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Resumo 

O presente estudo investiga como dois atores violentos, a polícia militar e uma facção do 

denominado “crime organizado”, interferem no cotidiano de jovens autodeclarados pobres e 

negros de uma periferia urbana do município de Natal, Rio Grande do Norte. Para obter as 

informações necessárias ao desenvolvimento desta investigação, o pesquisador adotou a postura 

de observador participante, inserindo-se na comunidade investigada ao longo de nove meses, 

onde realizou treze observações, todas registradas em diário de campo. As informações oriundas 

dos diários de campo foram sistematizadas em blocos de discussão e interpretadas com 

inspiração na perspectiva materialista histórica e dialética de compreensão da realidade. Neste 

sentido, destacam-se, como resultados desta pesquisa, por um lado, a presença da facção como 

agente regulador da vida social, seja através da imposição de um código de conduta e sanções 

violentas aos moradores do bairro ou da cooptação de jovens, convocados a, em tempos de 

desregulamentação econômica na periferia do capitalismo, desenvolverem atividades 

relacionadas ao comércio ilegal de drogas; e por outro lado, a polícia militar que, ao ser 

convocada a combater o crime, o faz através de ações exibicionistas, inefetivas na redução da 

insegurança urbana e constitutivas do processo de criminalização da pobreza, sobretudo por 

identificar os bairros periféricos como lugares perigosos, estigmatizando a população nativa e, 

em específico, o jovem negro. Cerceados por um sistema econômico excludente, pela violência 

do Estado, da facção do bairro e da possibilidade de uma ação violenta de alguma facção rival, 

que podem conduzir tanto à morte social quanto biológica, compreende-se o jovem pobre, negro 

e morador da periferia como alguém situado no fogo cruzado das disputas entre crime e polícia. 

Palavras-chave: juventude; racismo; necropolítica; Estado de exceção; criminalização da 

pobreza. 
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Abstract 

The present study investigate how two violent actors, the local police and an “organized crime” 

faction, interfere in the day life of self-declarated poor and black youth of an urban fringe of 

Natal, located in the Brazilian Northeast. To obtain the needed information to the development 

of this investigation, the researcher adopted the posture of a participant viewer inserting himself 

in the investigated community over nine months and performing thirteen observations registered 

in the field diary. The information arising from the diaries were schematized into discussion 

topics and interpreted with inspiration on the dialectical and historical materialism perspective 

of reality comprehension. For that matter, highlighting as results of the research, on one hand 

the presence of the faction as a controller agent of social life, through the enforced code of 

conduct and violent sanctions to the residents of the neighborhood or the cooptation of young 

adults called in economic deregulation times in the capitalist periphery to do activities related 

to the illegal drug market; on the other hand, the local police that when called to fight crime acts 

with exhibitionistic actions ineffective on the decrease of urban violence and constitutive in the 

criminalization process of poverty, especially by identifying the peripheral communities as 

dangerous places, stigmatizing the native population and, in specific, the black youth. 

Surrounded by an excluding economic system, the State violence, the community faction and 

the possibility of a violent action of a rival faction that can lead to social death as well as 

biological, it’s understandable in this context the young, poor, black and resident of periphery 

as someone situated in the crossfire between the crime and the police. 

Keywords: youth; racism; necropolitics; State of exception; criminalization of poverty. 
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Introdução 

 

Historicamente, a juventude brasileira vem sendo alvo de diversas formas de violações 

de direitos básicos. De modo a reforçar esta afirmação, levantamentos estatísticos 

desenvolvidos nos últimos anos apontam os jovens como principais vítimas de homicídio, e 

destacam a parcela da população composta por jovens negros e procedentes dos setores mais 

pauperizados da classe trabalhadora como o segmento social mais atingido1. Estudos apontam, 

também, para uma relação entre a juventude pobre e a polícia marcada por abusos de autoridade 

e uso excessivo da força2. 

Neste sentido, a pergunta de partida que deu origem a esta investigação buscava saber 

“Qual a relação entre o Programa Ronda Cidadã e a juventude pobre e negra do bairro de Mãe 

Luíza?”. Durante o processo de pesquisa de campo, esta pergunta fora se metamorfoseando até 

se tornar o questionamento que este manuscrito pretende responder: “Como as ‘políticas do 

crime’ e a atuação da polícia militar interferem no cotidiano da juventude pobre e negra do 

bairro de Mãe Luíza?”.  

O que difere a primeira problemática de pesquisa da segunda é que, quando formulada, 

a última pergunta partia do pressuposto, construído a partir de algumas observações 

participantes, de que tanto o denominado “crime organizado”3 quanto a polícia militar 

                                                           
1 Cf. (Waiselfisz, 2014). 
2 Cf. (Corrêa, 2013; Anistia Internacional, 2015). 
3 Ao longo desta dissertação, o termo crime organizado é utilizado algumas vezes, sempre entre aspas. A opção 

pelo uso das aspas refere-se a um questionamento da própria categoria crime organizado que, como aponta 

Zaffaroni (1996), carece de consistência. Contudo, mesmo admitindo o caráter inconsistente e, também, fetichizado 

deste termo, ele é empregado – embora entre aspas – para fazer menção aos agentes do tráfico de drogas do 

território investigado. Tal opção ocorreu porque, embora concordemos que é reducionista tratar esses agentes 

visíveis do tráfico de drogas como sinônimo de crime organizado, é através desta narrativa (crime organizado) que 

eles são evocados pelo imaginário social.  
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interferem no cotidiano dos jovens pobres e negros de Mãe Luíza. Sendo assim, restava 

sistematizar, compreender e problematizar como ocorria esta relação. A perspectiva 

etnicorracial, geracional e de classe permaneceram, assim como o território onde se desenvolve 

a investigação. 

Destarte, dado a utilização ainda incipiente do termo, é mister destacar que a acepção de 

“políticas do crime”, adotada nesta investigação, diz respeito a todas as ações protagonizadas 

pelo “crime organizado” endereçadas a um determinado grupo social ou território. Também não 

é fortuita a opção por priorizar os sujeitos da pesquisa a partir de um recorte de classe, 

etnicorracial, geracional e territorial. 

A adoção da juventude como grupo investigado é subsidiada tanto por estudos que 

demonstram o segmento juvenil como o grupo etário com maior exposição ao contexto social 

no qual está inserido quanto pelos dados quantitativos que evidenciam os jovens como o 

segmento mais afetado pelo Estado penal brasileiro, representando 56% das pessoas em 

privação de liberdade, no ano de 20144. Já no que diz respeito ao recorte etnicorracial e de 

classe, considera-se o período escravocrata e a não integração da população negra na sociedade 

de classes brasileira como categorias centrais para entender a condição simbólica e 

materialmente subalterna a qual foi submetido este segmento populacional. Entende-se, ainda, 

que o racismo existe independentemente da posição de classe dos sujeitos, pois este se constitui 

como uma estrutura objetiva e simbólica, entretanto, os efeitos do racismo nos indivíduos irão 

depender da posição de classe destes. Por este motivo, o jovem negro, mas também oriundo dos 

setores mais pauperizados da classe trabalhadora, recebe centralidade nesta investigação. Por 

fim, a adoção do bairro de Mãe Luíza como lócus da pesquisa ocorre devido à implementação, 

                                                           
4 Cf. (Brasil, 2014). 
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em julho de 2015, do Programa Ronda Cidadã – política pública que apresenta como uma de 

suas propostas a redução da violência e insegurança através da intensificação do aparato policial 

militar – no referido bairro. 

Isto posto, o objetivo geral desta investigação consiste em compreender e problematizar 

a função assumida pelos agentes do tráfico de drogas e pela polícia militar no bairro de Mãe 

Luíza, no que se refere às suas implicações para a juventude pobre e negra. No que diz respeito 

aos objetivos específicos, elencam-se dois, sendo eles: (I) identificar como a atuação dos 

agentes do tráfico de drogas e da polícia militar interfere nos modos através dos quais os jovens 

pobres e negros de Mãe Luíza se relacionam com o território; (II) identificar os momentos e 

situações em que a polícia militar e os agentes do tráfico de drogas atuam de forma mais intensa, 

delineando suas implicações para a juventude pobre e negra. 

A fim de alcançar os objetivos supracitados, foram desenvolvidas observações 

participantes com o intuito de obter informações sobre a realidade investigada. Estas 

informações, por sua vez, forneceram o ponto de partida da investigação: o empírico. Ao longo 

de nove meses foram realizadas treze observações participantes, que possibilitaram a 

identificação e o contato com sujeitos de pesquisa, além da observação de categorias vitais para 

a pesquisa, como a atuação da polícia militar, a presença do denominado “crime organizado” e 

a participação destas duas organizações na dinâmica do bairro. Todas as observações 

participantes foram registradas em diários de campo, que se encontram disponíveis no apêndice 

desta dissertação, ocultando-se apenas características que poderiam conduzir à identidade das 

personagens tratadas com pseudônimos. A quantidade de observações foi definida durante o 

processo de construção dos dados e optou-se por finalizar a pesquisa de campo ao final de treze 
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observações, pois identificou-se que já havia um conjunto de dados suficientes para tecer uma 

discussão sólida acerca das questões de pesquisa. 

