por meio de um “subemprego”, como também sabiam 

que não tinham uma formação escolar apta a capacitá-los a competir por esse mercado em pé 

de igualdade com outros, no futuro. Além disso, ainda que o estudo fosse capaz de lhes oferecer 

alguma possibilidade de renda, isso só seria alcançado em muitos anos e eles tinham pressa. 

Pressa porque sabiam que amanhã poderiam sequer estar vivos, assim como muitos de seus 

amigos. 

 

David: Esses negócio de estudo não tá dando muito dinheiro não. Só mais pra frente 

que dá.   

 

Mateus: Na rua, sinceramente, eu pensava que escola era muita besteira. Eu olhava: 

“Esses cara é burro. Estudando, pra que?” Eu pensava: “Po, eu tenho dinheiro no 

bolso, eu tenho muitas coisas que eu quero, pra quê que eu vou estudar?” Mas tipo, 

não pensava nas consequências de depois não, entendeu? “ah, to nem aí pra estudo 

não”. Estudo antigamente pra mim era só perda de tempo (...) Falei “po, pra quê que 

eu vou ficar estudando? Eu tenho dinheiro, não trabalho, eu curto minha vida...” Aí 

isso aí né... a ilusão! Isso aí que acontece né. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Pedro: Eu só estudava por estudar mesmo, pra eu terminar meus estudos e ser jogador, 

mas aí eu não quis mais não. 

 

Sophia: Por quê? 

 

Pedro: Sei lá, não tinha interesse não... 

 

Sophia: E seus amigos? Eles também pensavam assim? Você via o pessoal se 

formando mais, acabando os estudos, ou mais largando? 

 

Pedro: Já vi mais parando. Acho que deve ser falta de interesse também né. 

 

Sophia: Mas os professores não procuravam estimular mais vocês? 

 

Pedro: Os professores? Os professores não tão nem aí não! 

 

 É evidente que meus interlocutores, embora fossem todos moradores de cidades de 

periferia, não tinham a mesma condição socioeconômica. Em geral, os que vinham de uma 

família com melhores condições eram os que haviam estudado por mais tempo e que, portanto, 

ainda conseguiam projetar algum plano para o futuro. 

 David, por exemplo, que nunca conheceu o pai e que tinha a mãe doente – e, por isso, 

não podia trabalhar – foi o que relatou ter começado a ajudar em casa mais cedo, aos sete anos. 

Ele não tinha sequer concluído o ensino fundamental, pois teve que interromper os estudos para 

trabalhar. Todos os outros haviam saído da escola por causa do crime e não em função de uma 

obrigação doméstica. Foi também o único que alegou ter passado fome. 
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 Dentre os meus interlocutores, apenas Leonardo tinha dado continuidade aos estudos, 

mesmo enquanto estava no crime, ainda que tenha ingressado nele tão novo. Era um jovem que, 

mesmo na UNIRE, era considerado excepcional, fugia dos “padrões”. Segundo ele, havia, 

inclusive, passado no ENEM, mas a Unidade onde cumpria medida socioeducativa antes de ser 

sentenciado, (que não era a UNIRE), não o tinha inscrito em nenhuma universidade. De acordo 

com a coordenadora da escola da UNIRE, ele havia tirado notas muito boas em todas as 

disciplinas, mas tinha zerado a prova de inglês, o que não tinha permitido que aquela Unidade 

realizasse a inscrição. De todo modo, como já dito, ele era considerado uma exceção. A regra 

era que, ao entrar no crime, os jovens abandonassem os estudos. 

 Adão, que também teve problemas com a família, aos treze anos saiu de casa para 

trabalhar e conseguir se sustentar. Mesmo tendo entrado no crime cedo, saiu e só voltou mais 

tarde, motivo pelo qual conseguiu dar continuidade aos estudos e estava prestes a concluir o 

ensino médio. Com exceção dele e de David, nenhum outro jovem alegou ter passado por 

maiores dificuldades e, além deles, somente um havia trabalhado, Erick, que tinha filho. Assim, 

embora os demais tenham alegado que entraram no crime por necessidade, esta, segundo eles, 

não era uma necessidade de sobreviver, mas de viver realmente. De poder passear, sair com os 

amigos, comprar roupas, se divertir. Todos os jovens, com exceção de David, alegaram que 

nunca lhes faltou “comida em casa”, mas que, como queriam ter mais possibilidades, não só a 

de se alimentarem, acabaram entrando no crime e, ao fazer isso, pararam os estudos, que não 

pareciam capazes de lhes oferecerem perspectivas reais de atingir o que desejavam, pelo menos 

a curto prazo, segundo eles narravam. 

 Elias, que era o que tinha melhores condições financeiras, também fugia dessa regra, 

porque, mesmo tendo “comida em casa” e até alguma possibilidade de lazer, tinha a família 

toda envolvida com o crime, de modo que desde criança já “estava nele” e, por isso, não havia 

concluído sequer o ensino fundamental. Como afirmou Adorno (1993, p. 183), os jovens: 

 

Em uma sociedade que lhes comprime o espaço de existência digna, constroem 

trajetórias que vingam o destino que sê-lhes impõe. Trajetórias diferenciadas, que se 

reproduzem aqui e acolá. Algumas enveredam pelo duro caminho da sujeição e do 

disciplinamento subjacentes ao mundo do trabalho. Conformam-se, desde cedo, ao 

rito regular das fábricas, das oficinas, dos estabelecimentos comerciais, dos escritórios 

de serviços. Optam por um horizonte, o do pobre, porém honrado, respeitador da 

ordem, obediente, civil. Outras espalham-se pelas cidades, vagam pelas ruas, 

aproveitam as oportunidades que os outros não aproveitam, situam-se nos mais 

diversos e recônditos espaços de reprodução social da existência. 
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 Se eles precisavam se esforçar muito para conseguir se interessar pelos estudos ou para 

conseguir um trabalho de qualidade, para entrar no crime, o convite era diário e a vitrine, 

bastante chamativa: 

 

Mateus: A pessoa chega, bota aqui (a droga) aí, “ei, tu quer dinheiro?” “Quero”. Aí já 

pega a droga, já ganha dinheiro, aí já gosta do crime. Aí já compra mais uma droga, 

compra outra droga, aí já vai comprar arma, já vai roubar. Aí depois disso aí é só 

miséria porque depois você começa a cometer vários crimes já mais pesado, entendeu? 

Porque depois de 157 aí você comete um Latrocínio. No tráfico, você comete 

homicídio, entendeu? (…) Sei lá, eu mesmo foi por causa de ver e conviver com o 

crime. Mas quando eu era criança eu nunca imaginava um negócio desses. 
 

TODOS: Nem eu. 
 

Mateus: Aconteceu de uma hora pra outra, mas depois que a pessoa vai ver pro cara 

tipo vira normal (…) Vendo muitas pessoas com dinheiro, carro, mulher o cara rapaz... 

talvez é bom! Porque você nunca vê uma pessoa chorando na esquina lá vendendo 

droga. Só vê rindo, fumando maconha, curtindo, a pessoa nunca vê a pessoa lá 

chorando, sofrendo. Aí o cara “eh, essa vida é boa!” (...) Era eu e meus três irmãos pra 

minha mãe criar. Nós não passava fome não, entendeu? O negócio era mais questão 

de que eu ia pra escola, entendeu e não tinha dinheiro pra comprar o lanche. Via os 

meninos tudo comprando lanche, balinha, entendeu. Comecei a ficar olhando assim... 

Comecei a sair da porta da escola, os meninos fumando maconha, tendo dinheiro, a 

pessoa vai vendo, vai convivendo, aí passa um tempo a pessoa pensa que é normal aí 

se envolve. De uma hora pra outra, quando vai ver já tá envolvido já (…) Um crime 

gera outro né. As vezes... O cara vê os caras de carro aí o cara “po, eu quero também” 

entendeu? (…) O cara também vai vendo as roupa doida assim, o cara “po, isso é 

massa” Aí vai no shopping, aí vai tendo os lançamento já, a pessoa já compra (…) 

Então a minha motivação maior foi isso aí mesmo. Vendo os pessoal tendo e eu não 

tinha, entendeu? Tipo, eu queria ir pra escola, ter um dinheiro para comprar um lanche, 

carro... (…) Você tá vendo aqui ó, tá eu e ele aqui andando na rua, ele tá com dinheiro 

você não tá. Aí você fica pensando na sua mente: “o quê que ele faz pra ter dinheiro 

que eu não tenho?” Aí isso que muitas vezes leva o cara a cometer os crimes, né? 
 

Pedro: A maioria já vê a convivência lá né. Pra onde tu vai tem um monte de 

maloqueiro. Aí os meninos já vão vendo isso aí, já vão convivendo com isso aí. Aí já 

entra pra essa vida também. Também já vai vendo e já vai aprendendo. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Elias: O crime te puxa cabuloso, mas se você tiver outros pensamentos pra estudar, 

trabalhar, ser alguém na vida... Agora se você quiser trilhar o que você tem pra trilhar 

desde pequeno, o cara trilha né. Igual eu (…) O crime é mais fácil e a outra opção é 

mais difícil né. O crime pra entrar é um passo agora pra sair é difícil. Agora o outro 

caminho é mais difícil. Tem que estudar, trabalhar... 
 

Alguns desses jovens, como era o caso de Elias e Erick, tinham muitas pessoas da 

família envolvidas com o crime. Isso acabava influenciando não só na percepção que passavam 

a ter dele, mas até sobre a noção de “certo” e “errado” que iam construindo ao longo de suas 

vidas. Elias tinha a mãe, o pai, o avô, os tios e primos, todos envolvidos com o crime. Já Erick, 

embora “só” tivesse o tio e os primos com quem cresceu, teve uma história de vida que 

realmente nos faz questionar sobre o conceito de livre-arbítrio: 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Sophia: Entrar no crime é sempre uma escolha? 
 

Erick: Po, escolha, escolha mesmo eu vim fazer só lá pelos catorze anos que foi 

quando eu falei “po, eu vou fazer isso aqui mesmo”. Mas quando eu era mais novo 

não. Era incentivo dos outros mesmo. Do meu tio. Eu não to falando que ele foi o 

culpado, mas foi tipo incentivo dele (…) Ele pedia pra mim fazer os corre e eu nem 

pam não. Fazia assim por diversão. Tipo eu não entendia assim o que eu tava fazendo, 

tipo, pivetinho, oito anos, moça. Oito anos ninguém tem mente pra isso não moça, 

oito anos a pessoa é criança ainda. Ganhava umas balinha, umas moeda... 
 

Sophia: Então antes disso você não sabia o que tava fazendo? 
 

Erick: Tipo, já ia aprendendo. Aí eu gostei e fui adiante... Tipo eu me espelhei nele. 

Po, vendo ele ganhando dinheiro e pá, altas mulher do lado... Eu falei “po, parceiro 

isso aí é bom, né?”. Aí eu fui ganhar dinheiro também. 
 

Sophia: Se tivesse dinheiro tinha entrado nessa vida? 
 

Erick: Não, tinha não. É mais a dificuldade, né. Eu nunca passei fome não, mas quando 

eu fui ficando mais velho assim, querendo um dinheiro, o pai não podia dar, eu 

querendo uma roupa mais cara, não podia dar. Aí o cara vai roubar também. 
 

Sophia: Mas você pretende continuar no crime quando sair daqui? 
 

Erick: Po, pretendo não, mas se não me oferecerem emprego eu vou ter que continuar 

né, que eu não vou passar fome48. 
 

O convívio com o crime acaba tornando-o uma escolha não apenas muito fácil, mas, 

inclusive, muito convidativa, como tenho evidenciado. O crime, para esses jovens, passa a se 

apresentar como uma forma imediata de inclusão na vida social e se essa escolha, à primeira 

vista, não mostra seu lado negativo, seus benefícios lhes são escancaradas diariamente. Assim, 

diante da necessidade imediata de inclusão e das poucas chances de incluir-se, o crime se 

apresenta como uma possibilidade atraente em função de garantir ganhos rápidos e “fáceis”. 

Entretanto, esse mesmo “dinheiro fácil” do crime, mais do que um convite para ingressar nele, 

se transforma em uma grande dificuldade para sair dele: 

 

Mateus: Todos nós aqui, ninguém quer tá aqui não, né não? Aí nós pensa em mudar. 

Sempre nós pensa em sair daqui e mudar, mas quando nós chega lá fora, nós não 

consegue, porque é acostumado com dinheiro fácil, entendeu? A vida toda foi 

acostumado com dinheiro fácil. Aí vai trampar, primeiro suor que descer já desiste, 

entendeu? Aí a pessoa tem que ser forte e continuar persistindo (…) Por isso que tem 

que evitar ao máximo conhecer o dinheiro fácil porque depois que a pessoa conhece 

o dinheiro fácil aí é que dá preguiça mesmo, entendeu? Porque agora muitas pessoas 

tão aí ó, não trabalham porque conheceram o mundo cedo, porque entraram na vida 

do crime, entendeu? Aí viu o amigo entrando no crime, ganhando dinheiro fácil, aí a 

pessoa não vai querer trabalhar por causa disso, entendeu? Eu vou ficar a semana aqui 

                                                           
48 O que é passar fome aqui? Resta claro que a fome a que eles se referiam ia muito além do fato de simplesmente 

se alimentar. 
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enquanto o cara tá tendo dinheiro, entendeu? Aí isso aí que complica o cara trabalhar 

também. 
 

David: Oxe, a gente já começa a ver dinheiro fácil esses negócio. Aí a gente pensa 

mais nem em trabalho esses negócios. “Nam, eu vou ali vou ganhar dinheiro fácil. Pra 

que trabalho?” 
 
Leonardo: O crime é uma escolha, no princípio, mas depois chega um ponto que passa 

a ser tipo um vício e muitos se tornam dependentes, po. É o comodismo. A pessoa 

acha que só existe aquilo, entendeu? A pessoa que tem a mente fechada que não abre 

pra cultura, pra leitura, pra todo mundo que tá ao seu redor se fecha só naquele 

submundo que ela criou ali. Meio que cai no comodismo e meio que ela vai tapada 

seguindo aquilo ali. Ela simplesmente ela não expande. 
 

Marcelo: O crime favorece muitas coisas fáceis. Tu fica sentado e o dinheiro vem atrás 

de tu. 
 

 O crime, para todos eles, como fiz questão de perguntar, individualmente, a cada um, 

era tido como um vício mesmo. Porque mesmo sabendo que era uma coisa “ruim”, era algo 

também muito difícil de largar. Segundo eles, em função de terem entrado nesse universo muito 

novos e de a maior parte do seu ciclo de relações atual ser envolvida com o crime, tornava-se 

muito difícil para eles buscarem outro estilo vida. Já eram acostumados a ter dinheiro, a sair, a 

comprar coisas, a ser independentes e, de repente, largar o crime, passava a sensação de que 

estavam retrocedendo ou “pagando de otário”. Afinal, se eles sabiam como conseguir “dinheiro 

fácil” porque aceitar ser explorado? 

 

 2  O inimigo social 

A situação real da criminalidade no Brasil ainda é algo bastante discutível. Há quem 

defenda que a ideia de que esta teria aumentado surgiu em função da maior divulgação dos 

crimes violentos pela mídia, o que leva a um maior envolvimento da população com esse 

fenômeno; há quem diga que isso é resultado do fato de o crime hoje não ser mais um fenômeno 

restrito às periferias urbanas do país; há, ainda, quem acredite que o que aumentou, na verdade, 

foi a nossa percepção da violência em função, inclusive, da própria expansão do seu campo 

semântico, dentre outras hipóteses. 

A verdade é que, independente de a criminalidade ter realmente aumentado no país, a 

disseminação dessa ideia tem levado a população a crer que isso decorre de um Direito Penal 

maleável e de autoridades fracas, como aponta Zaluar (2009). Passa-se, então, a exigir uma 

legislação cada vez mais severa, acreditando que esta seria a medida mais adequada para lidar 

com essa situação, como se verifica a partir do forte apoio popular à proposta de redução da 
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maioridade penal49, que surge, politicamente, como um meio de fornecer uma resposta rápida 

para conter essa insatisfação. 

Essa tendência ao recrudescimento punitivo incentivada por uma onda de intolerância 

moral também influenciada pela mídia e justificada como uma medida de tentativa de redução 

da violência urbana, embora muito popular, é de baixa eficácia. Isso fica muito claro quando se 

considera que nosso país, apesar do alto índice de encarceramento – atualmente, conta com 600 

mil presos, número que tem crescido 7% ao ano50, constituindo, hoje, a quarta maior população 

carcerária do mundo, segundo o International centre for Prison Studies51 –tem a falta de 

segurança pública como um de seus maiores problemas. 

Nesse contexto, a típica demonização do “sujeito criminoso” é acentuada de modo que 

ele passa a ser encarado como a personificação do mal, a anomalia social a ser erradicada, o 

responsável por todos os problemas enfrentados pela sociedade, como identificado por Caldeira 

(2003). Assim, para grande parte da população, ele passa a assumir um papel de “inimigo 

social”, portador de uma “essência criminosa”. A opção pelo crime é vista como uma inclinação 

natural decorrente de um fracasso pessoal. Cede-se à teoria de que a decisão pelo ato criminoso 

é uma escolha espontânea, livre, ainda que influenciada pela realidade social, obviamente, 

quando se tratam de jovens moradores da periferia. 

O crime passa a ser visto como a consequência de uma condição natural, de uma 

maldade intrínseca à constituição deste indivíduo, que não pode mais sequer ser “corrigido”. 

Esse delinquente muito se assemelha à figura do anormal descrita por Foucault (2001), já que 

é aquele que viola as leis da sociedade e da natureza, afinal, a infração jurídica não basta para 

a construção da monstruosidade.  

Nesse ser, existe algo de comprovadamente incurável e por isso ele deve apenas ser 

vomitado da sociedade sadia em razão da sua impossibilidade de sobreviver neste meio. Nesse 

processo, chega-se a questionar, inclusive, se leis protetivas são válidas para aqueles que 

“ignoram” o contrato social. Fortalece-se, assim, o discurso dos “direitos humanos para os 

humanos direitos”. 

Relata-se que, para criar um “bom inimigo”, deve-se acreditar que ele é a causa de 

grande parte dos problemas do grupo e que é intrinsecamente diferente daqueles que o 

constituem. Esse processo de desumanização nos permite separá-lo do resto da humanidade e 

                                                           
49 Mais de noventa por cento dos brasileiros apoiam redução da maioridade penal. Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/11/mais-de-90-dos-brasileiros-querem-reducao-

da-maioridade-penal-diz-pesquisa-cntmda.htm>. Acesso em: jun. 2015. 
50

Segundo dados recentes do InfoPen. Disponível em <http://www.infopen.gov.br/>. Acesso em: jun. 2015. 
51

 Disponível em <http://www.prisonstudies.org/>. Acesso em: jun. 2015. 
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aplicar sobre ele tudo aquilo que não aceitaríamos para alguém que fosse visto enquanto parte 

deste grupo, como também identificou Caldeira (2003). 

Note-se que, nessa lógica, o crime se distancia da ideia de ente jurídico abstrato e passa 

a ser localizado a partir da figura do “criminoso”, que se transforma em uma espécie de “tipo 

identitário” pré-determinado que, essencializado neste ato, não existe para além dele. Fabrica-

se, assim, com o incentivo da mídia, esse ser dotado de uma moralidade desviada que, por ter 

rompido com as leis do “contrato social”, não merece sequer ser reconhecido pelo Estado 

enquanto indivíduo. 

Esse sujeito, destituído da sua condição de humanidade, é colocado em posição 

diametralmente oposta à sociedade, ente genérico e abstrato a ser protegido daquele que ameaça 

romper suas regras morais. É justamente esse o discurso que legitima essa caça desenfreada aos 

desviantes degenerados “portadores de perigo”52, o que fica muito claro quando pensamos, por 

exemplo, nas chamadas funções “R” da pena: ressocializar, reintegrar, reinserir, etc. Afinal, 

quando é preciso “ressocializar” um indivíduo, significa que é necessário que este seja 

reconduzido à sociedade e aos valores dela, como se o crime fosse algo externo, alheio à ela e, 

consequentemente, como se ele, na condição de bandido, não fizesse mais parte dela. 

 

 2.1  Sobre o conceito de sujeição criminal 

Segundo Misse (2014), no Brasil do século XX, houve um processo de modernização 

baseado na ideologia dominante burguesa em que se operou uma “normalização repressiva” 

das massas urbanas brasileiras. Esse processou acabou levando a constituição de “tipos sociais” 

negativizados, em oposição ao que se poderia chamar de “pessoas de bem”. Esse “estigma 

generalizado” passa então a ser localizado naquilo que será percebido como uma subjetividade 

diferenciada do sujeito desnormalizado. O autor acredita que, embasada na hegemonia da 

normalização (FOUCAULT, 2004) ou da civilidade (ELIAS, 1993), foi estabelecida uma 

sociedade da disciplina e do autocontrole. Nesse contexto, se desenvolveu um sistema de 

crenças que passam a ser aceitas socialmente e aquilo que seria visto como preconceito passa a 

ser percebido como uma “regra de experiência”, orientando “estigmatizações preventivas” 

justificáveis a partir de um ideário de controle social. 

                                                           
52

 Não é à toa que, hoje, o Brasil é o país em que ocorrem mais linchamentos no mundo. Dado apresentado na 

conferência de abertura do IV Seminário Internacional sobre Violência e Conflitos Sociais: Territorialidades e 

Negociações, proferida pelo Professor José de Souza Martins (USP) em Fortaleza (CE), realizado em 2014. 
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Assim, a sujeição criminal torna-se um processo social a partir do qual se passa a 

disseminar uma expectativa social negativa sobre certos indivíduos e grupos, fazendo-nos crer 

que esta não só é verdadeira como constitui parte integrante da subjetividade destes sujeitos. 

Há, então, uma emancipação da transgressão e uma condensação desta à subjetividade do 

agente. Tudo isso de forma tão estável e recorrente que passa a ser vista como legítima. Trata-

se de uma sintetização do sujeito que anula a sua percepção enquanto ser plural. Porém, é no 

cotidiano que essa abstração se constitui e ela atua de forma muito real e contundente sobre ele. 

Uma violência que atravessa seu corpo e se inscreve em sua subjetividade. Esse sujeito, 

portanto, é selecionado e perseguido preventivamente porque compõe um tipo social cujo 

caráter é socialmente considerado como “propenso a cometer um crime”. 

 

O conteúdo de sentido dessa expectativa, portanto, não é apenas um atributo 

desacreditador como no caso do estigma, nem decorre apenas de um processo de 

rotulação de um comportamento desviante (...) antes parece ser determinante desses 

ou, ao menos, enlaçado a esses. (…) A discriminação que fundamenta a diferença do 

sujeito criminal em relação aos demais sujeitos sociais não decorre de estereótipos 

arbitrários ou preconceitos que lhe sejam anteriores, mas, pelo contrário, é a sua 

explicação estabilizada em crença compartilhada. Essa crença, profunda, sustenta que, 

em certos casos, o crime habita o indivíduo transgressor e o seu tipo social mais geral. 

Na sujeição criminal, o crime é reificado no suposto sujeito autor de crimes. O rótulo 

e o estigma, nesses casos, são efeitos, ou se articulam à sujeição criminal, mas não lhe 

são causas, não lhe são logicamente anteriores (...) Ele parece incorporar algumas das 

dimensões formais do estigma e do rótulo, cujo conteúdo de sentido é inteiramente 

arbitrário, pois decorrente da vitória de uma orientação moral sobre outras, em 

qualquer plano, a uma situação social em que a desigualdade social demarca e 

naturaliza diferentes graus de legitimação do processo de criminalização. Também se 

diferencia do conceito de desvio secundário, que se refere ao reforço de uma 

identidade desviante, pelo fato de que não é seu corolário e nem decorre do conceito 

de desvio, mas, pelo contrário, lhe é logicamente anterior (MISSE, 2014, p. 204-205). 
 

A acusação social que leva à sujeição é, portanto, anterior à incriminação (atribuição de 

uma ação criminosa a um indivíduo), porque pode anteceder o ato delituoso, isto é, não é o seu 

cometimento que faz com que o sujeito se submeta a ela, mas uma suposta condição subjetiva 

dele. Trata-se, assim, de um caso particular de desvio, posto que vinculado a uma acusação que 

totaliza o caráter, a personalidade e a moral do sujeito, reduzindo-o a uma identidade comum 

inserida em um mundo dicotomizado. Dessa forma, não se trata mais de um processo 

estigmatização comum, como percebido por Goffman (2013), porque 

 

Na sujeição criminal encontramos esses mesmos processos, mas potencializados por 

um ambiente de profunda desigualdade social, forte privação relativa de recursos de 

resistência (ou ocultação social) à estigmatização e pela dominação (mais que apenas 

pelo predomínio) da identidade degradada sobre todos os demais papéis sociais do 

indivíduo. O rótulo “bandido” é de tal modo reificado no indivíduo que restam poucos 

espaços para negociar, manipular ou abandonar a identidade pública estigmatizada. 
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Assim, o conceito de sujeição criminal engloba processos de rotulação, 

estigmatização e tipificação numa única identidade social, especificamente ligada ao 

processo de incriminação e não como um caso particular de desvio (MISSE, 2010, 

p.23). 
 

Nota-se que Misse (1999) alia à concepção interacionista microssociológica de Becker 

(1977), uma perspectiva macrossociológica. Portanto, não se trata apenas de uma rotulação, 

mas da construção de um tipo social – o bandido53 –, que é produto de um longo processo sócio-

histórico que deu origem a uma representação social tão estável que pode chegar a ser 

assimilada até mesmo por ele. Assim, enquanto o rótulo está ligado a um tipo de prática que, 

em um determinado contexto, é interpretada como desviante, de modo que a sua interrupção 

seria suficiente para a desconsideração do rótulo, a sujeição criminal, por outro lado, “é uma 

condição social e subjetiva que se desenvolve a partir e dentro de tais práticas” (TEIXEIRA, 

2009, p. 119). 

O “bandido”, então, é o agente cuja sujeição criminal está em curso ou aquele em que 

esta já se encontra consolidada. Não é, também, qualquer sujeito incriminado, mas aquele aos 

quais são atribuídos os sentimentos morais mais repulsivos. É aquele cuja prática de crimes é 

vista como algo que resulta de uma constituição de uma subjetividade falha, de modo que o 

crime é visto como uma tendência, como algo previsível e, se confirmado pela sua trajetória, 

“incurável”. Estigmatizados pelo imaginário coletivo, são vistos como desqualificados sociais, 

como vagabundos. Trata-se de “uma vida sem valor humano” (TEIXEIRA, 2014, p. 374). 

 

Ele é agente de práticas criminais para as quais são atribuídos os sentimentos morais 

mais repulsivos, o sujeito ao qual se reserva a reação moral mais forte e, por 

conseguinte, a punição mais dura: seja o desejo de sua definitiva incapacitação pela 

morte física, seja o ideal de sua reconversão à moral e à sociedade que o acusa 

(MISSE, 2010, p. 17). 
 

 De acordo com o autor, há três dimensões que são incorporadas na produção social do 

bandido: a seleção de um sujeito que os diferencia dos demais em razão de uma crença de que 

haverá, em algum momento, demanda para a sua incriminação; a existência de uma relação 

social específica derivada da sua convivência com o “mundo do crime”; e uma subjetividade. 

Teixeira (2014), em uma pesquisa voltada para a compreensão da experiência da 

sujeição criminal, deixa essa “condição especial” do “bandido” muito clara ao relatar um 

diálogo que teve com um chefe de um grupo de investigação criminal de uma delegacia da zona 

                                                           
53 Segundo Misse (1999) esse processo resultou em diferentes formas históricas, como a do malandro e do 

marginal, mas, aqui, trabalharei apenas com uma delas que é a do bandido. Esta, embora acumule características 

daquelas, não se constitui a partir de uma cadeia evolutiva. 
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norte do Rio de Janeiro. Segundo o autor, este funcionário dividia o que ele chama de 

“criminosos natos” e “criminosos ocasionais”. Enquanto estes últimos também podiam ser 

identificados como “cidadãos-de-bem-que-cometeram-um-crime”, geralmente resultado de um 

forte abalo emocional, “algo que qualquer pessoa estaria sujeita”, os outros eram os “típicos 

bandidos”, sujeitos “inclinados ao crime” que agiram de forma racional e que são, por isso, 

irrecuperáveis. Neste caso, o crime não é visto como uma conduta ocasional, mas como algo 

esperado, posto que se trata de um sujeito que já é tido como um criminoso em potencial. Como 

afirma Teixeira: 

 

Na incriminação, o indivíduo é rotulado exatamente por causa de alguma prática 

comportamental incriminada. Na sujeição, já não interessa muito a prática do 

indivíduo, pois o crime está ligado diretamente à sua subjetividade e indiretamente à 

sua prática. Na incriminação, há uma relação direta entre uma prática incriminada e o 

rótulo. Na sujeição criminal, a prática incriminada apenas media a relação entre o 

rótulo e a subjetividade do incriminado (2009, p. 52). 

 

 

 2.1.1  Convivendo com a sujeição 

 

 Oriundos de “famílias desestruturadas”, frequentadores de “ambientes perniciosos” e 

privados de uma “educação moral”, jovens como os meus interlocutores são vistos como 

potenciais ameaças. Transformam-se em “perigo social” e, por isso, passam a ser 

permanentemente vigiados. Vistos como inferiores e tratados de uma forma diferenciada pela 

polícia e pela sociedade, eles não só reconhecem a suspeição que existe em relação a eles como 

também constroem justificativas para isso, de modo que passe a fazer sentido, inclusive, para 

eles mesmos. “A sujeição criminal distancia, separa, autonomiza, diferencia gravemente, 

preventivamente” (MISSE, 1999, p.208). Assim, eles acabam sendo duplamente 

marginalizados, seja pela sua própria condição socioeconômica, seja pela acusação social a que 

estão sujeitos. 

Como relatado, durante os grupos de discussão, os jovens sorteavam alguns temas, que 

eu já havia selecionado previamente, a fim de direcionarem o debate. A percepção que eles têm 

desse processo a que estão submetidos jamais tinha ficado tão clara para mim quanto no dia em 

que o tema sorteado foi “sociedade”: 

 

Pedro: A sociedade não tá nem aí pra nós. Só serve pra dar assim ó “pam!” (e faz um 

gesto com a mão simulando um tapa). 
 

Mateus: E dá de muitos! 
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Adão: Se a gente for parar pra perguntar aí “você prefere eu na rua ou prefere eu 

preso?” com certeza vão falar “Preso, pivete”. 
 

Jhonatha: Vão falar bem assim: “Não, eu prefiro você na rua” porque tá na tua frente, 

mas quando tu sair fora vai falar: “Prefiro tu preso, desgraça”. Pelas costas... 
 

David: Já vai julgando a pessoa... 
 

Mateus: E o boné? Muitas pessoas usam boné, aí já é motivo pro policial chegar... 
 

Adão: Eu nem era do corre moça, mas era só “Eita, lá vem ele. Olha lá o maconheiro”. 

E eu dizia, “Rapaz! Mas eu nunca usei droga e não sei o que lá”. Já discriminando... 
 

Mateus: A sociedade julga, todo mundo julga. Por causa que vê a pessoa e já julga 

sem saber. Por isso que muitos que entra pro crime é assim. Tá fumando maconha, 

leva um tapa. Aí só porque tá com uma roupa de boa, leva um tapa, sem saber que 

quando o cara é bandido mesmo o cara não usa umas roupa dessas. Só vai usar roupa 

de playboy. É uma calça, é uma profissa no pé... 
 

David: Sociedade nós tem que levar nas manha. 
 

Jhonatha: É o seguinte. Nós não pensa na sociedade e ela não pensa em nós.   
 

David: Eu respeito também, mas nem a gente respeitando eles, eles não respeitam 

nosso jeito de ser. Fica discriminando pelas costas. Altos negócio. Falam com nós, 

mas quando tá pelas costa... 
 

David: Pode ser esses negócio tudo e consegue trabalho, mas já se tiver tatuagem, 

andar igual vagabundo, aí já é diferente esses negócio. Já vem de um lado o 

preconceito. Pode ser pobre trabalhador, mas bandido! (…) Uma vez eu fui no 

shopping, né. Pra onde eu ia, se eu passasse por aqui, quando eu ia subir, o outro já 

tava me olhando. Se eu entrasse numa loja, o outro já tava me olhando. Eu falei “Tá 

porra... Que porra é essa eles tão me seguindo, é?”. 
 

Sophia: Mas vocês acham que isso é o que? 
 

Todos: Preconceito. 
 

Jhonatha: Uma vez eu fui num lugar aí o segurança ficou me olhando demais. Aí eu 

“Rapaz, quer saber de um bagulho? Eu vou é roubar esse lugar aqui mesmo!” Eu e 

meu tio fomos lá em casa, pegamos as armas e voltamos lá. Botamos ele pra deitar no 

chão, demos um monte de cabada na cara dele. Meu irmão, num instante ele ficou 

molinho. 
 

Sophia: Mas antes você não estava com a intenção de roubar? 
 

Jhonatha: Tava não. É que eles acham que só porque tu chega lá pa, de bigode, 

galeroso, aí eles acham que todo mundo é ladrão, que vai te roubar. Aí já ficou me 

olhando estranho assim aí eu “É. Vou roubar”. 
 

David: A sociedade não olha pra nós como olha pra senhora não, já olha de outro jeito. 

Tipo assim, “Ah não sei o que lá, vagabundo, bandido, esses negócio”. 
 

Elias: Eu parei de estudar, porque aconteceu um fato. Eu tomei um bacu54 bem no 

meio do colégio porque a menina me acusou que eu tinha roubado ela e eu nem tinha 

roubado. Po, depois desse dia nem no colégio eu pisei o pé. Só na cadeia mesmo. Eu 

era molecão, chegava lá só doidão de maconha e todo mundo se ligava logo no cheiro 

(…) Aí sumiu um celular e vinte reais da carteira da menina e eu não tinha nada a ver. 

                                                           
54Baculejo, procedimento de revista policial. 
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Chegou um monte de polícia lá na sala. O batalhão escolar... Foi, me deu uma revista 

lá e não achou comigo, achou com um moleque. Eu fiquei indignado, ó! Não! Ela tava 

me acusando porque eu fumava maconha? Dizendo que eu tava envolvido no crime? 

Depois desse dia eu nunca mais fui pro colégio não. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Marcelo: Quando chegamos lá no pronto socorro ninguém quis ajudar o cara, fi! Todo 

mundo olhando, os médico olhando... Eu já falei “Bora, cada um pega um negocio aí! 

Bora aí! Abre essa porra aí!” Todo mundo olhando pra dentro do carro e perguntando 

“O quê que aconteceu, meu irmão?” Aí eu desorientado, não sei o quê que passou em 

mim não. Eu olhei isso tudo, aí, todo mundo só comentando, só de cochicho assim e 

eu “Caralho!” 
 

Um deles relatou que “até o pastor” que, para ele, representava uma pessoa boa, “de 

Deus”, o tinha tratado mal e acabou até lhe proibindo de ir à igreja. Preso, pivete, desgraça, 

safado, maconheiro eram algumas das categorias que eles utilizavam para demonstrar a forma 

como eram vistos por essa entidade genérica e abstrata da qual estavam excluídos. Pelas 

situações relatadas, fica claro que antes mesmo de entrarem para o crime, eles já eram tratados 

como criminosos. Para eles, isso se dava, principalmente, em função da forma como se 

portavam e se vestiam, o que os deixava ainda mais revoltados. 