Para lidar com o volume de informações oriundas dos diários de campo – cerca de trinta 

mil palavras –, o material foi lido, codificado e estruturado em blocos de discussão que, 

posteriormente, originaram seções neste trabalho, especificamente aquelas que compõem os 

capítulos três e quatro. A tentativa empreendida nesta investigação buscou, a partir dos 

pressupostos da teoria social marxiana, ultrapassar a aparência fenomênica apresentada pelos 

dados empíricos e identificar as determinações fundamentais do fenômeno que permitem 

compreendê-lo em sua totalidade. Destaca-se, ainda, que se adotou, como a base do modo de 

agir durante a condução da pesquisa de campo, uma postura de respeito aos sujeitos envolvidos 

no processo de pesquisa e fidelidade ao fenômeno em investigação. 

Além desta introdução, a presente dissertação encontra-se estruturada em quatro 

capítulos. No capítulo um, intitulado “Considerações gerais sobre o percurso metodológico”, 

buscou-se delinear o caminho percorrido pelo pesquisador durante a construção desta 

investigação, delineando as considerações sobre o processo de apreensão da realidade, a opção 

pelos instrumentos de coleta e sistematização das informações, e os cuidados éticos adotados 

ao longo da pesquisa. 

No capítulo dois, cujo título é “Por que conduzir a investigação a partir de um recorte 

etnicorracial, classista e geracional?”, buscou-se justificar o motivo pelo qual a pesquisa exposta 

nesta dissertação foi conduzida priorizando as vozes de jovens negros e pobres em detrimento 

de outros atores sociais residentes no bairro investigado. Nele, o leitor poderá encontrar o 

arcabouço conceitual sobre racismo e juventude que orientou esta pesquisa, assim como 

informações estatísticas secundárias sobre a juventude negra.  
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É no capítulo três, intitulado “O Estado penal como estratégia de gestão da pobreza na 

modernidade periférica” que os resultados da pesquisa de campo surgem de maneira mais 

explícita e, neste capítulo, encontram-se discussões sobre como o modo de produção capitalista, 

em sua forma dependente, a atual política de drogas brasileira (Lei 11.343/2006), a polícia 

militar e as demais expressões do Estado penal interferem no cotidiano da juventude pobre e 

negra de Mãe Luíza. Por fim, no capítulo quatro, “Juventude, crime e polícia: experiências na 

periferia”, o leitor encontrará a descrição e análise de uma série de interações da juventude 

negra, tanto com os atores do tráfico de drogas quanto com policiais militares. 

Partindo do pressuposto de que todo empreendimento científico consiste em uma 

tentativa inacabada de compreender a realidade, certamente esta produção não esgotará a 

temática que desenvolve. Entretanto, alguns apontamentos podem ser destacados. Através da 

pesquisa de campo, foi possível identificar a presença de duas instituições que atuam na 

regulação não apenas da segurança, mas da vida social dos moradores do bairro de Mãe Luíza: 

o denominado “crime organizado”, que reivindica o poder de polícia para si e atua no 

estabelecimento de “leis” que orientam a experiência dos sujeitos naquele bairro, e a polícia 

militar, encarregada constitucionalmente pelo patrulhamento ostensivo e preservação da ordem 

pública. Tal configuração expõe os moradores do bairro de Mãe Luíza, sobretudo a juventude 

pobre, a uma tripla violência: a que é imposta pela organização criminosa que detém o 

monopólio do comércio ilegal de drogas no bairro, a que se expressa através da atuação dos 

agentes de segurança da polícia militar no território, e aquela que é expressa através de 

organizações criminosas rivais àquela que atua no bairro.  

De acordo com as informações obtidas, a atuação do “crime organizado” na região, 

através da imposição de uma espécie de código de conduta que coíbe uma série de práticas 
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criminosas mas também proíbe que a polícia seja acionada para atuar no bairro, contribuiu para 

reduzir a prática de crimes como furto e assalto, mas também submeteu os moradores do bairro 

ao poder discricionário da organização criminosa, que se expressa, por exemplo, na punição, 

expressa através da expulsão ou homicídio daqueles que geram algum empecilho para as 

atividades do tráfico. 

Por outro lado, a polícia militarizada, espetaculariza o fenômeno da insegurança urbana 

através das suas abordagens e operações, que infligem, ao jovem residente em um bairro 

marcado pela presença do tráfico de drogas, o medo e a violação de direitos, como aquele 

garantido no artigo 5, inciso XV, da Constituição Federal de 1988 – o direito de ir e vir. Neste 

cenário, a juventude, sobretudo os pobres e de cor preta ou parda, que recebem destaque nesta 

investigação, encontram-se entre o “fogo cruzado” do Estado, através da polícia, e do “crime 

organizado”, através dos vendedores de drogas da região.  
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1. Considerações gerais sobre o percurso metodológico 

 

"A ciência não é um conjunto de procedimentos destinados a 

embelezar ou escamotear a realidade. Cabe à ciência lidar com os 

fatos, embora isso implique perder a elegância e sujar as mãos." 

Ruy Mauro Marini 

 

O método científico adotado nas investigações acadêmicas carrega consigo, mesmo que 

de maneira implícita, dois pressupostos centrais: um que diz respeito àquilo que se concebe 

como realidade e outro acerca das possibilidades e limitações do processo investigativo. Em 

outros termos, o que é a realidade? E partindo de determinadas orientações teóricas acerca da 

realidade, como posso eu, sujeito, compreender, captar ou explicar esta realidade?  

Sobre a primeira questão, é mister destacar que se adota, nesta investigação, o 

materialismo histórico e dialético como modo de compreender a realidade. Tal programa de 

pesquisa assume que a realidade se constitui como uma materialidade, estruturada, sobretudo 

política e economicamente. Ou seja, a realidade social existe concretamente, independente 

daquilo que os sujeitos acreditam ser a realidade. Para isto, dá-se o nome de materialismo. Além 

disto, admite-se também o caráter histórico da realidade social pois, embora concreta, ela não é 

imutável, é produto dos homens e, portanto, pode assumir diferentes formas em distintos 

momentos históricos. E por fim, a realidade social também é compreendida em termos 

dialéticos, ou seja, como essencialmente contraditória e em permanente transformação (Konder, 

2008). 

Diante disto, como construir um conhecimento acerca da realidade? Certamente, por se 

tratar de uma produção acadêmica, esta situa-se dentro dos limites científicos, e não de outros 
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saberes, como os da tradição, da teologia ou do senso comum. E o que irá demarcar esta 

produção como científica é, justamente, a acuidade metodológica. Ou seja, o cuidado em 

demonstrar passo a passo o caminho percorrido até os resultados da pesquisa. O método 

científico, entretanto, não guia o investigador até à verdade. Ao contrário de outras abordagens 

epistemológicas, admite-se, nesta investigação, o pressuposto de que todo empreendimento 

científico consiste em uma tentativa, sempre inacabada, de compreender a realidade. Tomemos 

como exemplo a analogia do fotógrafo. 

 Assim como um acadêmico que está desenvolvendo uma pesquisa científica, um 

fotógrafo também pretende, em seu trabalho, captar a realidade. O produto final do acadêmico 

consiste em um artigo, tese, dissertação, monografia, relatório, etc. Já o produto final do 

fotógrafo reside em uma fotografia, um retrato. Ambos se propõem a representar a realidade, 

mas suas representações da realidade não podem ser entendidas, necessariamente, como o real. 

São “apenas” representações (signos) da realidade. Uma forma, dentre outras possíveis, de 

apresentar a realidade. Ora, assim como o fotógrafo, o pesquisador também se posiciona frente 

ao fenômeno investigado a partir de determinado ângulo (os pressupostos epistemológicos e 

teóricos). Do mesmo modo que o fotógrafo utiliza determinadas ferramentas no seu trabalho 

(uma câmera específica, lentes, iluminação artificial, etc.), o pesquisador também opta por 

determinados instrumentos para mediar sua relação com o fenômeno em investigação (grupo-

focal, entrevistas, observações, etc.). E neste caso, vale lembrar que tanto o pesquisador quanto 

o fotógrafo podem não manusear seus instrumentos da maneira mais eficaz. E por fim, tanto a 

fotografia quanto o produto científico são representações da realidade em um dado momento. 

No minuto subsequente ao registro fotográfico, a paisagem ou o sujeito fotografado 
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provavelmente não está mais como aquele registrado. Da mesma forma, as realidades 

investigadas também estão em constante transformação. 

 A situação supracitada, além de apresentar algumas características, por vezes ocultas, da 

construção do conhecimento científico, evidencia ainda que o processo de pesquisa é marcado 

por interferências subjetivas. E demarcar esta posição assume relevância, pois na visão clássica 

de ciência, consolidada com a modernidade, a presença do sujeito atrapalha o conhecimento. 

Entretanto, a escolha por determinada pergunta de pesquisa, hipótese, modelo de análise são, 

ainda que justificáveis – e devem ser justificadas –, opções subjetivas. Portanto, defende-se, 

nesta investigação, a tese de que produzir conhecimento científico sem interferência subjetiva 

é um delírio que, quando muito, conduz a uma postura de desonestidade intelectual: não se retira 

o sujeito, apenas o oculta. Afirmar, contudo, que há interferência subjetiva no processo de 

produção científica e que a realidade é representada de diversas formas, não implica dizer que 

existem várias realidades, mas que os sujeitos, na tentativa de apreender o real, o faz de diversos 

modos. 

Destarte, a fim de alcançar os objetivos desta pesquisa, foram desenvolvidas técnicas de 

apreensão de informações, que possibilitaram a construção de dados. Estes, por sua vez, 

forneceram o ponto de partida da investigação: o empírico. Entretanto, de acordo com o rito 

acadêmico, há uma expectativa para que os pesquisadores definam se os dados serão 

quantitativos ou qualitativos. Portanto, para fins unicamente didáticos, destaca-se que as 

informações adquiridas para os fins desta pesquisa serão analisadas de modo a priorizar as 

qualidades do fenômeno, o que não significa que não haja “quantidade” nos dados. Afinal, não 

há qualidade sem quantidade ou quantidade sem qualidade (Valsiner, 2000). 
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1.1 O procedimento metodológico utilizado para obter informações  

 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa  

era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 

de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz 

por trás de sua casa se chama enseada. 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia 

uma volta atrás de casa.  

Era uma enseada.  

Acho que o nome empobreceu a imagem.  

(Manoel de Barros) 

 

Para intermediar a relação sujeito-sujeito5, a técnica utilizada foi a observação, realizada 

conforme a postura adotada na modalidade de observador-como-participante (Angrosino, 

2009). Entretanto, a adoção por tal procedimento metodológico não ocorreu de maneira fortuita. 

Durante a construção do projeto desta pesquisa, além das observações – que seriam 

desenvolvidas apenas inicialmente – a realização de entrevistas também estava prevista como 

forma de apreensão do empírico. Contudo, no decorrer do primeiro semestre de 2016, a inserção 

do pesquisador no campo através de sete momentos6, que envolveram idas ao bairro de Mãe 

Luíza, participação em eventos comunitários e conversas informais com sujeitos centrais para 

a investigação, demonstrou que as conversas que ocorriam durante as observações cumpriam a 

função planejada para as entrevistas7 que, portanto, poderiam não ser realizadas. Este momento 

inicial de observações, além de orientar a definição da técnica de coleta de informações, também 

                                                           
5 Em contraposição à ideia de que a relação da produção do conhecimento se estabelece entre um sujeito, o 

pesquisador e um objeto, o pesquisado. 
6 Todos estes momentos estão registrados em diário de campo. 
7 Embora conversas informais e entrevistas divirjam na técnica, ambas, na pesquisa social, constituem-se com a 

mesma finalidade: um diálogo com intencionalidade. Do mesmo modo que o pesquisar ao utilizar a entrevista 

como técnica pretende descobrir algo, as conversas informais do pesquisador desta pesquisa também buscavam 

apreender informações. 
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possibilitou a observação, ainda que incipiente, de categorias importantes para a pesquisa, como 

a atuação da polícia militar e de outra entidade responsável por gerir a segurança no bairro – 

uma “facção criminosa” –, bem como a identificação e construção de parcerias com sujeitos de 

pesquisa.  

A primeira inserção no campo consistiu em uma espécie de “deriva”, com caminhadas 

pelo bairro e conversas informais com transeuntes e comerciantes. Nesta deriva, que durou cerca 

de duas horas, todos os aspectos que envolvessem juventude ou polícia foram observados com 

atenção. Ao final, fora do bairro, descrições, informações, dúvidas e sensações foram 

registradas em equipamento de áudio para posterior transcrição. Embora no momento da 

primeira inserção a técnica de observação participante não estivesse definida como um 

procedimento metodológico que ultrapassaria a fase de “exploração do campo”, outras 

observações aconteceram até que se pôde inferir que, para responder à pergunta de pesquisa e 

alcançar os objetivos propostos, as observações deveriam não apenas permanecer, mas também 

se constituir como a principal técnica de pesquisa. Por esta razão, a seguir serão expostas 

algumas noções elementares sobre a técnica. 

 

1. 1. 1 Observação participante. 

 

“Em todas as sociedades existiram homens que observavam homens”. 

(François Laplantine) 

A observação participante, entendida como uma técnica e postura do pesquisador, 

consiste no procedimento metodológico utilizado nesta investigação, conforme mencionado. De 

acordo com Michael Angrosino (2009, p. 56), “observação é o ato de perceber as atividades e 
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inter-relacionamentos das pessoas no cenário de campo através dos sentidos do pesquisador”, 

sobretudo a visão e audição. Dito isto, resta esclarecer o que se deve entender por observação 

participante. Mas há observação que não a participante? O. P. L. Júnior (2013) aponta que a 

Física do século XX já mostrou que, mesmo na esfera subatômica, é impossível não interferir 

na realidade observada apenas com o ato da observação. Como esclarece Morin (1996, p. 341): 

Não só já não existe observador privilegiado no universo de Einstein, de Bohr, de 

Heisenberg, de Hubble, mas também vimos, em sistêmica, em organizacionismo, em 

physis, que a posição do observador, o seu ângulo de visão, o seu enquadramento, 

determinam a natureza da observação e modificam o fenômeno observado.  

Partindo da hipótese que, independente do pesquisador se apresentar como participante 

ou não, a sua observação irá exercer alguma influência sobre o observado, pois como colocou 

Castro (2002), o observado certamente pensa e, portanto, também observa, embora, muito 

provavelmente, não pense e observe como o pesquisador, os próximos parágrafos irão 

apresentar alguns dos pressupostos gerais que orientaram a observação participante realizada 

nesta investigação.  

É no livro Argonautas do Pacífico Ocidental, publicado originalmente em 1922, por 

Bronislaw Malinowski, cientista anglo-polonês considerado um dos fundadores da 

Antropologia, que se encontra a proposição da observação participante, ou, nos próprios termos 

do autor, o trabalho de campo científico, como meio para auxiliar a construção do conhecimento 

em Antropologia. 

Tal procedimento de coleta de informações proposto por Malinowski possui uma série 

de princípios, bem como uma postura a ser adotada pelo investigador. Dentre eles, recebe 

destaque o exercício de inserir-se efetivamente no campo, a fim de ter acesso aos códigos da 
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comunidade (ou do grupo) estudado. O horizonte utópico desta modalidade de observação 

deverá ser o de compreender o mundo tal como um membro do grupo estudado o compreende. 

Ou, em termos mais precisos, compreender por que os membros de determinado grupo pensam, 

sentem e agem de determinado modo. 

Como o próprio nome sugere, a observação participante implica uma participação do 

pesquisador na dinâmica do grupo investigado, o que envolve um processo de interação que 

pode parecer estranho para a ciência positiva tradicional. Prevendo possíveis objeções, 

Malinowski (1978) sugere ao observador participante a construção de um registro minucioso 

do procedimento metodológico, a fim de tornar compreensível e nítido o modo como a 

observação fora conduzida. Além disto, o pesquisador participante também deverá adotar 

mecanismos eficazes para registrar as informações obtidas no cotidiano da investigação.  

Recebe centralidade, ainda, o fato de que a observação deve ser orientada por objetivos 

científicos precisos, haja vista que durante a inserção do pesquisador no campo irão surgir 

informações que ultrapassam o universo da temática estudada. Por fim, em Malinowski (1978) 

também se percebe a necessidade de o pesquisador estar em constante vigilância 

epistemológica, a fim de admitir os preconceitos que traz consigo para que eles não guiem 

inconscientemente seu olhar sobre a realidade. 

Neste sentido, levar em consideração o conceito de etnocentrismo consiste em uma 

tarefa fundamental para que a observação seja desenvolvida de maneira adequada. A acepção 

de etnocentrismo refere-se à ideia de que um determinado modo de agir, pensar e/ou sentir é, 

de alguma forma, mais legítimo, preferível e correto do que os outros modos existentes. Ou seja, 

pensar em termos etnocêntricos significa pensar outras culturas tomando como referência a 

cultura do observador, e não do observado. Tal modelo explicativo, por vezes invisibilizado e 
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apresentado com ares e corpo de senso comum, conduziu e conduz a práticas de não aceitação, 

colonização e estigmatização do outrem. Portanto, o pesquisador observador deve relativizar 

aquilo que é diferente e estranhar aquilo que é familiar. Neste sentido, as palavras do dramaturgo 

alemão Bertolt Brecht devem ser adotadas como um “mantra”: “Desconfiai do mais trivial, na 

aparência do singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual...”.   

Deste modo, a fim de avançar no modo como as observações foram utilizadas nesta 

investigação, faz-se necessário uma reflexão, sobretudo, a partir da obra Dialética do concreto, 

escrita por Karel Kosík (2002). Para tanto, tomemos como ponto de partida duas afirmativas. A 

primeira, extraída da própria obra de Kosík (2002), especificamente as primeiras palavras do 

texto Dialética do concreto, e a segunda, correspondente a uma asserção de Karl Marx, contida 

no terceiro livro d'O Capital. São elas, respectivamente: “A dialética trata da “coisa em si”. Mas 

a coisa em si não se manifesta ao homem" (Kosík, 2002, p. 13) e "toda a ciência seria supérflua 

se a forma de manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente" (Marx, 1986, 

p. 271). Ora, ambas citações tratam do processo de apreensão do real, demarcando que o 

empírico, dimensão da realidade apreendida através dos sentidos, como a visão e a audição, nos 

fornece acesso ao fenômeno, ao mundo da aparência, mas não ao "mundo real", à essência do 

fenômeno, à "coisa em si". Não que o mundo da aparência, apreendido pelos sentidos, não seja 

constitutivo do real, mas é parcial, imediato, carente de determinações (Kosik, 2002).  

Portanto, a tarefa assumida por aqueles que pretendem avançar na compreensão do real 

consiste em identificar aquilo que não se expressa diretamente ao gênero humano, ou seja, a 

essência do fenômeno. Se esta busca não for empreendida, o sujeito permanecerá no nível da 

pseudoconcreticidade (Kosík, 2002), da realidade parcial a qual o sujeito tem acesso, aquela 
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mesma que “caso coincidisse com a "coisa em si", com a essência, não necessitaríamos de 

ciência”. Mas, como avançar na compreensão da realidade para além da aparência fenomênica 

das coisas?  