Tudo isso nos faz refletir sobre quais são, de fato, as possibilidades de circulação desses 

sujeitos. Quais são os espaços da cidade que lhes são reservados? Como se dá a vigilância e o 

controle desses “corpos perigosos”? Quais são as técnicas de existência que estão disponíveis 

a eles? Há uma evitação e uma policização expansiva dos espaços e dos corpos desses sujeitos 

e eles sabem disso. 

 

 2.2  O Estado e a revolta 

Embora todos os meus interlocutores defendessem a importância do Estado e das suas 

leis, o único contato que muitos deles tiveram com ele ao longo de suas vidas se deu através 

das suas agências formais de controle, principalmente com a polícia, conhecida por atuar de 

forma opressora e truculenta, principalmente em comunidades vulneráveis. 

Como identificado por Kant de Lima (2010), a polícia executa um saber-fazer que não 

se determina por critérios objetivos e, se por um lado, molda seu modus operandi segundo 

aqueles a quem está se direcionando, efetua, igualmente, mecanismos de filtragem e seleção de 

uma população específica. Neste sentido, como afirma Misse: 

 

Mais do que a força de lei, uma significativa parcela de jovens pertencentes aos 

segmentos subalternos do Rio de Janeiro temem e odeiam a polícia. Eles a 

representam não como uma força legal, mas como um <<outro generalizado>> 
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constituído por indivíduos que se sentem investidos pela lei da força, uma força ilegal 

paradoxalmente revestida da força de lei. (p. 10) 55 
 

 Para cada segmento social há, portanto, uma forma de atuação específica por parte da 

polícia. Em uma pesquisa voltada para identificar a percepção e a exposição à violência a que 

os jovens se encontram submetidos, Cara e Gauto (2007, p. 193-194) também identificaram que 

“a ação policial é orientada pelo preconceito contra o/a jovem, sobretudo do sexo masculino 

pelo estigma aplicado aos pobres e pelo racismo contra os negros”. Isso, entre os meus 

interlocutores, era um dado certo e inquestionável. Sempre que falávamos sobre o tema, eles 

demonstravam total convicção sobre a ilegalidade da postura da polícia, sobre a forma 

diferenciada com que o Estado os julga e sobre a revolta que tudo isso gera neles. Também eram 

constantes os relatos sobre situações de humilhação que viveram com a polícia, sobre a 

impunidade, sobre o abuso de poder policial e sobre a sensação de indignação e impotência que 

eles sentiam diante dessa realidade. 

 

Mateus: Pra juíza lá, tem esses negócio aí de que nós não apanha, mas chega na hora, 

muitas vezes já, tava lá sangrando lá no IML, chegou lá, nós pergunta “Pra quê que 

vai servir isso aí?” Nada. Eles vão na ordem do outro, não anotam não lá no cartão. 

Você fala: “Não, foi o policial que me pegou que me bateu”. Não anotam. 
 
Adão: Quando eu cheguei aqui já foi apanhando já. Direitos humanos é lenda... 
 

David: Lenda urbana... 
 

Mateus: O negócio é porque não cumpre, entendeu? Pode chegar na mesa da juíza 

uma queixa lá, mas a punição que é bom, é difícil 
 

David: O C2 disse ontem mesmo pra nós que já foi pra corregedoria três vezes e nada 

de sair, que tá no mesmo lugar, que mais uma não dá nada não. 
 

Jhonatha: Eu também tomei tanto choque, tanto choque, que eu desmaiei. Não gosto 

nem de lembrar. 
 

David: Eu tomei foi um choque parceiro, mas que não validou, aí pegue pau. 
 

Mateus: É normal, é normal... 
 

Adão: A maior violência pra mim é esses polícia aí que trata a gente igual uns 

cachorro, porque pra eles nós não somos nada. Eu sei que eles tão fazendo o trabalho 

deles né, mas no lugar de eles ajudar nós, eles só quer atrapalhar nós (…) Quando os 

bicho pegam pra bater, os bicho só querem saber de espancar. A maldade deles é que... 

Nós, que nós rouba né, eles já pensam “eles podem roubar alguém da minha família, 

pode ir lá em casa roubar, pode matar alguém da minha família”.  Eles pensam isso aí 

e descontam todo o ódio deles em cima de nós. 
 

Mateus: Eu me arrependi. Eu podia, quando eu tivesse num assalto, eu podia dar um 

pipoco bem grande na cabeça dos policial. Eu ficava era feliz! Não, é porque é muita 

                                                           
55 Disponível em <file:///C:/Users/Itautec/Desktop/sobre_a_cronstrucao_social_do_crime_no_brasil%20(1).pdf>. 

Acesso em: jul. 2015. 
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maltratação com nós, é muita humilhação! Com a mãe também, entendeu? É muito 

sofrimento! Eles deixou nós lá no chão algemado no sol quente em cima de onde o 

carro bateu, o freio a disco caiu, o policial mandou foi eu deitar em cima. Só que tava 

quente, sabe? Aí pegou minha perna e queimou, olha aqui (mostra a perna). E eu tava 

lá algemado sem poder fazer nada. 
 
Leonardo: Po eu já passei humilhação de polícia, véi. Ideia certa mesmo, sempre que 

eu rodo. Tenho uns bagulho aqui que já é sequelado. 
 

Elias: Apanhar na cara dos polícia. Pisado igual um tomate. 
 
Leonardo: Na hora que ele (o policial) chegou na frente da padaria, ele me jogou no 

chão aí a população já cercou moleque. Esse bicho pisava no meu crânio que eu tenho 

sequela até hoje (mostra a marca na cabeça). Ele pisava no meu crânio que quicava 

no chão. Eu achava que ia morrer, po! E o sangue saia desse lado aqui. O bicho 

pisando aqui ó “pou, pou” no meu crânio. Eu tava era rezando pro resto da polícia 

chegar. Eu achando que ia melhorar quando a polícia chegasse, mas foi aí que o 

bagulho piorou porque eles achavam que o cara que tava comigo era de maior, aí foi 

tortura pra eu caguetar. Aí eles: “cadê o teu parceiro?”. E eu fazendo de doido, né. Aí 

os polícia ficou doido comigo. Me levou pro meio do mato, parou lá no meio da BR, 

desceu. Aí o tal do Fulano (falou o nome de um policial). Ele tem uma faca de 

guarnição. Aí o bicho pegou, me desalgemou, botou pra frente aí “Bora! Cada vez que 

eu perguntar e tu não responder eu vou te cortar”. Aí ele pegou e começou a cortar 

meu braço. Aí eu: “Eu vou falar não”. Aí ele viu que eu não tava falando, aí começou 

a riscar mais forte a faca (mostrou as marcas no braço). Aí teve uma hora que eu já 

tava mal, com gás na cara e o bagulho louco. Aí eu tive uma pressão louca, eu já tava 

tipo desmaiando. O meu braço sangrando, eu já nem mexia mais nessa mão. Po, eu já 

tava assim desmaiando de tanto gás, de tanta taca e murro na cara e bagulho louco. 

Eu já desnorteado assim. Eu já lá “É agora que eu vou morrer”. Aí ele já na pressão 

psicológica falou: “Pega ali as balas que tão sobrando. A gente vai matar esse moleque 

agora se ele não falar”. Aí ele foi lá no carro, pegou as balas e botou na arma assim 

na minha frente e deu um (faz o barulho da arma engatilhando). “Tu não vai falar não 

aonde é que tá teu parceiro? Eu falei: “O matagal é bem aqui do lado senhor”. Aí ele 

falou: “Ah, o teu parceiro tá no matagal?”. Aí eu falei: “Não, você não vai me matar? 

O matagal é bem aqui do lado”. Aí ele não tinha o que falar não. Ficou doido, me deu 

boxer56 aqui na cara. Eu já caí desmaiado. Aí tocaram pra vigésima achando que eu 

era de maior. Na hora que vai chegando comigo na vigésima, que vai descendo comigo 

no bagulho de plantão, lá vem um civil que já me conhece mil e ano. “Que é isso aqui 

que não sei o que? Esse aí é de menor!”. “É de menor? Po, esse moleque deu o maior 

trabalho pra nós. Então vamo tirar uma foto dele aqui pra deixar na vigésima e tal.” 

Aí ele “Rapaz esse moleque aí já tem é um book aqui, leva isso pra DCA”. Conclusão: 

saí de três e meia da tarde, oito horas da noite eu tava preso em flagrante de novo e 

quase morri. 

 
Elias: Da última vez que eu rodei os bicho invadiu minha casa e pegou foi minha 

coroa pelo pescoço. Eu tava com um colete e um oitão. Pegou foi minha coroa pelo 

pescoço, derrubou ela no sofá com a minha irmãzinha. Deixou eu só de cueca, queriam 

as máquina57, o arsenal das máquina. Isso pra mim foi a maior humilhação. Eu saí pra 

fora, só as filmagem me olhando, Record a desgraça a quatro, a população. Essa aí 

pra mim foi a maior humilhação. 

 

Nota-se que de um lado encontra-se a fé pública, os argumentos de autoridade e a lei; 

de outro, os “matáveis”, aqueles que podem apanhar, sofrer maus tratos e humilhação pública 

sem medidas ou consequências. O ódio direcionado à polícia, portanto, não decorre apenas do 

                                                           
56 Soco, murro. 
57 As armas. 
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fato de serem eles os responsáveis por prendê-los, mas, sobretudo, por serem vistos como 

aqueles que deveriam prezar pela lei e pela segurança da população e que, no entender deles, 

são os que mais a violam e lhe geram perigo, agindo em nome do Estado para capturá-los, 

humilhá-los e até, muitas vezes, condená-los à morte. 

Nessa lógica, e reafirmando a noção que paira no Brasil de que justiça significa punição, 

como elucida Kant de Lima (1996), esses jovens encontram seus próprios meios de julgar e 

condenar aqueles que contra eles já instauraram uma guerra, na esperança de inverter o jogo 

desigual ao qual estão sujeitos e assim promover a “justiça”, de fato. 

Como afirma Zaccone (2015), a violência policial não é um problema pontual da polícia 

propriamente dita. Trata-se de uma política de Estado. Ela apenas integra a linha de frente de 

uma rede de extermínio que é pactuada pelas classes dominantes e juridicamente legitimada. 

Segundo o autor, essa política se materializa por meio dos chamados autos de resistência, que 

são inquéritos instaurados para verificar a legitimidade ou não de uma ação policial em que o 

resultado foi a morte. Instituído durante a ditadura militar, é de autoria do Ministério Público 

que, em regra, tende a defender a tese de que o policial agiu em legítima defesa. 

De acordo com Zaccone (2015), dos 308 autos de resistência ocorridos entre 2003 e 

2009 no Estado do Rio de Janeiro, apenas um caso não foi arquivado. Ao invés de procurar 

descobrir como a polícia agiu, o auto de resistência é conduzido para identificar quem o policial 

matou. Prova disso é que em 60,7% dos processos por ele analisados, em que os mortos eram 

maiores de idade, as folhas de antecedentes criminais das vítimas foram anexadas aos autos. 

Ao analisar o perfil destas, ele observou que 78% eram negras ou pardas e que 75,6% dos autos 

de resistência aconteceram dentro de favelas. Acrescenta ainda que, em 2011, 676 pessoas 

foram executadas nos vinte países que aceitam a pena de morte enquanto que, no mesmo ano, 

ocorreram 961 mortes em ações policiais somente nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

O que esses números demonstram é que, de fato, a sociedade e o Estado sustentam uma 

política que justifica a cultura do extermínio como um modelo punitivo, tendo em vista que 

aprova as execuções policiais contra aqueles que supostamente poderiam estar envolvidos com 

o crime. Essas ações letais da polícia, chanceladas pelo Poder Judiciário, são, portanto, uma 

política de Estado que contempla execuções legais quando direcionadas aos “matáveis”, 

partindo da lógica do “inimigo” público. 

Contudo, a consciência dessa realidade acaba gerando “um posicionamento de 

oposição, de revolta e de mágoas contra os elementos das estruturas de poder que impedem o 

seu reconhecimento como figuras de valor significativo nos cenários onde interagem” (SCOTT, 
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2011, p. 164-165). Diante desse contexto, há uma ressignificação das instituições centrais, como 

também identificou Andrade (2009), que acabam sendo identificadas como ilegítimas em 

função do tratamento desigual que direcionam à população. Isso finda por gerar um desrespeito 

e uma descrença em relação a elas de modo que acabam perdendo a dimensão de imperativo 

moral para aqueles que se sentem atingidos. Assim, o descaso que sentem por parte do Estado 

se transforma em ações de indignação e insubordinação em relação a ele e suas leis. A certeza 

dessa distinção de tratamento agrava ainda mais o sentimento de revolta e distanciamento que 

eles sentem em relação a ele, o que acaba influenciando o cometimento de crimes. Afinal, se 

são excluídos desse modelo e desse Estado, desenvolvem seus próprios mecanismos de reação 

a ele. Em relação à justiça, eles afirmavam: 

 

David: Justiça pra mim é lenda. 
 

Adão: Não existe justiça pra mim porque seguinte, eu vou lá, roubo, tá ligado? Vou 

preso (...) aí a polícia me bate, aí eu vou lá denunciar ele. Ele vai preso? Não vai. 

Agora eu porque roubei vou preso e ele que espancou não vai. 
 

Jhonatha: Passa na televisão um bando de rico roubando, fazendo lavagem de 

dinheiro, a porra toda, não vai preso. E os cara rouba é milhões! E a gente vai ali, 

rouba uma ninharia e fica um ano e pouco na tranca, dois ano e pouco na tranca. 
 

David: Os policial mata e não vai preso. 
 

Mateus: Pra mim, a justiça, ela não existe não. Pra mim a justiça tinha que ser igual, 

entendeu? Pra mim a pena tinha que ser a mesma e a cadeia tinha que ser a mesma, 

igual pra todo mundo. Aí sim! 
 

Adão: Mas ela não age pelo certo, age pelo errado.   
 

David: Aí é ideia certa (…) Assaltante, traficante, gente que mata os outros. Só isso 

mesmo que eu vi na cadeia. Por corrupção? Nenhum! 
 

Mateus: O cara chega na audiência lá, que nem eu fui lá esses dias. Aí eu falei “não, 

moço, não aconteceu desse jeito aí não”. Mas o advogado, quando você tá internado, 

fala que é melhor você ficar calado, porque se você falar aqui, o policial vai falar a 

versão dele e vai dizer que você tá mentindo... Eu cheguei lá né, ela (a defensora 

pública) leu o processo, aí ela: “Não, pode confiar em mim”. Aí eu falei “não, de fato, 

aconteceu isso, mas não foi desse jeito”. Foi tipo outra coisa que a mulher mentiu e já 

forjou outra, entendeu? Aí eu falei a situação que aconteceu. Aí ela falou: “não, é 

melhor você ficar calado”. Aí ela já leu outros processos lá e falou “porque pelo jeito 

que você tá aqui, sua reincidência...” O policial civil vai dar o depoimento dele e eu 

vou dar o meu e ela falou que possivelmente o juiz vai acreditar nos policiais, 

entendeu? Aí tipo, vai entender como se eu tivesse mentindo. Injúria, sei lá, ela falou. 

Aí disse que era melhor ficar calado. 
 

Elias: É falha. 
 

Sophia: Mas existe justiça? 
 

Elias: A nossa e a de Deus. 
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Leonardo: Porque essa do homem forjado aí moleque, tá doido! A justiça do homem 

que só existe pro pobre, pro preto. É PPP preto, prima e pobre. Só se lasca. 
 

Rodrigo: Mas é que rico não fica preso. Tem dinheiro pra pagar e ir embora. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Sophia: Você acha que a justiça é desigual? 
 

Adão: É lógico que é! Como eu lhe falei desde o começo (…) A lei não é digna, né. 

O que era pra ser pra nós era pra ser pra eles também. Tem até cadeia pra gente rica 

que tem até faculdade esses negócio! Que é pra tu não tirar no meio da massa moça 

(…) Rapaz, tem polícia que comete crime, mas vai ver a cadeia deles lá, é diferente 

da nossa! É melhor! Tem uma caminha lá, tem um quarto separado pra ele, não vive 

em convívio com os outros internos... (…) Eu sei a diferença moça! A diferença entre 

ladrão e polícia! Eles não tão nem aí não. Agora nós, qualquer um de nós que tem um 

problema aqui, eles jogam aí. Tu morreu? Menos um! Que nem meu irmão aí, quando 

morreu “menos um vagabundo pra nós tomar de conta, menos um” (…) Eu acho que 

é o seguinte, que só quem tem dinheiro a lei ajuda, quem não tem eles não tá nem aí 

não, só quer saber de botar preso. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Mateus: Quem é preso mais é os bandidos. Trabalhador pode ser preso também, 

porque não tem dinheiro, mas o que tem dinheiro não é preso não. Na minha opinião, 

trabalhador que não tem dinheiro fazendo qualquer besteirinha vai preso agora o 

trabalhador que tem dinheiro, não é preso não. O bandido também que tem muito 

dinheiro muitas vezes passa batido em tanta cadeia aí... Não é preso. É impune, 

despercebido (…) É porque o dinheiro não pode comprar tudo, mas compra quase 

tudo. Na minha opinião, é isso. 
 

Sophia: E como você se sente diante disso? 
 

Mateus: É uma injustiça, né! Porque devia ser igual pro rico e pro pobre. Quem 

cometeu o crime tem que ser julgado e tem que pagar porque o pobre paga, porque 

que o rico não vai pagar pelo crime? Muitas vezes bate até uma certa revolta, 

entendeu? 
 

O fato é que há, nos espaços em que eles circulam, uma redefinição dos modos de 

governar e legislar do Estado que, ao invés de os afirmarem, os desmoralizam. O convívio com 

atividades ilícitas, seja por parte das pessoas de suas comunidades, seja pelo próprio Estado 

(por meio da polícia ou até do Judiciário), coloca a lei em uma de posição de fragilidade e 

facilita o acesso a esse caminho. Assim, o vínculo que essas pessoas desenvolveram com o 

Estado, ao longo de suas vidas, encontra-se tão fragilizado que a burla da lei torna-se muito 

mais facilitada. Além disso, a consciência da forma diferenciada com que o Estado os trata 

acaba gerando um distanciamento entre as concepções de lei e justiça. Na verdade, o que não 

existe é um senso de equidade, que é o sentido de justiça atribuído e percebido pelas partes. 

Eles sabem o que diz a lei e que esta deveria se aplicar a todos, indistintamente. Todavia, eles 

veem que isso não acontece. Se até o próprio Estado não cumpre as leis que estabelece, por que 

eles precisariam cumpri-la? 
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Eles sabem qual é o pacto e o reconhecem como desigual. Não se sentem representados 

nem acolhidos nessa Justiça, nesse modelo de “bem-estar social”. Ao contrário, para eles só 

resta a sua seletividade e a punição repressiva e ilegítima. Sendo assim, porque se preocupar 

em cumprir esse pacto? Eles reagem com os meios que dispõe. Nesse contexto, o crime se 

transforma, também, em uma forma de imposição desse terror ao outro, de comunicar a rejeição 

a esse pacto social que os exclui e os oprime, ainda que não o façam de uma forma plena, como 

demonstrarei mais adiante. 

Tudo isso se torna ainda mais problemático diante da deplorável situação dos centros de 

internação para adolescentes em conflito com a lei do país, o que coloca a revolta como uma 

reação quase inevitável a essa condição. 

 

Mateus: É a revolta, é o ódio! E a principal coisa é isso aqui onde nós tá. É a cadeia 

que deixa a pessoa revoltada com mais ódio, entendeu? Muitas vezes, a pessoa tá aqui 

e fica só esperando, só planejando a hora de sair, fica só planejando tudinho “quando 

eu sair, eu vou matar”. O ódio vai consumindo a pessoa por dentro. Por isso que muitas 

vezes a pessoa quer mudar de vida e não consegue, né? O ódio vai consumindo a 

pessoa. A revolta, a vingança, o desejo da vingança. A pessoa tenta sair, mas tá mais 

forte que a pessoa, né? O ódio, a revolta... 
 

Jhonatha: O cara parece que sai mais especialista do que quando entrou... 
 

David: Depois que o cara roda e vai pra cadeia o cara pensa: “Agora eu vou é continuar 

de novo, vou conseguir de novo vou conseguir é mais”. Nós perde um monte de coisa 

que nós conquista aí. 
 

Mateus: Eu já perdi tantas coisas... Os policiais vão na casa do cara e pegam tudo, já 

fala que é roubado. Muitas vezes você comprou. Tudo pra eles é roubado, tudo é 

roubado. Pega é seu celular, é seus tênis, tudo pra falar que foi você que roubou. Pega 

tudo. Só não levaram a TV que tem lá em casa porque minha mãe tem documento. 

Senão eles tinham levado tudo. 
 

Jhonatha: Além de nós perder, eles ganham ainda. Vende a minha droga e ainda 

ganham dinheiro. 
 

Mateus: Porque a justiça pensa que, porque nós vai ficar muito tempo preso, nós vai 

mudar. Só que muitas vezes, quanto mais tempo preso nós fica, a pessoa já não pensa 

em mudar porque tá sofrendo. Deixa a pessoa mais revoltada ainda, entendeu? Aí a 

pessoa já sai pior do que entrou na pena. Pra família é um sofrimento... A pessoa vê 

um negócio desse e fica revoltado, entendeu? 
 

David: Nós fica só o ódio. 
 

Mateus: O sofrimento que vai deixando a pessoa mais revoltada ainda, entendeu? A 

pessoa não aprende sofrendo. 
 

Jhonatha: O cara fica mais revoltado. Vai preso e fica mais revolta. O cara já apende 

um monte de coisa que não presta quando tá na rua, vai preso parece que é uma escola 

do crime esse lugar aqui moça! Tu encontra uns cara pior do que tu aqui dentro! Que 

começa a falar em roubar, em matar... É a conversa desses cara aqui dentro. E esses 

agente aí também é uns maior lombrado. Gostam de ficar curtindo a lombra com a 
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cara dos outros. Aí o cara fica revoltado. Igual hoje aí que a técnica deu a notícia de 

que meu pai tinha morrido aí. Acho que não vão nem deixar eu ir no enterro dele. 
 
David: Esses agente, esses bicho aí é lombrado. Discute as lombra com nós e os cara 

fica revoltado. Tem hora que dá tipo um curto-circuito no cérebro do cara. Uma hora 

o cara tá pensando que vai ficar de boa e pá. Já tem outra hora que já bate aquela 

revolta. Aí é mau. 
 

Pedro: Tem muitas pessoas que acabam de cumprir aqui e já roda de maior. Não 

aprendeu nada. Aqui é só colocando, saindo e prendendo de novo. Isso aqui não é uma 

ressocialização não, que falam né. Não é uma ressocialização não. 
 
Leonardo: O que a gente tá vivendo, o que a gente tá passando aqui foge a qualquer 

tipo de dignidade. 
 

Elias: Porque nós tá preso tratado como animal. 
 

Leonardo: A gente não tem apoio quanto à saúde, quanto à assistência pedagógica... 
 

Elias: Opressão dos polícia...   
 

Leonardo: A gente faz nossa própria dignidade. Daqui pra fora. Porque daqui pra 

dentro a gente é só mais um código, só mais um número no sistema. Eles tratam do 

jeito que eles querem. É do jeito que eles falam. E, realmente, eles não têm um chefe, 

eles não têm um patrão. Simplesmente um plantão não sabe o dia todo do outro. Então 

as vezes um gosta de usar da agressividade, da arrogância, outro plantão já não, mas 

também tem seus malefícios, entende? Então fica meio difícil. 
 

Erick: A internação faz o cara pensar muito, faz o cara ver o que que ele quer da vida 

dele quando ele sair. Porque as revolta que nós passa aqui, fi, tem hora que dá vontade 

de olhar pra esses agente filho da puta aí e mandar tudo tomar no cu, mas o que nós 

vai ganhar? Passa o dia e eles tão na casa deles, no sofazinho, comendo pipoca, 

tomando refri e nós na M7 lá, só nas trevas, só a desgraça. 
 

Marcelo: Eles não têm nem noção não! Bate mesmo na cara dos outro! Imagina um 

cara batendo na tua cara, tu não vai ficar puto da vida? E nós que fica puto da vida e 

não pode fazer porra nenhuma? (…) Faltam vinte e quatro dias. Todo dia eu conto. To 

sonhando o dia pra fazer nos dedo uma contagem regressiva “10, 9, 8...” Até lá é uma 

tortura, uma tortura total. 
 

 Enquanto afirmam sua capacidade de resistir à violência diária, eles se alimentam do 

ódio que esse cotidiano de humilhações é capaz de gerar e reafirmam suas convicções e sua 

sede por guerra ao inimigo. Dessa forma, aquilo que se iniciara como algo fortuito acaba se 

convertendo em combustível para uma carreira delinquente. Assim, se a revolta por se sentirem 

humilhados é um motivo para que entrem no crime, a revolta que passam a sentir depois de 

internados sempre acaba se transformando em um motivo para que não saiam dele. 

 

Nas trajetórias biografadas destaca-se uma atitude frequente: a de se mostrar mais 

forte do que a punição sofrida. Daí o paradoxo do entrecruzamento entre a biografia 

dessas crianças e desses jovens e a história das agências de controle: estas, em lugar 

de conter o comportamento violento, acabam por reproduzi-lo. Quanto mais reprimem 

esses comportamentos, mais tendem a propiciar o desenvolvimento de resistências 

(ADORNO, 1993, p. 203-204) 
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Esse cenário finda por tornar a revolta sentida por esses jovens ainda mais acentuada. 

Quase sempre agravada pela deplorável situação dos presídios e centros de internação para 

adolescentes do país, ela concede ao crime uma natureza que, muitas vezes, é tida como 

excessivamente violenta. Talvez para dar vazão a esse ressentimento, muitas vezes, eles acabam 

vendo na sociedade um alvo para essa revolta, materializada por meio do crime. Nesse contexto, 

o delito ajuda o sujeito a lidar com esses conflitos, na medida em que lhe possibilita transferir 

esse ressentimento para o outro. Como afirma Takeuti (p. 5), “A dificuldade do jovem em fazer 

face ao seu sofrimento, é que não há um sujeito perverso identificado, mas uma sociedade 

perversa que o discrimina e proscreve”. Assim, é sobre a sociedade que ele descarrega suas 

frustrações. Afinal, eles não querem mais ser as “vítimas do sistema”, eles querem dar uma 

resposta a ele e fazer suas próprias vítimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Vivendo como bandido, ou como correria 

 

Embora o processo de sujeição criminal, de alguma forma, transfira o agente para um 

lugar socialmente separado, esse lugar nunca estará totalmente apartado de outras realidades. 

Esse sujeito, então, se vê obrigado a desenvolver estratégias para conseguir lidar com esse 

processo, tanto individualmente quanto coletivamente. Assim, ele passa a “normalizar” certos 

comportamentos e “o que antes participava de uma ilegitimidade sistêmica vai ganhando 

alguma legitimidade em certos segmentos sociais até transformar-se numa ordem legítima 
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paralela à ordem legítima dominante de que se faz uso quando necessário” (MISSE, 2010, p. 

25). 

Esses sujeitos reconhecem essa representação social e, em alguns casos, a assumem 

porque sabem o que é ser bandido segundo esse ente externo a eles: a sociedade. Os meus 

interlocutores oscilavam muito a respeito disso, sempre a depender de quem era o outro com 

quem faziam essa negociação. Esse fator era determinante para selecionarem a postura que 

assumiriam e para decidir o que, naquele instante, precisariam ressaltar ou preterir. Embora em 

alguma medida isso ocorra com todos os agentes sociais, essa distinção de comportamento era 

muito acentuada entre eles, de modo que a forma como se portavam quando estavam entre seus 

pares era completamente diversa daquela acionada quando estavam na presença de um técnico, 

da família e, certamente, de mim. Como se eles compreendessem a sujeição criminal como algo 

externo à sua identidade, não se sujeitando a admiti-la como totalmente válida, ainda que, de 

algum modo, a assumissem.  

Como afirma Misse (1999), a tendência do sujeito que vivencia esse processo é, em 

alguns casos, de "metamorfoseá-la” em uma “superioridade moral”. “Não se trata apenas de 

uma superioridade compensadora do estigma criminal, nem mesmo apenas uma neutralização 

da culpa, mas, antes, uma aquisição constituinte da autoleitura que o agente faz de sua diferença 

social” (MISSE, 1999, p.205). 

No caso dos meus interlocutores, a categoria correria58 indicava justamente essa 

estratégia de reformular as percepções usualmente atribuídas a ele. Como se “fazer o seu corre”, 

isto é, utilizar o crime como um meio de alcançar uma condição social que eles consideravam 

necessária, fosse um posicionamento aceitável e coerente. Este sujeito passa, então, a ser 

valorizado, porque demonstra a sua capacidade de se virar diante das adversidades da vida, ao 

mesmo tempo em que esta saída se transforma em uma estratégia legítima de sobrevivência, 

um método usual de exercício profissional. 

Ao falarem, por exemplo, “eu não sou ruim, eu sou só correria, sou só gladiador”, 

observa-se que o que eles pretendiam demonstrar era que, ser correria, no caso, cometer crimes, 

não só não é uma coisa totalmente ruim, como é algo que, de alguma maneira, faz sentido para 

eles. Para eles, o fato de cometerem crimes, por si só, não fazia deles pessoas ruins. A utilização 

                                                           
58Rifiotis, Dassi e Vieira também se depararam com a categoria “correria” que, para os seus interlocutores, “quer 

dizer, toda a atividade que lhes dê ganhos materiais, salvo o trabalho formal”. Esta também figurava, entre eles, 

como algo extremamente positivo. Disponível em: 

<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1678&Itemid=350>. 

Acesso em: nov. 2015. 

 

 



82 

 

do “só” marca a necessidade que eles tinham de amenizar o peso que socialmente esse lugar 

carrega, como se o fato de decidir adotar essa percepção a transformasse em algo que, para eles 

mesmos, não é, nem deveria ser, totalmente condenável, sobretudo quando esse discurso está 

sendo direcionado à pesquisadora. 

Quando estavam, portanto, conversando comigo ou com qualquer pessoa que não 

estivesse também incluída nesse processo, a categoria correria era sempre utilizada, 

obviamente, como uma estratégia de neutralização desse estigma. Isso porque, de acordo com 

Goffman (2013), o estigma pode ser manipulado a fim de reforçar a representação social sobre 

esse ideal de “normalidade” no qual não está incluído.  

O mesmo, porém, não acontecia quando eles estavam entre eles, quando o fato de ser 

bandido representava algo positivo, isto é, quando eles não eram tidos como 

“desnormalizados”. Assim, quando dita para mim, a categoria bandido era colocada como algo 

que dizem a respeito deles, uma imposição externa, mas que não era internamente reconhecida, 

como algo que eles não eram de fato. Neste caso, opera-se um convívio com o rótulo, mas não 

a sua assimilação completa, ou pelo menos não a confissão dessa assimilação. Isso porque como 

são categorias que terão diferentes significados a depender do espaço em que serão 

interpretadas. Em alguns momentos elas farão sentido para eles, mas em outros, não. Se 

vinculada à ideia de ruindade, por exemplo, como ocorre no imaginário social, que não é o 

mesmo que ter a disposição de fazer uma ruindade quando necessário, eles não se sentem 

identificados por ela. Isto é, o bandido como uma categoria externa, socialmente direcionada a 

eles, não é aceita por eles, porém, o bandido como uma categoria interna, no contexto da 

quebrada e dos outros bandidos, é algo com o qual eles se identificam.  

Isso porque, internamente, ela será avaliada segundo uma moralidade diferenciada, que 

consegue perceber a coerência daquela escolha, já a mesma categoria dita por alguém de fora 

não os representa, porque possui um conteúdo semântico diferenciado. Se um bandido diz para 

mim que é bandido, por exemplo, não estaremos tratando da mesma coisa porque o significado 

dessa palavra para mim é diferente do significado que ele está empregando. Ele poderia estar 

fazendo referência ao sujeito que “faz o seu corre como dá”, que sabe se virar diante das 

circunstâncias que a vida lhe impôs, enquanto que eu poderia estar entendendo essa categoria 

simplesmente a partir da ideia do inimigo público. Talvez, falar bandido para um deles fosse o 

mesmo que falar correria para mim. Como se ambos guardassem o mesmo significado, como 

se o conceito de correria explicasse o que significava ser bandido para eles. 
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A partir dessa estratégia de convencimento de sua própria “normalidade”, eles 

rejeitavam a imagem negativa que era associada a eles e informavam que mesmo tendo optado 

por algo que, de algum modo, eles também condenavam, isso não era suficiente para torná-los 

pessoas necessariamente ruins, mas que apenas fizeram escolhas diferentes e por isso deveriam 

ser respeitadas. 

Por sentirem que estão sempre sendo acusados e julgados negativamente, eles acabam, 

de uma maneira até defensiva, alimentando essa necessidade de acionar muitas justificativas a 

fim de se enquadrarem em um suposto ideal de “normalidade”. Dessa forma, ficava evidente a 

dificuldade que tinham de reagir ao estigma que carregavam e que parecia sempre exigir deles 

a elaboração de estratégias de autoaceitação, que os possibilitasse adquirir uma identidade 

social “normalizada”. 

O corre, nesse contexto, se associa à ideia de esperteza e de luta por uma vida melhor, 

figurando como uma estratégia coerente de sobrevivência e, muitas vezes, como algo 

extremamente positivo. Trata-se, portanto, de uma negociação que os permite conseguir lidar 

com o processo de sujeição criminal. A tendência, então, era ou dizer que bandido não existe 

ou que bandidos são os políticos. Assim, eles atribuíam a esse outro – o político – a imagem do 

bandido e, ao mesmo tempo, livravam-se dela. 

Raros foram os jovens que, quando lhes perguntei diretamente, admitiram que eram, de 

fato, bandidos e, nas vezes em que isso aconteceu, eles sempre adicionavam alguma afirmação 

“normalizante” a respeito deles mesmos. Em regra, só se autodenominavam bandidos de forma 

automática, pela força do hábito, isto é, quando não estavam elaborando uma resposta para me 

dar. Para exemplificar essa estratégia, trago parte das discussões que tivemos quando perguntei 

se eles se consideravam bandidos. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Pedro: Eu não me considero bandido não. Os outros que me chamam, acham que eu 

sou bandido, mas eu não me considero bandido não. Bandido é... (titubeia) Eu acho 

que não existe bandido não. Bandido é esses deputado aí que rouba mais do que nós 

e não é preso. Isso que é bandido né (...) E nós mal rouba e é preso e fica mais tempo 

que eles! 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Mateus: Eu não ficava falando isso não, mas tipo, sabendo que sou, né, moleque. 

Porque a pessoa que só anda armada ou é polícia ou é bandido. Tipo, pra população, 

pra todo mundo é, né. Então fazer o que, né, moleque? Mas tipo, eu me trato como 

um ser qualquer, eu sou igual a todo mundo aí na rua aí. Sou um ser qualquer, só sou 

bem diferente. Tenho uma escolha diferente né, mas eu sou normal. Todos nós é 

normal! Mas pra sociedade não, nós é bandido, nós é doido, nós é maconheiro, nós é 

assassino, entendeu? Traficante... 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
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David: Tudo eles fala que nós é bandido, mas eu mesmo não sou bandido não. 
 

Sophia: E quem é bandido? 
 