Ora, para desvelar o véu da pseudoconcreticidade, faz-se necessário, ao mesmo tempo, 

a descrição precisa da realidade empírica, que se constitui como o ponto de partida da 

investigação, e a negação desta descrição como o real, entendendo-a como a expressão derivada 

de um conjunto de determinações histórico-sociais inter-relacionadas. A busca por estas 

determinações que se relacionam na constituição de uma totalidade estruturada representou um 

ponto chave da presente investigação e, para isto, demandou, ao mesmo tempo, a obtenção de 

informações sobre o objeto em investigação, e o permanente exercício do pesquisador, na busca 

daquilo que não se manifesta imediatamente, mas que determina o fenômeno (Kosík, 2002). 

Com exceção da primeira observação, denominada anteriormente como “deriva”, em 

que o pesquisador foi até o bairro sem planejar o que fazer – além de andar e observar, 

certamente – todas as outras tiveram algum tipo de diretividade: encontrar com alguém, ir a uma 

batalha de MC’s8, participar de uma atividade qualquer, acompanhar um momento de crise, 

jogar um campeonato de basquete, etc. Contudo, estes momentos não foram conduzidos a partir 

de roteiros, a fim de não contribuir para gerar um contexto deveras artificial, em que as 

expectativas do pesquisador pudessem se sobrepor a situações espontâneas – de onde podem 

emergir informações pertinentes. Há, durante a realização das observações, muitas situações 

que não podem ser previstas. E isto exige do pesquisador tanto preparação quanto habilidade – 

                                                           
8 Festa típica da cultura hip-hop. 
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geralmente desenvolvida através da prática –, a fim de que o momento seja agradável e 

possibilite atingir os objetivos científicos. 

Embora inúmeros sujeitos tenham colaborado com a pesquisa durante as observações, 

como mulheres, idosos, adultos e jovens não-negros, em consonância com o objetivo geral desta 

investigação, buscou-se acessar e obter informações, sobretudo de jovens com idade entre 18 e 

29 anos, pretos ou pardos, pobres, residentes no bairro de Mãe Luíza há pelo menos um ano 

desde o início desta pesquisa, que se identificassem com o gênero masculino e que tenham se 

disponibilizado em participar da pesquisa. Com estes, foi dedicado mais tempo e encontros em 

que, durante horas, conversas aconteciam, às vezes, em um mesmo cenário. Especialmente 

nestas situações, foram adotados alguns cuidados. Ora, considerando a ideia proposta por 

Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2010) de que situações de coleta de dados se constituem 

em momentos artificiais, foram tomadas algumas medidas a fim de minimizar as possibilidades 

de se estabelecer uma relação de superioridade entre o “pesquisador” e “pesquisado”, de modo 

a possibilitar que este último se sinta o mais livre possível para narrar os fatos. Dentre estas 

medidas, destacam-se: a adoção de uma postura de cordialidade; a demarcação dos objetivos da 

pesquisa e da centralidade do entrevistado para que a pesquisa seja realizada; a comunicação 

sobre os procedimentos éticos adotados para garantir o sigilo e a segurança dos participantes; a 

ênfase em que não há respostas certas ou erradas sobre os questionamentos elaborados 

realizados e o que interessa saber é a experiência de vida do colaborador; a opção por realizar 

conversas em locais da preferência ou de fácil acesso para o entrevistado; em conversas, a 

realização de intervenções que possibilitem a livre expressão do colaborador; o estabelecimento 
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de limites para anotações no diário de campo ou a não utilização deste durante o encontro9; e, 

por fim, o não tratamento do colaborador como um objeto, e sim como um sujeito. 

Ao total, foram realizadas e registradas em Diário de Campo treze observações. Optou-

se por encerrar o processo de construção de dados ao final de nove meses, pois foi identificado 

o ponto de saturação teórica, ou seja, as informações obtidas até aquele momento da pesquisa 

foram consideradas suficientes para tecer uma discussão sólida acerca das questões da pesquisa.  

 

1.1.1.1 O diário de campo 

 

No caso específico desta pesquisa, as informações obtidas durante as observações foram 

registradas em gravador de áudio nos minutos subsequentes à saída do campo e posteriormente 

transcritas e literatizadas10. Cada ida até o campo de pesquisa produziu um relato. Embora os 

relatos não sigam uma estrutura textual prévia, cinco dimensões orientam a escrita destes, são 

elas: 

(a) Descrição rica acerca da cronologia dos eventos e de sua localização. Ou seja, 

contextualização sobre onde e quando ocorreu a observação.  

(b) Descrição densa – realizada da maneira mais objetiva possível – dos participantes 

(cor, gênero, vestimentas, idade aparente, local de moradia e demais características que 

mereçam destaque), situações (comportamentos, diálogos, interações verbais e não-verbais), e 

                                                           
9 Durante os momentos de observação em que precisava registrar algumas “falas emblemáticas”, utilizava o 

aparelho de celular ou, em outras, um pequeno caderno de registros que estava comigo em algumas situações. 
10 Por literatizar, deve-se entender o processo de transcrever a observação como se estivesse escrevendo uma 

história. Inspirou-se, para tanto, no gênero literário romance de não-ficção, sobretudo na figura de Truman Capote 

(Capote, 2003, 2006). 
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cenários (informações gerais sobre o ambiente, tais como objetos, características arquitetônicas, 

presença de outras pessoas, etc.).  

(c) Registro do inesperado. Ou seja, o ato de catalogar aquilo que não estava previsto 

no projeto de pesquisa, mas que emerge no processo de inserção no campo. Independente da 

recorrência, as surpresas que o campo oferece aos pesquisadores sociais podem ser 

fundamentais para o desenvolvimento da investigação. 

(d) Diálogo teórico-conceitual. Em outros termos, construção de relações entre a 

realidade observada e o arcabouço teórico-conceitual utilizado pelo pesquisador. 

(e) Por fim, os relatos de campo também contam com uma dimensão reflexiva, em que 

são descritos os sentimentos e sensações do pesquisador em campo. A relevância do registro 

desta dimensão reside em servir de base para que o pesquisador saiba que seu olhar pode ter 

sido influenciado pelo “calor da ação”. 

Para as dimensões (a), (b) e (c) vale prezar por uma escrita descritiva, evitando, ao 

máximo, qualquer tipo de interpretação ou análise prévia. Para os itens seguintes, conforme 

exposto, pode-se investir em um texto de cunho preponderantemente analítico. É mister destacar 

que os relatos de campo oriundos desta pesquisa foram escritos livremente, e não em tópicos 

ordenados. Portanto, a ordem em que as cinco dimensões apareceram em um diário de campo 

não é, necessariamente, a mesma em outros diários de campo. Com finalidades organizativas, 

entretanto, cada uma das cinco dimensões supracitadas foi destacada por uma cor no diário de 

campo. Por exemplo, a descrição dos personagens, cenários e situações aparece destacada no 

texto pela cor amarela.  
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1.2 Plano de análise de dados: organização e interpretação das informações 

 

O início da sistematização e análise dos dados ocorreu simultaneamente ao período de 

coleta, afinal, conforme exposto, o Diário de Campo conta com anotações descritivas e 

analíticas. Ao todo, constituíram o corpus desta pesquisa o registro referente a treze observações 

participantes, o que totalizou cerca de trinta mil palavras. Contudo, não se pode dizer que o 

processo de coleta de informações findou com a última observação participante, tendo em vista 

que através de telejornais e mesmo de conversas no WhatsApp com os parceiros cognitivos11 

desta pesquisa, continuavam a surgir informações que, de certo modo, tiveram espaço na 

pesquisa. 

A fim de lidar com o volume de informações, foi realizada leitura exaustiva de todo o 

corpus, codificação e categorização do material em blocos de discussão. O processo de 

codificação consiste na busca de frações do corpus que origine ou componha os blocos de 

discussão. Por sua vez, estes blocos de discussão foram construídos mediante o processo de 

análise – e não a priori –, tendo como referência os dados empíricos e o quadro analítico do 

pesquisador.   

A fim de auxiliar na realização de tarefas organizativas, necessárias para a 

sistematização dos dados, utilizou-se os softwares Microsoft Word e Microsoft Excel. No 

primeiro, todos os diários de campo foram digitados e, no segundo, excertos do diário foram 

sistematizados de modo que cada linha de uma tabela se referia a um bloco de discussão. Cada 

                                                           
11 Os sujeitos acessados durante o período de pesquisa de campo serão tratados, ao longo do texto desta dissertação, 

como parceiros cognitivos. O acesso à essa postura de pesquisa social, denominada parceria cognitiva, que preza 

pelo fortalecimento dos participantes da pesquisa, ocorreu através do professor Orivaldo Lopes Pimentel, 

sobretudo, a partir do relato de suas pesquisas nas periferias de Natal. Ainda assim, o modo como esta noção foi 

significada e utilizada pelo autor pode divergir daquela adotada pelo referido professor. 
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um destes blocos, por sua vez, originou uma seção deste trabalho, embora existam seções que 

não foram escritas a partir dos blocos de discussão, especificamente as que compõe o capítulo 

dois desta dissertação.  