David: Tem bandido não. Todo mundo só faz os corre... Os bandido é os coroa que tá 

é rico aí, governador, esses negócio assim. Que rouba e não dá cadeia. (..) Nós é 

bandido pra sociedade né porque nós rouba aí, mata... Aí a sociedade fala que nós é 

bandido. Agora os cara que tão no Senado aí é mais bandido do que nós. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Elias: Bandido é os deputado que tão roubando aí e não vão preso. Eu não sou bandido 

não. Eu sou apenas um sobrevivente, um gladiador dessa vida aí (…) Eu sou um 

sofredor. Corro atrás do que é meu, faço a minha parte pra ter o que é meu, caminho 

com as minhas pernas, sou um sobrevivente. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Erick: Po, véi, bandido, bandido assim eu não me acho não. Eu sou uma pessoa 

normal. Bandido é as pessoas da política. Porque eles fazem tudo no sigilo ali (…) O 

deles é difícil esparrar, né. Eu não queria rodar, mas é difícil, os polícia vem atrás de 

você, né, moleque. Embaçado (…) Porque eu só faço meu corre. Eu sou só correria. 

Pros outro assim nós é bandido, mas pra nós não. 
 

Quando, porém, estavam entre eles, o termo bandido podia ser utilizado, porque 

representava uma opção que era aceita e valorizada pelo grupo. Assim, eles conseguem lidar 

com esse rótulo sem necessariamente aceitar a representação social negativa que ele possui. 

Mantém-se, portanto, o termo (bandido), alterando-se apenas a percepção sobre ele, que passa 

a ser positivada. Assim, embora em alguns momentos eles se autodenominassem bandidos, 

tanto como uma forma de reconhecimento desse lugar que sabem que ocupam socialmente 

quanto de reação a ele, eles não se consideravam efetivamente bandidos, pelo menos não da 

forma como esse personagem é figurado na sociedade. Por isso, quando alguém que não está 

inserido nesse universo utiliza os mesmos termos para se referirem a eles, eles se sentem 

extremamente ofendidos. O que se constata é que, para o mesmo termo, passam a existir 

significados distintos e diametralmente opostos. Se para fora daquele grupo essa categoria 

representa algo negativo, e eles sabem disso, dentro dele, ela é ressignificada, o que se 

transforma, inclusive, em uma forma de afirmação desse lugar social. 

Essa “identidade flutuante” decorre do fato desses sujeitos se encontrarem, ao mesmo 

tempo, inseridos e apartados de uma realidade social que, embora os condene, também os 

constitui. Isso porque, “nessa identificação-limite, e ainda aí, ele não desconhece a classificação 

social do que sejam boas ou más ações na esfera mais abrangente dos valores” (MISSE, 2010, 

p.26). Eles têm consciência dessa estratégia que utilizam, ao mesmo tempo, trata-se de um 

processo tão problemático que apenas dois jovens a admitiram e, claro, nas entrevistas 

individuais: 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Marcelo: Eles falam isso pra você quando é depois, pra outros cara, é “eu sou é 

bandido” não sei o que. Até na discussão “Sou bandido, demorô! Tu acha que eu vou 

dar mole pra tu? Tu é bandido, eu sou bandido! Vou tá abaixando a cabeça?” 

(Reproduz a fala mudando a voz). Então porque o cara falou pra tu que não é bandido, 

se ele se refere a ele como bandido? Ué, eu sou. Não tem porque não ser um bandido. 

Eu já roubei, só não matei, já passei por esse trem, já trafiquei, já fiz de tudo... No 

momento nós fala isso mesmo “É o crime, demorô! Não sei o que!” Aí daqui a pouco 

“Po, eu quero dar mais orgulho pra minha mãe né véi, tá bom disso aqui. Só tô dando 

decepção”. 
 

Durante a internação, essa categoria torna-se ainda mais valorizada tendo em vista que, 

nesses espaços, a imagem do bandido não apenas é aceita como deve ser enaltecida para o 

grupo. Isso fica claro quando se observa que o “papo de homem”, utilizado pelos jovens fora 

das unidades para demonstrar que eles estão falando sério, “jogando a real”, transforma-se em 

“papo de bandido”, dentro delas. Entretanto, apenas entre eles, mas retomaremos a esse ponto 

no próximo capítulo. 

É justamente na tentativa desse grupo de elaborar uma racionalização que não os 

condene, mas, ao contrário, os valorize, que eles enaltecem suas qualidades “normalizadas” e 

se afirmam. Nesse contexto, se desenvolve a chamada “lei do crime” que apesar de ser “do 

crime”, está pautada em ideais socialmente reconhecidos e tidos como positivos. Ocorre que 

aquilo que fora do crime poderia ser visto apenas como um código de conduta ético, assume 

uma importância crucial em suas vidas, de modo que o desrespeito a estas regras passa a ser 

visto de uma forma tão severa que pode levar até à morte daquele que as violou. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Mateus: Várias leis que nós tem aí. Porque depois que nós vira bandido, nós não 

admite várias coisas. Estuprador? Jamais! (…) Porque tem as regra do crime né, as 

lei. Aí pode ser que pedepane alguém, pegue alguma coisa nossa, pode ser jack... (…) 

Isso tudo aí que a reputação do cara acaba, entendeu? No mundo do crime, no nosso 

mundo aqui, não é aceito, entendeu? Tipo, ninguém quer andar com ele. Tipo, se ele 

fez um negócio desse aqui, nós já se afasta. 
 
Erick: Se o cara quer entrar no crime, vai ter que ser pelo certo 
 
Leonardo: Até pra caminhar pelo errado tem que caminhar certo, pelo caminho errado. 

Pra caminhar no caminho errado, tem que ser certo. 
 

Erick: Ele não pode desviar um pouquinho não que o crime cobra fácil. 
 

Elias: Tu tem que correr pelo certo no errado porque o crime tem suas leis. Tu não 

pode ratear, não pode caguetar, agora o resto quem faz é nós. Tem a lei que o crime 

já diz: o cara tem que entrar no crime pelo certo. Se o cara entrar pelo errado, o cara 

já cai é na pólvora. 
 

Leonardo: Caminhar pelo certo. O cara que tem atitude no bagulho e caminhar pelo 

certo, porque o cara que tem furo, falha, na caminhada, o cara já vira logo um 

forasteiro na quebrada, porque o que ele fizer um dia vai chegar. Porque o cara pode 
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caminhar pelo inferno, mas vai chegar alguém que conhece alguém que ouviu falar 

que ele é errado. Então nós quatro aqui, se a gente tá aqui num módulo de bandido, 

não tá isolado lá na sete ou lá na oito é porque nenhum de nós tem furo na caminhada. 

Nunca deu um mole de ratear droga, de pedepanar algum vagabundo, entendeu? Ou 

de caguetar, de jack, a gente não tem furo na caminhada porque até pra andar pelo 

errado é preciso ser certo (…) Nós é certo na lei do crime, né. Agora na outra lei, nós 

é errado. Agora eles do M8 é errado na lei da justiça e na lei do crime, entendeu? Se 

o cara quer entrar no crime, o cara tem que entrar pelo certo.   
 

Elias: O certo é o certo, o errado é cobrado. 
 

Segundo eles, a “lei do crime” tem normas próprias e, estas sim, lhes parecem mais 

equânimes. É evidente que ao fazerem isso eles atribuem a outras pessoas o status de “violador 

das regras”, ao passo que reafirmam a “normalidade” diante dos demais e deles mesmos. Assim, 

eles rejeitam o estigma que recai sobre eles enquanto o transferem para outros sujeitos. 

Os efeitos do rompimento com essa “lei do crime” são tão severos que quase todos os 

presídios do país possuem um espaço denominado seguro destinado justamente àqueles que 

violaram esta lei e que, por essa razão, não podem conviver com os outros presos sem que 

corram perigo de violação à sua integridade física. No caso da Unidade em que pesquisei, 

tratava-se do Módulo oito. Apresento, então, algumas falas sobre o dia em que eles sortearam 

o tema “M8”. 

 

Rodrigo: Sem comentários daqueles caras, mano. É os pilantra. 
 

Elias: Todo tipo de raça do capeta tá lá. Só tem safado, seguro. 
 

Marcelo: Não, mas é porque lá tem caguete, estuprador, rato, tem de tudo, pé de pano, 

tem tudo que uma pessoa não gosta. Po, quem é que vai admitir um cara que estuprou 

uma criança do lado nosso? 
 

Elias: É tudo que a lei do crime não admite tá lá. 
 
Mateus: Ainda tem outra! Nós estuda com eles ainda! Nós convive assim com eles 

assim, mas sabendo que aquilo foi errado. Essa é a única Unidade que tem isso aqui, 

entendeu? Essa é a única! Tipo na Santa Maria não tem isso aqui não. É isolado, é 

isolado, é jack, é jack. 
 

Jhonatha: Na minha sala é mais M8. Aí o negócio é o seguinte, ficam os cara do 

módulo aqui de um lado e ficam eles lá do outro lado. Nós trocando ideia daqui e eles 

trocando ideia de lá. Mas tem uns bicho lá que não é errado não. É porque quiseram 

curtir a lombra com eles mesmo. Tem uns bicho aí que é de boa, que não é errado não. 

É que tem muito cara que tira cadeia pro cara (…) Mas tipo, eles tinham que estudar 

sozinhos, mas botam eles pra estudar com nós. Isso aí tá tudo errado. 
 

Mateus: Eu mesmo não tenho esse preconceito todo não. Não tando ao meu lado, não 

tando no meu quarto, junto comigo, dormindo comigo, entendeu? Tipo ele tá lá do 

outro lado eu tô aqui por mim a vida é dele, mas a partir de que tiver no meu quarto 

tipo querer ser meu amigo, entendeu? Aí já é outra coisa. Agora ele tá no canto dele, 

eu tô no meu, tudo certo. Porque nós é certo na lei do crime, né. Agora na outra lei 

nós é errado. Agora eles é errado na lei da justiça e na lei do crime, entendeu? 
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Jhonatha: E nós só é errado na da justiça. 
 

Observa-se que o mesmo distanciamento que eles diziam sentir em relação à 

“população”, eles reproduziam em relação aos jovens do M8, transferindo para eles o estigma 

que recebiam. Além disso, nota-se que, de alguma maneira, eles se vangloriavam pelo fato de 

poderem “tirar de qualquer ala”, como se isso demonstrasse que eles têm uma conduta honrosa, 

que deve ser valorizada, ao contrário dos jovens do M8, que são os verdadeiros “errados”. 

 

Sophia: Mas o que é certo e errado, então? 
 

Adão: Errado pra mim é quem é pé de pano, é quem é jack, esses negócio. 
 

Mateus: Tu é errado também, só que em outro sentido 
 

David: Rapaz, certo e errado pra mim é só não pegar mulher de ninguém, não caguetar 

ninguém, não ter nada de ninguém aí que é do corre, tá tudo certo. Pra muito 

trabalhador isso não faz sentido. Mas pegar mulher do outro não é só pra nós que é 

errado não, até pra população também é errado. 
 

Não roubar na própria quebrada, procurar não assaltar idosos, tentar roubar das pessoas 

mais ricas e não dos “pais de família” e, em alguns casos, até não assaltar mulheres e idosos, 

foram algumas das regras levantadas. Entretanto, estas eram tidas como posturas “honrosas”, 

mas que não necessariamente precisariam ser levadas a cabo. Já não estuprar, não caguetar, não 

pedepanar e não ratear, por exemplo, eram regras do crime e cuja violação já seria suficiente 

para que esse sujeito tivesse que ir para o seguro. Além dessas, havia regras de convivência no 

interior da Unidade, como: não se masturbar na frente do colega de quarto, respeitar as visitas 

(não ficar olhando para as mulheres da família de outro interno, não ficar sem camiseta nos dias 

de visita e não colocar as mãos nas genitálias), dentre outras. 

 Em relação ao módulo oito, o único contato que tive com eles foi na festa do dia das 

mães e no dia em que fui conhecer os módulos. Nas duas ocasiões, observei que havia uma 

postura mais desafiadora deles em relação a mim e me incomodaram, sobretudo, os olhares de 

assédio sem nenhum pudor que muitos deles me dirigiram. Eu sabia que muitos daqueles jovens 

estavam ali por terem cometido atos infracionais de cunho sexual, entretanto, não acreditei que 

seria apenas esse o motivo de eu ter me sentido daquela forma. O que depois perceberia é que, 

de fato, se os jovens dos outros módulos tinham inúmeras regras de convivência, inclusive sobre 

como lidar com os familiares dos outros internos, os jovens do módulo oito, que estavam 

excluídos daquele grupo, a princípio, não precisariam se preocupar em respeitá-las. Eles eram 

internos, mas não eram bandidos, não eram, portanto, obrigados a “honrar com o crime”, mas 

este é um ponto que ainda merece maior aprofundamento. 
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Muitas dessas regras podem ser encontradas em diversos Estados do país, mas sempre 

existem particularidades a depender da região e da Unidade em questão, pois, no geral, embora 

exista um direcionamento comum, cada Unidade tende a estabelecer suas próprias regras de 

convivência. Marques (2009), por exemplo, ao falar de “proceder” e da divisão convívio-seguro 

no interior da prisão, identificou que o desenvolvimento do crime organizado em São Paulo 

findou por transformar profundamente essas “noções de moralidade” no crime. O que antes 

necessariamente era tido como certo ou errado passou a estar diretamente relacionado ao 

pertencimento, ou não, de um indivíduo a um determinado coletivo de presos. Assim, caso se 

tratasse de avaliar o comportamento de um sujeito pertencente à facção daquele que o julga, 

este provavelmente seria tido como correto, porém, caso se tratasse de alguém pertencente a 

outro grupo, a mesma conduta não seria vista da mesma forma. 

No Distrito Federal, todavia, a existência de um “crime desorganizado”, como 

identificado por meus interlocutores, isto é, de não existir nenhuma facção criminosa 

organizada e forte o suficiente para impor suas próprias regras, faz prevalecer a noção de que 

cada sujeito precisa “andar pelo certo”, fazendo a sua própria caminhada, o que não depende 

de um ponto de vista, mas da própria “lei do crime” que, para eles, é muito clara e coerente, 

válida para dentro e para fora da prisão. Desse modo, surgem novos códigos que ganham 

sentidos locais e que guardam um sentido de equidade muito mais coerente para eles do que se 

percebe em relação à Justiça formal. 

Como já dito, para “fugir” do processo de sujeição, tornava-se muito importante para 

eles, se afirmarem como pessoas “normais” e “boas”, já que respeitavam as leis do crime, que 

eram as que eles reconheciam. Assim, o crime se apresentava como uma escolha que não 

necessariamente os transformava nos “monstros” que a sociedade acreditava que eles eram. 

Viver do crime não era prova de falta de caráter, de moral, mas romper com as regras do crime, 

sim. Portanto, eles podiam viver do crime, mas, naquela perspectiva local, isso não bastava para 

que se considerassem pessoas “ruins”. Vieira (2011, p. 327) descreve muito bem essa imagem 

que eles se importavam tanto em mostrar a partir da categoria “sujeito homem”, que: 

 

(...) não apenas segue os preceitos compartilhados, não é somente um sujeito moral, 

mas um “sujeito ético”: reflexivo, que busca tomar decisões justas, que cumpre o que 

promete, que respeita os pares e a comunidade à qual pertence (é “humilde”), que não 

mata ninguém antes de ter certeza de que é necessário. Em síntese: “é o cara certo do 

lado errado”  
 

 Por essa razão, eles até admitiram que se sentiam culpados em algumas situações. 

Inclusive, um dos adolescentes com quem conversei, mas que não chegou a fazer parte dos 
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grupos de discussão, me confessou que não dormia há meses, sonhando com as pessoas que 

havia matado. A verdade é que mesmo sabendo que estavam só fazendo seu corre, havia 

momentos em que “a mente pesava”. Afinal, por mais que se esforçassem para reduzir esse 

sentimento de culpa, amenizando o peso de estarem cometendo crimes, eles vivem inseridos 

em uma realidade social e, evidentemente, em alguma medida, eles reconhecem a importância 

das leis e dessa “moral legítima dominante”. 

 

David: Se não tem maldade com a pessoa, a pessoa não querer o mal da pessoa. Aí a 

gente fica meio assim “caraca, eu fiz o mal pra uma pessoa que nem...” 
 

Pedro: Merecia né... 
 

Mateus: Uma pessoa que não tem nada a ver... As pessoas que você nem conhece... 
 

David: Né? Eu mesmo, eu penso desse jeito. Chego assim já faço um negócio assim 

pra não acontecer com ninguém da minha família porque esses negócio assim é paia 

né. 
 

Mateus: Pois é, todos nós tem família né. Tem mãe, tem pai, tem tia. É complicado. É 

que as vezes a pessoa não pensa nisso porque tá na hora assim, o sangue tá quente, 

mas depois que passa é que a pessoa para pra pensar, né. Por isso que as vezes a pessoa 

para pra usar droga pra ver se esquece né que já “po, eu fiz um negócio desse. Não to 

me sentindo bem”. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

David: Aí a população fala mal cabuloso e não sabe da precisão da pessoa, do porquê 

da pessoa fazer aquilo. Mas quando chega em casa a mente pesa porque fez aquilo 

com uma pessoa que nem conhecia. A mente pesa... 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Mateus: Depois que eu entrei pra essa vida aí eu ia pra igreja, que minha mãe me 

chamava, eu ficava agoniado pra ir embora, entendeu? Não me sentia bem. 
 

Sophia: Por quê? 
 

Mateus: Eu não me sentia bem, entendeu? Eu já saía, ia pra rua... 
 

Sophia: Ficava com peso na consciência? 
 

Mateus: Também né. Porque eu já sabia a minha vida né, eu me conheço, sei o que eu 

já fiz. A pessoa tipo não se sente bem, né? Com vergonha também. Os pessoal da 

igreja e o cara cheio de tatuagem o cara... Depois que eu entrei nessa vida eu nunca 

mais fui dentro de uma igreja não. (...) É que muitas dessas pessoas trabalhadoras 

pensam que tipo nós não tem coração, que nós não pensa no próximo, mas nós pensa 

sim o negócio que nós bota nós em primeiro lugar e os outro em segundo, entendeu? 

É melhor nós tá bem do que os outros bem, entendeu? Pra nós, entendeu? Mas nós 

têm coração sim, nós faz uma coisa, mas nós não se sente bem, entendeu? Nós não 

gosta de fazer isso, entendeu? Tipo bater em alguém, essas coisas, nós não gosta. O 

negócio é que é preciso, entendeu? 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Pedro: Eu me acho uma pessoa tranquila, mas tem outras pessoas que não acham né 

(…) Não encaixa, né? Mas eu sou uma pessoa boa, pra mim eu sou uma pessoa boa, 

mas pros outros eu sou mau (…) Tem pessoa que é boa, mas tem pessoa que não é 
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não (…) Mas é que os outros tentam fazer o mal contra mim e eu também tento fazer 

o mal contra os outros. Os inimigos... (…) Eles pensam que nós é bandido, que nós é 

perigoso demais, mas não é assim não. Nós é tranquilo, nós só gosta de roubar os 

outros aí porque nós também tem que ter as nossas coisas. Aí nós rouba de quem tem. 

Nós rouba mais pro plano aí também Taguatinga, as casas de boy, tem altas casonas... 

Nós rouba de quem tem porque nós sabe que se nós rouba eles vai depois botar outro 

no lugar. 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 

David: Mas nem todos que tá no crime tem o coração ruim não. Tem uns que tá no 

crime por necessidade e tem outros que tá pela fama que tem um coração mais 

maldoso. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL: 

Mateus: Muitas pessoas pensam que bandido é ruim, que não tem coração, mas tem 

sim. Todo mundo tem. Não tem esse que não para pra pensar uma hora em casa, não 

tem esse que não sente amor por si, por uma pessoa próxima, familiar, namorada... 

Não tem esse entendeu? Todo mundo pensa que o cara é ruim só porque o cara já fez 

muitas besteiras na vida. Pensa que o cara é mal, é ruim, mas não é não. Todo mundo 

é de boa. Eu mesmo, eu sou gente boa demais! Mas pra sociedade aí é “Esse cara aí é 

ruim demais! Bandido! Isso tem que morrer!” Só quer o nosso mal, já quer que morra 

logo, mas é doido é... Como é que pode um negócio desses? Já quer que nós vá logo 

é morrer. Quando morre é que eles acham bom mesmo. Muitas vezes eu já vi amigo 

morrendo e o policial: “Ah que beleza! Esse daí dava trabalho!” Comentando, sabe? 

Na frente de todo mundo! E as vítimas só olhando e... Ia fazer o que? Se era mesmo, 

né? 
 

 Esse sujeito “errado”, mas “ético”, o correria, se manifestou de forma muito clara 

quando eu pedi que eles escolhessem algum animal, pessoa ou objeto com os quais eles se 

identificassem. Leonardo, por exemplo, falou que se identificava com uma moto, “porque 

representa a liberdade. Mesmo com tudo fechado, ela acha um caminho, acha um atalho”. Já 

Elias, falou que se identificava com o avô: “porque foi envolvido com o crime, teve sete filhos, 

foi gladiador, nunca deixou minha família passar fome, precisar de nada. Hoje tem as casinha 

dele, tem os carrinho dele, tá só curtindo a vida. Todo ano viaja lá pro Maranhão...” 

 Outra conduta que eles também condenavam e, ao fazerem isso, também demarcavam 

a sua superioridade moral em relação àqueles que não eram “pessoas que andavam pelo certo”, 

era a do chamado matador de inocente. Este pode tanto ser o ladrão que mata, ainda que a 

pessoa não tenha reagido, como pode ser aquele que mata pessoas aleatórias só para fazer fama. 

Para os meus interlocutores, era muito importante negar tais comportamentos, tendo em vista 

que eles ajudavam a reforçar a ideia negativa que se faz deles e que tanto se preocupam em 

afastar, de que são pessoas más, sem coração, sem moral, etc. 

 Enquanto ainda tentavam mostrar para mim essa imagem “ética” deles mesmos, muitos 

chegaram a dizer que isso não existia e que, se acontecesse, era uma coisa muito rara e que não 

é coisa de quem anda pelo certo. Ao insistir na questão, porém, eles assumiram que isso 

acontecia (com os comédias e/ou revoltados), mas que não era uma atitude valorizada entre 
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eles. Porém, eles só começaram a reconhecer algo neste sentido quando perceberam que eu não 

ia julgá-los e nem me distanciar deles caso assumissem determinadas condutas que, 

socialmente, seriam reprováveis. A mesma coisa se deu em relação a admitir que já haviam 

matado. Por outro lado, mesmo condenando esse tipo de comportamento (como matar 

inocentes), não estavam legitimados a fazer algo a respeito porque, segundo eles, eles jamais 

teriam como saber se a vítima reagiu ou não, uma vez que nem a polícia nem a televisão são 

tidas como fontes confiáveis e dificilmente o indivíduo admitiria que a vítima não reagiu, posto 

que ninguém concordaria com a atitude dele. Se alguém presenciar o fato até pode intervir, mas 

dificilmente o fará porque é parceiro ou porque “não quer se meter”. Na dúvida, prevalece o 

que ele alegou. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Mateus: Os caras podem ver a filmagem, vê batendo, mas chega lá os cara fala, “não, 

reagi e pá”. A pessoa pode falar o que? (…) Agora se chega num assalto, o cara bater, 

dar coronhada e maltratar muitas pessoas, a gente não permite não (…) Por isso que 

muitas pessoas inventam o caô. “não, reagiu pá, me xingou”. Sempre falam um 

negócio desse só pra escapar porque sabe que nós (interrompe) os cara cobra, mata 

mesmo, não perdoa. Aí inventa um caôzinho. A pessoa vai fazer o que? Não vai na 

polícia pra saber a verdade, entendeu? Aí passa batido... 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Adão: Pra mim eu acho que é o seguinte, assim, que eu já vi né, já presenciei. Só que 

ele deu mole. A vítima não reagiu e ele atirou no cara. Adiantou de que? Eu falei 

“Cara, porque tu fez isso? Latrocínio moço! Não, moço! Vamo sair fora” conversei 

com o cara, perguntei pro cara porque, “Não moço, playboy tem que cair na bala!” e 

eu falei “Mas o cara não reagiu cara, matou inocente!” Ou seja, que nem lá na 

quebrada, lá em Planaltina. Tem uns pombão matador de inocente. 

 

Verifica-se então que, de alguma maneira, eles próprios se vigiam segundo suas próprias 

noções de moralidade, a fim de estabelecerem certos limites às suas práticas. Assim, tanto 

“roubar trabalhador” quanto “matar inocente”, como sabemos, são situações que acontecem e, 

muitas vezes, de forma recorrente, ainda que divulgadas como muito mais comuns do que 

parecem ser realmente, sobretudo porque condenáveis inclusive entre eles. Neste sentido, o que 

podemos concluir, inicialmente, é que embora condenáveis, estas condutas podem chegar a ser 

condenadas de fato, mas nem sempre, tendo em vista que existe uma outra regra que se coloca 

acima desta que é uma espécie de “presunção de inocência” e de respeito ao espaço do outro. 

Ninguém se mete no corre de ninguém e ninguém está ali para julgar ninguém. Até que se prove 

o contrário, a palavra do bandido que “corre pelo certo” não é contestada, afinal, ele conhece 

as leis do crime. 
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Leonardo: A gente não fala se é certo ou não. É o corre dos cara, a gente respeita. 

Porque eles têm os motivos deles e a gente não sabe, não pode julgar, entendeu? Eu 

não posso dizer se ele tá certo ou se ele tá errado porque motivo ele tem, né? Ele não 

tá fazendo à toa. 
 

Porém, como eles mesmos disseram em alguns momentos, muitas vezes, a lei do crime 

também não “caminha pelo certo”, ela reproduz desigualdades, assim como a “justiça formal”. 

Entretanto, se o bandido começa a aceitar qualquer rompimento a essas regras, elas acabam 

perdendo sua legitimidade. Há, portanto, negociações a partir das quais mecanismos diversos 

serão acionados para avaliar cada caso específico. Isso porque, em não havendo um “tribunal 

do tráfico” para julgá-los, o exercício dessa “justiça” é dificultado e, muitas vezes, acabam 

sendo estabelecidas essas guerras de todos contra todos, como acontece no Distrito Federal. 

 

 1  Relação com a família e com a quebrada  

 Claudia Fonseca, em 1989, realizou uma pesquisa etnográfica em um bairro da periferia 

de Porto Alegre e, dentre outras coisas, problematizou a forma como eram vistos os policiais e 

os traficantes da região: quem eram os bandidos? Quem eram os mocinhos? É evidente que essa 

dúvida ainda paira no ar em todo o território nacional, mas, com o fortalecimento do crime 

organizado, o tráfico de drogas assumiu outras proporções e, com isso, modificou-se também a 

relação travada entre ele e a população local, conforme apontado em muitos estudos. Porém, 

pelo fato de o crime organizado ainda não ter tomado conta do Distrito Federal, muito daquilo 

que foi encontrado pela autora ainda parecia prevalecer na região, influenciando, sobretudo, a 

relação do crime com as pessoas da quebrada.  

Fonseca (2004), naquele estudo, também identificou que o roubo entre pessoas da 

quebrada não só não era admitido como era bastante condenável. A importância do “sangue” 

(família) e a ideia de roubar os ricos, ao invés dos pobres, também deixa clara a similaridade 

entre essas duas realidades tão distantes no tempo e no espaço. É evidente que os cenários são 

muito distintos, por outro lado, é inevitável não notar que é justamente a chegada do crime 

organizado que acaba influenciando as relações do bandido com a sua quebrada.  

O crime organizado, ao mesmo tempo que “une” os bandidos, solidificando essa 

categoria e seus valores, faz surgir, também, um ideal mercadológico, que passa a reger 

sobretudo o tráfico de drogas, modificando completamente a relação do crime com a quebrada. 

Se antes as relações eram de proximidade, proteção e confiança com os pequenos varejistas, o 
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crime organizado instaura uma dinâmica típica das grandes corporações, pautada em ideais 

individualistas e, com isso, as relações com a quebrada passam a ter o medo como base, ainda 

que não se limitem a ele. 

 Já no Distrito Federal, ainda que eu não tenha me detido a aprofundar este ponto, o que 

ficava claro era que a relação que cada um daqueles jovens tinha com a sua quebrada era uma 

coisa muito particular, isto é, ao mesmo tempo que alguns já se esconderam da polícia na casa 

dos vizinhos, outros já foram denunciados por eles. É claro que isso também dependia muito 

das características de cada localidade. Todavia, o que parecia ser determinante nessa relação era 

a forma como o sujeito se portava diante dela. Apesar da desconfiança em relação ao outro, que 

sempre parecia permear as relações entre os jovens e suas quebradas, em alguns casos, havia 

muita cumplicidade entre eles. Como Leonardo afirmou, é claro que sempre podem existir 

vizinhos que poderão caguetá-los, sobretudo por inveja, “porque tão vendo você ganhar 

dinheiro”, mas que se você corre pelo certo, eles vão te respeitar. De uma forma ou de outra, a 

posição desses sujeitos em relação às suas quebradas é sempre muito instável e se mantém em 

constante processo de negociação. 

 Ainda que exista essa relação de cumplicidade entre muitos jovens e seus vizinhos, não 

acredito que se trate de “zonas nebulosas de moralidade”, como querem crer alguns, mas apenas 

uma forma que essas pessoas encontraram de conviver em meio a uma guerra, seja entre as 

próprias quebradas, seja entre elas e a polícia, apesar de não ser pactuada por todos. Ao 

contrário, há quem a condene, há quem a tolere. Porém, de uma forma geral, todos disseram 

que a discriminação em relação a eles é uma constante em suas quebradas, mesmo quando, em 

razão do medo, procuravam ser disfarçadas. 

 

Elias: Tem gente que é teu amigo, só porque tu tá no crime, tem gente que já não gosta. 

Tem vizinho que vê que tu tá ganhando dinheiro e te cagueta (…) Ninguém rouba lá 

na quebrada não. Se roubar, nós mata. O cara tendo respeito ali, não deixar ninguém 

roubar na quebrada, não roubar casa de vizinho, o cara tem o respeito. Agora 

desgraçado aí que o cara tá saindo cinco horas da manhã pra ir trabalhar o cara vai 

querer pegar bolsa, pegar celular, esses cara aí merece levar peia mesmo, merece 

morrer (…) Tem que linchar mesmo! O cara sai aí roubando todo mundo! Tem que 

saber quem que você vai roubar, né. O cara compra um celular de dez vez não pagou 

nem as prestação aí vem um desgraçado roubar o celular! Tá doido é! 
 

Leonardo: Você tem respeito, mas na maioria das vezes você é discriminado, você é 

apontado. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Pedro: Muitas pessoas condenam, mas tem pessoas que respeitam também porque tem 

medo, né. De falar as coisas pros outros, aí a galera vai lá e mata. Na quebrada, se 

respeita mais. Nossa quebrada é um pouco pequena também. Ninguém cagueta 

ninguém lá não. Os vizinho lá não cagueta lá não. Pode tá com o carro roubado na 

frente da tua casa eles não ligam pros polícia não. Porque tem medo também, né. 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Eu era assaltante. Minha vida era essa quando que eu tava lá fora. Muitas pessoas me 

julgavam, não me conheciam direito. “Olha lá o bandido lá”. Mas muitas vezes 

também julgavam porque não conheciam direito. Tipo, em festa, não tinha um que 

falasse que nós era bandido! Nós tava bem vestido, nós tinha dinheiro, nós tava de 

carro, não tava de pé. Nunca ninguém chegou pra ter preconceito pra falar “Não, esse 

cara aí é bandido” não. Nós ia pra prive de playboy e nós entrava no meio e curtia e 

ia embora e tudo certo, mas quem conhece sabe, né, mas quem não conhece muitas 

vezes não sabe, né. A sociedade... Mas agora os vizinho, né, já falam, não esse aí é 

bandido, drogado, maconheiro, aí o cara “Porra, me esculachando” aí não dá não (…) 

Agora pra família não, pra família também isso é tipo normal, entendeu? Porque 

também a pessoa não convive com você, entendeu? Não sabe se você é bom, se você 

é ruim. A população te vê na rua e ela pensa: “Aquele cara ali é ruim”. Só que só quem 

tá com nós que sabe, né, quem é nós mesmo, né, que nós tá de boa. É todo mundo 

normal, só tem um modo de agir diferente e muitas pessoas tipo acontece uma coisa 

aqui, ele é roubado, tipo, a pessoa é roubada, nós nunca que vai querer ligar pra polícia, 

entendeu? Nós mesmo vai resolver. Aí tipo muitas pessoas vê e não entende. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Adão: Eu lembro quando eu morava no vale, que meus irmãos eram do corre né. Já 

falavam: “Esse Adão quando crescer vai ser outro vagabundo” (…) E eu olhava pra 

eles assim e ficava só na minha mente, “vocês tão pensando isso, mas eu não vou ser 

isso não. Eu não vou ser isso”. Cabou chegando que eu me envolvi nisso (…) As 

pessoas me vê de outra maneira moça. Que eu tinha minha bicicleta né. Todo 

vagabundo tem uma bicicleta. (…) Aí eu to de boa, quando penso que não: “Olha 

Adão galeguinho, safado, ladrão”, que já via eu roubando direto aí né. “Esse aqui é 

ladrão”. Mas nunca que eu deixei de gente roubar na minha quebrada, como já 

aconteceu de uma senhora de idade tá com a bolsa e eu morava no casarão né, na 

mansão, no castelo de greskow, aí eu to lá de boa né mais a doninha. Quando eu vejo 

um pivete roubando a senhora de idade. Já desci e ajudei a senhora. Ela pensou que 

eu ia era roubar ela. Ela me deu umas bolsada no crânio, eu falei: “Calma tia, tô te 

ajudando tia”. Ela falou: “Não, você vai me roubar não sei o que lá”. Eu falei: “Calma 

tia, calma tia”. Aí eu peguei o pivete aí e falei: “Pivete sai fora daqui! Vai ficar 

roubando senhora de idade aí é?”. Ele “Oxe é meu corre não sei o que lá”. Aí eu com 

a faca aqui falei “Porra nenhuma moço! Vai lá pra cima então, se você quer ficar 

roubando idosa!”. “Não foi mal aí, pode crer”. E saiu fora já. Aí a tiazinha: “Não, não, 

socorro não sei que lá”. Aí eu fui lá. “Não tia, calma tia eu tava te ajudando aqui. Tu 

acha que eu vou roubar senhora de idade moça?”. Tem que roubar esses palyboy aí 

que tem dinheiro. Porque eu mesmo roubo só quem tem dinheiro. 
 

 Segundo eles, quando alguém entrava no crime, sempre havia muita fofoca na 

quebrada. E geralmente era assim que os familiares tomavam conhecimento a respeito da 

entrada de alguém. No geral, a família, ainda que declaradamente rejeite a opção do jovem pelo 

crime, muitas vezes, acaba sendo conivente com ela justamente por também acabar usufruindo 

dos benefícios advindos dele. 

 

David: Depois tudo muda. Nós tem dinheiro, nós tem tudo moça. Uma hora vem 

precisar da pessoa. Igual minha família mesmo, antes me olhava de outro jeito, depois 

que eu comecei a aparecer com dinheiro era “Ah, meu sobrinho, não sei o quê”. É 

desse jeito que é moça, até a família, humilhação, os bagulho, moça. Acabou o 

preconceito. O dinheiro hoje em dia fala mais alto. 
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 Tudo muda, porém, quando o jovem é “preso”. Não só porque essa identidade torna-se 

pública, o que passa a exigir da família e, sobretudo da mãe (que socialmente é igualmente 

responsabilizada pelo ato), uma atitude de repúdio, mas também porque, para os familiares, a 

antiga relação de troca é momentaneamente interrompida. Além do temor de que um 

envolvimento, que parecia ocasional, acabe resultando em uma situação ainda mais grave, como 

a morte. A maior parte dos familiares, inclusive, talvez até estrategicamente, não procura se 

inteirar sobre o nível de envolvimento do jovem com o crime. Dessa forma, eles conseguem 

usufruir dos lucros advindos do crime praticado pelo jovem sem se culparem, já que não estão 

diretamente compactuando com ele. Eles “fecham os olhos”, aproveitam enquanto podem 

fingindo não saber de onde vem esse “auxílio” e, ao descobrirem “de fato” a sua origem, 

conseguem não se sentir mal, afinal, “não sabiam” que ele decorria de uma conduta criminosa. 

Entretanto, como dito, tudo muda com a internação, que impede que o familiar “desconheça” o 

envolvimento do jovem com o crime. O fato é que 

 

(…) o encontro entre ambas as histórias – a das crianças e das agências de controle e 

da ordem – constitui marco demarcatório na construção de carreiras e na assunção de 

identidades delinquentes. Momento de reterritorialização, ele significa o momento em 

que se demarcam definitivamente as fronteiras da legalidade e da ilegalidade, não 

necessariamente aquelas inscritas nos Códigos, porém, aquelas que selam as 

distinções entre “nós” e “eles”, distinções que se afiguram impermutáveis (ADORNO, 

1997, p. 266). 
 

 Assim, o momento em que eles passam pelo sistema socioeducativo acaba sendo 

definitivo em suas vidas, não só por entrarem em contato com outros adolescentes ainda mais 

envolvidos com o crime (o que também acaba favorecendo muito essa inserção) mas também 

pela forma como passam a ser percebidos pelas pessoas que não fazem parte desse meio. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Mateus: Eu me afastei muito da minha avó, da minha tia, porque é todo mundo da 

igreja, entendeu? Sempre que iam lá em casa ficavam falando um monte de coisa eu 

já saía doido, não aguentava mais ouvir não. “É essa a vida que você quer pra você? 

Você quer morrer? Vamo pra igreja comigo!” Aí a pessoa já pensa em ir embora. Dava 

nem ouvidos! Tipo, quando minha mãe fazia festa lá em casa, eu preferia curtir festa 

lá longe do que curtir em casa. Festa de família, aniversário de irmão, fazia um 

churrasco lá em casa, eu não ficava lá entendeu? Eu ficava um tempinho e depois saía 

fora, ia dar um role, porque sei lá, a pessoa se afasta um certo momento (…) Uma vez 

minha própria vó não deixou um primo ir lá pra casa porque falou que eu mexia com 

coisa errada. Eu pedi pra ela deixar ele dormir lá em casa, entendeu? Ela não deixou. 

Falou na minha cara que eu mexia com coisa errada e não deixou. A própria família! 

Aí eu: “Nossa, tô conspirado”. A própria família, ao invés de apoiar o cara, né... Mas 

po, é uma decisão nossa, entendeu? Tem que respeitar. Eu to aqui. É não falar de mim 

que tá tudo certo, entendeu? Eu escolhi tá escolhido, né? 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
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David: Uma vez eu fui na festa do meu primo, os povo tudo me olhando diferente. 

Peguei e saí fora. Tipo, eu fiquei assim sem jeito na festa, só gente trabalhador esses 

negócio. Peguei e saí fora. Todo mudo me olhando de outro jeito (…) Porque nós 

somos vagabundo. No meio de nós ali, você é considerado. Mas quando chega no 

meio dos trabalhador, você é humilhado. Se você fosse trabalhador no meio do crime 

não ia ser humilhado, não ia ser nada. Onde você for você é bem recebido. Compensa 

não o crime não, moça (…) É discriminação que vai gerando, vai gerando... Tem vezes 

até que é a própria família tendo discriminação com o cara. Só porque uma pessoa 

anda com outra pessoa já quer dizer que é vagabundo. Às vezes nem é. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Marcelo: A pessoa pode ser da sua família, mas te julga. Só assim a sua mãe né, que 

não apoia, mas também não julga porque é filho dela né. Sua mãe, seu pai, seu irmão... 

Agora tio, tia, avó, eu tava até acostumado já. Julga muito! Pode até não julgar na sua 

frente, mas a pessoa sempre sabe né. Minha mãe também... “Você acha bonito sua vó 

falando não sei o que...” Mamãe sempre falava, mas de boa... 

 

 

Nesse contexto, como afirma Misse (1999, p. 204) 

 

A sujeição criminal, no plano das relações interindividuais, pode assim ser atenuada 

ou metamorfoseada segundo uma menor distância social ao agente e um maior 

conhecimento de sua vida, de sua trajetória e do sentido mais ou menos ambivalente 

de sua ação criminável. 

  

Nessas relações, a sujeição criminal pode ser complexificada a ponto de ser amenizada 

ou até eliminada como atributo. Assim, ainda que suas atividades sejam relativizadas pelos seus 

parentes e amigos mais próximos, isto é, ainda que as pessoas com quem convivem fora do 

meio do crime procurem vê-los para além do processo de sujeição, por se sentirem socialmente 

apartados, eles acabam muitas vezes, se afastando ainda mais desses meios. Como se o processo 

de sujeição acabasse dificultando a socialização para fora desse universo. Eles não apenas se 

distanciam dessas pessoas como passam a se aproximar ainda mais daqueles que se encontram 

vivendo processos semelhantes. 

 

Marcelo: Quando a gente vem pra cá, todo mundo discrimina. 
 

Elias: Nego pensa que eu sou um monstro, mas é porque não me conhece, quando 

para pra me conhecer vê que eu não sou. 
 

Leonardo: Vê que nós é gente boa, po. Agora se fala o que o cara fez tem gente que 

não quer nem chegar perto. 
 

Marcelo: Eles pensam que nós não tem sentimento. Tá ligado aquela reportagem lá 

que tu mostrou que no notebook? Com certeza o cara deve ter parado pra pensar “Po, 

o que que eu fiz?” Mas os outros não pensa assim não. “Não tem um sentimento! 

Sangue frio! Demo! Cachorro vira-lata! Olha o que ele faz com o outro!”. Sendo que 

todo ser humano tem um sentimento, né! Eles falam assim “blablablabla”, mas todo 

tem uma bondade moça. Ele pode não ser bom assim demais, mas lá no coraçãozinho 

dele tem uma pontinha de bondade lá. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 



97 

 

Leonardo: Pra não estudar, geralmente a pessoa pula o muro da escola pra fugir da 

aula, né. Eu pra estudar tinha que pular pra dentro porque o diretor não me aceitava. 

Porque ele sabia que eu tava na LA59. O pessoal da LA ficava indo na escola e ficou 

tipo que com uma discriminação (...) Eu, mesmo envolvido, eu nunca parei meus 

estudos, pelo contrário. Ano retrasado eu fui recluso. Cumpri semi. Quando eu saí, eu 

fui na escola que eu tinha me desligado por ausência, né. Porque eu tava recluso. Eu 

fui na escola pra voltar a estudar e a secretária falou que não ia me aceitar. Falou que 

não ia reabrir a minha matrícula. Eu perguntei por que ela falou: “Não, você tá 

chegando do sistema prisional, eu não vou te colocar na escola”. Eu peguei e dei as 

costas, montei na minha moto e fui no Conselho Tutelar. Cheguei no conselheiro 

chefe, chamei ele pra conversar, expliquei minha situação pra ele, ele redigiu um 

ofício no qual ele obrigava a escola. Meu pai teve que assinar se responsabilizando 

pela minha frequência, pelos meus atos, que eu não fosse gerar nenhuma ocorrência 

nem que seria má influência para os demais. Eu levei no meu pai, meu pai assinou, 

apresentei pro Wilson, o Wilson assinou em baixo, levei até a secretaria, cheguei lá, 

ela levou na direção e foi aquele alvoroço de diretor, vice-diretor e fizeram uma 

reunião toda de urgência na hora. Chamaram todos os professores pra me apresentar 

e tal, meio que uma coisa assim surreal, meio que era desnecessária. 
 
Sophia: Então você acha que existe muito preconceito em relação a quem já passou 

pelo sistema socioeducativo? 
 

Leonardo: Somos tachados. Uma vez que a gente entra no sistema dificulta muito a 

ressocialização a questão da discriminação, do preconceito, do prejulgamento, de 

julgar a gente pelo passado por uma atitude errônea. Sendo que poxa, quem é que é 

perfeito? Quem é que nunca errou? 
 

 Esse sentimento é tão presente que, quando não são tratados como “diferentes”, isso 

acaba sendo algo extremamente valorizado entre eles. Como fica claro nesta fala de Adão, por 

exemplo, ao discorrer sobre a sua experiência de estágio no Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal: 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Adão: Lá eles já me viam como outra pessoa. Não como um marginal fora da lei, já via 

que eu era uma pessoa dedicada já. Era bom. 

 

Entretanto, “é justamente quando se referem à família que reafirmam sua natureza 

humana, como homens 'normais'” (ADORNO, 1993, p.197). Por isso, para eles, era sempre 

muito importante se colocarem como bons filhos60, bons amigos e muitos deveriam sê-los. Até 

porque a condição de afastamento social decorrente da sujeição acabava fazendo com que os 

laços que possuíam se fortalecessem com maior intensidade, como era o caso da família, muitas 

vezes tatuadas em seus corpos. 

 

Mateus: Família é aquela pessoa que sempre tá com você, entendeu? Não importa o 

que você faz, o que você fez. Aquele que tá com você na hora que você precisa. Na 

hora que você tá mais precisando, sua família tá lá com você, né. E isso é tudo!. 

                                                           
59 Forma mais usual de fazer referência à Liberdade Assistida, uma das modalidades de medida socioeducativa. 
60 Como fica claro no rap que dá início ao trabalho. 
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Leonardo: Família pra mim é tudo. Mas tipo, tu tá aqui e tem gente da tua família tipo 

tio, cunhado, não sei que, tudo falando mal. Quando tu tá de saída é tudo, “quanto 

tempo”, “saudade”, “fez uma falta”... Mas quando tu tava aqui não perguntava nem 

pra mãe do cara se ela precisava dos três reais da passagem pra te ver. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Adão: Eu só me sinto esquecido, só isso. Porque cadeia eu já puxei muito, já to com 

dois anos e pouco, já sei como é que passa aqui na cadeia. Só que eu penso na minha 

mente que é só puxar que eu já to indo embora, mas me sinto só, excluído da minha 

família. Porque ninguém vem me visitar, nem minha mãe... Mas tá de boa aí, eu sei 

por que que ela não tá vindo. Porque eu dei mole, dei bobeira. To colhendo o que eu 

plantei. 
 

Com essa última fala, é possível compreender o porquê de Dassi (2013) ter associado a 

figura materna à uma espécie de “tipo ideal”, cuja identidade “fixa” nunca está em questão, 

independente dos conflitos que permeiem essa relação. Citando Gregori (2000, apud DASSI, 

2013, p.116), afirma que “o que está em questão não é a experiência concreta de uma relação, 

mas o valor simbólico que esta figura ocupa”. 

É evidente que o fato de serem, todos eles, maiores de dezoito anos e de terem um longo 

histórico de internações, influenciava diretamente nessa relação de proximidade, afinal, ao 

contrário dos amigos que quase sempre “desapareciam”, muitas vezes porque também se 

encontravam detidos em outras unidades de internação61, a família (e, ainda mais, a mãe) era 

vista como aquela que está presente mesmo nos momentos mais difíceis.  A verdade é que, 

ainda que rompam com o pacto social, a família é um dos institutos que, na maior parte das 

vezes, se mantém em suas vidas, mesmo sendo também afetadas pela sujeição. 

O mesmo ocorria em relação àqueles parceiros que eles mesmos introduziram no crime 

ou aqueles que fizeram isso com eles. Entre estes, são estabelecidos laços diferenciados, como 

é o caso do filhote, que é aquele sujeito com quem já possuíam algum vínculo de afetividade 

anterior ao crime e que, em razão de terem sido os responsáveis por introduzi-los “nesse 

mundo”, essa relação acabava se intensificando.  

 

Adão: É o filho do crime. Ele que me botou no crime, tá ligado? Aí ele é o meu pai 

velho do crime. 
 

Mateus: Assina que é meu filho (...) Eu não mando nele mas, tipo, se alguma coisa 

acontecer com ele, eu sou por ele toda hora. Tipo, se o cara quer matar ele, é meu 

filhote, eu vou tá pelo que der e vier direto, sempre, entendeu? 
 

Pedro: Respeito. Tipo ele mata por ele e ele mata por ele. 
 

Mateus: Agora hierarquia é tipo comandante, né? Não tem isso não. 

                                                           
61 Acredito que isso findava por influenciar, também, a percepção que eles tinham de que “no crime é cada um por 

si”. 
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Sophia: Mas ser filhote de alguém implica em ter diferença de idade? 
 

TODOS: Não. 
 

Mateus: Filhote é aquela pessoa chegadão, amigão, entendeu? 
 

 É evidente que eles construíam entre si relações de apoio e amparo, sobretudo para 

conseguirem lidar com o fato de se sentirem socialmente rejeitados, marca que os unia. Porém, 

a noção de “lealdade”, salvo raras exceções, estava associada tão somente ao “sangue” e 

especialmente à mãe. Observe-se que, ao mesmo tempo em que os parentes podiam ser tidos 

como traíras e excluídos da ideia de família (quando eles se sentiam abandonados ou 

discriminados por estes), quando se tratava de uma relação de proximidade e confiança, eles 

assumiam prioridade absoluta em suas vidas. Mais ainda depois que “puxavam cadeia junto”, 

o que fortalecia ainda mais esses vínculos.  

 

 2  A formação de uma subcultura 

Como afirma Misse (1999, p. 217), não basta à sujeição criminal 

 

(...) que ela ligue a subjetividade do agente à expectativa de reiteração da transgressão; 

é necessário também que essa ligação se dê em determinadas condições sociais, que 

definirão algo como uma estratificação social dos agentes passíveis de sujeição 

criminal. Pode-se, então, propor a hipótese de uma seleção social da sujeição criminal, 

que o processo de incriminação reproduz ampliadamente. 
 

O que ocorre, portanto, no meu entender, é uma concentração da sujeição criminal em 

determinados contextos sociais. Não se trata de um processo dirigido a um agente, mas a um 

espaço da cidade, a uma cor, a uma classe social. Entretanto, em função da seletividade do 

sistema penal e socioeducativo, que exerce um controle diferenciado sobre certos grupos da 

população, elegendo as classes populares como público-alvo, as pessoas que acabam 

efetivamente sendo punidas são justamente aquelas que estão submetidas à sujeição criminal. 

Isso acaba alimentando esse processo, posto que fortalece a construção de um imaginário social 

em que há uma associação quase imediata entre essas duas categorias (pobre-bandido) levando 

à perseguição desta população, em um ciclo interminável.  

Segundo o autor, em decorrência do adensamento da sujeição criminal em determinados 

tipos sociais, ela acaba absorvendo algumas das características desses tipos, de modo que se 

desenvolve uma espécie de “subcultura da sujeição criminal”, certamente incorporando traços 

de outras subculturas, mas que nem por isso deixa de desenvolver características próprias. 
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 Como já dito, a sujeição criminal passa a exigir, desses jovens, estratégias capazes de 

auxiliá-los a conviver com essa situação. Assim, se internamente a noção de correria cumpre 

esse papel, coletivamente, essa subcultura lhes oferece esse suporte.  

Diante do distanciamento que sentem em relação à população, eles passam a buscar 

outros espaços de socialização em que seja possível vivenciar algum sentimento de 

pertencimento, de reconhecimento e autovalorização. Surge, então, um espaço de sociabilidade 

alternativo em que eles são respeitados, ao contrário do que ocorre em relação ao restante da 

sociedade. Essa condição faz com eles acabem desenvolvendo um sentimento gregário, que 

leva o grupo a desenvolver, inclusive, uma estética própria, que envolve desde um linguajar 

específico até uma vestimenta e um gestual. Não apenas as camisas largas, o bermudão, o boné, 

o corte de cabelo e as marcas de roupa preferidas, mas também as gírias e a fala arrastada são 

marcas que passam a ser reproduzidas e valorizadas por esses jovens. Com isso, esse estilo de 

vida e essa indumentária passam a ser assimilados como algo próprio deles, com o qual se 

identificam e em torno do qual se reúnem e se afirmam. Trata-se, então, de um espaço no qual 

eles conseguem participar e se inserir, ao mesmo tempo em que reagem à discriminação que 

vivenciam. 

 Nesse contexto, o que antes poderia ser apenas uma forma de lidar com uma situação 

semelhante e socialmente problemática se transforma em uma verdadeira cultura do crime. 

Nesta, o crime passa a ser mercantilizado, estilizado e glamourizado. Vendido como algo 

“descolado”, ele se transforma em uma opção de consumo desejável para muitos jovens, porque 

comunica essa “inclusão” e opera como uma estratégia (ainda que ilusória, posto que limitada 

àquele meio) de reconhecimento. Como afirma Misse (1999, p. 236) 

 

O desenvolvimento de subculturas que vinculam indivíduos que ocupam posições 

demarcadas pela sujeição criminal com os demais pode ser interpretada como uma « 

ampliação » ou uma « generalização » da sujeição criminal, primeiramente para o 

grupo que vivencia a sujeição e posteriormente para indivíduos e grupos que circulam 

em seu entorno ou que mantêm relações relativamente regulares com os que se 

encontram socialmente (ou são representados como) sob « exclusão criminal », mas 

que não são « bandidos ». Por razões de confidência e de reconhecimento recíproco, 

mas também por um processo identitário, desenvolvem-se códigos e linguagens 

próprios, cuja generalização aos grupos de entorno e até mesmo a segmentos da 

sociedade mais abrangente indica já o grau de sua sedimentação social, de sua 

antiguidade, de sua continuidade, de sua influência, bem como de suas metamorfoses 

e rupturas, ao se produzirem novos significados apoiados em significantes antigos ou 

ao se condensarem vários significados, algumas vezes ambíguos, num mesmo 

significante. Esses códigos e linguagens também são demarcados socialmente como 

« pertencentes » ou « originários » do submundo do crime e da contravenção e, quando 

utilizados em contextos sociais inadequados, podem estigmatizar quem os veicula. 
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Há, portanto, uma “generalização” dessa subcultura uma vez que ela é expandida para 

além daqueles que seriam socialmente identificados como bandidos, o que o autor chama de 

uma “ampliação” da sujeição criminal. Nota-se que há, atualmente, uma 

fetichização/glamourização do crime que chega a todas as classes sociais, inclusive. Por outro 

lado, isso também não quer dizer que se esteja retirando o sentido desse processo, invalidando-

o, porque o tipo social do bandido continua existindo, mas ele acaba ficando restrito ao seu 

“núcleo forte”, como leciona o autor. 

Além disso, importante ponderar que não estamos tratando de sistemas de valores que 

são impermeáveis a outros, sobretudo diante do atual contexto de globalização, isto é, não 

podemos falar que o universo do crime possui uma cultura autônoma nem muito menos que ela 

é compartilhada na mesma intensidade por todos aqueles que dela fazem parte. Tampouco se 

pode dizer que o simples fato de conviver com o crime em razão de, por exemplo, ser um 

morador de periferia, faça com que esse sujeito faça parte desta “subcultura”. O que se quer 

pontuar, portanto, é que, no universo do crime, há uma valorização de uma estética e de um 

gestual muito bem delimitados e que, pelo fato destes se ampliarem para além desse grupo, eles 

acabam operando como um atrativo para o crime, que passa a estar associado a valores 

positivamente avaliados. 

 

Capítulo 4: Lucros subjetivos do crime: uma decorrência da luta por 

reconhecimento 

 A perspectiva culturalista da criminologia, que é derivada da teoria crítica, agrega a esta 

análise a importância de se considerar os aspectos subjetivos decorrentes da experiência de 

marginalização, que ultrapassam a privação material. Essa corrente alerta que, para além dos 

lucros materiais, há de se considerar os elementos subjetivos da experiência da transgressão, 

que estão presentes desde a participação na ação delituosa até a fruição dos lucros que advém 

dela, os quais procuraremos identificar neste tópico. 

 Antes disso, porém, é importante refletir sobre o conceito de reconhecimento de 

Honneth (2003) sem o qual não seria possível compreender a dimensão da importância que 

esses lucros subjetivos podem ter para sujeitos como meus interlocutores. 

Honneth (2003) se apropria da teoria da intersubjetividade de Hegel, segundo a qual 

existem três esferas do reconhecimento em torno das quais os indivíduos se confirmam 

reciprocamente como pessoas autônomas e individuadas e alia isto à psicologia social de 
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George Herbert Mead que, para ele, seria uma tradução daquela em uma linguagem pós-

metafísica, isto é, uma inflexão materialista daquela filosofia dialética idealista. Segundo 

Honneth (2003), ambas as teorias sugerem a existência de três formas de reconhecimento 

recíproco: a da dedicação emotiva, a do reconhecimento jurídico e a do “assentimento solidário” 

do outro. O autor reconhece que essa tripartição da esfera das relações sociais existe em grande 

escala na história teórica tanto na sociologia quanto na filosofia social, entretanto, acredita que 

apenas naquelas duas teorias é possível identificar padrões distintos de reconhecimento 

recíproco que levam à formação de diferentes potenciais de desenvolvimento moral e 

autorrelação individual. 

 Tendo por premissa essas duas perspectivas, Honneth (2003) avança e, com auxílio da 

teoria psicológica de Winnicott, defende que a primeira esfera de reconhecimento, a dos afetos, 

se desenvolve no plano das relações primárias, entre as pessoas próximas, como os familiares, 

amigos e parceiros. Esta se inicia na primeira infância, na relação entre mãe e filho, em que, a 

partir do amor do outro e da confiança neste, se desenvolve o amor a si mesmo e a 

autoconfiança. Neste momento, desenvolve-se a base emotiva concreta essencial para a 

construção do reconhecimento jurídico e para a inserção na rede de estima social. 

 A segunda forma de reconhecimento está vinculada à esfera dos direitos e parte do 

pressuposto de que nós só somos capazes de ter consciência de nós mesmos, como portadores 

de direitos, quando compreendemos o respeito que devemos ter pelos direitos alheios, figurado 

enquanto um outro genérico. Neste caso, o reconhecimento se processa a partir de uma 

qualidade universal dos indivíduos que é o fato de ser humano. 

Já a terceira forma de reconhecimento, de estima social, diz respeito justamente às 

particularidades das pessoas na qualidade de indivíduos singulares, cujas propriedades e 

capacidades concretas são julgadas por meio de um referencial valorativo partilhado e que 

reflete a autocompreensão cultural daquela sociedade. De acordo com o autor, se antes esse 

reconhecimento era avaliado segundo o critério da honra ou da origem do sujeito, na 

modernidade, este transforma-se na reputação ou no prestígio social que, hoje, pode ser 

sintetizada na ideia de status social. Nesse contexto, surge um conflito cultural duradouro, 

porque as pessoas passam a tentar conquistar e medir o seu valor social tanto individualmente 

quanto coletivamente. 

Voltando para a questão do bandido, acredito que a própria marginalização social já 

impede o sujeito de concretizar o reconhecimento de estima social, afinal, pela sua condição, 

ele não dispõe de elementos suficientes que sejam socialmente avaliados como positivos para 
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tanto. Mais do que isso, a acusação social que recai sobre sujeitos, como os meus interlocutores, 

acaba gerando para eles uma demanda urgente por reconhecimento. Diante dessa urgência e da 

dificuldade de visualizar estratégias para reivindicar esse reconhecimento, bem como da sua 

importância para qualquer indivíduo, acredito que o crime termina se configurando como um 

meio alternativo de alcançá-lo.  

Diante disso, os lucros subjetivos do crime se mostram muito relevantes para esses 

sujeitos, porque é justamente essa demanda por reconhecimento que faz com que esses ganhos 

façam sentido para eles, como pretendo elucidar neste capítulo. 

  

 1  “Nós tá nessa vida é pra luxar!” 

Na sociedade de consumo, os bens são produzidos para serem cada vez mais 

descartáveis em uma indústria que se renova continuamente e os tornam sempre ultrapassados, 

impondo uma necessidade de consumo constante e inatingível. A publicidade induz à crença 

sobre a urgência desses bens em nossas vidas, por mais supérfluos que – a partir de uma visão 

distanciada – possam parecer. A necessidade de atualização parece inevitável, ainda que sua 

concretização seja inviável. Essas aspirações inacessíveis, então, transformam-se em 

frustrações, porque irrealizáveis para a grande maioria. 

 Os meus interlocutores, embora tenham acesso a esse ideal de consumo, tem poucas –

ou nenhuma – possibilidade de vivenciá-lo. Ocorre que a popularização dos meios de 

comunicação em massa rompeu com a ideia de uma divisão estática de classes e o problema se 

tornou não apenas o fato de estar simplesmente excluído mas também de ser fortemente inserido 

na cultura e sistematicamente excluído da sua realização, como demonstrou Young (2010). Isso 

ficava muito evidente para mim quando meus interlocutores citavam as inúmeras marcas de 

roupa que gostavam, os carros que queriam ter, os hotéis de luxo em outros países que queriam 

conhecer, muitos dos quais eu sequer conhecia, mesmo sendo de uma classe social mais alta 

que a deles. 

A verdade é que, em uma sociedade na qual há uma supervalorização do consumo, a 

necessidade de consumir passa a se apresentar como essencial ao indivíduo e a impossibilidade 

de fazer isso, consequentemente, como algo quase degenerativo, afetando uma dimensão do 

reconhecimento dessas pessoas como dignas. O que ficava nítido para mim era que, mais do 

que a falta de recursos, incomodava os meus interlocutores o fato de eles saberem que outras 

pessoas tinham acesso a coisas que eles jamais poderiam ter por meios lícitos. Isso, para eles, 
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era considerado motivo de grande humilhação, surgindo como uma dimensão do não 

reconhecimento, como se pode perceber a partir desse relato: 

 

Mateus: Rapaz, antes a humilhação que eu passava era tipo assim: você tá com um 

amigo aqui e teu amigo vai comprar um bagulho lá na escola e você não tem dinheiro 

pra comprar. Aí a pessoa se sente humilhada, entendeu? Eu mesmo, eu ficava doido 

por causa disso. Eu ia pra escola, minha mãe não tinha condição de me dar lanchinho 

pra eu levar pra escola ou dinheiro, entendeu? Mas sempre tinha um amigo que tinha. 

Aí o cara ia lá, comprava um negócio e você ficava lá só olhando, entendeu? Mas tipo, 

se sentindo humilhado, né. A pessoa oferece e o cara “porra moleque”. Por isso que o 

cara acaba entrando nessa vida assim, na vida que nós tá aí. Tipo é humilhação atrás 

de humilhação. Você vendo que o cara tem e você não tem, entendeu? 
 

Como se pode ver, a motivação que Mateus apontou para “entrar nessa vida” não estava 

vinculada à necessidade da coisa em si, tanto que, nessa fala, o que aparece como objeto de 

desejo é apenas um lanche. Mais do que um meio de saciar a fome, ele se apresentava, naquele 

contexto, como uma demonstração de poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, da falta dele. Aqui, 

não ter o lanche adquire uma conotação de humilhação, de não reconhecimento, em razão da 

sua ausência revelar uma impossibilidade de compra que, na nossa atual conjuntura social, não 

é vista de forma positiva. Porém, quando a situação é frequente e se estende a outras searas em 

que o objeto também é tido como símbolo de poder, essa inferiorização passa a ser associada à 

própria constituição do sujeito, que o incorpora, ao passo que o objeto ganha características de 

essencialidade, como se a sua simples conquista posterior fosse capaz de suprir esse déficit 

construído ao longo de uma vida. A escolha pelo crime, portanto, mais do que um meio de poder 

ter algo, transforma-se em uma possibilidade de deixar de ser algo: aquele que não pode, aquele 

que não tem “o poder de”. O crime, então, se mostra como uma oportunidade de “encaixar-se”, 

de fazer o que os outros estão fazendo e que parece ser o normal, o bom, o ideal. Assim, percebe-

se que, como afirmam Silva e Oliveira (2015, p. 14): 

 

Mais que a pobreza, portanto, é a desigualdade social que suscita maior sofrimento 

entre os jovens de baixa renda pela comparação feita entre a sua própria condição e a 

imagem do outro, socialmente valorizada. A desigualdade social exprime uma 

circunstância relativa de privação de direitos que amplifica a vulnerabilidade social 

da população pobre. 
 

Eles têm consciência dessa desigualdade e da forma diferenciada com que são tratados 

em função da posição social que ocupam. Assim, o crime não se mostra apenas como uma 

possibilidade de suprir uma necessidade material, afinal, não se trata, exclusivamente, de uma 

privação de riquezas. Mais do que isso, o crime tem se transformado em uma opção capaz de 
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oferecer uma oportunidade de inclusão simbólica. Como afirmam Silva e Oliveira (2015, apud 

OLIVEIRA, 2001, p. 65): 

 

A violência e o delito na adolescência suburbana podem ser entendidos como 

respostas ao desprezo ou à indiferença a que estão submetidos os adolescentes 

moradores do outro lado da cidade e, neste caso, são manifestações de esperança, pois 

mesmo que seja por arrombamento, eles buscam inventar outro espaço, outras regras 

de deslocamento de lugar. 
 

O fato é que não ter condições de consumir, em uma sociedade em que as pessoas são 

vistas de acordo com aquilo que possuem, acaba gerando nesses jovens uma verdadeira 

insegurança ontológica. Assim, para quem carrega a marca de um estigma justamente por não 

se enquadrar nesse perfil, como é o caso desses jovens, a necessidade de consumir e, 

consequentemente, de se inserir e se afirmar a partir disso, torna-se ainda mais intensa, bem 

como a urgência de acessar atributos socialmente valorizados. Nesse contexto, o consumo surge 

como uma das únicas formas “disponíveis” a esses jovens de reivindicar uma posição 

socialmente privilegiada. Ele se transforma em uma estratégia de inclusão social (material e 

simbólica).  

Segundo Zaluar (1985), a roupa, para os jovens de classes populares, torna-se o item 

principal de sua hierarquia de consumo, por ser a forma mais acessível para eles de fugir ou dar 

a ilusão de estar fugindo de uma identificação social de pobre, como fica claro nas falas abaixo: 

 

Mateus: Tem uma coisa que nós gosta de fazer também que é assim. Nós chega assim 

no shopping, sabe? Muitas pessoas olham pra você assim, desacredita e pensa que 

você não tem dinheiro. Mas nós pode chegar, mostrar o pacote e comprar pra mostrar 

que tem também logo. Pra pessoa já quebrar a cara. Muitas vezes a pessoa já chega 

no shopping aí o cara quer mostrar uma roupa assim mais painha pra tu, pensando que 

o cara não tem dinheiro. Aí é que o cara vem, “pega aquela mais cara pra mim lá, pega 

essa tal” e paga. Aí a pessoa chega, vê o sorriso assim das pessoas sem graça, 

entendeu? 
 

Jhonatha: Agora quando tu vai nessas loja aí de marca assim, já sabe que tu é 

maloqueiro, aí já vai mostrando as coisa doida lá. Tipo “tem isso aqui, não sei que lá, 

não sei que lá”. Já não tem preconceito com o cara não, porque já sabe que tem 

dinheiro, né. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Pedro: Ter muito dinheiro pra comprar tudo que eu quero é o básico. Só pra ter mesmo 

as roupa mais cara, as coisa mais cara. Nós tá nesse crime mesmo é pra ter as coisas 

mais caras. Eu acho mais bonito... Todo mundo vai querer as coisas mais cara, não sei 

te explicar. Ninguém vai querer ir na feira, comprar as coisas na feira. Sempre vai 

querer ir no shopping, nas lojas mais caras. Nós se sente bem vestindo essas coisas aí 

também, eu acho. Cada um tem seu estilo de vestir né, mas nós gosta mais das roupas 

mais caras. 
 

Sophia: Por quê? 
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Pedro: Pra ostentar. Porque nós gosta mais de luxar. Nós tá nessa vida é pra luxar. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
David: É porque eu achava mais maneiro o jeito que os caras andava. É porque assim, 

às vezes, eu queria sair e não tinha dinheiro aí ia roubar, vendia droga. Rapaz, é porque 

o cara gosta de ostentar, gosta de sair, é por causa disso aí mesmo, de ostentação. Sair 

pra festa, comprar roupa. Eu escolhi querer ostentar, entendeu? Aí eu tinha que 

arrumar um jeito de ostentar. Aí esse foi o único jeito que eu arrumei mais fácil de 

ganhar dinheiro. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Leonardo: Todo mundo vive numa vida assim que no parâmetro social a gente meio 

que é pego num padrão. Tipo todo mundo que é da minha idade já ia pra festinha e 

tal, entendeu? Todo mundo bem vestido e tal. Chegar na festinha assim de táxi, lanchar 

nas melhores lanchonetes... Po, molecada só pegando as novinha tal e a gente quer 

também po, aquilo que é do bom e do melhor. Querendo ou não, eu queria tá ali po, 

eu queria viver o que minha mãe não podia me proporcionar, que minha família não 

podia me proporcionar então eu procurei um meio. Tipo, eu tentei po, eu tentei da 

forma lícita, mas não rolou. 

 

Nota-se que, ao pedir “a roupa mais cara”, isto é, qualquer que seja ela desde que tenha 

essa característica (de ser cara), não é a roupa em si o que está realmente motivando essa ação, 

mas o que ela representa, que é o fato de poder comprar “a roupa mais cara” e mostrar aos 

outros que pode fazer isso. Muitos deles alegaram que, como não costumavam experimentar as 

roupas que compravam, acabavam levando algumas que sequer cabiam neles, só porque 

queriam comprar aquela roupa mesmo, porque era “a sua cara”, que “o que importa é a marca, 

o preço e ser lançamento”. Como fica evidente no diálogo abaixo, há uma idealização desse 

estilo de vida vinculado à ostentação, à ideia do “luxar”. 

 

Adão: Nós mesmo faz a nossa moda! Tem que usar uma roupa que se identifique com 

a gente, que é a nossa cara. Só roupa de boy. Porque tá ligado, o cara tá no corre, já é 

pra luxar mesmo e pra ajudar a família do cara. Pra quê coisa melhor? Dinheiro e 

mulher, hoje em dia? Tem coisa melhor não! 
 

David: Tipo, os maloqueiro quer andar igual aos boy que a mãe dá esses bagulho. 

Quer andar igual, não quer andar por baixo, quer andar ou melhor ou igual. 
 

Mateus: É que nós sai pra muita festa, entendeu? Muitas festas e só quer gastar. Aí o 

cara pra mostrar, o cara compra mesmo. Compra whisky, anda de carro, pra mostrar 

mesmo, né? As mulher gosta! (...) Aí nós tem que ter. É ostentação! Por isso que 

muitos tá aqui, né? 
 

Jhonatha: O cara só quer saber de ficar na rua, ficar curtindo, na esquina, andando de 

carro, ganhando dinheiro, mexendo nas redes sociais, mandando mensagem pras 

novinha, é só isso que é a vida nossa. 
  