Deste modo, os códigos sistematizados em “Capitalismo e desigualdade” serviram como 

material para a escrita da seção “Das formas de ser um país capitalista, qual é a nossa?”, aquelas 

informações agrupadas em “Proibicionismo”, por sua vez, foram utilizadas na construção da 

seção “Notas sobre o proibicionismo: a cegueira da legislação brasileira sobre drogas”, as 

informações categorizadas em “Atuação da polícia militar” foram expostas na seção “A 

formação da barbárie e a barbárie da formação: notas sobre a polícia militar brasileira”, e por 

fim, o bloco “Juventude no fogo cruzado” originou as seções “O poder coercitivo em Mãe 

Luíza: entre a polícia militar e os agentes do tráfico de drogas” e “A juventude no fogo cruzado: 

entre a polícia e os agentes do tráfico”.  

Certamente o processo de análise dos dados não se trata de um trabalho puramente 

objetivo, como postulam os cientistas heróis. Trata-se de um procedimento marcado pela 

interferência subjetiva do pesquisador. Há grande possibilidade, inclusive, de diferentes 

pesquisadores codificarem e categorizarem o mesmo corpus de maneiras consideravelmente 

distintas. Nesta pesquisa, houve certa dificuldade em adotar os critérios de exclusividade, 

homogeneidade e objetividade na categorização das informações, tendo em vista que as 

informações se inter-relacionam e, seguir estes critérios seria colocar a realidade em uma cama 

de Procusto. Desta forma, o critério utilizado durante a sistematização dos dados em blocos de 

discussão foi o de construir uma narrativa que permitisse avançar na compreensão da 

experiência de jovens negros e pobres em contextos marcados pela presença do tráfico de drogas 

e da polícia militar. 
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Destaca-se, também, que esta investigação pretendeu, a partir dos pressupostos da teoria 

social marxiana, ultrapassar a aparência fenomênica apresentada pelos dados e identificar as 

determinações fundamentais do fenômeno, permitindo, deste modo, compreendê-lo em sua 

totalidade. Partindo do pressuposto, já citado anteriormente, de que todo empreendimento 

científico consiste em uma tentativa sempre inacabada de compreender a realidade, certamente 

esta produção não esgotará a temática que desenvolve, mas entendendo a realidade como 

processualidade, buscar-se-á não apenas as efetividades, mas também as possibilidades, ou seja, 

aquilo que o fenômeno pode vir a ser (Yamamoto, 2016). 

Acerca dos procedimentos éticos, é necessário destacar que se adotou, durante a 

condução deste estudo, uma postura de respeito aos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa 

e fidelidade ao fenômeno em investigação como a base do modo de agir. As questões éticas que 

orientaram esta pesquisa dizem respeito a uma maneira de atuar que acompanha o pesquisador 

desde o momento do planejamento até a devolutiva, e entende que o propósito de uma 

investigação acadêmica é, para além de uma descoberta científica, o fortalecimento subjetivo 

dos participantes. Isto implica que, por exemplo, durante uma conversa, digressões por parte do 

interlocutor a assuntos que não interessam a pesquisa sejam permitidas, pois a postura adotada 

nos momentos de coleta de informações não pressupõe uma orientação egoísta em que a 

funcionalidade do momento reside apenas em fazer com que o informante sirva o pesquisador 

de informações estritamente ligadas aos objetivos científicos da investigação. Além disto, de 

modo a garantir a segurança e sigilo dos participantes, todos são tratados com pseudônimos, 

tanto nos diários de campo quanto neste manuscrito. 

Não há, nesta dissertação, capítulos puramente teóricos ou empíricos. Todos os capítulos 

que seguem buscam inter-relacionar o quadro teórico-conceitual de referência com as 
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informações empíricas do contexto estudado, sejam elas primárias ou secundárias. Vale alertar 

que há muitas vozes ao longo da dissertação. Em várias citações aparecem reflexões do 

pesquisador durante o processo de pesquisa, de modo que este pode ser acessado ao longo do 

texto através de pelo menos duas formas, oculto, ao longo da escrita das seções, ou utilizando a 

primeira pessoa do singular, nos trechos retirados do diário de campo e utilizados como citações 

ou notas de rodapé neste manuscrito. Há, também, as vozes dos vários parceiros cognitivos que 

ajudaram a construir o conhecimento exposto neste estudo e aparecem com nomes fictícios ao 

longo do manuscrito, como Brown, Tupac, Marcela, Aragão, Tomás, Heloísa, João, Mauro, Ice 

Blue e Dex. 

Por fim, informa-se ainda que, não raras vezes foram feitos registros fotográficos de 

cenários presentes nas observações. Aqueles em que não é exposta a identidade de nenhum 

sujeito estão reunidos no apêndice desta dissertação, de modo a ilustrar algumas das situações 

descritas ao longo do texto. Além destas fotografias, realizadas durante as próprias observações, 

algumas fotos enviadas pelos colaboradores da pesquisa através do aplicativo de mensagens 

WhatsApp também serão expostas e devidamente sinalizadas.  
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2. Por que conduzir a investigação a partir de um recorte etnicorracial, classista e 

geracional? 

 

Conforme apresentado, esta pesquisa confere centralidade às experiências e vozes de um 

grupo social específico: o jovem, pobre e negro. Neste sentido, o objetivo deste capítulo consiste 

em apresentar alguns motivos que justificam a opção por conduzir esta pesquisa conferindo 

centralidade a este grupo e não a outro. Ao longo da primeira seção, intitulada “Contribuições 

para compreender o racismo à brasileira”, situa-se o arcabouço teórico-conceitual adotado nesta 

investigação e que orienta a compreensão das relações raciais no Brasil, de modo a demarcar a 

raça/cor como uma categoria determinante na vida social dos sujeitos, especificamente no 

contexto brasileiro. Em seguida, na seção 2.2, são apresentadas algumas considerações 

conceituais acerca da noção de juventude, delineando sua especificidade em relação aos demais 

grupos etários e, por fim, na seção 2.3, são expostos um conjunto de dados estatísticos que 

mostram como, no Brasil, ser jovem, negro e pobre, faz a diferença, sobretudo quando tratamos 

de potenciais vítimas de homicídio, incriminação ou de acesso à renda e educação formal. 

 

2.1 Contribuições para compreender o racismo à brasileira 

 

Compreender o Brasil contemporâneo implica, necessariamente, reconstruir a teia de 

eventos históricos que marcaram a formação daquilo que hoje, denominamos como Brasil. 

Deste modo procederam muitos daqueles que são considerados interpretes do Brasil, como Caio 

Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Ruy Mauro Marini, Gilberto Freyre, 

Florestan Fernandes e Clóvis Moura. Embora com ênfases e graus quantitativos diversos, todos 
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os autores supracitados também desenvolveram, em suas obras, estudos acerca da condição da 

população negra no Brasil. O presente capítulo apresenta como um dos seus objetivos, situar o 

porquê desta investigação ser conduzida a partir de uma perspectiva etnicorracial, ou seja, 

conferindo centralidade ao que se convencionou chamar de raça, relações raciais e racismo. 

Além dos já citados Clóvis Moura e Florestan Fernandes, as contribuições conceituais de Silvio 

Luiz de Almeida, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Angela Davis também são utilizadas 

como referências no decorrer da presente seção. 

Karl Marx e Friedrich Engels, n’A Ideologia alemã, afirmam que “conhecemos apenas 

uma ciência, a ciência da história” (2007, p. 86). Tal acepção demarca o caráter histórico da 

realidade, construída através da ação daqueles (as) que compõem o gênero humano. É mister 

indicar esta perspectiva pois, aquilo que apresentaremos como “o racismo brasileiro” possui 

íntima relação com os processos históricos que marcaram a construção do Estado brasileiro. A 

fim de demonstrar a relação dialética entre a formação do Brasil e o racismo, o próximo 

parágrafo propõe uma digressão a outro momento histórico. 

Os períodos denominados pelos historiadores como Brasil Colônia e Brasil Império 

duraram cerca de quatrocentos anos e foram marcados pela presença de um modo de produção 

baseado na escravidão. No escravismo brasileiro, a condição de escravo era imposta ao outro 

em decorrência da cor ou, em outros termos, em decorrência da crença de que a população de 

cor preta e parda era inferior àquela de cor branca. Portanto, a primeira “classe trabalhadora” 

do Brasil foi a escrava, composta majoritariamente por africanos que, destituídos de sua 

humanidade, foram submetidos à condição de mero objeto produtor de valor. Sobre este 

período, Gilberto Freyre – que certamente não é o autor preferível para demonstrar a relação de 

dominação na escravidão – utiliza a metáfora de que “cada branco da casa-grande ficou com 
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duas mãos esquerdas, e cada negro com duas mãos direitas” (2003, p. 520) para se referir as 

relações de trabalho durante o período escravocrata. 

Este é, portanto, o ponto de partida para compreendermos o racismo no Brasil: a 

escravidão. Período histórico que nos permite responder ao questionamento “Brasil, a quem teu 

passado condena?”. Contudo, embora as expressões do racismo no Brasil tenham origem com 

o processo de colonização e escravidão, o fim destes processos não deriva no fim do racismo, 

pelo contrário, o ressignifica e o reforça. De acordo com Florestan Fernandes (1972), após a 

abolição há uma reconfiguração do racismo. Por quê? 