A valorização desse ideal de consumo, como se pode observar, é um aspecto 

determinante para a escolha de entrar no crime. Além disso, a atual “cultura de ostentação” 

juvenil acaba reforçando essa ideia já que, mais do que ter, é preciso mostrar que tem. A 
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exibição, portanto, assume um papel fundamental nesse contexto, deixando claro que a 

sociedade do espetáculo a que se referia Debord (1997) ainda se mostra bastante atual. Afinal, 

se o que importa é o “parecer ter”, o simbólico ganha a importância do real. Assim, as relações 

tornam-se de aparência e tudo se transforma em meras representações, espetáculos. Neste 

sentido, observa-se que o mesmo fetichismo da mercadoria, a mesma alienação, o mesmo 

aprisionamento à imagem a que se referia o autor, ainda permanecem vivas até os dias de hoje, 

ainda que sob outra dimensão62.  

Hoje, essa “cultura da ostentação” põe a marca como um imperativo a ser 

necessariamente exibido e estampado para o grupo e assim atribui ao sujeito toda uma carga 

valorativa que independe dele, mas que passa a constituir a sua identidade social. Nesse 

contexto, as diferenças sociais tornam-se ainda mais visíveis porque, ao impor a necessidade 

de não apenas consumir, mas de mostrar para o outro que faz isso, evidencia-se o 

distanciamento entre aqueles que participam e os que não participam deste ritual, colocando em 

relevo a condição de exclusão destes últimos.  

 

O que parece importar-lhes não é propriamente o número, a quantidade, mas sim a 

aquisição, a posse e/ou ostentação de determinados objetos que façam sentido para as 

múltiplas condições juvenis, mostrando-se capazes de distingui-los e situá-los, ainda 

que tais objetos impliquem, muitas vezes, no dispêndio de quantias vultuosas (…) O 

jovem se oferece ao olhar do outro a quem ele escolhe como referente, ao mesmo 

tempo em que também lhe confere poder esperando, dessa forma, ser reconhecido, 

aceito e apreciado (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p.37). 

 

A lógica da ostentação é percebida em diferentes graus e percorre todas as camadas 

sociais. Ela se manifesta desde a foto gourmet do Instagram da menina de classe média alta até 

o pingente de ouro de vinte centímetros do rapper. O funk ostentação, por exemplo, um dos 

gêneros musicais mais escutados entre os meus interlocutores, deixa isso muito claro63. 

Acredito que essa “estética do exagero” faz ainda mais sentido quando atua como uma forma 

de compensação de uma situação anterior de privação e diante dessa busca por reconhecimento. 

Assim, além de precisarem consumir mais, como uma forma de compensar essa condição (de 

não reconhecido), eles precisam mostrar mais que consomem, motivo pelo qual a “ostentação” 

                                                           
62 Reconheço que o debate é muito mais profundo do que foi tratado aqui, no entanto, penso que chamar a atenção 

do leitor para essa semelhança entre realidades aparentemente tão distantes no tempo e no espaço pode despertar 

questões interessantes. Debord é considerado um dos precursores do movimento de crítica à sociedade moderna 

de consumo de 1968 e o seu livro, um marco teórico. Entretanto, a atualidade do texto ressoa de forma tão cristalina 

que ainda que não pretenda adensar aqui essa semelhança, deixo o convite àquele que se interesse por aprofundá-

la, como também pretendo fazer em outro momento.  
63 O funk ostentação é muito valorizado, inclusive, entre classe média. Acredito tratar-se daquilo que Misse (1999) 

chamou de “ampliação” da cultura da sujeição, ou do que Young (2010) chamou de “glamourização” e 

“mercantilização” da violência e do crime. 
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se mostra tão presente em seus discursos. Não basta portar, é preciso ostentar e se afirmar como 

consumidor demonstrando a sua “superioridade” em relação aos demais, isto é, nessa luta por 

reconhecimento, eles reivindicam esse lugar e não através da igualdade, mas da reafirmação da 

desigualdade a que sempre estiveram submetidos, apenas saindo do antigo lugar que ocupavam. 

Além disso, o fato de terem ampliado o seu poder de compra não significa que mudaram 

o seu capital cultural. Assim, se antes adquiriam roupas falsificadas nas feiras, com o crime, 

começam a comprar suas versões originais nos shoppings. MCD, Lost, Sete mares, Mizuno, 

Oakley, Gangster, Adidas, etc. foram algumas das marcas mencionadas pelos meus 

interlocutores. Interessante que eles sempre citavam muitas marcas, mas sempre as mesmas, 

deixando claro como esse código de vestimenta era bem definido. 

A demarcação dessa estética, ao mesmo tempo que faz com que eles se identifiquem 

entre si e desenvolvam um sentimento de pertencimento, que é justamente o que parece mais 

lhes faltar, acaba se transformando, também, em uma forma de identificá-los, com isso, em uma 

estratégia de abordagem policial, sempre preventiva, e muitas vezes, injusta. Especialmente 

porque, como dito, essa subcultura se estende para além daqueles que poderíamos chamar de 

bandidos. O consumo, nesse caso, acaba não conseguindo cumprir a missão pretendida para 

além desse restrito universo e, como afirma Andrade (2007), o que lhes diferencia se torna 

justamente aquilo que lhes denuncia. Situação que é potencializada quando se tratam de jovens 

negros. Algo que é muito claro inclusive para eles, como se observa nessa fala: 

 

Adão: A polícia já sabe qual é o jeito de vagabundo. Eles têm um preconceito contra 

nós. Isso aí é cheque64! Eles não podem ver o jeito de nós falar, tatuagem, Kenner no 

pé, quando vê que tem um colar de ouro no pescoço ou prata já fala: é vagabundo! 
 

Eles mencionaram inúmeras situações em que foram vítimas de preconceito em função 

do modo como estavam vestidos. Neste momento, o mesmo adolescente (branco), cita uma 

delas: 

 

Adão: A última vez que eu fui (para a igreja) moça, eu fui foi humilhado. A mulher 

falou que eu era bandido, que eu era vagabundo, que eu era não sei que lá. Aí o pastor 

ficou falando pra eu não ir pra igreja mais não. Aí minha tia: “Não, deixa o me 

sobrinho aqui”. Aí eu: “Não, moço, vou sair fora”. Aí saí, foi doido. 
 

Sophia: Mas por que você acha que isso aconteceu? 
 

Adão: Pelo jeito que eu tava vestido. 

 

                                                           
64 Equivalente a “certo”. 
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 Entretanto, devo acrescentar que mesmo quando essa indumentária se transforma em 

um meio de identificação pela polícia, ela não deixa de ser valorizada entre eles. Em 1994, 

Zaluar já identificava o consumismo como um desejo individualista voltado para o prazer e 

para a aquisição de status social, focando, ainda, a associação dessa prática ao momento de 

“conquista” das mulheres. Mais de vinte anos depois, diante dessa atual “cultura da ostentação” 

juvenil, nota-se que essa situação se encontra ainda mais acentuada. 

Para eles, estar trajadão é determinante no momento da conquista, que sempre aparecia 

como muito importante para eles. Adão, por exemplo, rodou porque roubou uns pisante65 para 

ir fumar maconha e beber champanhe com umas doninha. Já Patrício, rodou porque “bateu uma 

ansiedade de dar rolé de carro”, porque queria curtir o frevo66 em Taguatinga, com as novinha 

de promoção67. No mesmo sentido, se manifestaram todos os jovens em ambos os grupos.  

Adão: Isso aí é pro cara ficar de cima, né! Postura, né! Ser um cara de postura no 

bagulho né! Pano de marca, boné de marca, rolo no pescoço, vai falar “rapaz aquele 

ali tem dinheiro”. As doninha só se interessam em que? Dinheiro, né! 
 

Mateus: É que tem que andar bem vestido primeiramente, né? Mas é que tem muita 

menina aí na rua também que só quer andar de carro, quer sair pra festa, quer que você 

compre Melissa pra elas. Tem muitas mulheres que é assim na rua... 
 

Jhonatha: Noventa e nove por cento só tá interessada no dinheiro do cara... 
 

Adão: É cheque... Ó, antigamente, eu só andava de bicicleta... Quando eu tava na moto 

até de costas já vê o cara. Pra você ver como é que muda, né. Já mudou muito a 

situação... 
 

Jhonatha: De bicicleta, você passa assim por elas, elas nem olham, agora você pode 

tá aqui ou no bar lá na frente lá, se você tá de carro, ela vai te ver. Se o cara tem carro, 

tem mulher. É só comprar um carro, que tá tudo certo. 
 
Erick: Porque o cara vê que tem os cara andando com os pisantão, roupa da hora, aí 

o cara para e fala “rapaz, olha como é que eu tô andando aqui”. Aí a mulher vê o cara 

assim cheio de dinheiro, com os pisante, roupa da hora, cintura, de carro do ano, é 

mal. 
 

Marcelo: A pessoa vai ver, vai olhar “olha, aquele ali tá batendo de Oakley, tá batendo 

de MCD, tá legalzinho, tá bonitinho”. O cara tando com uma roupa de marca tá mais 

bem visto, isso assim, aos olhos da sociedade. 
 

Rodrigo: O cara já anda logo trajadão, já bota logo um conjuntão da Oakley, o 

oculuzão da Oakley na cara, bonezin, dinheirinho no bolso. Pronto, é aquilo ali mesmo 

que eu quero. 
 

Marcelo: Nós quer ficar bonitinho pras menina né, pras novinha. 
 

                                                           
65 Palavra equivalente a tênis. 
66 Ir para uma festa. 
67 Dar um role de carro de graça porque “o cara pode bater, o cara pode tudo, só não pode ter prejuízo”. 
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 2  O crime e o masculino 

Oliveira (2000) defende que nas classes populares há uma maior valorização do padrão 

consagrado de conduta masculina. Segundo o autor, a afirmação e a exacerbação dessa 

identidade funcionam como estratégias de aquisição de um status que lhes é sistematicamente 

negado. A partir de uma lógica compensatória, ele acredita que esses sujeitos conseguem 

alcançar certo grau de controle em uma sociedade que reiteradamente lhes retira essa 

possibilidade. Isso porque, em uma sociedade patriarcal como a nossa, em que há um sistema 

de gênero baseado em uma hierarquização valorativa, a qual atribui ao masculino o lugar de 

primazia e superioridade em relação ao feminino, as práticas tidas como “autenticamente 

masculinas” “funcionam como atributos de distinção para os segmentos inferiores na escala 

social”. (JEFFERSON, 1996, p. 160). Nesse contexto, o “masculino autêntico” surge como 

“signo de distinção e elemento constitutivo de uma identidade positiva” (OLIVEIRA, 2000, p. 

101). 

 

Do ponto de vista da identidade masculina, é plausível sustentar que quanto maior o 

poder de atuação de intervenção nas diversas esferas da vida social, menor tende a ser 

a necessidade de afirmar tal identidade. No caso dos segmentos populares, temos uma 

adesão a valores viris porque estes, apropriados e expressos mediante práticas 

relacionais, consagram-se como dos poucos, entre aqueles socialmente positivados, 

acessíveis aos pobres (OLIVEIRA, 2000, p. 102). 
 

Refletindo sobre aquilo que Durkheim denominava de “consciência coletiva”, o autor 

sustenta seu argumento na ideia de que “quanto menos favorecido o segmento maior a adesão 

aos valores do grupo”. Assim, haveria entre eles uma maior dificuldade no processo de 

individuação enquanto “disposição para um maior distanciamento crítico em relação às 

prescrições sociais” (OLIVEIRA, 2000, p. 107), levando a uma maior aceitação dos valores 

socialmente sancionados, como a ideia da “masculinidade hegemônica”, por exemplo. Para ela: 

 

(...) enquanto nos estratos médios e alto verifica-se cada vez mais uma tendência ao 

relaxamento das prescrições coercitivas para o gênero masculino, diminuindo-se 

assim o valor atribuído aos comportamentos machistas, nos setores populares a 

masculinidade ainda se apresenta como uma série de injunções integradoras, capazes 

de fornecer identidade e apoio, provendo sentido de inserção social por meio de um 

conjunto de comportamentos socialmente prescritos e valorizados, além de funcionar 

como um signo de distinção e poder, de acordo com a taxa de conversão entre honra 

masculina e poder simbólico (geralmente chamado “prestígio”, “reputação”, “fama” 

(BOURDIEU, 1989 a.134-135), instituída e mantida pelo regime patriarcal 

(OLIVEIRA, 2000, p. 96) 
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Portanto, ao contrário da ideia de “crise da masculinidade”, poderia se falar em um 

“refinamento” do “comportamento masculino” típico das classes média e alta que, por outro 

lado, não seria acompanhado pelas classes baixas, como aponta a autora. Neste sentido, estaria 

havendo uma ressignificação das “expressões da masculinidade” nas classes mais altas, 

enquanto que as mais baixas ainda estariam guardando um maior “apego” à noção mais 

“conservadora” do masculino, voltada para elementos mais tradicionais do patriarcado como, 

por exemplo, a valorização da força física. 

Tudo isso acaba levando à construção de uma “identidade de gênero” polarizada na 

imagem do homem e da mulher, na qual os comportamentos historicamente associados a cada 

um deles permanecem intransponíveis e bem delimitados. Com isso, estabelece-se uma escala 

valorativa em relação às posturas e atributos que serão enaltecidos e estimulados em relação a 

cada um deles. 

Obviamente, reconhece-se aqui que não se trata apenas de um cenário em constante 

transformação, mas também de uma polarização que não retrata a totalidade desses ambientes. 

Tanto é que, atualmente, as meninas têm cada vez mais se inserido no crime e incorporado a 

linguagem da “violência”, apesar de, tradicionalmente, esta ser atribuída aos homens. Essas 

meninas “mais violentas”, porém, que eram do crime, que brigavam, que matavam, para os 

meus interlocutores, também não eram consideradas as “mulheres ideais” para namorar. O que 

importa, portanto, é demonstrar que, apesar dessas transformações, ainda há, nesses espaços, 

um apego muito grande à visão tradicional de qual seria o “papel” do homem e o da mulher. 

Entre os meus interlocutores, parecia haver uma necessidade muito grande de 

corresponder a tais expectativas de modo que, sendo homens, depender dos pais e, sobretudo 

da mãe, era visto como algo bastante negativo, o que acabava os influenciando muito a entrar 

no crime, como já pontuado. A obrigação deles, na verdade, era ajudar as mães, 

responsabilidade que começa a “pesar”, sobretudo quando vão ficando mais velhos. Afinal, a 

cobrança social depois da maioridade acaba reforçando a crença de que era chegado o momento 

em que eles precisariam se tornar independentes e, mais do que isso, demonstrar a sua 

capacidade de autogestão. 

 

Adão: Po, eu me senti feliz (quando roubou pela primeira vez) porque eu tava com 

dinheiro, tava podendo luxar com meu dinheiro, sem precisar de depender de 

ninguém, pagando meu aluguel, que eu moro de aluguel, só cuidando das minhas 

coisinhas. 
 

Leonardo: Eu queria uma independência que não tive outra maneira de conseguir a 

não ser o crime. 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Erick: Po, eu entrei no crime quando eu pensei: “rapaz, eu vou ficar dependendo do 

meu pai, da minha mãe?”. É isso parceiro, porque tipo eu caçava alguma coisa pra 

fazer ninguém me aceitava aí eu tipo, já usava droga, já fumava maconha. Aí comecei 

a vender droga. 
 

Sophia: Você via na escola uma possibilidade de mudar de vida? 
 

Erick: Eu pensei, né, mas ia demorar. Só que eu arrumei uma maneira mais fácil, mais 

rápida, né? O que que eu optei? Pela maneira mais fácil, mais rápida. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Sophia: Como você se sente estando internado? 
 

David: É paia. Tipo, fico pensando como é que minha mãe tá lá fora, se ela tá 

precisando de alguma coisa, esses negócio. Fico só pensando... Podia tá lá fora 

ajudando ela, fazendo ela feliz. Tô dando só desgosto pra ela, né. Por isso que quando 

eu sair daqui eu vou mudar de vida. 
 

Essa vinculação aos “valores tradicionais”, portanto, também influenciava muito para a 

valorização da família e para a colocação dela como um constante motivo de preocupação entre 

eles. Pela mesma razão, sempre que conversávamos sobre suas expectativas de vida, a 

constituição de uma família aparecia como um elemento comum a todos eles. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
David: Família é tudo na minha vida. Sem minha família eu não sei o que será de mim 

não. Só tenho minha mãe e minha vó, que foi quem me criou, e minha tia que me 

ajudou. Só essas três pessoas pra mim é tudo na minha vida. Família eu não tenho 

nem palavra pra família não, moça. Família é tudo. Minha esperança é de mudar de 

vida e ajudar minha família. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Jhonatha: Minha esperança é só sair daqui mesmo. Sair desse lugar aqui, ter uma vida 

tranquila, dar um bom conforto pra minha mãe. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Adão: Esperança de mudar de vida. Cuidar do meu pivete, ficar na minha de boa, 

arrumar um trampo. Roubar nunca mais. Não traficar. E ajudar a minha família. Eu já 

vou aproveitar a oportunidade e vou cuidar da minha família, estudar e fazer uma 

faculdade. 
 

Vê-se que, ao mesmo tempo em que a necessidade de buscar independência e de poder 

ajudar a família apareciam como motivações para entrar no crime, a vontade de protegê-la e 

evitar que esta continuasse passando por situações de “humilhação” se apresentava como um 

dos maiores incentivos para o seu abandono. 

 

Mateus: Tem que arrumar seu trabalho e viver, porque tem cara que não quer saber se 

você tá com seu filho, não. Mete bala e acaba acertando seu filho, acertando sua 

mulher, né. Aí acaba matando inocente. E a mente do cara como é que fica depois? 

Sabendo que seu filho morreu por sua causa? 
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Pedro: Aí o cara fica mais louco ainda. 
 

Sophia: Mas vocês iam querer que o filho de vocês fosse do crime? 
 

TODOS: Não. 
 

David: Nós tá nessa vida, mas nós não quer isso pra nossos filhos, pra nossa família 

não. 
 

Sophia: Por quê? 
 

David: Tu é doido é? É sofrimento demais. Polícia batendo, espancando. Até pra 

família vir aqui é palha ver nós. 
 

Mateus: A família do cara passa por bastante humilhação, entendeu? Chega pra visitar 

nós na portaria, é maltratado, tem que ficar de revista aí, tem que ficar abaixando um 

monte de vez. É a maior humilhação. 
 

Sophia: Mas porque vocês dizem que de alguma maneira o crime é bom, mas não 

querem que eles entrem pro crime? 
 

David: Porque não vai precisar porque nós vai dar o estudo. 
 

Pedro: É, não vai precisar porque nós vai botar eles numa escola. 
 

David: Vai dar de tudo que ele precisar. Não vai passar fome, se ele querer uma roupa 

ele vai chegar no pai, vai pedir. Tem que abrir a boca pra pedir esses negócio, porque 

essa vida não é boa não. 
 

 Eles não apenas se colocavam na posição de provedores e protetores da família, como 

sempre negavam o discurso de responsabilização desta pelo fato de terem entrado no crime. 

Portanto, apesar do discurso dos técnicos, que tendiam a seguir uma linha muito clara de 

responsabilização familiar e especialmente das mães, entre eles, elas apareciam de uma forma 

quase endeusada e esse tipo de discurso sempre gerava um desconforto e até alguma 

agressividade entre eles. Afinal, não apenas parecia que seus pais não tinham condições de 

educá-los, como também que eles mesmos eram sujeitos incapazes de escolherem seus próprios 

rumos de vida. Assim, o discurso da “família desestruturada”, mesmo quando usado a fim de 

“protegê-los”, era muito mal visto entre eles, especialmente porque eram “homens”, tinham que 

trazer a responsabilidade para si, ao invés de depositá-la sobre os outros. Como afirma Takeuti 

(2016), é preciso deixar claro que grande parte dos “jovens procura não se situar como 'vítimas 

resignadas' num sistema social perverso”.68 

O papel que eles “precisavam” exercer em relação às mulheres também era bastante 

revelador neste sentido. Embora todos eles tivessem suas namoradas fixas, eles não tinham, em 

geral, um compromisso de fidelidade. Isso lhes permitia ter a “namorada”, que deveria ser uma 

                                                           
68 Disponível em: <http://www.prac.ufpb.br/anais/Icbeu_anais/anais/conferencias/cbeu.pdf>. Acesso em: 13 fev. 

2016. 
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“menina comportada”, que era apresentada à família, por quem eram apaixonados “de verdade” 

etc., além das outras doninhas, com quem curtiam os frevos. Em relação a ambas, eles sentiam 

uma necessidade de “bancar” os encontros, dar presentes, etc. 

Também, mesmo em relação a mim, a percepção que eles tinham a respeito de como 

deveria ser a “postura feminina” aparecia de forma muito frequente. Muitas vezes eles me 

questionaram sobre o que meu pai achava de eu trabalhar ali, se ele “deixava mesmo”, se o meu 

namorado sabia que eu passava o dia no meio de um “bando de homem”, se tinha filhos, como 

ia ser para eu trabalhar depois que casasse etc. Além disso, quando queriam falar alguma coisa 

que, de alguma maneira, envolvesse sexo, sempre o faziam com muita cautela, medindo 

palavras e visivelmente constrangidos. 

 Certo dia, questionei o porquê da regra do cavalinho de pica pau, que é o homem que 

pega a mulher do outro. Evidentemente, como eu já sabia que a maior parte deles traía suas ex-

namoradas, a minha intenção era problematizar justamente esses lugares, isto é, “por que eles 

podiam trair suas namoradas, mas se elas fizessem isso, eles teriam o 'direito' de matá-las e 

aqueles com quem estivessem?”. Obviamente se enrolaram muito na resposta, até que um deles 

finalizou a discussão dizendo o porquê deles não estarem conseguindo me convencer de que, 

se fosse comigo, eu faria exatamente a mesma coisa: “Nós já é homem, tá ligado no bagulho, 

ela é mulher”69. 

Segundo Elias, ser corno é uma coisa tão ruim para a imagem da pessoa que, para ele, 

era melhor cumprir a “pena” sozinho, sem ter direito à visita, do que namorar, correr o risco de 

ser traído e ter que matar alguém. Com isso, ele deixava claro não apenas o peso da “honra 

masculina” para ele mas também que, por esta honra, era preciso matar ou morrer. 

 

Elias: Pô, tem umas mulher que querem vir aí, mas eu não quero que venha não, 

porque eu não quero matar não. Porque seguinte, eu pego, boto a dona pra vir me 

visitar, aí chega na quebrada dizendo que é minha mulher, quando vê já tá saindo com 

outro. Quando eu sair, vou ter que matar o bicho. Por isso que eu tô de boa. 
 

Sophia: Mas precisa matar por qualquer motivo? 
 

Elias: Po, aí é pro cara não sair como corno, entendeu? Ela eu não tenho coragem de 

matar não, mas ele eu mato. Porque o cara sabia que a dona tava vindo aqui, né. Ela 

eu não mato pra não estragar minha vida agora eu sequestro. É por isso que eu tô de 

boa de namorar moça, eu tô de boa, já sou esquentado aí. Por isso que as dona que eu 

pegava já sabiam com quem se envolviam, né. Eu já namorei uma na minha outra 

sentença. Eu que quis terminar pra não fazer o mal pra ela, porque minha mãe já falou 

que tava indo pra festa... Mandava um monte de carta pra mim, a Luisa, quando via 

                                                           
69

 Eventualmente, eles me faziam perguntas e à medida que fomos nos aproximando passei a sentir que o fato de 

divergirmos não iria gerar um mal estar, mas um estímulo para a discussão. Por esse motivo, passei a não apenas 

responder tais perguntas como a procurar estimulá-los a me convencerem sobre seus pontos de vista. 
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tava indo pros frevo, falei: “Vamo terminar por aqui”. Já pra eu não estragar minha 

vida, quando eu sair, que agora eu tô de maior, eu não to mais de menor...” 
 

Segundo Oliveira (2000), se para alguns estaria havendo uma crise da masculinidade, 

porque certas responsabilidades, tradicionalmente atribuídas aos homens, estariam pesando 

como “fardos” para aqueles dos segmentos populares, essas eram encaradas de forma positiva, 

sendo fonte de preocupação tão somente as possibilidades que eles teriam descumpri-las. Para 

o autor, “os homens dos estratos mais baixos não questionam as injunções e sim a dificuldade 

de satisfazer suas obrigações e responsabilidades, tidas como típicas do homem” (OLIVEIRA, 

2000, p. 95). 

Pelas mesmas razões, a homossexualidade também não era vista com bons olhos, como 

ficou claro no dia em que perguntei se era permitido que os internos se relacionassem 

sexualmente entre si. 

 

Elias: Aqui ninguém admite isso não. Aqui não existe um bagulho desse não. De maior 

ou de menor, não existe um bagulho desse aqui não. Um caboco faz um negócio 

desses nós já mete a faca no caboco. 
 

Sophia: E na M8 (módulo dos seguros)? Rola? 
 

Elias: Oxe até romance, até casamento! Até veado puxa lá! 
 

Sophia: Mas e se a pessoa for gay? 
 

Erick: Aí vai pra outra ala. Vai pro seguro. Não pode puxar nas ala normal não. Tem 

que puxar nas área dele. 
 

Sophia: Então não pode ter gay no crime? 
 

Elias: Rapaz, não tem nada não. Não me dando entrada, tá tudo certo. 
 

Marcelo: Não mexendo comigo, ta tudo certo. Ele no canto dele, eu no meu. 

 

 Depreende-se que, quando crianças, os meninos recebem um gestual masculino 

associado às ideias de agressividade, força, coragem e ousadia. Todos os atributos que 

continuam sendo socialmente valorizados e estimulados durante toda a sua vida. Porém, nota-

se que o desenvolvimento da sexualidade na adolescência acaba fazendo com que o jovem 

(independentemente de sua classe social) se sinta ainda mais compelido a afirmar a sua 

identidade de gênero a partir de um ideal que contribua para a afirmação da sua virilidade, o 

que obviamente, não quer dizer que, para alguns sujeitos, essa fase não se prolongue até a vida 

adulta. De todo modo, o fato é que eles tendiam a se orientar por padrões de masculinidade 

voltados para a valorização de um “ethos violento”, potencializado tanto pela vivência na rua 

quanto pela entrada no mundo do crime.  
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Isso ficou muito perceptível quando pedi para que eles pensassem em um animal, pessoa 

ou objeto com os quais eles se identificassem, ao que já me referi.  Embora alguns deles ainda 

tenham mencionado animais como “passarinho” ou “carpa”, em alusão à liberdade, a maioria 

parecia fazer referência a animais como touro, “por causa do meu jeito de ser”; leão, “o rei da 

selva, o mais forte”; urso, “grande e forte como eu”, dentre outros semelhantes. Era evidente, 

portanto, a importância da associação que eles queriam estabelecer entre eles e essas figuras 

tidas como animais fortes e guerreiros. 

 Segundo Abramovay70, a escola, o esporte e a rua seriam o que a autora chama de 

“espaços de afirmação social da masculinidade”. Da mesma forma, acredito que o crime pode 

ser visto como um desses espaços, pois exige dos que nele ingressam uma postura que coadune 

com aqueles valores do “masculino tradicional”. Assim, o crime se transforma não só num lugar 

mais atrativo para esses jovens, em função dos atributos que valorizam, como também acaba se 

tornando um meio deles se afirmarem socialmente enquanto sujeitos viris, como fica claro 

quando eles colocam o crime como um recurso para se adquirir fama na quebrada: 

 

Marcelo: Se for um cara desacreditado, o cara se revolta aí na vida e começa a matar 

um monte de gente. Começa a roubar, a fazer os bagulho doido aí da vida e começa a 

ganhar o respeito dele que antigamente ele era tirado, né? Isso vai pela pessoa... 
 

Elias: O cara entra no crime querendo é fama, moça. Querendo dinheiro, pegar as 

novinha na quebrada. Hoje tem os pivetinho desse tamanho nas quebrada e tá 

matando aí só pra criar fama, quer nem saber. Você vê que pega menininha aqui, pega 

menininha ali, tem dinheiro, tem carro, arma, ninguém entra na sua frente da galera 

senão o chicote estrala (...) É o sonho desde pequeno! O cara vê aquilo ali, o cara 

cresce querendo ser o mais cabuloso da quebrada. Vê o cara matando, vê o cara 

ganhando fama, cheio de mulher... Desde pequeno o cara quer ser quem? O cara é o 

mais cabuloso da quebrada! 
 

Leonardo: Nossa era reluzente, era radiante pra mim! Empunhar uma pistola, ter 

dinheiro! Eu achava que a pessoa ter poder era tipo ser feliz. Era tipo uma sensação 

de se colocar na impunidade e ao mesmo tempo ser idolatrado, sabe? Tipo procurar 

uma falsa idolatria, achar que aquilo é respeito, quando na verdade é medo. Achar 

que, sei lá, você manda, quando na verdade você não manda em porra nenhuma! Ali 

tudo que tá ao seu redor é por interesse, entende? Se faz alguma coisa é por simples 

interesse naquilo que você tem, querer caminhar em cima do seu nome. 
 

 Eles demonstravam uma necessidade constante de provar que eram os mais poderosos. 

O que importava, então, era se impor para ser respeitado ou temido, ainda que, para isso, 

precisassem matar uns aos outros. As armas, nesse contexto, se apresentam como símbolos de 

virilidade e poder. Quase uma extensão do corpo masculino, elas se transformam em um 

                                                           
70

 Disponível em:<http://seer.uniritter.edu.br/index.php/educacaoecidadania/article/view/139>. Acesso em: jan. 

2016. 
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instrumento de trabalho, uma forma de proteção e um fetiche. Não por outro motivo, pode-se 

perceber que muitas das nomenclaturas a elas destinadas também são utilizadas para fazer 

referência aos órgãos sexuais masculinos, como é o caso de ferro, cano, etc. e que deitar, por 

exemplo, signifique matar. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Sophia: Como foi que você se sentiu quando você comprou sua primeira arma? 
 
Marcelo: Me senti o cara. 
 

Sophia: Por que? 
 

Marcelo: Porque eu tinha um revólver. Porque não é todo mundo que tem revólver 

assim quando tá entrando no crime não. Aí o cara já fica mais folgado. Qualquer 

coisinha o cara já quer meter bala. Eu molequinho, novinho, pensava que era o 

bambambã bibibifi, mas rapaz não é bem assim não! (…) Eu acho que todo mundo 

tem essa empolgação, quando pega a primeira arma ou alguém deixa ele pegar a 

primeira arma... ou o primeiro homicídio ou o primeiro delito, né. O cara se sente, né, 

po.. O cara pensa de outro jeito, né, não pensa do jeito da realidade. No momento é 

bom, mas depois que passa, depois que o cara para pra pensar.... Rapaz, onde eu fui 

me meter moço, o que que eu to fazendo? Mas já tá no bolo disso mesmo, fazer o que? 
 

Como demonstra Katz (1988), existe um aspecto sensual no crime que reforça esse ideal 

de virilidade. Isso acaba favorecendo a associação entre crime e mulher de modo que todos eles 

relataram que “muita mulher que antes não tava nem aí pro cara, depois que ele entra pro crime 

fica querendo ele”. Eles atribuem isso a duas questões principais: a) aos benefícios patrimoniais 

que elas passam a ter ao se tornarem “mulher de bandido”, porque “às vezes você quer levar 

uma doninha pra passear e não tem nem dinheiro pra pagar um sorvete! Não tem cinco 

centavos!”, enquanto “a mulher de bandido ganha presente, ganha celular, tablet...”; b) e porque 

bandido tem fama na quebrada. Assim, observa-se que mais do que a possibilidade de ostentar 

ou presentear a mulher, o crime proporciona poder ao jovem. Ele passa a operar como um 

instrumento de aquisição de “respeitabilidade”, sendo extremamente valorizado, sobretudo 

quando essa necessidade de autoafirmação se encontra tão acentuada, como acontece na 

condição peculiar em que esses agentes se encontram.  

 

Leonardo: Ela sempre vai querer um, digamos assim, top. Aí o cara que quer a mulher 

ele vai querer chegar a ser um cara top, então ele não vai medir esforços. Ele não vai 

medir barreiras, ele vai tentar, entendeu? E aí é quando muitos se afundam, muitos 

metem os pés pelas mãos e acabam morrendo mais cedo, ou então se encarqueirando 

de cadeia. 
 

Elias: Igual tu tá aqui na tua quebrada, tu quer pegar a menina mais gata. Se tu entra 

no crime, ela já te vê com outros olhos, né. Umas vê outras não, né. É porque você 

tem voz na quebrada, você comanda, você tem dinheiro é igual aquela música: “Ela 

quer um cara mau que já puxou cadeia, que vai matar pra ela um dia quem ela odeia”. 
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Marcelo: Porque é o que a gente fala, né, essas novinhas de hoje em dia, o que elas 

quer saber? É dinheiro carro e droga. Então o cara tendo carro, dinheiro e droga fi71, 

bota dez novinha dentro do carro e curte as lombra com as dez novinha. Porque hoje 

em dia eu faço, mas é tudo piranha. Olhe lá duas, três, quatro se salva, mas o resto que 

eu conheço, se tu não tiver um carro, não tiver um dinheirinho, fi, é mal, já era. 
 

Sophia: Então vocês acham que quando vocês entraram no crime vocês começaram a 

pegar muito mais mulher? 
 

TODOS: Com certeza! 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Elias: Antigamente, quando eu era pivetão, antes de eu ser sentenciado, nenhuma 

olhava pra mim moça, depois que eu saí, rapaz, todo mundo olhando, dinheiro no 

bolso... 
 

Sophia: Por que? 
 

Elias: Porque o cara pode, tem arma, tem dinheiro, tem carro, tem voz no crime. 
 

 2.1  “É cada um por si chicote estrala” 

           Muitas pesquisas realizadas no Distrito Federal apontam que um fenômeno muito 

comum entre os jovens é a formação de gangues e galeras. Há autoras, como Andrade (2007), 

que não fazem muitas distinções entre as duas categorias apontando que, atualmente, está cada 

vez mais difícil diferenciá-las. Entretanto, em geral, a primeira tende a ser associada à ideia de 

grupos de jovens que se reúnem para cometer delitos e se divertir, enquanto que a segunda 

estaria restrita ao primeiro fim. De acordo com Andrade (2007, p. 23-24), as gangues possuem 

 

Estrutura relativamente territorializada, criam códigos e linguagens particulares, 

brigam entre si, muitas vezes com graves ferimentos e mortes, e seus integrantes 

podem participar do pequeno tráfico de drogas, de assaltos e roubos (…) há na 

'experiência de vida' desses jovens algo que os aproxima: a desmotivação com a 

escola, a perda de sentido do trabalho, o sentimento de serem estigmatizados por 

serem pobres e viverem em locais relegados, uma certa revolta diante das 

desigualdades sociais e a transformação do ócio (...) procuram por meio de atividades 

ilícitas e ilegais, se inserir na cultura de massa e do consumo e participarem do mundo 

dos outros (material e simbólico).  

 

Entretanto, entre meus interlocutores, apesar de serem jovens e de periferia, o termo 

gangue pouquíssimas vezes foi mencionado. Andrade (2007) se deparou com uma situação 

semelhante, mas identificou comportamentos típicos dessa definição nos grupos pesquisados, 

o que não foi o meu caso. Embora meus interlocutores partilhassem essa socialização construída 

na rua, vivenciassem esse modelo de agrupamento juvenil e tivessem as disputas territoriais 

                                                           
71 Referente a filho. 
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como algo muito presente em seu cotidiano, a existência do grupo não estava necessariamente 

associada à prática de delito, tampouco havia nele um formato fechado, com liderança definida, 

de acesso ritualizado, dentre outros aspectos que, a princípio, definiriam aquela categoria. 