A estrutura jurídica em vigor até 1888 admitia a premissa que o grupo etnicorracial negro 

era inferior ao branco. O racismo – ou a hierarquização entre negros e brancos – era, portanto, 

expresso indiscriminadamente. A abolição da escravidão, em 1888, embora tenha se constituído 

em um avanço para a luta antirracista, não forneceu as condições materiais – como acesso à 

terra ou indenização pelos anos de escravidão– tampouco simbólicas para que o ex-escravo 

pudesse se inserir na sociedade de classes brasileira. Portanto, embora livre, o negro continuava 

em uma condição de subalternidade. A hierarquia entre brancos e negros permanecia, assim 

como a desigualdade que, após 1888, era legitimada pelos pressupostos liberais, que afirmavam 

que brancos e negros concorriam livremente no mercado competitivo. Descrevendo o período 

pós-abolição, Darcy Ribeiro aponta que: 

Os ex-escravos abandonam as fazendas em que labutavam, ganham as estradas à procura 

de terrenos baldios em que pudessem acampar, para viverem livres como se estivessem 

nos quilombos, plantando milho e mandioca para comer. Caíram, então, em tal condição 

de miserabilidade que a população negra reduziu-se substancialmente (Ribeiro, 1995, p. 

221). 
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Nota-se, portanto que, no período pós-abolição, não houvera nenhuma ação estatal 

efetiva a fim de intervir nas desigualdades etnicorraciais promovidas pelo período escravocrata. 

Esta inação do Estado contribuiu para que, no intervalo de 130 anos até o presente momento, o 

racismo ainda se constitua como uma marca fundante da sociedade brasileira. Para Florestan 

Fernandes (1972, p. 40), “o padrão brasileiro de relação racial, ainda hoje dominante, foi 

construído para uma sociedade escravista, ou seja, para manter o “negro” sob a sujeição do 

“branco””. 

O Estado brasileiro, o último das Américas a abolir a escravidão, embora não tenha 

atuado com políticas públicas que contemplassem em seu escopo a redução das desigualdades 

de oportunidades a qual estava submetida a população negra, teceu práticas que contribuíram, 

inclusive, para o aprofundamento das desigualdades. A lei nº 601 de 1850, que através de sua 

normativa, reduzia substancialmente as possibilidades de ex-escravos adquirirem terras, e a 

política de branqueamento que permitiu a entrada de milhões de europeus para compor a classe 

trabalhadora brasileira, são exemplos de ações do Estado brasileiro que denotam o lugar imposto 

à população negra na República que surgira em 1889. 

Embora também racista, a função conferida à população negra brasileira na República 

era diferente daquela assumida durante o período escravista. O Brasil da primeira metade do 

século XX é marcado por alterações no plano econômico e político12 que também incidem no 

grupo etnicorracial negro. No “plano econômico”, a “crise de 29” coloca em colapso o modelo 

agrário-exportador brasileiro, haja vista que parceiros comerciais do Brasil, como os Estados 

Unidos da América, reduzem a demanda pelas commodities brasileiras, sobretudo o café. No 

“plano político”, a “Revolução de 30” situa as bases para o desenvolvimento da industrialização 

                                                           
12 A divisão entre um plano econômico e outro político é artificial e possui finalidades unicamente didáticas. 
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brasileira e consolidação do capitalismo industrial no Brasil. Se no modo de produção 

escravista, os negros (as) eram escravizados, no emergente capitalismo brasileiro, qual função 

era imposta para a população negra? 

Na seção três do capítulo vinte e três do primeiro livro d’O Capital, Karl Marx discute a 

categoria que denomina como exército industrial de reserva. No referido capítulo, o autor 

demonstra a existência de uma tendência, no processo de acumulação de capital, que resulta no 

aumento da parcela constante do capital – ou seja, os meios de produção – em detrimento da 

parcela variável – aquela empreendida no pagamento da força de trabalho. Tal processo seria 

responsável pelo desemprego estrutural no modo de produção capitalista. Mas além disto, o 

referido autor também demonstra a funcionalidade exercida pelo exército industrial de reserva 

para a manutenção do capitalismo. 

Partindo do pressuposto de que a força de trabalho consiste em uma mercadoria que é 

vendida por um trabalhador a um capitalista, o exército industrial de reserva cumpre a função 

de manter a “lei da oferta e da procura” sempre favorável ao capitalista, que terá maior oferta 

da mercadoria força de trabalho do que necessita, enquanto os trabalhadores, em termos 

abstratos, terão mais força de trabalho disponível do que aquela que o mercado irá incorporar. 

Mesmo que, pelos processos históricos distintos, não se possa transpor o conceito marxiano 

para a realidade da população de ex-escravos brasileiros, defende-se que a forma imposta à 

população negra no capitalismo brasileiro, sobretudo no início do processo de industrialização, 

possui funcionalidade análoga àquela descrita pelo exército industrial de reserva marxiano. 

Ora, com a força de trabalho das indústrias podendo ser ocupada pelos imigrantes 

europeus e seus descendentes, restava ao trabalhador brasileiro e preto disputar as funções de 

menor prestígio social, exercer atividades informais ou se oferecer para, por um salário menor, 
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executar as mesmas atividades que os trabalhadores brancos. Além dos capitalistas, tal 

configuração não permite vencedores. O fato de existirem trabalhadores desempregados 

dispostos a executar as mesmas funções daqueles que estão empregados, por um salário menor, 

servia, aos capitalistas industriais, como “arma” para conter reivindicações por direitos 

trabalhistas ou aumento de salários. Enquanto que, para os trabalhadores significava maior 

precarização das relações de trabalho. 

Situar esta discussão histórica assume relevância, pois é através dela que percebemos o 

racismo não como uma falha moral daqueles (as) que cometem práticas discriminatórias, e sim 

como uma estrutura, notadamente política, econômica, social e cultural, que apesar de externa 

aos sujeitos, exerce poder sobre eles, e impõe ao povo preto, em termos gerais, uma condição 

de subordinação e precarização. Desta estrutura, que também é ideológica – e portanto, produz 

subjetividades –, derivam os preconceitos e as práticas discriminatórias, que também assumem 

a função de reificar o racismo. 

Investigações quantitativas13 desenvolvidas ao longo dos últimos dez anos evidenciam 

um cenário marcado pela sobrerrepresentação da população preta e parda no sistema 

penitenciário e nas estatísticas sobre violência física letal, e uma sub-representação no acesso 

aos postos de trabalho de maior prestígio social, nas casas legislativas e nos índices de 

escolarização, mesmo com as recentes políticas de ações afirmativas (L. A. Campos, 2015; 

Theodoro, 2008; Wailselfisz, 2014). Este conjunto de estudos confere alicerces para a tese de 

que somos herdeiros não apenas de patrimônio financeiro, mas também de patrimônio histórico 

e cultural e que, portanto, as marcas do período escravocrata são fantasmas que assombram o 

presente. Como escreveu Karl Marx no início d’O 18 de brumário de Luís Bonaparte: “Os 

                                                           
13 Algumas são apresentadas na seção intitulada “Ser jovem, negro e pobre faz a diferença”. 
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homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois 

não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhe foram 

transmitidas assim como se encontram” (Marx, 2011a, p. 25). 

Negar o racismo e a tese de que somos herdeiros de patrimônio social e histórico implica 

naturalizar a desigualdade de acesso à renda, os elevados índices de homicídios da população 

negra, a sub-representação política, e tornar opaco que esta realidade foi construída socialmente, 

mediante as correlações de forças existentes na sociedade. Negar a hierarquização entre brancos 

e negros significa reforçá-la, pois implica aceitar o argumento falacioso de que a posição 

ocupada pela população negra hoje é fruto de fatores não sociais, políticos e econômicos, mas 

sim individuais. Por fim, a negação do racismo é afirmação dele, pois significa atestar que há 

algo, no plano biológico ou psicológico, que justifica que a população negra esteja, de acordo 

com os dados quantitativos, ocupando determinado espaço na estrutura social brasileira. 

Parcela da incompreensão acerca do racismo brasileiro tem origem na tentativa de 

compreendê-lo a partir de outros contextos, como o dos Estados Unidos da América ou da 

África do Sul, países onde a estrutura jurídica fornecia as bases para a segregação física entre 

brancos e negros. Enquanto a África do Sul experienciava o aparthaid até 1994 e os Estados 

Unidos aplicavam as leis de Jim Crow até 1965, o Brasil, logo após a abolição, em 1888, não 

implementou nenhuma legislação que apartasse fisicamente negros e brancos. Além disto, as 

teorias científicas e o pensamento social brasileiro já transitavam, desde o início da segunda 

metade do século XX, em um processo de ceder, paulatinamente, o espaço para formas de 

compreender as relações raciais que tornavam opacas as desigualdades raciais e viam no Brasil 

“o paraíso das três raças”, o “país da democracia racial”14 ou denotavam um caráter positivo na 

                                                           
14 Atualmente, tal argumento ainda é utilizado a fim de mascarar o racismo brasileiro. O tema de uma telenovela 

veiculada pela Rede Globo de Televisões no ano de 2016, entoava os seguintes versos “Negro, branco, pardo, 
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miscigenação. Contudo, conforme citado anteriormente, a ideia de negar o racismo contribui 

para reforçá-lo. 

Para Silvio Luiz de Almeida (2016), não é necessário que haja nenhuma política pública 

ou lei que segregue a população de negros e negras de determinados espaços e/ou posições de 

poder, pois o racismo constitui o padrão de normalidade das relações sociais brasileiras. Neste 

sentido, a contribuição do Estado – ou daqueles que o gerenciam – para manutenção do racismo 

não ocorre através da ação, mas sim da inação, da ausência de ações endereçadas a romper com 

o status quo. Portanto, mesmo sem haver nenhuma ação explícita para tal fim, a população negra 

é, por exemplo, sub-representada nas Universidades, sobretudo nos cursos tradicionais, e 

sobrerrepresentada nos corpos que ocupam os postos de trabalho mais precarizados. 