Assim, embora meus interlocutores tenham apontado que têm alguns chegados, estes 

não constituíam, entre si, uma espécie de grupo delimitado e fortalecido, tampouco com o 

estabelecimento de lideranças (xerifagens), o que eles próprios recriminavam. Além disso, a 

formação de grupos de amizade, em geral, não estava associada ao cometimento de crimes. Na 

verdade, o que eles alegavam era que “no crime, é cada um por si”. Sendo assim, embora 

existissem parceiros que fortalecessem junto com eles, a formação de grupos para cometer 

assaltos, em regra, se dava de forma eventual e momentânea, desde que a trajetória de seus 

integrantes fosse conhecida e avaliada positivamente por todos72. Vários deles, inclusive, 

preferiam cometer crimes sozinhos. 

 De fato, eles tinham sua galera e ela parecia ser algo que já foi (e para alguns ainda era) 

algo muito importante para eles, mas os crimes, em regra, eram cometidos a partir de parcerias 

firmadas de forma momentânea, volátil, sem pretensões de prolongamento no tempo e com 

algum parceiro que poderia, ou não, ser dessa galera. Os crimes que cometiam não costumavam 

ser planejados e, quase sempre, eram decididos um dia antes ou na hora mesmo. Não havia 

apego a uma formação específica. Muitas foram as histórias relatadas nesse sentido. Por 

exemplo, quando Marcelo decidiu, no meio do frevo, roubar um carro com um amigo; ou 

quando, depois de um assalto que teve pouco lucro, Mateus e seus aliados decidiram roubar 

outro banco; ou ainda quando Leonardo estava “de boa” dando rolê e seus amigos “do nada” 

decidiram meter uma padaria. Como afirmou Jhonatha: “Não tem esse negócio de articular não. 

É na hora mesmo. Na hora que dá vontade. 'Bora ali roubar?' Aí o cara 'vamo'. Aí por isso que 

o cara acaba indo preso”. 

Andrade (2007), porém, identificou que a participação nas gangues tende a ter um tempo 

limitado, porque passaria a atrapalhar a concretização de projetos pessoais mais convencionais 

de modo que os jovens, em geral, tendiam a ficar associados a elas apenas até a maioridade. 

Neste sentido, acredito que a formação de gangues pode continuar sendo uma realidade no 

Distrito Federal, tendo eu não me deparado com esse tipo de formação, em razão da idade dos 

meus interlocutores e de suas histórias de vida. Isso porque acredito que por terem passado 

                                                           
72 Importante pontuar que, sob esse aspecto, minha pesquisa demonstrou uma grande distinção em relação àquela 

desenvolvida por Abramovay et all (1999), tendo em vista que, segundo essa, haveria uma formação de gangues 

e galeras muito marcante nas cidades da periferia de Brasília as quais, em alguma medida, também estavam 

relacionadas ao cometimento de crimes. 
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grande parte de sua adolescência cumprindo medida socioeducativa, não lhes foi possível 

permanecer em um grupo tão bem demarcado, como transparece na ideia de gangue. 

Sendo assim, embora em alguns momentos tenham feito menção à existência de 

gangues em seus bairros, o que evidenciava que estas realmente existiam, todas as vezes que 

eu perguntava sobre elas, não falavam muito sobre o tema, limitando-se a dizer que não eram 

“gangues gangues”, que eram galeras mesmo. Inclusive quando, certa vez, querendo me referir 

à galera de Pedro, usei a palavra “gangue”, ele me corrigiu, dizendo: “gangue não, aliado”. 

Ademais, o fato de serem todos maiores de dezoito anos implica diretamente na forma 

como são reconhecidos pelo Estado e, evidentemente, isso tem um peso muito grande não só 

para escolha de se manter ou não na vida do crime, como também na decisão de se associar a 

um agrupamento com esse formato. Ao contrário do que aconteceria nas gangues, para eles, a 

ideia vigente era a de que, no crime, “é cada um por si”, de modo que a desconfiança permeia 

a maior parte das relações nesse universo.  

 

Elias: Rapaz, é só o cara não falar demais. Ouvir mais e falar menos. Tem que ser 

maloqueiro e não confiar em ninguém, porque até quem tá do teu lado te mata (…) 

Tem que ficar ligeiro senão na vida do crime você não tem sossego não. 

 

A quebrada, como dito, é, em regra, um fator agregador preponderante para os internos, 

como se o fato de terem partilhado ambientes, situações e mesmo amigos acabasse contribuindo 

para o estabelecimento de uma maior identificação entre eles. Sobretudo porque, dessa maneira, 

também era possível conhecer mais da trajetória do outro. Neste sentido, acredito que ainda que 

a galera tivesse um papel muito importante em suas vidas quando eles não estavam ali, a 

sensação de abandono em relação aos amigos acabava fazendo com que esse lugar começasse 

a ser questionado, ao passo que a família passava a ser mais valorizada. Eles tinham seus aliados 

que, muitas vezes, podiam até cobrar por eles, conduta que demonstrava extrema consideração, 

mas, de uma maneira geral, a regra era clara: “é cada um por si chicote estrala”. 

 

Marcelo: Cada um tem os aliado pra fortalecer aí. Tem alguns, né. Porque tem uns 

que tá ali usando droga, mas não tem um “aí, parceiro, não é querendo agourar não, 

mas se um dia eu rodar e tal, pode contar comigo”. 
 

Rodrigo: Quando o cara roda ele é o primeiro a sair doido. 
 

Elias: Depois que o chicote estrala não tem isso de parceiro, amigo, chegado, é tu e 

tu. É tu e Deus. O cara que é malandro de verdade, não confia nem em tu mesmo, 

igual eu. Eu tinha era minhas máquinas, eu me garantia era em mim, eu não me 

garantia era em ninguém. Eu subia nas quebrada, eu sozinho, eu e meu parceiro. E 

matava, baleava, fazia desgraça a quatro na quebrada dos cara. Agora nós se garantia 

em nós. Nossos carros, nossas máquinas. Se garantia em nós, não era em ninguém. 



121 

 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Erick: Eu tenho uns primos que é do corre também, aí eu corro junto com eles. Porque 

eu sei que se acontecer alguma coisa e Deus me livre e guarde eu morrer aí, eu sei que 

eles vai cobrar por mim. Não vai deixar passar batido. 
 

Sophia: Mas isso não ia arriscar a vida dessas pessoas também? 
 

Erick: Po, parceiro, mas é o crime. Se você considera aquele cara ali. Po, os pilantra 

matou o pivete ali, po, eu vou dar um jeito de matar eles também, mas não vou dar 

mole pra eles não matar os aliado... Po, parceiro, mas se for sangue aí eu vou correr 

atrás também. 
 

As histórias sobre guerras eram muito presentes em seus discursos. Em alguns mais, em 

outros menos, mas era difícil identificar se estas eram fruto de um comportamento tipicamente 

juvenil ou uma decorrência do formato do crime no Distrito Federal. Isso porque as disputas 

letais por territórios são uma constante no mundo do crime, entretanto, muitas destas, eram 

originárias de rivalidades surgidas de questões familiares.  “Mexer com sangue” era 

considerado o principal motivo para as guerras e vinganças, mas, muitas vezes, era a 

necessidade de se impor na quebrada que dava continuidade a elas. 

O fato de eles não reconhecerem o Estado – seja através da polícia ou do Judiciário – 

como um aparato justo, coerente e, portanto, legítimo, de mediação e resolução de conflitos, 

acabava influenciando diretamente na quase substituição deste pelo estatuto da guerra, o que 

evidentemente trazia sequelas insuperáveis para todos aqueles que a ela recorriam. Dessa forma, 

pautadas na lógica do ódio e da vingança, famílias inteiras são exterminadas. 

 

Jhonatha: Guerra não é uma coisa fácil não. O cara tem que matar pra não morrer. 
 

Leonardo: Um já não sabe o que que passa na mente do outro, já pensa que é maldade. 

Tipo, é o seguinte, o cara não é nem envolvido no bagulho, o cara só faz o corre dele, 

mas se ele mora numa quebrada que tem guerra... 
 

Elias: Rapaz, o cara vai confiar? O cara quer me matar, eu mato esse cara primeiro. 
 

Marcelo: Anda junto com outros caras que quer me matar, tem a mesma mente dos 

outros caras que quer me matar, a vontade dele é o quê? Me matar. 
 

Elias: Eu não vou na caçada não, mas se eu pegar junto eu vou ripar73. Eu passo junto 

e ripa. Passo cerol. Por isso que eu falo, qualquer um que tiver me oferecendo perigo 

pra sobreviver, eu tô passando por cima (...) A guerra não acaba não parceiro, sempre 

tem um de luto que vai cobrar. 
 

Erick: Pode ser daqui cinco, seis anos, mas tu acha que tu deixou os cara ali tudo cheio 

de problema, os cara que tu derramou o sangue, daqui a cinco seis anos, eles vão te 

esquecer? Certamente que não! Se eles te virem eles vão te pegar de qualquer jeito. 
 

                                                           
73 Matar. 
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Como ficou claro, muitas vezes, não importa quem será o alvo desses conflitos e na 

maior parte deles, acabam sendo eles mesmos. A defesa, em muitos momentos, significa o 

ataque, para evitar que sejam mortos antes. E assim, eles transferem a responsabilidade do crime 

para a “vítima”. Afinal, na lógica da guerra, “quem não mata, morre”. 

Por fim, o que me parece é que, por se tratar de um agrupamento típico de adolescentes, 

as gangues não pareciam ser algo a que os meus interlocutores gostariam de se associar. Para 

eles, parecia muito importante deixar claro que eram “homens” e não principiantes, comédias. 

Tratava-se, portanto, não apenas de uma afirmação da sua maturidade mas também da sua 

experiência no mundo do crime. 

O que me pareceu foi que, independente de fazerem ou não parte de gangues, essa 

nomenclatura não era utilizada porque eles sabiam que se tratava de um termo estigmatizado. 

Neste sentido, gangue me pareceu ser uma categoria muito mais utilizada por aqueles que a 

elas se referiam do que entre aqueles que poderiam fazer parte delas. Acredito tratar-se, 

portanto, de uma categoria que não só é exterior ao grupo como também não é internalizada por 

ele. 

Ribeiro de Oliveira (2012) também se deparou em sua pesquisa com a categoria 

comédia, mas esta tinha um significado bem diferente daquela identificada por mim. Enquanto 

que, para a autora, o conceito de comédia, em oposição ao de cabeça, seria o “cara careta”, 

para mim, esta apareceu como uma categoria essencialmente negativa, de modo que ninguém 

se autodenominaria comédia,74 como ocorreu naquela pesquisa. Geralmente, a categoria 

comédia, na realidade por mim estudada, estava associada ao indivíduo considerado 

principiante na vida do crime, alguém que quisesse “pagar de cabuloso” sem ser. Já o cabuloso, 

embora semelhante à ideia do cabeça, não era percebido da mesma forma porque, para os meus 

interlocutores, “o cara valente demais tá a sete palmos do chão”. Sendo assim, o cabuloso, 

embora tenha prestígio e fama, não é valorizado como o melhor tipo de bandido, porque exposto 

demais. 

 

Elias: Comédia são esses pivetinho aí que tão hoje no crime, que o cara pega qualquer 

um e dá um tiro lá pra criar fama. O galado dá um tiro aí depois fica desarmado e 

morre. Eu era desse jeito, igual a esses pivete. Ah, peguei foi a máquina na pilha dos 

outro, peguei os outro assim subindo, dei foi tiro nos outro, vou mentir não. Quando 

                                                           
74 Tanto Neri (2009) quanto Andrade (2007) se depararam, em suas pesquisas, com a categoria comédia e, em 

ambos os casos, esta tinha um significado muito semelhante àquele encontrado por mim. Entretanto, para esta 

última, o mesmo não ocorreu em relação à categoria rato. Isso porque, mesmo tendo pesquisado jovens do Distrito 

Federal, tratava-se de um conceito que era associado à ideia de esperteza, enquanto que entre os meus 

interlocutores rato era “o ladrão que rouba ladrão”, uma atitude extremamente desvalorizada entre eles. 
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eu entrei no crime eu era desse jeito, ia na mente fraca dos outro, agora eu quero ver 

neguinho chegar em mim. 
 

Leonardo: O cara entra no crime, o cara não é bandido não, o cara é tido como 

comédia. É porque fala demais, desafinado, barriga verde no crime. Cavalo doido, 

mini peba. 
 

Elias: Porque tem altos caras que entram no crime e ficam passando na televisão aí 

igual aquele vídeo que tu mostrou: “É o crime, pá”. Esses cara aí né nem malandro 

não. O cara entra no crime pra pagar comediagem. Eu não, eu quero entrar no crime 

pra ganhar dinheiro. Minha família desde pequeno entrou no crime pra ganhar 

dinheiro... 
 

Toda essa discussão foi muito importante para identificar justamente o momento de 

transição que esses jovens pareciam estar passando. Isso porque mesmo admitindo que já 

tinham sido comédia um dia, como quando entraram no crime e queriam ganhar fama na 

quebrada, hoje, enquanto homens, não admiravam a postura daquele que quer “dar uma de 

valente”, afinal, “bandido que é bandido não se preocupa com isso”, que é coisa de comédia, 

de menino. Sendo assim, mesmo admitindo que essa postura já fez parte de suas vidas, eles já 

não se viam mais da mesma forma. Talvez por isso a participação em gangues, que era vista 

como uma coisa de adolescente, já não lhes parecia algo ao qual gostariam de estar associados. 

A verdade é que, mesmo que ainda tivessem comportamentos tipicamente juvenis como 

a valorização do risco, a necessidade de testar limites, a importância excessiva que davam ao 

julgamento do outro, à sua reputação, à aceitação pelo grupo, à necessidade de se impor pela 

força para reforçar um ideal de masculinidade e mesmo de demonstrar insensibilidade ao 

sofrimento alheio como forma de mostrarem que podiam ser cruéis e assim reiterar sua 

superioridade sobre os demais, todas estas eram atitudes que eles mesmos condenavam, mas, 

paradoxalmente, também acionavam no processo de construção de si e de sua carreira criminal. 

Ou seja, embora ainda manifestassem a importância de tudo isso em seus discursos, posturas e 

nos processos de construção de si pelos quais estavam passando, eles não costumavam admitir 

isso de maneira direta. 

Eles afirmavam que haviam mudado muito a sua forma de pensar em relação à época 

que tinham entrado no crime posto que, cada vez mais, aqueles elementos iam deixando de 

fazer sentido para eles. Sobretudo por reconhecerem que, mais do que fama, o que o valente 

conseguia era “cadeia ou caixão”. Para eles, ser “sujeito homem” estava mais associado à 

responsabilização em relação a questões familiares. Mais do que a ousadia, a humildade e a 

cautela apareciam como algo a se valorizar. “O negócio é ser cada um na sua, fazendo seu 

corre”, mas sem virar esparro. Assim, percebe-se que, apesar de haver uma valorização da 
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honra, da fama, da moral do bandido, “o negócio é ter atitude, mas sem querer dar uma de 

valente porque quem é valente demais, morre”. 

 

Rodrigo: O cara tendo atitude, tá tudo certo. 
 

Erick: É, Valente, valente já é muita coisa. 
 

Sophia: Por quê? 
 

Elias: Porque todos os valentes hoje em dia tá morto ou encarquerado.75 
 

Erick: Agora coragem é outra coisa. É a atitude que o cara tem que ter pra chegar onde 

você quer chegar. 
 

Elias: Não é o cara entrar no crime e ser corajoso não. Quem nasce pra ser bandido 

desde pequeno tem talento. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Elias: Na quebrada, eu era o cara mais cabuloso, né, e todo mundo queria andar do 

meu lado, querendo se envolver no crime. 
 

Sophia: E o que você acha disso? 
 

Elias: Po, hoje eu me arrependo, porque fama trás pouco lucro e polícia na cola. Hoje 

todo policial me conhece, se os policial souber que hoje eu to na rua já fecham a 

quebrada. Porque foi uma operação pra me pegar, invadiram quase todas as casas da 

quebrada. 
 

Sophia: Mas houve um momento em que você achava isso bom? 
 
Elias: Houve!! Lembro que eu tava lá cheio de cara do lado, duas pistolas, uma na 

cintura, e as mulheres vinham... 

 
Sophia: Então hoje em dia você não pensa mais em ser o mais cabuloso da quebrada? 
 

Elias: Tô de boa, já foi minha fase. 
 
David: Tem que ser humilde. Brabo demais acaba debaixo da terra 
 

Adão: Pra mim o cara ser bandido é o cara ser sujeito homem.76 Ou seja, o cara não 

ter falha. Tipo se eu der uma falha aqui, eu vou ter que puxar seguro e o cara puxar 

seguro o cara não é um bandido, é um comédia. 
 

David: Não pode baixar a cabeça nem dar uma de valente. O cara tem que ficar de boa 

na dele, se acontecer alguma coisa, quiserem mexer com ele assim, o cara tem que 

resolver. Abaixar a cabeça também não pode não, senão os cara fica tirando pra 

esparro. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Jhonatha: Esses cara aí que é quebrado demais não chega muito longe não, porque sai 

caçando guerra com todo mundo aí acaba morrendo rápido (…) Eu gosto de ganhar 

dinheiro, mas também tem uns cara aí que gostam de testar a fé dos outros. Os cara 

que é desacreditado... Aí nós não pode dar mole pros cara senão vira esparro na 

quebrada. Porque se o cara for esparro, o cara não tem voz em lugar nenhum não. 

                                                           
75 Preso no sistema dos adultos. 
76 Note-se que, aqui, bandido já está figurando como algo positivo. 
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Agora se o cara for de boa, não der mole no crime, aí os cara vai: “Po, aquele cara ali 

é de boa, não dá mole no crime não”. Que nem Adão, é esparro. 
 

Sophia: Por quê? 
 

Jhonatha: Porque o cara que é bandido mesmo só assume as coisas que o cara faz, não 

assume nada pra ninguém não (…) Porque rolou uma situação no módulo aí e ele 

assumiu. E ele não bateu no cara. 
 

Sophia: Por que será que ele fez isso? 
 

Jhonatha: Quer ter fama. Tem uns cara que é assim, assume as coisas pros outros pra 

ter fama. Porque o cara é falado na cidade. Todo mundo fica falando dele. Aquele cara 

é isso, é isso e é aquilo. O cara tipo fica conhecido na quebrada. Tem uns que fica 

mais grilado de mexer com ele porque o cara já tem uma fama de matador e pá. (…) 

Esse aí pra mim é o verdadeiro comédia que tá só fazendo peso no crime. (…) É um 

parasita que não faz nada. Porque se o cara tá no crime, o cara tem que fazer alguma 

coisa. Tem que roubar ou vender droga. Agora o cara não faz nada só quer ficar 

falando que é do crime, pra nós não é do crime não. Esses cara que quer ser cabuloso 

demais, o cara é burro. Acaba fazendo merda e indo preso, acaba morrendo. 
 

 Existem elementos que devem compor a imagem do bandido e ser comédia é justamente 

fingir que está de acordo com essas regras, sem estar. Essa postura faz sentido porque ser 

bandido, supostamente, leva o sujeito a ser respeitado na quebrada. Contudo, o que os meus 

interlocutores relataram foi que o respeito que um dia eles acreditaram que tinham era, na 

verdade, medo. 

 

Mateus: Nós confunde muitas vezes o medo com o respeito. (...) As pessoas não te 

xingam, não fazem nada com você, passa à distância. Tipo, a pessoa tá com medo, 

mas a pessoa pensa que é respeito. Mas sem saber que não é respeito, porque a pessoa 

que respeita é outra coisa né. 
 

Elias: Respeito na quebrada é o cara ser malandro humilde, o cara respeitar todo 

mundo aí. Ninguém atravessar o caminho de ninguém. É o seguinte, um irmão meu 

também não pode dar mole pra ninguém não entendeu? Do mesmo jeito que você é 

humilde aí, que você sabe respeitar, você também não pode dar mole pra ninguém 

não. Isso pra mim é respeito, reconhecimento. O cara já vê o moleque doido no 

bagulho... Sabe o que que eles falam? Vou matar alguém ali e todo mundo vai falar: 

“Olha, é o moleque que matou fulano. Tô sendo reconhecido!” Isso na mente dele e 

dos pivetinhos que anda no meio dele, né. Agora pelo nosso lado, que nós tá de longe, 

aí nós vê que essa é a maior burrice da vida dele. 
 

 Tudo isso depois me faria entender porque, no meu primeiro dia de campo, um dos 

ATRS disse que eu estava “no lugar errado”, que pra eu entender mesmo aquilo ali eu tinha que 

conhecer os mais novos, que eram muito diferentes. Segundo ele, os jovens daquela Unidade 

eram muito tranquilos, porque já tinham consciência de que estavam ficando mais velhos e 

sabiam que, se não mudassem de vida, depois ia ser pior, mas que os mais novos eram 

“impossíveis”. 
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 Segundo eles, tudo mudava depois da internação. Lá, eles precisam “ficar de boa pra 

não arrumar problema, porque tu sabe que os problemas daqui de dentro, lá fora, gera um 

problemão, né”. Por isso também é sempre bom ter um conhecido por perto, “não pra querer 

caminhar sobre o nome dele, claro”, mas porque já é alguém que sabe que você não é comédia, 

“já sabe que é bandido no bagulho. Aí fica esperto”. 

 Apesar de se considerarem muito mais maduros, eles acreditavam que ainda eram 

capazes de modificar os caminhos que haviam trilhado até então. Afirmavam que, por serem 

jovens, ainda tinham condições de construir projetos fora do crime. Diziam que acreditavam no 

futuro e na possibilidade de mudança, sobretudo porque agora já reconheciam o “trabalho 

honesto” como algo positivo, o que não acontecia anteriormente. Manifestavam interesse em 

estudar e aprender novos ofícios para ter uma “nova vida”. Como assumiam a responsabilidade 

por estarem ali, mesmo admitindo que não tiveram força de vontade, esta era uma ideia a qual 

se apegavam muito para acreditar que “só dependia deles” e que eles realmente tinham 

condições de modificar suas vidas, caso buscassem fazer isso. 

Para eles, aquele momento representava não só uma fase de transição entre a 

adolescência e a vida adulta, mas o ponto em que tudo poderia mudar, pois, em razão da 

maioridade, qualquer ação a partir dali teria uma implicação direta no resto de suas vidas. 

Aquele parecia ser um ponto que, para eles, representava algo como “a última chance”, e isso 

era muito presente em seus discursos, pelo menos naquele contexto. Todos ali pareciam ter 

plena consciência de que aquela era a hora de mudar de vida. Porque descer e depois ficar com 

a “ficha suja”, já iria colocá-los em uma situação muito mais complicada quando quisessem 

conseguir um trabalho. Neste sentido, posso dizer que havia já bastante maturidade em muitas 

de suas falas, muito sofrimento, mas muita esperança de conseguirem mudar de vida.  

Essas vontades, porém, só começaram a ser expostas na frente dos demais com o tempo, 

quando sabiam que admiti-las não faria com que eles perdessem a sua “moral” na Unidade. 

Muitos, inclusive, só admitiram isso na entrevista individual. É evidente que era mais fácil para 

eles falar isso para mim, não só pelo julgamento que os outros fariam deles mas também porque 

era o tipo de afirmação que supostamente os ajudaria a manter a sua imagem “positiva” para 

mim. Todavia, acredito que estas também figuravam como um estímulo para que eles próprios 

conseguissem acreditar e lutar pelo que estavam dizendo. Ademais, é claro que o fato de estarem 

em uma unidade de internação acabava pesando muito para que afirmassem com tanta 

convicção que queriam sair do crime. Afinal, naquele momento, estavam vivenciando tão 

somente as suas consequências negativas. 
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Na verdade, desde muito novos, esses jovens enfrentaram questões muito sérias em suas 

vidas. Dessa forma, acredito que mais do que “deixar de ser menino”, importava deixar de ser 

inimputável, pois meninos de fato, poucos deles chegaram a ser. Isso ficou muito claro quando 

conversamos sobre o que representava a adolescência para eles, posto que insistiam em fazer 

referência à infância, como se tivessem pulado desta para a vida adulta. Como se, por não se 

considerarem mais adolescentes, a imagem desta etapa da vida fosse transferida para o 

momento anterior àquele, que era a infância. Some-se a isso o fato de que muitos deles passaram 

a maior parte de sua adolescência cumprindo medidas socioeducativas. 
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Capítulo 5: Vivendo o crime: um momento de deleite 

A partir de uma perspectiva fenomenológica, o sociólogo americano Jack Katz (1988) 

defende que a experiência da transgressão é um processo emocional tão intenso que, já no 

contexto imediato em que acontece, é capaz de oferecer recompensas únicas ao sujeito. Por essa 

razão, é essencial perceber os ganhos subjetivos daqueles que optam por cometê-los e são 

alguns desses aspectos que passaremos a identificar neste capítulo. 

 

 1  “É adrenalina que sobe nas veias” 

Como afirma Katz (1988), o ato da transgressão exerce sobre os sujeitos uma certa 

“sedução”, de modo que é possível encontrar uma satisfação pessoal por meio dele. Portanto, 

não se trata apenas de fortalecer a sua imagem, a partir do reforço, a um ideal de masculinidade 

ou de alcançar um reconhecimento simbólico por meio de uma indumentária, mas também da 

emoção de vivenciar aquele momento de excitação, de adrenalina. A atração que a experiência 

da transgressão pode gerar, por ser uma aventura intensa, uma “situação emocionante”, é real e 

considerável para esses jovens, especialmente na prática do roubo. Tanto pela incerteza do que 

poderia advir do ato quanto pelo risco de estarem lidando com o incerto, essa sensação aparecia 

de forma muito latente na fala dos meus interlocutores, que demonstravam, também, certo 

fascínio por essa exposição ao perigo. 

 

Mateus: É adrenalina, né? O coração acelera e tudo, mas não é de medo, né. É tipo de 

adrenalina que sobe nas veias! (…) Adrenalina... É isso que leva muitas pessoas a 

cometer roubo, né? Porque tem muito jeito da pessoa ganhar dinheiro do crime aí. 
 

Jhonatha: Às vezes não é nem por causa do dinheiro, é por causa da adrenalina mesmo. 
 

Mateus: Porque tem muito jeito de a pessoa ganhar dinheiro no tráfico, entendeu? O 

tráfico também dá muito dinheiro. Às vezes a pessoa tá com muito dinheiro do tráfico, 

mas a pessoa sempre quer... 
 

Pedro: Roubar. Pra curtir uma adrenalina. 
 

Mateus: Não sei o que é que acontece... É porque na hora você tá ali, entendeu? Você 

tá roubando, passa que nem um filme ali. O coração acelera, entendeu? O sangue sobe, 

você entra no carro, sai voado cantando pneu! Que nem quando eu rodei agora aí, foi 

uma adrenalina massa viu, mas eu vim parar aqui, né? Aí fica mal depois... 
 

Pedro: O coração vai a mil! Friozinho na barriga...  
 

Todos eles, sem exceção, como já me referi anteriormente, afirmaram que o crime era 

um vício mesmo, não só pelo “dinheiro fácil” mas também pela situação de estarem vivendo 
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uma aventura. Alguns falaram que, às vezes, ficavam imaginando que eram aqueles 

personagens que gostavam, dos filmes de ação que assistiam. Diziam que nem tudo do crime 

era bom mesmo, mas que estar ali, naquele momento, de alguma maneira, fazia com que eles 

sentissem prazer, como fica claro na última fala de Mateus que continuava apreciando os lucros 

subjetivos que essa experiência lhe proporcionou, mesmo tendo sido preso em função dessa 

situação. 

Dassi (2013) também observou, em sua pesquisa, a importância de se pensar a ocasião 

do crime e a sensação de prazer provocada pela adrenalina do momento. Em suas pesquisas, 

Andrade (2007), Neri (2009) e muitos outros estudiosos, também identificaram o quanto essa 

sensação de adrenalina provocada pelo crime era valorizada especialmente entre os jovens. 

 

 2  O prazer na subjugação do outro 

Young (2010) afirma que o fato de alguns indivíduos manterem um convívio íntimo com 

uma realidade da qual não podem fazer parte gera neles um ressentimento tão acentuado que o 

crime se materializa, também, como uma resposta a ele. Acredito, contudo, que este 

ressentimento é capaz de alcançar níveis tão intensos a ponto de levar, inclusive, a um deleite 

pela transgressão da norma, pelo rompimento com esse sistema que os oprime, especialmente 

em contextos de acentuada desigualdade social e principalmente quando se está inserido em um 

processo como o de sujeição criminal. 

Portanto, o que se observa é que, para além da sensação de adrenalina e de emoção pela 

transgressão, o crime (sobretudo o roubo) se transforma em um momento de deleite para o 

sujeito que o executa, pelo fato de materializar um rompimento com uma ordem que lhe oprime, 

transformando-se em uma reação a essa condição, em um instrumento de resgate simbólico da 

dignidade, em um ato de resistência e de luta por reconhecimento. 

Jhonatha, como já relatei, comentou que um dia o segurança de uma loja o tratou mal, 

porque achou que ele iria roubar, mas que a sua intenção inicial era apenas olhar as coisas 

mesmo. Disse que ficou tão indignado que saiu de lá e foi imediatamente à procura do seu tio 

para assaltar a loja. Perguntei, então, o que ele sentiu ao fazer isso, ao que me respondeu: 

“Quando eu cheguei lá, eu me senti oprimido, mas depois, quando eu voltei de lá, eu me senti 

bem, tá ligado? Um alívio assim, sabe?” 

Nesta situação fica muito evidente que o crime pareceu ser uma experiência que havia 

sido agradável para esse jovem, justamente por ter sido uma resposta a uma ocasião anterior de 
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humilhação, transformando-se, portanto, em uma oportunidade de resistência e, em alguma 

medida, em uma ressignificação dessa vivência. 

 Como também identificado por Neri (2009), a discriminação sofrida por alguns jovens 

pode deixá-los tão irritados a ponto de influenciar diretamente na escolha de suas vítimas. 

Acredito, porém, que tais condições interferem não apenas na escolha da vítima, mas também 

na decisão de entrar ou não para o crime. Afinal, se já são considerados “suspeitos em potencial” 

e, muitas vezes, até tratados como bandidos de fato, por que não ser realmente? É a “profecia 

autocumprida” da qual falava Zaluar (2004) e que, no meu entender, muitas vezes, transforma 

o crime em um ato de resistência e, ao mesmo tempo, de conformismo, tendo em vista que esses 

jovens acabam fazendo aquilo que se espera deles. 

Considerando que o Brasil tem uma configuração social extremamente hierarquizada 

(DAMATTA, 1997), ao retirar um sujeito que ocuparia uma posição de “inferioridade” e colocá-

lo no “controle”, no “comando” da situação, o crime lhe oferece uma experiência diferenciada. 

A partir dessa perspectiva, vivenciar o crime torna-se uma motivação tão relevante quanto o seu 

próprio objeto, posto que passa a atuar como um meio de inversão momentânea dessa típica 

relação de poder. 

Recordando o assalto à minha casa, não me é difícil identificar o deleite envolvido nessa 

inversão. Quando, por exemplo, eles jogaram a carteira profissional (de Procuradora Federal) 

da minha mãe no chão e imediatamente depois decidiram filmá-la de pijama e com medo, 

deixaram evidente que se tratava, também, de rejeitar o que ela representava. Essa profissão, 

esse lugar social ocupado pelas “pessoas da justiça” e o poder que detêm, era que estavam sendo 

simbolicamente inferiorizados, ridicularizados e humilhados. Além disso, findava por reafirmar 

o controle deles sobre a situação. Isso transparece de forma igualmente clara no discurso dos 

meus interlocutores: 

 

Pedro: É bom demais ver todo mundo no chão, todo mundo com medo. Sensação de 

tá no comando, tá no poder. É adrenalina e poder. A primeira vez eu fiquei um pouco 

com medo. Roubei um baú. Aí nós roubou o ônibus, desceu e saiu correndo. Aí eu saí 

já alegre. 
 

Jhonatha: No comando do controle... É de boa ver todo mundo assim com medo. E é 

o seguinte, o cara tá no controle, tem que ver tudo se não vir... 

 

 A questão é que, muitas vezes, esses jovens já vivenciaram tantas situações de 

humilhação ao longo de suas vidas, que essa necessidade de subjugar o outro acaba aparecendo 

de forma ainda mais acentuada. São nessas situações que surge o já comentado “matador de 

inocente”. Estes, por mais que saibam que estão realizando condutas que não são bem vistas 
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entre os próprios bandidos, acabam se deixando levar pela emoção, pelo prazer da subjugação. 

Essa postura não é tratada como de um profissional, mas como de um comédia. Porém, muitas 

vezes, ela acaba sendo “compreendida”, já que todos sabem, ainda que em menor grau, o peso 

da revolta de viver como eles vivem. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Mateus: Tem uns meninos aí que entra aí e é torturado, leva choque, afogamento... 

Tem menino que é sofrido demais na vida aí. Por isso que sai mais revoltado ainda 

(…) Também tem muito menino que sofreu muito quando que era mais criança. 

Necessidade, muitos passou fome, já foi muito humilhado, né. A pessoa não aguenta 

mais conviver com isso, entendeu? Quer outra vida, mas escolhe a vida errada, né (…) 

Tem os que curte a lombra em assalto aí, que bate mesmo pra falar que é o poderoso, 

porque eles, na minha opinião aqui, é aquelas pessoas que nunca tiveram poder, que 

foi sempre humilhado, entendeu? Aí tipo, se põe no poder e tipo, se descontrola, se 

acha todo poderoso. Na minha opinião, é isso. Nunca tiveram poder, aí pensa que não 

tá preso, aí quer tratar mal, entendeu? Na minha opinião, é isso aí. A pessoa que nunca 

teve poder, que nunca teve domínio nas coisas, sempre não foi do jeito que ele quer. 

Tipo, chega no poder, ele quer ser mais que os outros, mas sem saber que todos nós 

aqui somos iguais, né. Se for parar pra pensar todos nós somos iguais, mas é isso aí 

que muitas pessoas não pensam, né (…) É mais por causa da revolta mesmo, né. 

Cresceu humilhado, né, aí quer descontar nos outros. Tipo, a pessoa é revoltada, não 

consegue descontar o que fizeram com ela, aí quer fazer com outra pessoa, entendeu? 

Não importa quem. Quer descontar a revolta neles. Mas isso aí que eu acho errado. 

Cada um tem um modo de pensar diferente, mas eu mesmo não tenho esse modo de 

pensar. Não fez nada comigo, porque que eu vou fazer? (…) Mas tem muitas pessoas 

que chegam e batem na vítima né, da coronhada77, puxa o cabelo, tudo de raiva (…) 

Porque tem pessoa que tem um ódio tão grande no coração que pode saber que vai 

morrer, mas não tá nem aí pra nada, entendeu? Pode levar tiro, pode ficar preso, sai e 

é a mesma coisa. Já conheci vários assim. Já vi morrendo vários também. Levando 

tiro, passando na beira da morte já (...) É a revolta! Que sofreu muito quando que era 

assim mais adolescente, né, passou por muitas coisas, aí a pessoa não aguenta tipo 

relevar. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Leonardo: Muitos acumulam o ódio, entendeu? Pegam tudo isso e canalizam de uma 

forma negativa. 
 