Neste momento da argumentação, é importante destacar que, o legado imposto pelo 

modo de produção escravista e pela posterior não integração do negro, não determina as 

trajetórias de vida dos sujeitos – mas contribui para determinar. Aliás, nada, ou quase nada, em 

ciências sociais é determinado, ou, como escreveu André Singer (2012, p. 254), “muita coisa, 

talvez quase tudo, em ciências sociais, é impossível de comprovar”. Em termos gerais, a 

contribuição dos processos históricos reside em constranger ou incentivar os rumos das histórias 

de vida – que também são influenciadas por uma série de outras variáveis – dos sujeitos, que 

são, ao mesmo tempo, assujeitados pelas estruturas sociais e sujeitos de si, no sentido de que, 

dadas as circunstâncias, podem construir e executar suas trajetórias de vida. 

Portanto, a retórica de que “existem pessoas negras ricas” não é suficiente para refutar a 

tese do racismo brasileiro. É certo que existem pessoas negras que são ricas, famosas, 

parlamentares, e bem-sucedidas das mais diversas formas. Por este motivo, inclusive, é correto 

                                                           
colorido, caucasiano... todos em um grito de não ao preconceito, viva a miscigenação! Mistura de raças, somos a 

cor do Brasil”. 



44 
 

afirmar que o racismo existe independentemente da posição de classe dos sujeitos, pois este se 

constitui como uma estrutura objetiva e simbólica, entretanto, os efeitos do racismo nos 

indivíduos irão depender da posição de classe destes (Rocha, 2009). Em outros termos, um 

jovem negro de classe média possui mais ferramentas – materiais e imateriais – para enfrentar 

e superar o racismo do que um jovem negro que é oriundo dos setores mais pauperizados da 

classe trabalhadora. 

Também a retórica de que “existem pessoas negras que afirmam não existir racismo” 

não resiste. Tal argumento parte da pressuposição de que o conhecimento deriva, 

necessariamente, da experiência empírica. E, portanto, aqueles que experienciam a vida como 

pessoas de cor preta, possuem, impreterivelmente, todas as condições necessárias para analisar 

as relações raciais. É certo que as experiências empíricas da população preta contribuem para 

conhecermos e analisarmos o racismo, do mesmo modo que é legítimo e necessário que um 

grupo etnicorracial historicamente marginalizado tenha espaços para dar vazão a uma voz 

silenciada ao longo da história. Contudo, homens e mulheres constroem – com o auxílio de 

aparelhos ideológicos como a mídia, e, portanto, esta construção nunca é um empreendimento 

individual –, concepções através das quais buscam compreender a realidade.  

Neste sentido, operários fabris podem negar a exploração, mulheres podem negar a 

presença do patriarcado na sociedade brasileira, e pessoas negras podem acreditar que o racismo 

não existe. Ainda assim, a realidade existe concretamente, independente de como os sujeitos a 

compreendem (ou veem). O fato de um daltônico enxergar o rosa como branco não torna o rosa 

branco. Negar o racismo, ainda que tal negação parta de alguém de cor preta, também não o faz 

desaparecer.  
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Ainda, em Os estabelecidos e os outsiders, Norbert Elias e John L. Scotson (2000) 

demonstram, através de pesquisa etnográfica, como o estigma social imposto a um grupo 

costuma penetrar em seus membros, ao ponto destes terem a sua autoimagem distorcida e se 

compreenderem enquanto inferiores. Embora o estudo de Norbert Elias não tratasse de um 

processo de diferenciação por “raça”, o autor fornece subsídios que orientam a pensar o processo 

de produção de subjetividades em uma sociedade que reproduz, através das relações sociais e 

da mídia, a superioridade de uma estética não-negra.  

Por fim, é válido reiterar que, o racismo, fenômeno que consiste na hierarquização entre 

seres humanos por alguma característica, seja ela cultural, religiosa ou biológica, se expressa 

no Brasil, pela hierarquização entre brancos e pretos, e todos os traços culturais, estéticos e 

religiosos que representam a matriz afrodescendente. Entretanto, é mister destacar que, como 

pontua Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (2012), o conceito de raças não tem alguma 

sustentação biológica. Do ponto de vista biológico, pretos e brancos compõe a mesma espécie, 

a espécie humana. Deste modo, os termos raça e racismo são utilizados ao longo deste 

manuscrito a partir do seu caráter eminentemente social. 

 

2.2 Juventude(s): questões iniciais 

 

Na introdução do artigo “Condição juvenil no Brasil contemporâneo”, escrito por Helena 

Abramo (2005), lê-se que “juventude é desses termos que parecem óbvios, dessas palavras que 

se explicam por elas mesmas e assunto a respeito do qual todo mundo tem algo a dizer” (p. 37). 

Neste sentido, a presente seção inicia com a seguinte provocação: afinal, o que é juventude? 
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Há, entretanto, para este questionamento, diversas respostas possíveis. Para o Estatuto 

da Juventude, marco jurídico brasileiro, a juventude corresponde ao universo de indivíduos na 

faixa etária entre quinze e vinte e nove anos. Para a minha vó, a juventude é uma fase muito 

bonita e que deve ser aproveitada. Para algumas pessoas, é o momento em que o sujeito deve 

iniciar a vida laboral a fim que possa contribuir com as despesas domésticas, e para outras, trata-

se do momento em que o (a) jovem deve dedicar-se para aprovação no vestibular. Em alguns 

momentos históricos, o “futuro do amanhã”, em outros, o “problema do hoje” (Abramo, 2007; 

Mannheim, 1968). 

Discutir, ou desenvolver conceitualmente a categoria juventude, perpassa 

necessariamente pela adequação do termo ao plural – juventudes. Partir do pressuposto de que 

existem juventudes e não uma única juventude contribui para a superação de uma concepção 

que naturaliza a experiência do ser humano no mundo, e que entende a juventude como um 

período da vida dotado de determinadas características pela qual todos (as), ao chegarem 

naquela “fase”, irão experienciar. Portanto, a juventude, assim como o que se convencionou 

chamar de infância e adolescência, pode ser experienciada de múltiplas formas, mediante o 

contexto no qual o sujeito está inserido. 

Neste sentido, o universo de cinquenta milhões de brasileiros atualmente considerados 

jovens contempla várias expressões juvenis. Tratam-se de juventudes experimentadas a partir 

de características territoriais, etnicorraciais, de classe social e condição econômica, culturais, 

dentre outras. Afinal, jovens do campo não experimentam a juventude do mesmo modo que 

jovens da área urbana, assim como jovens de camadas socioeconômicas médias e altas tem uma 

experiência diferente daquela que têm os jovens das camadas “populares”. Situada esta 
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discussão inicial, para fornecer uma resposta à pergunta exposta no início desta seção, resta 

saber o que diferencia o período da vida denominado juventude dos demais. 

 Ao interpretar a asserção “tudo aquilo que é sólido se desmancha no ar”, proposta por 

Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto Comunista (1998, p. 43), a partir do seu contexto 

histórico, vê-se que se trata de uma crítica ao modo de produção emergente – o capitalismo – e 

sua capacidade de revolucionar formas de agir, pensar e sentir que possuíam alto grau de 

reificação na sociedade feudal. Contudo, tal asserção também remete a uma corrente das 

ciências sociais que afirma que, a realidade social, por ser algo construído pelo gênero humano, 

não é algo imutável. 

 Neste sentido, as noções acerca do conceito de juventude(s) foram permeadas por 

diversas transformações no curso da história, desde o surgimento da ideia de que existe um 

período entre a adolescência e a fase adulta, ou que este período – a juventude – possui caráter 

e demandas específicas em relação às demais faixas etárias. Portanto, dentre os quadros teórico-

conceituais disponíveis para analisarmos a juventude, recebe destaque, nesta investigação, as 

contribuições de Regina Novaes (2007) e Margulis e Urresti (1998). 

 Novaes (2007) propõe a metáfora do jogo de espelhos como modo de distinguir com 

precisão a juventude dos demais grupos etários. Para a referida autora, “as relações entre 

juventude e sociedade se fazem como uma espécie de jogo de espelhos: ora apenas retrovisor, 

ora retrovisor e agigantador” (pp. 2-3). Isto implica dizer que o cenário político, econômico, 

cultural e social irá influenciar na construção das vulnerabilidades e potencialidades da 

juventude, de forma mais acentuada do que em outros grupos etários. A aplicabilidade empírica 

do modelo analítico supracitado é demonstrada através dos dados quantitativos que evidenciam 



48 
 

uma sobrerrepresentação da população jovem no sistema prisional e nas vítimas de homicídio 

(Brasil, 2014; Waiselfisz, 2014). 

 Por sua vez, Margulis e Urresti (1998) propõem reflexões acerca do caráter assumido 

pelo período denominado juventude na atual etapa do capitalismo. Para os autores, na dinâmica 

do capitalismo contemporâneo, a juventude é entendida como uma etapa de transição para a 

vida adulta, cuja função é de que a adolescência seja prolongada a fim de que o sujeito possa 

especializar sua força de trabalho para posterior ingresso no mercado: a isto, deu-se o nome de 

moratória juvenil. Conforme Souza e Paiva (2012), é por volta da década de 1950 e 1960 que a 

juventude passa a ser vista também como um período da vida marcado por sua transitoriedade 

– embora todos sejam – e não mais, necessariamente, como uma etapa problemática da vida 

humana. Mas não apenas transitório, a juventude também começa a ser observada como uma 

fase de preparação, conforme dito. 