 Ao afirmarem isso, esses jovens admitiam que sentiam que estavam “descontando na 

vítima” uma raiva que eles tinham dentro deles e que não sabiam como canalizar. Assim, eles 

concordavam que, muitas vezes, o crime se transformava em uma válvula de escape para as 

suas frustrações. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Jhonatha: Eu não me considero vítima do sistema não, porque foi nós que escolheu tá 

aqui. Aí nós tem que pagar pelo que fez. Mas aí nós fica aqui nesse sofrimento aí 

quando nós sai pra rua nós desconta tudo nas vítima. Nós não pode bater neles, tem 

que bater nas vítimas. 
 

                                                           
77 Bater com o cabo da arma. 
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Ademais, como comenta Díaz-Benítez (2015, p. 65), em um texto que fala sobre 

humiliation porn, que é um segmento do mercado do fetiche “cuja principal característica é a 

força extrema na realização das práticas, indicando a dominação de um (ou uns) sobre outro 

(s)”, embora estivesse tratando de um contexto aparentemente muito diferente do abordado, 

estava, na verdade, falando sobre um tema muito semelhante: o prazer envolvido na 

dominação/humilhação. A autora acredita que o que estes filmes revelam é que há um prazer na 

hierarquia, na situação de desigualdade, na humilhação, na dor em si, na violência “erotizada e 

espetacularizada”. Para ela, haveria ali “um prazer intrínseco pela ostentação da derrota de um 

diante do exercício de poder e do abuso do outro”, configurando o que ela chama de “estética 

da humilhação” (2015, p. 86). 

Segundo a autora, a fantasia do poder surge, naquele momento, como fator libidinal 

justamente quando ele chega ao seu extremo, quando “recriam-se os ápices da hierarquia social” 

(2015, p. 84). Da mesma forma, percebendo o momento do crime como uma espécie de 

“fantasia de poder”, posto que momentâneo e circunstancial, acredito que exista igualmente um 

fator libidinal que impera e influencia o cometimento do crime, estimulando-o. A partir dessa 

perspectiva, creio que haja uma espécie de fetichização do crime, da subjugação do outro, o que 

acontece, sobretudo, no roubo. As duas situações são tão semelhantes que, em ambos, o medo 

e a dor são justamente as emoções mais importantes para o prazer de quem as pratica. 

A autora fala que, como demonstrou Jaime Ginzburg (2011), a produção cultural 

contemporânea tem espetacularizado a dor no cinema, na literatura, na música, na televisão etc., 

em função de um desfrute que há na contemplação do sofrimento humilhante do outro. Essa 

prática teria levado ao desenvolvimento de uma indústria “consolidada, trivializada, lucrativa e 

massificada”, porque fundamentada em algo que sempre se fez presente na história da 

humanidade, ainda que em diferentes formatos. 

O fato é que o deleite pelo sofrimento alheio, na nossa sociedade, é naturalizado de 

diferentes formas e socialmente aceito em algumas delas. Muitas pessoas estão se alimentando 

desse gozo, descarregando suas frustrações a partir disso, aceitando e consumindo esse tipo de 

material, mas nem por isso são vistas como sádicas ou cruéis. Da mesma forma, admitir que, 

ao chegar ao seu limite, depois de uma vida de submissão, o indivíduo tenha prazer em subjugar 

o outro, não deveria levar a uma conclusão como essa. O crime, por essa ótica, é capaz de 

concretizar esse desejo de domínio sobre o outro, no qual a “violência” se transforma em um 

mero veículo para esse fim. Como afirma Misse (2008, p. 165): “A violência é uma forma de 

produzir e conduzir conflitos e também uma forma de acabar com o conflito, de exterminá-lo”. 
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Neste caso, a “violência” no crime se transforma em um meio de produzir e conduzir esse 

conflito. Mas, internamente, para esse sujeito, é justamente essa violência que o extermina. 

 

 3  Violências 

 A noção de “violência”, para o sujeito ocidental moderno, é percebida como algo 

singular, uma unidade já configurada que prescinde de definição teórica. Essencialmente 

negativa, ela é vista como a manifestação do antissocial, como uma forma de desconsideração 

do outro, como a ausência total de reciprocidade. O reconhecimento social da violência é, 

portanto, uma predefinição restritiva que nega a sociabilidade nela inserida porque 

“implicitamente, a nossa percepção está dominada por uma imagem contratualista da sociedade, 

que deve ser objeto de uma reflexão crítica”. (RIFIOTIS, 2008, p. 162). Assim, a violência, 

muitas vezes, ainda se insere na agenda de estudos das Ciências Sociais sem “um quadro teórico 

específico e dominado por noções muitas vezes autoexplicativas como ‘exclusão’, ‘pobreza’, 

‘periferia’, ‘grupo de jovens’, etc.” (RIFIOTIS, 2006, p. 27). 

 

Isso significa que a análise de determinados fenômenos contidos naquela designação 

está permeada por indignações e prioriza o “discurso denúncia” que passa a ocupar o 

lugar de possíveis “discursos analíticos”. Afinal, a palavra “violência” tornou-se uma 

“espécie de significante vazio” (...) a aparente unidade deste termo resulta de uma 

generalização implícita dos diversos fenômenos que ela designa sempre de um modo 

homogeneizador e negativo (RIFIOTIS, 2006, p.28). 
 

 Destarte, a fim de fazer uma investigação mais analítica e menos moralizante, ao 

trabalhar com “modelos de sociabilidade identificados socialmente como violentos” 

(RIFIOTIS, p. 27, 2006), procurei alcançar uma visão positivada da violência, percebendo a 

capacidade produtiva dos conflitos e compreendendo-a como “um elemento instaurador, 

positivo, negador dos processos de controle e homogeneização” (RIFIOTIS, 2006, p. 9). Essa 

pretensão, portanto, exige que ela seja percebida de uma maneira relacional e contextualizada, 

razão pela qual devo (ou devemos) falar sobre “violências” e não “violência”, a fim de não 

desconsiderar a pluralidade conceitual do termo. Afinal, trata-se de uma categoria polissêmica 

e que por isso não pode ser resumida em uma unidade homogênea e aplicada em qualquer 

circunstância. 

 Assim, para fugir dessas “lógicas estanques”, desses “significantes vazios”, procurei 

observar aquilo que Rifiotis denomina de “caráter vivencial” da violência, perguntando “o que 

as pessoas envolvidas estão tentando fazer, quando estão fazendo, aquilo que chamamos 
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violência” (RIFIOTIS, 2006, p. 26), porque reconheço que “ao dizermos de algo que lhe é 

violento nós não estamos apenas descrevendo um evento, mas intervindo nele” (MISSE, 2008, 

p.165). A ideia, então, era tentar compreender essa categoria a partir dos sujeitos concretos com 

quem interagi, no modo particular em que ela se manifesta entre eles, por meio das suas próprias 

práticas e discursos, libertando a carga valorativa da linguagem e tentando desenvolver uma 

leitura menos moralizante sobre ela. 

 Segundo Rifiotis (2006), a violência atua na construção da subjetividade daqueles que 

a vivenciam na medida em que pode ser vista como uma forma que alguns grupos encontraram 

de “garantir a sua identidade”. Nesse caso, como uma forma de sociabilidade produtiva, de 

autoidentificação do grupo, além de uma linguagem, posto que transformada em uma forma de 

expressão daqueles que possuem uma grande necessidade de comunicar uma demanda por 

reconhecimento, mas que dispõe de poucos meios disponíveis para isso. Por conseguinte, abre-

se um enorme leque de possibilidades de se interpretar um comportamento tido como violento.  

Ter esse cuidado conceitual torna-se imprescindível quando se vive em uma realidade 

em que permanece a visão estática e inalterável de negatividade atrelada à ideia de “violência”, 

exceto quando ela é direcionada a esses sujeitos que hoje acusamos de cometê-la. Isso porque 

a “violência” que decorre do estigma, da exclusão social, da atuação seletiva da Justiça e da 

polícia, muitas vezes, não é vista como algo necessariamente negativo, a depender de quem o 

diga. As violências, portanto, tem referenciais de significado determinantes para a forma como 

serão interpretadas, de modo que, como sugere Rifiotis (2008), cabe sempre indagar a partir de 

qual “sensibilidade historicamente construída” o comportamento está sendo avaliado. Afinal, 

em certos casos, como nos citados, a afirmação de uma violência parece informar-nos mais 

sobre o sujeito envolvido na ação do que sobre o próprio ato perpetrado “por” ele ou “contra” 

ele. 

 Sob essa perspectiva, a “violência” executada no momento do crime poderia ser 

compreendida tão somente como um método usual de exercício profissional, como um conjunto 

de técnicas performáticas a serem empregadas para que esses sujeitos conseguissem alcançar 

seus objetivos, como uma experiência que influencia na construção da própria identidade do 

sujeito, como uma forma de expressar uma demanda por reconhecimento. Poderia, ainda, ser 

interpretada como um mecanismo legítimo de defesa contra uma violência estrutural, como um 

meio de materializar um ideal de justiça, como uma forma de se deleitar a partir da subjugação 

do outro depois de uma vida inteira de submissão e preconceito, ou como tudo isso junto. O 

que estou querendo demonstrar, portanto, é que, para cada sujeito, essa “violência” pode ser 
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percebida de uma forma distinta e, até para ele mesmo, essa também pode acabar assumindo 

diferentes conotações, a depender da situação em que é empregada. Dessa forma, qualquer 

tentativa de buscar totalizar essa experiência procurando reduzi-la a um “denominador 

comum”, a meu ver, seria frustrada.  

Os comportamentos e situações declarados violentos, ao contrário do que quer mostrar 

o discurso contra a violência, não são externos a nós mesmos e exclusivos ao outro, não são 

estrangeiros, mas, ao contrário, permeiam a vida de todos. Apenas se manifestam de diferentes 

formas e em graus variáveis. Muitos desses jovens, por exemplo, conviveram grande parte de 

suas vidas com situações que poderiam ser consideradas como extremamente violentas, o que 

certamente contribui para a “banalização” destas, como dito por eles mesmos: 

 

Mateus: É porque você tá vendo tanta coisa! Você tá armado, você pensa que não vai 

chegar a sua vez, entendeu? Já vi muitos amigos meus morrer aí. Aí nessas horas você 

pensa também. Quando você vê um amigo seu estirado, aí você pensa: “Podia ser eu”. 

Mas aí no outro dia você acorda e nada aconteceu. Nós lembra, mas nós não pensa 

que a gente podia tá lá no lugar deles, entendeu? (…) A violência pra muitos é rotina 

já aqui. Você tá aqui muitas vezes você vê um amigo seu sendo assassinado, entendeu? 

Você vai cometer um crime, você vai roubar, você tá convivendo com a violência, 

entendeu? De um jeito ou de outro a pessoa tenta escapar da rotina, mas não tem jeito. 

Você tá convivendo com a violência. Você tá jogando futebol aqui, ouvindo tiro perto 

de você, você vai ver tá a pessoa lá no chão. 
 

Adão: Eu já vi já muitas vezes. Quando eu ia ali na padaria comprar pão, quando eu 

via era só o cara cortado na faca. 
 

Jhonatha: Eu já vi isso aí muitas vezes também. 
 

Mateus: Assim, ainda é bom quando você não conhece, mas é pior ainda quando você 

tá aqui com um amigo seu, um amigo seu “vou ali”. Quando passa um tempinho é que 

vem a notícia, quando você vê o cara tá estirado no chão. 
 

Adão: É... A rotina é essa, desde pequeno. Eu vi até um parceiro dando umas facada 

no outro. 
 

Sophia: Então vocês acham que pra vocês é mais fácil ser violento, porque vocês 

conviveram com essa violência? 
 

Mateus: É mais fácil do que pra uma pessoa que tipo, as pessoas que já nasceu em 

berço de ouro que tipo nunca viu um morto, nunca viu ninguém matando ninguém 

entendeu? Nunca que vai pensar em querer tirar a vida da outra próxima. Agora, tipo, 

eu cresci vendo morte, entendeu? Qualquer besteirinha que acontecer perto de mim, 

já vou pensar em que, em morte, entendeu? Já vou querer matar, fazer mal ao próximo. 

Agora a pessoa que nunca viu isso, nunca que vai pensar em matar o próximo. Eu 

mesmo já acho assim, né, moleque. Muitas vezes uma discussão já bate na mente: vou 

matar esse cara na rua. É porque você conviveu muito com isso, aí pra você é normal. 

Pra nós é normal. Aí você para pra pensar depois e pensa “é, não vale a pena”, mas na 

hora que o sangue tá quente, se você tiver na rua com arma, você não tá nem aí, você 

mata mesmo, aí você já matou, não tem como mais voltar atrás, entendeu? É a 

violência só gera violência, né? 
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Leonardo: Po, quantos moleques no perrengue, quantos eu não peguei no colo 

baleado, po? Quantos do meu lado? Quantas vezes não parou carro assim do meu lado 

e o moleque tá do meu lado e tomar um bocado de tiro? Po, eu não sentia algo 

diferente, porque pra mim era comum po, pra mim já era clichê aquilo ali. 
 

Marcelo: Eu acho que depende do que a pessoa passa na vida pra ela se tornar uma 

pessoa violenta. 
 

Leonardo: O ódio sempre gera ódio. Violência vai gerar violência. Se eu sofrer uma 

violência aqui pode ser que eu não desconte em ti, mas eu vou guardar e vou trombar 

um ali na frente e descarregar. 
 

Não estou querendo afirmar aqui que o crime é normalizado no espaço-periferia, mas 

que a “violência” que, atualmente, integra o cotidiano das pessoas que lá vivem, seja perpetrada 

pela polícia seja por seus moradores, faz com que ela seja percebida de outra forma, inclusive 

aquela “violência” derivada do estigma. Não é que exista uma naturalização do crime nestes 

espaços, há um convívio com a “violência” que o permeia, o que certamente modifica a maneira 

como ela é assimilada, o que acaba facilitando o seu emprego em certas ocasiões. Nesse 

contexto, as fronteiras do legal e do ilegal são borradas, deixando ainda mais evidente a 

importância de se pensar o aspecto vivencial da violência. 

Essa percepção ficava muito clara para mim em algumas situações, como, por exemplo, 

quando relatava o assalto ocorrido na minha casa. Ao contrário de outras pessoas com quem 

havia comentado, que faziam expressões de espanto, pena, receio e falavam palavras de 

conforto, como se quisessem demonstrar que lamentavam o acontecido, eles pareciam agir com 

muita naturalidade em relação a ele. O espanto, aliás, se dava muito mais pelo fato de o 

assaltante ter usado um facão ao invés de um revólver do que pelo evento em si. Não estou 

querendo dizer que aquelas pessoas, ao contrário deles, lamentassem realmente o evento, mas 

que, para além do choque que as minhas palavras pareciam gerar nelas, parecia haver, também, 

uma preocupação – em função desse estranhamento – de demonstrar uma “solidariedade” que 

eu não observei entre os jovens, afinal, todos eles já haviam vivenciado muitas situações como 

aquela, como afirmavam em suas narrativas. 

O que se está pontuando é que a violência é percebida de forma diferente, a depender 

dos atores envolvidos e das suas percepções nos diversos contextos. Para esses jovens, muitas 

vezes, ela foi introduzida como algo positivo, uma vez que representa um dos valores mais 

importantes da cultura de rua, onde se deu a maior parte da sociabilidade deles. Além disso, 

como já dito, esta também acaba sendo um valor associado a ideais de virilidade, utilizado tanto 

para a proteção deles mesmos e de suas famílias quanto para a preservação de sua imagem local, 

momentos em que o seu uso restaria legitimado.  
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Todavia, essa abordagem precisa ser sempre problematizada para que não acabe 

fundamentando a percepção determinista de que, tendo nascido em um ambiente em que são 

mais comuns comportamentos que nós (indivíduos externos a essa realidade) interpretamos 

como violentos, esse sujeito, necessariamente, seja visto como alguém “violento”, ou pior, 

como um criminoso em potencial, isto é, isso não pode ser transformado em uma condicionante. 

Essa reflexão é válida para demonstrar que, para compreender a atitude desse sujeito, cujas 

ações são externamente tipificadas como violentas, é necessário que o conceito de violência 

seja desenvolvido a partir dele e não de alguém alheio à sua realidade. Tanto é que apenas um 

entre os meus dez interlocutores afirmou que se considerava uma pessoa violenta, mesmo que 

todos eles vivessem do crime. O que ficava claro para mim era que a “violência” empregada 

pelo indivíduo para executar o crime não tinha nenhuma relação com o fato de ser, ou não, esta 

pessoa, alguém realmente “violento”. Como já dito, eles diziam que podiam até ter sido 

violentos em alguns momentos, mas que não eram violentos. Eles acreditam que o crime pode 

até “conter” atos de violência, mas que não é, por si só, uma violência ou, mais ainda, que o 

fato de cometê-los faz deles, necessariamente, pessoas violentas. 

 

Pedro: Eu sou violento só com os meus inimigos. Respeito todo mundo. Sou tranquilo. 
 

Mateus: A população às vezes pensa isso (que eles são maus), porque nós assassina 

alguém, entendeu? Mas muitas vezes é mais precisão mesmo. É o que acontece, 

entendeu? A pessoa quer te matar, você não vai morrer, entendeu? 
 

Adão: Já fui violento já, mas com as vítimas que eu roubava nunca fui violento não. 

Só mesmo com os vagabundos. 
 

Marcelo: Em certo ponto, eu acho eu violento. No caso, quando eu vou assaltar lá eu 

vou usar a violência, eu vou usar o psicológico, usar a violência, usar a arma que eu 

tô na mão no assalto, em certo ponto eu acho eu violento, mas só em certo ponto... 
 

 É evidente, porém, que o fato de estarem direcionando esse discurso para mim também 

influenciava nele, como já pontuado. Até porque, quando estavam conversando entre eles, não 

a “violência” em si, mas a agressividade e a capacidade de serem violentos eram avaliados de 

forma extremamente positiva. Afinal, o uso da violência se constitui em uma parte fundamental 

da construção social do bandido. 

Importante, também, que se perceba que, como dito por Rifiotis (2006, p.8), “o discurso 

sobre a violência não compreende apenas a fala, nem é consciente para quem o enuncia: ele 

também é o não-dito ou o silenciado, um conjunto de enunciados, práticas e falas, que garantem 

a circulação das imagens sobre a própria violência”. Essa ponderação me colocava também 

numa necessidade de pensar sobre o silêncio dos meus interlocutores ao passarem pelos ATRS, 
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suas cabeças baixas enfileiradas em um passo pesado quando circulavam pela Instituição, ou 

mesmo suas mãos que involuntariamente ficavam para trás, mesmo quando não eram obrigados. 

Seus corpos carregavam a marca desse processo de sujeição criminal. Será que não seria isso, 

também, uma violência? 

É evidente que existem casos em que nem o próprio sujeito consegue interpretar uma 

situação como violenta (segundo a percepção mais usual do termo), porque simplesmente não 

tem subsídios ou referenciais suficientes para questionar sua posição a ponto de estranhá-la. De 

uma forma ou de outra, o que procurei, mais do que empoderar esses sujeitos para que pudessem 

perceber as violências a que estavam submetidos78,o que, aliás, acredito que eles sabiam muito 

bem, foi tentar entender os sentidos que eles criavam a respeito daquilo que a sociedade 

interpretava como um ato de violência. 

 Diante do exposto, importante que fique claro que, assim como Rifiotis, a minha 

intenção não é fazer uma “defesa da violência” ou estimulá-la, mas tão somente problematizá-

la, retirando-a desse lugar cuja negatividade parece óbvia. O meu objetivo nunca foi fazer uma 

pesquisa contra a violência, mas sobre ela. É questioná-la, ao invés de rejeitá-la ou afirmá-la. É 

tentar compreendê-la assumindo a complexidade que envolve essa questão e, por isso, aceitando 

a impossibilidade de resolvê-la inteiramente. 

 Isso também não quer dizer que eu não esteja reconhecendo a “violência” ou a “falta de 

segurança pública” como um problema social. Estou apenas deixando claro que, para 

compreender todos esses processos, para tomá-la como objeto científico, precisamos 

reconhecê-la como uma categoria multifacetada e de caráter descritivo-qualificador. No meu 

campo de pesquisa, o que posso dizer é que a “violência” empregada pelos meus interlocutores 

em seus roubos (que foi a situação que me detive a avaliar), se apresentava muito mais como 

um espaço de poder e resistência, como uma estratégia de empoderamento, como uma técnica, 

uma performance, um processo de construção de si e busca por reconhecimento. 

 

                                                           
78 Aliás, como já dito, acredito não ser esse o papel da antropologia. 



139 

 

 4  Performances 

 

 4.1  Sobre crime e suas performances 

 Como afirma Langdon (2006), os teóricos mais influentes no Brasil, quando se está 

tratando de antropologia e performance, são Victor Turner (1982, 1988) e seu colaborador 

Richard Schechner (1988, 1993, 2002), além de W. Benjamin (1985), John Austin (1975) e 

Stanley Tambiah (1985, 1996). Segundo a autora, o termo “performance” tem sido utilizado 

com conotações variadas, a depender do pesquisador que o emprega, o que a fez crer que 

existem, na verdade, muitos paradigmas da performance no Brasil. 

 Neste trabalho, utilizaremos a noção de performance de Goffman (2011), embora a 

maior parte das conclusões prévias aqui delineadas tenham sido obtidas a partir da narrativa 

dos jovens sobre as performances que executavam, além, obviamente, daquelas situações que 

observei no evento que ocorreu na minha casa e durante o próprio trabalho de campo.  

Para esse autor, o “mundo social” é visto como um “palco” em que os indivíduos, 

identificados como “atores”, representam seus papéis sociais. Estes, apesar de minimamente 

preestabelecidos, são orientados de acordo com a expectativa da “plateia”, que são os demais 

indivíduos com os quais se está interagindo. O desempenho de papéis sociais pelos atores é o 

que Goffman (2011) chama de ritual da vida cotidiana. Neste, os participantes atuam como 

autorreguladores de encontros sociais, mobilizados por meio de um ritual que, apesar de 

“estabilizado normativamente”, é mutante. Segundo Goffman (2011, p. 9), a interação face a 

face constitui 

 

(…) a classe de eventos que ocorre durante a copresença e por causa da copresença. 

Os materiais comportamentais definitivos são as olhadelas, gestos, posicionamentos 

e enunciados verbais que as pessoas continuamente inserem na situação, 

intencionalmente ou não. Eles são os sinais externos de orientação e envolvimento – 

estados mentais e corporais que não costumam ser examinados em relação à sua 

organização social. 
 

 De acordo com o autor, o objetivo desse tipo de pesquisa seria “descrever as unidades 

naturais de interação (…) e descobrir a ordem normativa que vale dentro dessas unidades” 

(GOFFMAN, 2011, p. 9) ou, ainda, “identificar os incontáveis padrões e sequências naturais de 

comportamento que ocorrem sempre que pessoas entram na presença imediata de outras” 

(GOFFMAN, 2011, p. 10). Assim, mesmo não considerando que o crime seja uma unidade 
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“natural” de interação para todos, acredito que, para alguns indivíduos, ele passa a ser, e é a 

partir desses sujeitos que pretendo compreender essa ordem normativa. Isso porque, quanto 

mais dialogava com meus interlocutores e refletia sobre o assalto que vivi, mais ficava claro, 

para mim, que o momento do crime era também uma espécie de “ritual”, que contava até com 

regras bem definidas. 

 A proposta do autor é fazer aquilo que chama de “sociologia das ocasiões”, que seria 

destinada a refletir sobre as atividades interacionais temporárias que surgem a partir dos 

encontros. Não se trata, então, de pensar o indivíduo e a sua psicologia, mas os momentos e 

seus indivíduos. 

 Goffman (2011) chama de linha o “padrão de atos verbais e não verbais com o qual ela 

(a pessoa) expressa sua opinião sobre a situação, e através disto sua avaliação sobre os 

participantes, especialmente ela própria” (GOFFMAN, 2011, p. 13). Segundo o autor, não 

importa se a pessoa quer realmente fazer isso, isto é, assumir uma linha, porque ela sempre o 

fará. Apesar de haver certa liberdade para que a pessoa escolha e desempenhe o papel escolhido, 

a tendência é que esta seja “de um tipo institucionalizado legítimo” (GOFFMAN, 2011, p. 15). 

Porém, ainda que todos acreditem que ela assumiu uma determinada posição mais ou menos 

voluntariamente, sabe-se que ela sempre terá considerado previamente a impressão que os 

demais presentes teriam sobre ela, justamente para que seja capaz de lidar com isso. 

 Já a fachada seria “o valor social positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para 

si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu durante um contato 

particular. A fachada é uma imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados” 

(GOFFMAN, 2011, p. 14). Desse modo, o orgulho seria o dever compulsivo de manter a 

fachada para si mesmo e a honra, o dever compulsivo de mantê-la para os outros, para as 

unidades sociais mais amplas que os apoiam. 

 Para o autor, a depender dos atributos do indivíduo e da natureza convencionalizada do 

encontro, ele irá dispor de um pequeno conjunto de linhas e fachadas para escolher. Ocorre 

que, em função da sujeição criminal, acredito que o bandido dispõe de possibilidades ainda 

mais limitadas de interação. O fato é que esses indivíduos não possuem muitas condições de 

manutenção da fachada, (se compreendida enquanto valor social positivo) de modo que se veem 

praticamente coagidos a reafirmarem a sua identidade social deturpada, já que é a que dispõe. 

Isso acontece porque, como já demonstrado, ao contrário do estigma ou da simples 

incriminação, o processo de sujeição criminal passa a incorporar o crime à identidade do sujeito.  
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Assim, quase todas as interações desse indivíduo acabam sendo afetadas por esse 

processo, de modo que surge, para ele, a necessidade de desenvolver um código ritual 

diferenciado não apenas para o momento do crime. Caso se tratasse de uma simples 

incriminação (por estelionato, por exemplo), talvez o momento do crime fosse o único a exigir 

desse sujeito formatos diferenciados de interação. Entretanto, como este ato fica marcado em 

sua identidade e persegue quase todas as suas relações sociais, essa necessidade de negociação 

acaba se impondo sobre ele e se prolongando para além da ação criminosa. Nesse caso, surge 

uma necessidade de que o ritual esteja direcionado à preservação de uma imagem que 

socialmente é tida como negativa, ressignificando os valores que estão em jogo.  

Por outro lado, isso não significa dizer que essa imagem virtual negativa não seja 

reapropriada por ele e por seu grupo e passe a ser interpretada como positiva. Como já dito, a 

agressividade, por exemplo, que usualmente é tida como negativa, surge de forma positivada 

entre seus pares em algumas situações. Sendo assim, o mesmo esforço que seria realizado para 

a preservação da fachada, passa a ser utilizado para manter a “imagem do bandido”, através de 

um gestual, de uma estética, de uma forma de projetar a voz que passa a ter um ritmo mais 

arrastado, etc. 

 Dessa forma, acaba surgindo entre eles uma espécie de “padronização do 

comportamento” baseado em “guias de conduta extraoficiais”. Essas “regras de conduta”, 

mesmo não sendo as mais usuais, acabam se impondo sobre o indivíduo da mesma maneira. De 

acordo com o autor, isso acontece de forma direta por meio de obrigações que estabelecem 

como o indivíduo deve se conduzir moralmente, e de forma indireta, por meio de expectativas 

que definem como os outros deverão agir moralmente em relação a ele. Isso por que 

 

Quando um indivíduo se envolve na manutenção de uma regra, ele tende a também se 

comprometer com uma certa imagem do eu. No caso de suas obrigações, ele se torna, 

para si mesmo e para os outros, o tipo de pessoa que segue essa regra em particular, o 

tipo de pessoa que naturalmente esperamos que o faça. No caso de suas expectativas, 

ele se torna dependente da suposição de que os outros realizarão apropriadamente as 

obrigações deles que o afetam, pois o tratamento que eles concedem ao indivíduo 

expressará uma concepção dele. Ao se estabelecer como o tipo de pessoa que trata as 

outras de uma certa forma, e é tratado por elas de uma certa forma, ele precisa garantir 

que será possível para ele agir e ser esse tipo de pessoa (GOFFMAN, 2011, p. 54). 

 
 

 Assim, depois de criada uma expectativa social sobre o sujeito, isto é, de ele assumir 

publicamente a sua imagem de bandido, ele passa a ter que seguir algumas regras de conduta, 

enquanto as pessoas passam a ter que fazer o mesmo em relação a ele. Em alguns momentos, 

estes comportamentos podem ser sentidos como um dever oneroso, se colocando contra a 
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vontade real do indivíduo, o que também não impede que, em outros, estes lhe pareçam 

prazerosos. O que importa é que aquelas regras deverão ser cumpridas, de uma forma ou de 

outra, para que os envolvidos não corram o risco de se tornarem “desacreditados”. Mas, ainda 

que isso aconteça, o ato continuará se colocando como uma comunicação de confirmação dos 

seus dos envolvidos. 

 

Na verdade, a maioria das ações guiadas por regras de conduta são realizadas sem 

pensar, e o ator questionado diz que as realiza "sem motivo" ou porque ele "teve 

vontade" É apenas quando suas rotinas são bloqueadas que ele poderá descobrir que 

suas açõezinhas neutras são o tempo todo consistentes com as propriedades de seu 

grupo e que seu fracasso ao realizá-las pode se tomar uma questão de vergonha e 

humilhação (GOFFMAN, 2011, p.53). 
 

 Portanto, a preocupação em manter a fachada continua fazendo parte dessa ordem ritual, 

só que ela acaba ficando restrita às interações com os familiares ou com os amigos de fora do 

crime, ou seja, nas situações em que a sua identidade não se encontra “totalizada” na ideia do 

bandido. Quando, portanto, ainda restam possibilidades de negociação de uma outra imagem. 

Isso é possível porque o indivíduo não possui apenas um “papel social”, ele é múltiplo, de modo 

que se torna necessário “entender que, num certo sentido, ele não participa como uma pessoa 

total, mas sim em termos de uma capacidade ou estatuto especial; resumindo, em termos de um 

eu especial” (GOFFMAN, 2011, p. 55), o que permite ao sujeito manejar seus comportamentos 

para criar certas imagens específicas ainda que, quando comparadas, estas possam parecer 

realmente contraditórias. 

 

 4.2  É preciso manter a imagem do “sujeito mau” 

 Em seu estudo sobre gangues e galeras do Distrito Federal, Andrade (2007) observa 

que quando aquelas se reúnem para brigar entre si, “o lúdico, o violento e as fantasias muitas 

vezes se misturam, podendo dar às trocas de violência uma dimensão ritual” (ANDRADE, 

2007, p. 64). Do mesmo modo, Aquino (2009) também acredita que, ainda que dispostos a atirar 

em casos de resistências ou imprevistos, a dramatização da violência diante das vítimas é um 

recurso muito comum entre os praticantes de crimes, até porque acredita que é isso que se espera 

deles. Na mesma direção, acredito que há uma “dramatização da violência” no momento do 

crime, que há nele, uma “dimensão ritual”. Ocorre que para o bandido, essa “performance” não 

deve permear tão somente o momento do crime em si, mas se estender a outros espaços de 

interação. Manter a imagem do bandido, portanto, torna-se um elemento essencial ao mundo 



143 

 

do crime, seja durante a sua ocorrência ou como um modus operandi que o situa dentro de um 

grupo, já que corresponde à representação social que se constrói sobre essa figura. Como 

afirmam Cara e Gauto (2007, p. 181) “A violência aparece também como um recurso à 

preservação da autoimagem: ser violento e/ou envolvido com a criminalidade confere status 

social (…) A violência enquanto afirmação de identidade necessita de uma plateia já que 

comunica ao se romperem as regras e recorrerem à violência”. 

 Neste sentido é que Katz (1988) fala sobre a importância de tornar pública a imagem 

associada à ideia do “sujeito mau” (badass), o que acaba fazendo com que eles passem a acionar 

uma postura tão dramaticamente agressiva, que esta se torna quase espetacular. Essa 

demonstração precisa comunicar ousadia, esperteza e disposição para matar. Não basta ser 

bandido, é preciso que as histórias perigosas a que sobreviveram, sempre contadas com emoção 

e em meio a movimentos e sonoplastias, sejam capazes de evidenciar sua coragem. É necessário 

que as marcas em seus corpos relembrem sua destreza, sua força e sua capacidade para suportar 

a dor. Nessa lógica de exibicionismo, o número de homicídios cometidos e o enaltecimento dos 

próprios feitos no crime tornam-se mecanismos indispensáveis para a formulação dessa imagem 

do “sujeito mau”. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Elias: Se eu contar as coisas que eu já fiz aqui a senhora ia sair daqui aterrorizada. 
 

Sophia: Por quê? 
 

Elias: Porque eu já fiz muita coisa ruim. 
 

Sophia: Tipo o que? 
 

Elias: Tipo muita coisa ruim com os meus inimigos. A senhora vai chorar, certeza. 
 

Sophia: Não se preocupe, trouxe meu lenço. (Risos) Mas o que lhe motivava? 
 

Elias: A vingança... Eu fui considerado o menino, o menor, mais perigoso de Santa 

Maria. Se a senhora entrar no Facebook, é só colocar “menor mais perigoso da Santa 

Maria-DF” que vai aparecer lá minha foto. 
 

Sophia: Porque você acha que você foi considerado isso? 
 

Elias: Porque eu não tinha dó não. Era meu inimigo eu pegava pela camisa e atirava 

na cara pra ver o sangue espirrar na minha. 
 

Sophia: Porque isso com o sangue? 
 
Elias: Porque quando você atira numa pessoa à queima roupa o sangue espirra em tu. 
 

Sophia: Sim, mas porque você sente prazer nisso? 
 

Elias: Porque era meu inimigo, né. Nunca fiz nada contra ninguém assim do nada não. 
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 A postura intimidadora de Elias, combinada com os agressivos e sanguinolentos relatos 

que sempre fazia questão de narrar enquanto dizia, com orgulho, ter sido o adolescente mais 

violento da cidade satélite onde morava, no início da pesquisa, de fato, me incomodaram. “Pode 

olhar aí na internet pra saber quem eu sou”. Ele dizia e se enrobustecia deixando claro o prazer 

que tinha em relembrar constantemente do seu poder no mundo do crime. Fosse para mim, para 

os colegas, ou até para que ele mesmo não se esquecesse disso. Nos primeiros encontros, Elias 

sempre me fitava com um olhar firme e desafiador e eu desejei, verdadeiramente, que ele não 

quisesse mais participar dos encontros, mas, obviamente, não a ponto de excluí-lo ou de sentir 

que isso me impediria de dar continuidade à pesquisa. 

Em um dado momento, Elias foi conduzido ao módulo do castigo por ter, supostamente, 

olhado para um professor de forma ameaçadora, onde passou duas semanas. Em função disso, 

ele não pôde realizar os dois últimos encontros com o grupo e observei que a sua ausência foi 

marcante na mudança da postura dos demais. De repente, todos pareciam mais participativos e 

sensíveis, mais abertos para falar sobre fragilidades e problemas, o que deixava ainda mais claro 

para mim a importância, entre eles, de manter essa imagem do “sujeito mau” diante dos demais. 

Inclusive, somente nesses dois últimos encontros foi que eles se sentiram à vontade para 

confessar que queriam sair do crime e alguns já tinham até planos traçados. É evidente que, 

com o tempo, eles também foram adquirindo mais confiança em mim, o que facilitava essa 

“abertura”. Entretanto, a diferença de comportamento do grupo foi tão destoante a partir desse 

evento, que não poderia supor que isso teria se dado tão somente por causa do nosso tempo de 

convivência. 

Os três primeiros encontros foram muito desafiadores para mim, não só pelo que Elias 

representava, ou pelas ameaças indiretas que tentava fazer, mas, sobretudo, pela postura 

agressiva e provocadora que parecia despertar nos outros jovens. Por outro lado, eu fui 

aprendendo a lidar melhor com a postura dele, tanto que tivemos uma longa entrevista 

individual. Também, aos poucos, ele foi se aproximando de mim, demonstrando até certas 

preocupações como, por exemplo, quando falou para eu ter cuidado andando sozinha com o 

meu computador por aí. No dia em que fui embora da Unidade, se despediu com carinho e 

agradeceu por tê-lo escutado. O que eu ia percebendo era que, mais do que para mim, eles 

precisavam mostrar para os outros que não eram comédia. Eles não podiam correr o risco de 

virar esparro: 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
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Sophia: Você se considera uma pessoa ruim? 
 

Marcelo: Na vista dos outros é ruim, né. 
 

Sophia: E pra você? 
 

Marcelo: Rapaz, o cara tem que usar a ruindade dele, né, se for bom demais os outros 

passa por cima. (…) Em certos momentos, sim. 
 

Sophia: Por quê? 
 

Marcelo: Porque eu tenho que precisar dela. Se eu não for ruim eu vou tá baixando 

meu cano pros outros. Os outros vão vir pra cima de mim e vão me botar pra esparro. 

Se eu não for ruim, se eu não for agressivo. Igual aqui, tem hora que se tu abaixar a 

cabeça e deixar os outros falar mais alto que tu, fi, tua moral perdeu, é o comédia. Aí 

o cara tá lá gritando com ele lá. 
 

(...) 

 

Marcelo: Po, porque é assim “Po, tá com o revólver?” “Tô com o oitão aqui”. “Tá 

com bala?” “Tá”.  “Então, bora. Vamo dar tiro ali”. “Aonde?” “Naqueles bicho lá?” 

“É!” “Bora!” 
 

Sophia: Mas você nunca sentiu ressentimento de matar alguém? 
 

Marcelo: Po, eu não sei te dizer, por que eu nunca matei. 
 

Sophia: Como assim? 
 

Marcelo: Ri sem jeito. É que eu já fui pra dar tiro, mas nunca vi um pilantra moscando. 
 

 Pelos comentários de Marcelo ao longo dos encontros e até mesmo naquela entrevista, 

eu jamais poderia imaginar que ele nunca havia matado ninguém. Independente dos motivos 

que o tenha levado a não fazê-lo, certamente não foi porque “nunca viu um pilantra moscando”. 

Entretanto, o que se evidenciava era que, mesmo para mim, esta não era uma coisa muito fácil 

de assumir. O mesmo aconteceu com outro jovem que também só descobri que nunca tinha 

cometido homicídio no dia da entrevista individual. Esse não era o tipo de comentário que eles 

podiam fazer na frente dos demais e a razão era clara: 

 

David: É porque nessa cadeia aqui é um querendo ser mais que o outro. É um querendo 

ser mais bandido que o outro. 
 

 4.3  A performance do roubo 

 Como afirma Goffman (2011, p.45), “o próprio código ritual requer um equilíbrio 

delicado, e pode ser facilmente perturbado por qualquer um que o mantenha avidamente demais 

ou de menos, em termos dos padrões e expectativas de seu grupo”. Assim, no momento do 

crime, o equilíbrio ritual se dá justamente quando eles executam adequadamente seus papéis de 
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“sujeitos maus”, de bandidos e, “nós”, de “vítimas”. Questionar esses papéis, essa “ordem”, 

ameaçando reagir, por exemplo, nos tornaria possíveis agressores, o que os faria perder essa 

posição e, consequentemente, os colocaria no “papel” de “vítimas”, alterando o equilíbrio ritual. 

Isso os obrigaria a reforçar a sua posição de “sujeito mau”, acentuando o nível de agressividade 

comumente utilizado, para que a “vítima” passe a acreditar, de fato, na sua capacidade e 

disposição para levar essa “situação de violência” a um nível máximo (a qual, até então, só teria 

sido ameaçada). 

Assim, retomando o assalto que vivenciei, fico ainda mais certa de que nenhuma relação 

é totalmente de submissão, não há dominação plena, mas disputa e conflito. Como uma corda 

em que as duas partes precisam equilibrar as forças para evitar que aquela situação se 

desestabilize. Embora aqueles dois jovens que me assaltaram procurassem se impor, estar 

exercendo o “papel de vítima” não me parecia ser o mesmo que a ausência de autonomia, porque 

tudo ali precisava ser constantemente negociado e o sucesso daquele momento dependia desse 

entendimento. Gregori (1989), em uma pesquisa que realizou sobre mulheres e suas relações 

ditas violentas, afirmou que não acredita que o papel da vítima “esteja associado à passividade 

(ausência de ação) e que o do algoz seja ‘uma atividade destruidora e maniqueisticamente 

dominadora’” (1989, p. 167). Do mesmo modo, defendo que, mesmo em se tratando de crimes, 

essa relação dita violenta não pode ser de completa dominação. 

 Neste sentido, o equilíbrio se mantém justamente nessa “medida ideal” de “violência” 

que precisa ser empregada pelo bandido para garantir o medo da vítima. Mas isso depende da 

execução satisfatória daqueles papéis e do controle das emoções, sobretudo do medo, de ambos 

os lados. Dessa forma, esse sentimento, que é essencial para o sucesso do crime, pode, também, 

ser a sua desgraça. Assim, a “performance” é fundamental para que tudo “corra bem”, posto 

que o bandido precisa se fazer acreditar, isto é, fazer a “vítima” crer na ameaça sem levá-la ao 

desespero, já que isso também poderia conduzi-la ao descontrole emocional, dando brechas ao 

imprevisível, como a uma reação da vítima, o que o obrigaria a fugir ou a matá-la, condutas que 

não seriam interessantes para ele. Afinal, se uma fuga tornaria o ato mais arriscado, um 

latrocínio o tornaria mais gravemente punível, além do risco de não se conseguir obter o lucro 

desejável com a empreitada. Como afirmou Greogori, (1989, p.172): “o medo alimenta a 

cumplicidade” e é justamente, agindo de ambos os lados, que ele mantém o equilíbrio desse 

momento. Não podendo, portanto, ser muito maior em nenhum deles. 

 

Mateus: Muitas vezes, a pessoa aponta e desaponta, fica ali... Mas o cara tem que ser 

ruim mesmo, o cara não pode ser muito bonzinho, entendeu? Por isso que a pessoa 
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pensa que o cara é ruim por causa disso, entendeu? (…) Tipo: “Calma, tá tudo certo, 

meu nome é tal”. Não pode não senão a pessoa pensa “ah” e tenta correr. Aí o que a 

pessoa vai fazer? A pessoa correndo, levou seu dinheiro. Tem muitas pessoas que 

atiram, entendeu? Por isso mesmo que você tem que ser ruim! Tem que chegar, tem 

que puxar e tal: “Vai, me dá o dinheiro”, tem que anunciar o assalto, puxar a arma, 

entendeu? É isso aí! 
 

Sophia: E o povo reage mesmo? 
 
Vitor: Reage! Aí o cara faz uma besteira da vida do cara. O cara só vai se atrasar, mas 

se deixar ele vai querer tomar a máquina e vai querer matar nós e vai sair como 

legítima defesa. Mas antes eles do que nós. 
 

Jhonatha: É o lugar onde os menor tão matando mais. Mas é porque os cara tão 

desacreditando, aí os menor tão passando a tora mesmo. É... Se reage, morre. Mas 

reagir é mal, é latrocínio. 
 

Mateus: O cara chega no assalto fala até grosso! A pessoa não pode ser muito boa, 

porque senão a pessoa confunde bondade com outra coisa aí já quer fazer miséria. Já 

pensa que você não vai fazer nada. Por isso que muitas vezes você não pode ser bom 

demais, já tem que tirar a arma mesmo, entendeu? Até que não é bom não, mas a 

pessoa tem que mostrar a arma mesmo. Tem que botar muitas vezes na cabeça da 

pessoa. Eu não gostava muito não. Muitas vezes eu já tive que apontar arma, 

engatilhar e a pessoa: “Não!” A pessoa, muitas vezes, tem que ser ruim pra não sair 

nada errado da pessoa falar: “Não, ele é bestinha” e querer fugir, querer fazer alguma 

coisa. A pessoa tem que ser ruim em um certo momento, tem que ser ruim, mas tem 

que se controlar né. Tem que saber o limite das coisas. 
 

 O roteiro já é conhecido pelos dois personagens, basta que eles executem seus papéis e 

a manutenção desse equilíbrio depende, especialmente, dessa negociação. Assim, conseguir ser 

convincente a ponto de fazer com que o outro não desacredite da sua intenção passa a ser um 

elemento fundamental para a ocorrência satisfatória do crime. Ao mesmo tempo, ele não pode 

levar o outro ao desespero, posto que isso poderia conduzi-lo a uma atitude de pânico, 

impensada. 

 A performance, então, é iniciada pelo ladrão que comunica, através da anunciação do 

assalto, o que está por vir e depois seguem, em alternância, momentos em que se deve procurar 

amedrontar ou acalmar a “vítima”, a depender de como esta irá reagir a tudo isso. Para 

convencer a “vítima” da sua disposição para executar as ameaças feitas, o mais comum é dar 

cabadas79 ou “jogar com o psicológico”80. Porém, eventualmente, eles reconhecem que é 

preciso acalmá-las. Nestes casos, eles tendem a procurar “humanizar” a sua imagem, pedindo 

calma e dizendo que tudo vai ficar bem, mas sem excessos! Ao dizerem que “tudo está nas mãos 

delas” (das vítimas), eles conseguem transferir a elas, ainda que momentaneamente, a ideia de 

que também estão participando de forma ativa daquela situação.  

                                                           
79 Bater com o cabo da arma. 
80Olic (2000) também comenta que se deparou com a importância de entrar na mente (no psicológico), da “vítima”, 

“apropriando-se das fraquezas e medos como forma de assujeitamento e coação” dela. (OLIC, 2000, p.111) 
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De uma forma ou de outra, o importante é que o ladrão consiga transmitir uma ideia de 

realismo, isto é, que consigam levar o outro a acreditar que a “violência”, ou a sua iminência, 

são ameaças reais. A percepção do crime como uma “arte” fica muito clara na frase que Elias 

tanto gostava de repetir, orgulhoso, sobre ele mesmo: “quem nasceu pra ser do crime, desde 

pequeno tem talento”. Eles precisam, portanto, dominar todas as técnicas do roubo e “ter 

talento” para fazer com que a vítima não desacredite deles. É neste momento, da performance, 

que eles demonstram que aprenderam bem o processo de construir a sua imagem de bandido. 

É a etapa em que o aprendizado vai ser posto à prova em última instância, a performance será 

executada e avaliada, tanto por seus pares quanto pelas vítimas. Seguem exemplos de algumas 

técnicas empregadas pelos meus interlocutores para o exercício satisfatório dessa empreitada. 

 

Mateus: Rapaz, já tentaram me roubar uma vez, mas não levaram nada não. Eu tava 

na parada do shopping, eu de calça, de tênis... Eles viram o tênis, uma prata aqui na 

mão, aí foi me roubar e já viu aqui as tatuagem. Ali entre o Riacho Fundo e o Recanto. 

Aí os cara vieram perguntar e eu já falei: “Não, eu moro aqui do outro lado”. Aí os 

cara já viram as tatuagem, já viram que eu era do corre, aí saíram fora. Aí já chegou: 

“Ah, me dá sua prata”. Aí eu: “Tu é doido, é?”. Já vi o braço do cara, o cara não tava 

nem armado. Eu roubava, entendeu? Eu sei que quando a pessoa tá armada e vai 

roubar, não vai ficar batendo assim não, já arrasta logo e anuncia o assalto, entendeu? 

Tipo, a pessoa tá armada aqui, muitas vezes não pode arrastar, mas você já mostra 

logo a arma assim. Se é tipo um lugar movimentado, nós mostra, mas depois nós 

guarda pra tipo se passar um policial não se ligar na cena, entendeu? Mas tipo ele 

mostra. Agora tipo o cara que ficar batendo, já pode saber que não tá armado. 
 

(...) 
 

Pedro: Sempre tem que revistar, né, pra ver se é polícia. 
 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Erick: Se ele tiver cometendo um assalto e ele não for ruim, não usar aquela ruindade 

dele, fechar a cara, xingar e bater na vítima se precisar ou então só usar o psicológico, 

entrar na mente da vítima, a vítima vai cair pra cima dele. Não vai ter medo dele. 

Porque ele precisa da vítima pra ter medo. Se ele não tem a vítima pra ter medo, se a 

vítima for e reagir, como muitas vezes acontece, aí se ele não tiver o sangue frio, a 

maldade dele pra atirar na vítima, quem sabe a vítima não vai pegar o revólver e atirar 

nele? 
 

Sophia: E alguém que fique assim chorando demais, você faz o que? 
 

Erick: Rapaz, eu já mando calar a boca, já começo a xingar logo e se não calar eu já 

começo a entrar na mente. Tipo, eu não fiz, mas vou falando que já fiz. Assim, o que 

eu nunca fiz e ela não sabe, eu fico falando que vou fazer com ela, entendeu? 
 

Para eles, o psicológico é o mais importante, porque é o que faz com que a “vítima” 

fique mesmo com medo. Nesses casos, é muito comum que eles inventem até coisas que nunca 

fizeram a fim de amedrontá-la. Como neste episódio contado por Marcelo, quando ele se 

deparou com uma pessoa dormindo dentro do carro que foi assaltar com um amigo: 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 
Sophia: E o que você fez quando percebeu que ela estava lá dentro? 
 

Marcelo: Fiquei só entrando na mente, ameaçando, falando que eu já tinha matado 

cinco com a pistola... Só que nunca tinha matado nenhum na verdade (risos). Isso é o 

psicológico! Só tocando terror! 
 

Díaz-benítez (2015) observa que os fetiches estudados por ela, embora não seguissem 

um script, justamente para tentar se aproximar de uma ideia de realismo, isto é, ainda que o 

impulso, o improviso e a imprevisibilidade estivessem em jogo, aqueles que os executavam 

empregavam mais ou menos uma série de técnicas e estilos que se caracterizavam como uma 

espécie de ritual, ainda que utilizados de acordo com a intensidade que cada cena suscita. Da 

mesma forma, acredito que o crime conta com uma série de técnicas específicas que devem ser 

empregadas em cada momento, mas que, evidentemente, não retiram do ladrão a necessidade 

de ter de se ajustar aos imprevistos que possam ocorrer. Trata-se, portanto, de uma performance 

criativa. 

 Entretanto, a revolta vivida por esses jovens, em razão do processo de sujeição criminal, 

da forma como são tratados pela polícia e da série de “violências” a que estão submetidos nas 

unidades socioeducativas, terminam por potencializar a sensação de prazer e excitação em face 

da situação de humilhação e sujeição da vítima, já que isso os possibilita inverter os lugares 

dessa ordem a qual estavam submetidos. Isso pode acabar levando o jovem a ultrapassar o 

“limite de violência” necessário para a manutenção do “equilíbrio ritual”, desencadeando a 

mesma cadeia mencionada: medo da vítima de morrer (desespero), que leva ao medo do 

bandido de que ela possa reagir, terminando, finalmente, com o desequilíbrio ritual e a possível 

morte da vítima ou do bandido. 

 Isso fica muito claro quando, dentro das mesmas condições, se compara as ações dos 

adultos e dos adolescentes, como aconteceu comigo no ato em que vivenciei e também pelo 

discurso dos meus interlocutores, todos com pelo menos dezoito anos. Os mais jovens parecem 

ter menos condições e até menos interesse em “controlar” suas próprias emoções, além, 

obviamente, de terem menos experiência para lidar com esse tipo de situação de tensão. Neste 

sentido, observa-se que, via de regra, todos nós dominamos a ordem ritual desses eventos, 

inclusive dos criminalizados, embora a técnica do bandido possa ser aprimorada na medida em 

que vai sendo executada, sobretudo no que diz respeito ao controle das emoções.  

 O que tudo isso leva a crer, portanto, é que o crime não deve ser considerado uma 

anomia, como afirmou Durkheim (1978), porque está pautado em uma série de condutas 
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específicas que devem ser levadas a cabo para a comunicação do início do evento até a sua 

finalização, nem pode ser visto como a decorrência de uma “identidade deteriorada”, como quer 

fazer crer o discurso majoritário de demonização. O crime, então, se apresenta como uma 

performance criativa, mas ao mesmo tempo ritualizada, e situacionalmente desempenhada, a 

fim de manter uma ordem que não frustre as expectativas sociais já depositadas sobre o sujeito 

que o executa. 

 A reelaboração de si mesmo e a representação aparecem como pontos determinantes 

nessa empreitada. Desse modo, não me parecia estranho que, algumas das figuras mais gentis 

e doces com as quais convivi no meu campo de pesquisa, muitas vezes, fossem aquelas que 

cometeram o maior número de crimes ou os mais bem sucedidos. 

 A performance do crime se mostrava também como uma forma de liberação de 

sentimentos de frustração, muitas vezes acumulados por toda uma vida. Ela impede, para o 

próprio sujeito, a naturalização da sua submissão e por isso acaba assumindo uma dimensão 

simbólica extremamente relevante vinculada à busca por reconhecimento. O crime se 

transforma, como afirma Dawsey (2005), em um teatro dentro do teatro da vida cotidiana, isto 

é, em um “meta teatro cotidiano”. Isso porque são atores reais (no teatro da vida cotidiana) 

representando papéis de personagens reais do imaginário social (o bandido), mas que – em 

função da sujeição criminal – passam a integrar a identidade social do próprio ator.  Ela surge, 

então, como uma experiência não só criativa, mas criadora, porque, em alguma medida, 

transforma o próprio ator em seu personagem, tanto para ele quanto para a sociedade. Assim, 

aquilo que poderia surgir apenas como um momento de dramatização de um personagem 

situacional acaba se transformando em uma situação extremamente conflituosa para aquele que 

a vive e que se vê obrigado a conciliar dois papéis sociais aparentemente tão contraditórios. 

 

 

Considerações Finais 

Por todo o exposto, o que é possível constatar, inicialmente, é que o crime, hoje, é 

percebido como uma opção que faz sentido para muitos jovens. Diante da falta de perspectivas 

que dispõem e das demandas por reconhecimento que vivenciam, ele se apresenta como uma 

possibilidade de acessar, não apenas bens materiais mas também uma visibilidade social que 

lhes é reiteradamente negada. Assim, se estamos tratando de sujeitos que antes mesmo de 

entrarem no crime já estão sendo socialmente reconhecidos como bandidos, inclusive pelo 

Estado, recorrer a ele é ter uma possibilidade de existir socialmente, de rebelar-se contra isso, 
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de voltar-se contra uma sociedade que lhes insere em um processo que lhes parece inevitável e 

que os remete sempre a uma condição de desigualdade e vulnerabilidade. O crime não é apenas 

uma possibilidade de conseguir “dinheiro fácil”, ele se apresenta também como uma das poucas 

chances que certos sujeitos conseguem visualizar de alcançar valores simbólicos que, fora dele, 

seriam impensáveis para pessoas como eles. 

O convívio com o estigma que recai sobre esses jovens acaba funcionando também 

como um convite ao crime. Seja em função do alheamento social, que coroa um processo de 

exclusão material já existente, seja em razão do Estado, que perde sua imagem de imperativo 

moral por tratá-los de forma desigual e desumana, posto que além de não lhes oferecer 

condições mínimas de existência digna, se transforma, muitas vezes, no seu próprio carrasco. 

O fato é que a revolta que tudo isso é capaz de gerar nesses sujeitos coloca o crime, ainda, como 

uma válvula de escape. 

Diante disso e, sobretudo, diante da revolta que o convívio com essa realidade é capaz 

de despertar, o momento mesmo do crime se transforma em um deleite. Não só pela 

possibilidade de sair do lugar de submissão que esses jovens sempre ocuparam como também 

por ser um meio de desaguar a frustração que advém desse processo. É o prazer do poder para 

aqueles que nunca o tiveram.  

Entretanto, o que se percebe é que, apesar desse deleite, os ganhos que o crime oferece 

a esses jovens, tanto no momento da sua execução quanto em decorrência dela, estão 

diretamente relacionados à desigualdade social. Dessa forma, ainda que não se trate de ganhos 

exclusivamente materiais, os ganhos simbólicos que essa experiência proporciona também 

decorrem de um processo de exclusão social que atravessa suas vidas de uma forma intensa e 

recorrente. E eles, ao mesmo tempo em que lutam contra isso, não deixam de reiterar essas 

mesmas estruturas. Eles rejeitam esse pacto e reagem a ele por quererem incluir-se, e não 

conseguirem. 

Ocorre que, na medida em que vão convivendo com a realidade do crime, os jovens vão 

se dando conta de que esta não era exatamente como imaginavam, posto que o reconhecimento 

que um bandido é capaz de adquirir acaba restrito aos seus pares e, ainda assim, trata-se de uma 

posição que está em constante processo de negociação. O reconhecimento que buscam, em uma 

sociedade pautada em um contrato social que se fundamenta justamente na negação da 

“violência” individual, cujo controle é transferido ao Estado a fim de garantir a sua soberania e 

a “paz social”, jamais poderá ser alcançado por meio da sua ruptura, sobretudo por intermédio 

do crime que, socialmente, é interpretado como uma violência a esse pacto. 
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Sendo assim, ainda que estejam buscando uma saída, ao entrar para o mundo do crime, 

esses jovens acabam se colocando em um lugar tão problemático quanto aquele que 

acreditavam estar deixando. Isso acaba levando-os a acionar mecanismos para lidarem com ele, 

para racionalizarem a ruptura desse pacto, tanto internamente quanto em relação à sociedade. 

Dentro dessa ótica, surge a noção de correria, onde esses jovens passam a mobilizar uma 

gramática moral que não os condene e que coloque o crime como uma opção coerente e legítima 

de sobrevivência. Além disso, a partir da “lei do crime”, esses jovens transferem para outros 

sujeitos o peso do estigma que recai sobre eles, ao passo que reafirmam a sua “normalidade” e 

a sua capacidade de ocuparem uma posição positivamente avaliada, ainda que apenas por eles 

mesmos.  

Trata-se, então, de uma negociação interna que lhes concede uma oportunidade de 

autoaceitação e de conseguirem lidar com um comportamento que rompe com a moral legítima 

dominante. Coletivamente, isso se processa a partir do desenvolvimento de uma subcultura em 

que o crime é aceito enquanto estilo de vida. A partir dela, eles se reconhecem, se valorizam e 

se empoderam, fazendo surgir uma forma alternativa de inclusão, ainda que limitada no espaço 

e no tempo. 

Essa subcultura, então, funciona tanto como um estímulo para a entrada no crime quanto 

como um suporte para aquele que lá se encontra. Isso porque ela surge no espaço-periferia, e 

também se expande para além dele, transformando o crime em uma comodity cultural, como 

sinalizou a criminologia cultural. Nesse contexto, há um enaltecimento de uma série de valores 

associados ao crime, de forma que este passa a se apresentar como algo desejável.  

Ainda, como procurei demonstrar, os meus interlocutores estavam muito apegados a um 

ideal mais “tradicional” de masculinidade de modo que a força, a agressividade, a capacidade 

de conquistar muitas mulheres, de ser o provedor da família, etc., eram atributos muito 

apreciados entre eles. O crime, portanto, ao mesmo tempo em que dialoga com esses ideais, 

proporciona a esses jovens uma possibilidade de acessá-los. Afinal, o crime se utiliza da força 

e da agressividade, dando-lhes mais chances de ganhar fama na quebrada e, consequentemente, 

ampliando suas possibilidades de conquista. 

Além dos lucros materiais advindos do crime, que os concede uma chance de se 

tornarem independentes financeiramente, os lucros subjetivos que decorrem desse processo 

mostram-se muito atrativos para sujeitos que não teriam como alcançá-los de outra forma. A 

possibilidade de, mais do que ter bens, ostentá-los, torna-se urgente em uma sociedade com 

valores consumistas, como a nossa, para pessoas que não possuem outro meio de serem 
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socialmente reconhecidas. O fato é que ainda que busquemos, nós também, sujeitos de classe 

média e alta, consumirmos e nos inserirmos nesse formato, culpamos aqueles indivíduos por 

quererem fazer o mesmo, por considerarmos que a fala do consumo não é legítima para eles, 

que devem ser sujeitos esvaziados de querer. Ao fazer isso, deixamos de perceber que, para eles, 

consumir é mais do que parecer alguém integrado socialmente, é a crença de que passarão a 

existir socialmente.  

Os jovens administram esse estigma para tentarem conviver com ele, entretanto, ao 

assumirem esse “papel social”, acabam se vendo obrigados a corresponder à representação 

social que existe a respeito dele, no caso, de que o bandido é um sujeito mau, um badass (Katz, 

1988). Assim, ainda que não se considerem pessoas efetivamente “más”, eles precisam adotar 

essa performance para conseguir exercer essa “atividade profissional” e também como uma 

forma de garantir um lugar social e reafirmar essa escolha, tanto para os outros quanto para eles 

mesmos. O crime, então, por ser uma estratégia socialmente problemática, passa a exigir, desses 

sujeitos, diferentes táticas para que consigam lidar com ela. Essas performances que o sujeito 

passa a mobilizar, ao se assumir como bandido, são então executadas no momento do crime, 

como um recurso para intimidar a vítima e conseguir adquirir aquilo que pretende, e também 

fora dele, para que não seja visto como um comédia. Portanto, o fato de serem pessoas 

efetivamente violentas não é o mais relevante nesses ambientes, mas a demonstração de que 

são capazes de utilizar a violência, sempre que necessário. Neste sentido, resta claro que se está 

tratando de uma linguagem performativa. 

A identidade é algo que se constrói individualmente, mas sempre em interação com o 

outro, cujo olhar também acaba por construi-la. Sendo assim, o processo de sujeição criminal 

acaba gerando, entre esses sujeitos, uma verdadeira insegurança ontológica. O problema de 

serem tratados como se fossem bandidos, ainda quando não são, parece se resolver quando essa 

identidade é realmente assumida. O adolescente com a arma na mão existe como bandido, ele 

faz sentido para ele mesmo. Trata-se de um processo de negociação do indivíduo com as 

possibilidades do meio. Essa estratégia, hipoteticamente, se apresenta como um mecanismo 

ampliador das possibilidades de agenciamento desses sujeitos, ainda que isso não ocorra 

realmente. Isso porque o crime é “vendido” como uma alternativa de ruptura e, ao mesmo 

tempo, de acesso a uma ordem que não foi criada para eles, mas que, supostamente, lhes 

garantiria uma possibilidade de ingressar nela porque lhes daria acesso a importantes valores 

materiais e simbólicos desse outro mundo. Aqueles que já nascem condenados, seja pela 

desigualdade seja pelo Estado, ainda que se revoltem contra esse universo que os exclui, não 
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pretendem destrui-lo, mas acessá-lo. O crime, portanto, se apresenta como um meio de inserção 

social, mas que, na realidade, acaba excluindo ainda mais esses sujeitos. 

Buscando reconhecimento, esses jovens recorrem ao crime e acabam se distanciando 

ainda mais desse ideal de inclusão. Se o respeito que acreditavam ter adquirido era, na verdade, 

medo; se as mulheres que conquistavam, os abandonavam quando eram presos; se a família que 

já podiam ajudar passava a recriminá-los; se as roupas que começavam a consumir eram 

justamente as que os denunciavam; se toda a possibilidade de inclusão se transformava em uma 

exclusão ainda mais severa, de que vale o crime, afinal? 

Todavia, se de um lado essa consciência pode levar esses jovens a saírem do crime, de 

outro, ela pode acabar levando-os a uma revolta ainda maior, pois voltar à situação de submissão 

depois de ter saído dela é ainda mais frustrante. Além disso, se a revolta já existe como um 

impulsionador para o crime, ela surge de forma ainda mais intensa depois de vivenciá-lo e 

perceber que aquela não era uma saída para a submissão, que aquela não foi a melhor escolha, 

mas que agora é quase impossível outra solução. A internação, enquanto materialização de uma 

violência moral e simbólica, acaba deixando isso ainda mais evidente, porque potencializa o 

processo de desumanização que esses jovens já viviam e cuja tentativa de escapar foi justamente 

o que os levou ao crime.  

O crime cria seus próprios espaços de convivência, mas os sujeitos existem para além 

deles. Assim, todas as estratégias individuais e coletivas desenvolvidas para conseguir lidar com 

ele acabam não sendo suficientes para conciliar esses dois universos (da legalidade e da 

ilegalidade), o que finda por levá-los a assumir integralmente essa identidade do bandido. 

Quanto mais os meus interlocutores se envolviam com o crime, mais se limitavam e se 

fechavam nesse universo, fingindo não se importar com o que acontecia para além dele. 

Entretanto, apesar de se dizerem indiferentes à sociedade, o crime surgiu em suas vidas como 

uma tentativa de incluir-se nela e essa referência continua sendo muito importante para eles. 

Ainda que muitos jovens acabem dando continuidade à “carreira” no crime, até pelas 

limitações dos meios que lhes são oferecidos para “refazerem” suas vidas, o que observei foi 

que, de maneira geral, quanto mais velhos, mais pensavam em sair do crime, sobretudo quando 

começavam a constituir uma família. Acredito que, àquela altura, os meus interlocutores já 

tinham condições de reconhecer que os lucros que acreditavam que teriam com o crime acabam 

não compensando os prejuízos que advém dele. Não só pela possibilidade de morrer, de ver 

familiares mortos, de ser preso, de se envolver em guerras, mas também pela percepção do 

crime como algo diferente daquilo que eles, inicialmente, acreditavam que ele era. Entretanto, 
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mais do que um vício, o crime passa a integrar parte da identidade daquele sujeito e, embora o 

tempo traga essas questões, também ajuda a cristalizar essa identidade que, embora se inicie 

como algo externo a ele, aos poucos, vai se internalizando e se solidificando a ponto dele mesmo 

deixar de se reconhecer para além dela. 
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ANEXO I 

 TEMAS SELECIONADOS PARA OS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

 

Playboy 

Violência 

Mercado de trabalho 

Família 

Escola 

Drogas 

Honra/ reputação 

Coragem/ valentia 

Humilhação 

Prazer 

Medo 

Riscos e benefícios do crime 

Deus 

Adolescência 

Adrenalina 

Módulo 8 

Televisão 

Maldade 

Dificuldades 

Vítima 

Direitos humanos 

Justiça 

Oportunidades 

Dignidade 

Prestígio/reconhecimento 

Poder 

Crime e paquera 

Sociedade 

Dinheiro 

Redução da maioridade penal 



163 

 

Sonhos 

Esperança 

Gangues e galeras 

Proceder 

Crime organizado no DF 

Ser homem 

Culpa 

Polícia no DF 

Certo x Errado 
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ANEXO II 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

1. História de vida 

2. Gosta de que tipo de música? 

3. Assiste televisão? Que programas? 

4. Tá ligado em moda, coisas assim? 

5. Quando estava no “mundão”, que tipo de coisas costumava fazer para se divertir? 

6. O que é ser jovem no DF? 

7. São de que bairro? O que acham de viver lá? Tem alguma diferença com relação aos 

demais? E ao plano piloto? 

8. Tinha ou tem uma galera? Quem faz parte dessa galera? Como se conheceram? 

9. O que é Deus pra você? O que sente quando as pessoas ficam falando de Deus? Há 

Deus no crime? 

10. Estudava? Trabalhava? Vivia do crime? 

11. Como era na escola ou no trabalho? Via perspectivas de crescimento? 

12. É usuário de drogas? 

13. Como veio parar aqui (ato infracional)? Se patrimonial, o que fez com o dinheiro? 

14. Quantos anos tinha quando cometeu o primeiro ato infracional? 

15. Como entrou no mundo “do crime”? Qual foi sua motivação principal? 

16. Acha que o crime é uma opção? Uma escolha? Um estilo de vida? Uma saída? 

17. Quantas vezes já “rodou”? 

18. Algo mudou com a internação? 

19. Como é estar aqui (internado)? 

20. Qual a sua relação com os técnicos/ ATRS/ professores? 

21. Há formação de grupos na Unidade? 

22. Tem algum amigo fora do crime? 

23. Tem algum amigo que já foi o do crime e que não é mais? 

24. Se considera uma pessoa violenta? 

25. Se sente ou já se sentiu violentado? 

26. Como se sentiu quando praticou o crime? Lá, na hora. Com poder? Com medo? Com 

raiva? Nervoso? Indiferente? 

27. Você acha que o fato de uma pessoa viver do crime significa que ela é ruim? 
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28. Como vocês acham que são vistos pelos “outros” (pela “sociedade”)? E pela 

televisão? 

29. Você se considera bandido? 

30. Quem comete crime? E quem é preso? 

31. Maior dificuldade 

32. Sonho 
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ANEXO III 

PERFIL DOS JOVENS PESQUISADOS 

 

 DAVID PEDRO ADÃO JHONATA MATEUS 

IDADE 18 18 19 18 18 

ESCOLARIDADE 
Fundamental 

Incompleto 

Fundamental 

Incompleto 

Médio 

Incompleto 

Fundamental 

Incompleto 

Médio 

Incompleto 

NATALIDADE São Paulo 
Ceilândia-

DF 

Planaltina-

DF 
Brasília-DF 

Sobradinho-

DF 

ESTADO CIVIL Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro 

FILHOS Não Não Sim Não Não 

MORAVA COM 
Tia (mãe 

solteira) 

Pai (pais 

separados) 

Sozinho 

(mãe 

solteira) 

Mãe (mãe 

solteira) 

Mãe e irmão 

(pais 

separados) 

RESIDÊNCIA Ceilândia Ceilândia Planaltina 
Sobradinho 

2 

Recanto das 

Emas 

ATO 

INFRACIONAL 
Tráfico Roubo Roubo Roubo Roubo 

FAMILIARES NO 

CRIME 
Primos 

Nenhum 

próximo 
Irmão Irmão e tio Primos 
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ANEXO IV 

PERFIL DOS JOVENS PESQUISADOS 

 

 ELIAS ERICK RODRIGO MARCELO LEONARDO 

IDADE 18 19 19 19 18 

ESCOLARIDADE 
Fund. 

Incomp. 
Fund. Comp. 

Médio 

Incomp. 
Fund. Comp. Médio Comp. 

NATALIDADE Gama-DF 
Taguatinga-

DF 

Riacho 

Fundo1-DF 
Gama-DF Gama-DF 

ESTADO CIVIL Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro Solteiro 

FILHOS Não Um filho Não 
Namorada 

grávida 
Não 

MORAVA COM 

Sozinho 

(pais 

separados) 

Mãe, pai e 

irmão 

Mãe e 

irmãos (mãe 

solteira) 

Sozinho 

(pais 

separados) 

Sozinho (mãe 

solteira) 

RESIDÊNCIA Santa Maria Gama 
Riacho 

Fundo 1 
Gama Oeste Gama 

ATO 

INFRACIONAL 
Homicídio Roubo Roubo Roubo Roubo 

FAMILIARES NO 

CRIME 
Todos 

Pai, tio, 

irmão 

Nenhum 

próximo 
Irmão Pai e irmão 
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