Entretanto, deve ser admitido a posição de classe dos sujeitos como um fator 

determinante para definir se o prolongamento da adolescência – ou moratória juvenil – será ou 

não concedido. De acordo com Souza e Paiva (2012, p. 354), "questionar o caráter universal da 

juventude é reconhecer sua historicidade". E é, neste sentido, que a noção de uma moratória 

destinada a todos os jovens é refutada, pois, embora esta noção possa ser uma visão corrente no 

atual estágio do capitalismo, ela não é universal para todos os jovens, tanto atualmente como 

em outros momentos históricos. 

Deste modo há, pelo menos, duas possíveis experimentações da moratória juvenil. Em 

uma, geralmente relacionada aos jovens de camadas socioeconômicas médias e altas, a 

moratória é concedida, podendo, inclusive, ser alongada por tempo indefinido. No outro tipo de 

experimentação, a moratória ou é concedida por tempo limitado ou não é. Em um cenário 
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concreto, a primeira situação versa sobre uma família que possui condições materiais para 

“comprar” o tempo livre do filho e financiar a especialização deste. Já a segunda situação trata 

de casos em que, diante da escassez de recursos, o jovem se vê obrigado a procurar algum meio 

para a manutenção de sua existência ou obtenção de seus anseios, seja através da venda de sua 

força de trabalho ainda pouco especializada, da prática criminal ou de outra ação que sua 

criatividade permita. Sobre isto: 

Tupac também citou que o tráfico é o crime mais presente na comunidade e que as 

crianças da periferia têm, em decorrência das necessidades que marcam o presente, 

dificuldades de planejar o futuro, sobretudo com um projeto de vida distanciado da 

prática infracional (Diário de campo, dia 30 de agosto de 2016). 

Sobre esta reflexão, faz-se necessário destacar, conforme Aquino (2009) e Souza e Paiva 

(2012), que a consolidação da noção de moratória juvenil está associada ao movimento do 

capital de crise do modelo fordista de produção, precarização das relações de trabalho e 

consequente aumento do desemprego. Neste contexto, para uns, a busca e oportunidade por 

qualificação profissional ou simplesmente o deleite dos “ideais da liberdade, conforto, e 

tolerância do meio familiar à fase de moratória, aspectos tidos como naturais da juventude” 

(Souza & Paiva, 2012, p. 356) representam o adiamento da entrada na adultez e, para outros, há 

um híbrido entre características da juventude, como a impossibilidade, derivada da baixa renda 

e da posição no mundo do trabalho, de consolidação da autonomia, o que “infantiliza” o sujeito, 

e demandas e responsabilidades “próprias da vida adulta”, geralmente associadas com a 

necessidade do jovem de intervir financeiramente no sustento individual e familiar.  

 Portanto, além de não haver consenso acerca da faixa etária que corresponde à 

juventude, sendo esta adotada de maneiras distintas por diferentes países e instituições, construir 
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uma definição a respeito “do que é ser jovem” baseada sumariamente em limites etários é, no 

mínimo, reducionista, tendo em vista os argumentos supracitados que demarcam este período 

como uma condição social. Contudo, para esta investigação, será adotada uma fração do que é 

delimitado pela Secretaria Nacional de Juventude, excetuando apenas aqueles com menos de 

dezoito anos. 

 Tal adoção de um limite etário cumpre a função de situar o período da vida que, foi 

convencionado no atual momento histórico, como aquele destinado à moratória juvenil, por 

exemplo. E diante disto, poder identificar, em um contexto marcado por abissal desigualdade 

social, quando “um é, porém não parece”. Ou seja, através da delimitação de um padrão etário 

juvenil – de 18 a 29 anos, por exemplo –, o procedimento através do qual se pode definir que 

alguém está passando por um processo de negação da juventude se torna mais rigoroso. 

Diante de um contexto marcado pela presença de várias juventudes, este estudo trata de 

uma juventude específica: os jovens do gênero masculino, pretos ou pardos, pobres e residentes 

em um determinado território. Contudo, sabe-se que, mesmo que os sujeitos acessados por esta 

pesquisa guardem estas variáveis em comum – cor, idade, território, gênero, condição 

socioeconômica –, estes possuem uma série de outras características que os diferenciam e 

marcam suas trajetórias como singulares, impedindo, portanto, de satisfazer o ímpeto da ciência 

moderna de racionalizar e classificar os grupos sociais. 
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2.3 Ser jovem, pobre e negro faz a diferença. 

 

De acordo com o último censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), no ano de 2010, 26,9%15 da população brasileira estava na faixa etária juvenil, 

aquela compreendida entre 15 e 29 anos. E do total de jovens brasileiros, 53,5% se declarava, 

em 2010, pretos ou pardos, compondo assim a categoria etnicorracial dos negros e negras. No 

que se refere ao município de Natal, onde esta pesquisa foi realizada, 28,81% da população é 

composta por jovens com idade dentre 15 e 29 anos, sendo 54% pretos ou pardos. E no que diz 

respeito ao lócus desta investigação, o bairro de Mãe Luíza, a população jovem representa 

29,72% do total de habitantes e 67,19% são pretos ou pardos.  

No que concerne à maior expressão da violência física, de acordo com o Mapa da 

Violência (2014), no ano de 2012 foram registrados 56.337 homicídios no território brasileiro, 

sendo 41.127 vítimas pretas ou pardas (73% do total). Observando os índices que se referem à 

juventude, foram registrados 30.072 homicídios na população com faixa etária de 15 a 29 anos, 

sendo 23.160 vítimas negras, o que representa 77% do total dos homicídios entre jovens. Em 

síntese, do total de homicídios ocorridos no Brasil durante o ano de 2012, 53,4% das vítimas 

eram jovens, 73% negros 41,1% jovens e negros.  

A Tabela 01, disponibilizada no Mapa da Violência (2014) apresenta o quantitativo de 

homícidios na população jovem brasileira, segundo a cor da vítima, no período que compreende 

os anos de 2002 e 2012. Através dos dados, é possível inferir que, durante o período de dez 

anos, a vitimização de jovens negros aumenta enquanto a de jovens brancos diminui, totalizando 

em 2012 o número de 2,7 jovens negros assinados para cada 1 jovem branco. 

                                                           
15 De acordo com as projeções do IBGE, em 2018 este número corresponde a 24,6%. 
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Tabela 01 – Homicídios, taxas (por 100 mil) e vitimização segundo raça/cor. População 

jovem. Brasil. 2002/2012. 

 

Fonte: SIM/SVS/MS. Produção: Waiselfisz (2014, p. 133) *soma das categorias preta e 

parda. 

 

No que diz respeito aos dados locais, ou seja, sobre o município de Natal, vale informar 

que esta foi a capital que registrou o maior crescimento nas taxas de homicídio entre 2002 e 

2012, tanto no que se refere à população geral quanto à população de jovens. No que concerne 

especificamente ao homicídio de jovens, entre 2002 e 2012 houve um aumento de 354,1%, 

tendo sido registrados 61 homicídios durante o ano de 2002, e 277 em 2012. Destes, registrados 

em 2012, 87,72% tiveram como vítimas jovens pretos ou pardos (Waiselfisz, 2014), o que indica 

um processo de produção da morte endereçado ao grupo etnicorracial negro. Ainda assim, há 

outras expressões da assimetria classista, geracional e racial no Brasil, como aquela observada 

no sistema penitenciário. 

De forma a apresentar um breve diagnóstico acerca do perfil dos apenados, destaca-se 

que aproximadamente 56% da população carcerária brasileira seja composta por jovens; 67% 
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são pessoas negras; cerca de 80% estudaram, no máximo, até o ensino fundamental; e embora 

não haja dados quantitativos acerca da renda dos apenados antes do cárcere, é notório que 

parcela expressiva é oriunda dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora (Brasil, 

2014). 

Os dados supracitados evidenciam que há uma sobrerrepresentação de pessoas negras e 

jovens nas estatísticas sobre violência física letal e no sistema carcerário. Conforme exposto nas 

seções anteriores, esta assimetria geracional e racial não ocorre fortuitamente, tampouco se 

expressa apenas nestas duas esferas. Veremos, a seguir, outros dados quantitativos secundários 

que expressam o cenário social dos jovens negros e pobres. 

Utilizando como referência o 9º Anuário de Segurança Pública, obtemos a informação, 

certamente subnotificada16 de que, no ano de 2014, houve 3.009 mortes decorrentes de 

intervenção policial. Entretanto, o cenário nacional não será nosso ponto de partida. 

Diferentemente da exposição acerca do sistema penitenciário, em que utilizamos dados 

nacionais, utilizaremos em nossa exposição sobre os homicídios cometidos pela polícia o 

exemplo do estado do Rio de Janeiro. Dois motivos justificam tal escolha: as estatísticas do 

estado sobre letalidade violenta são disponibilizadas – inclusive no que se refere a cor e idade 

das vítimas, categorias que não são contempladas no 9º Anuário – através do Instituto de 

Segurança Pública do RJ, além de que o Rio de Janeiro, berço das Unidades de Polícia 

Pacificadora, é o laboratório brasileiro da militarização dos territórios subalternos do espaço 

urbano e representa o segundo estado com maior índice de mortes decorrentes de intervenção 

policial, atrás apenas de São Paulo. 

                                                           
16 Tal subnotificação é enfatizada no próprio documento, tendo em vista que alguns estados não apresentaram 

informações sobre os números da letalidade policial (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, 2015). 
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De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ), 584 pessoas foram vítimas de 

homicídio decorrente de ação policial no ano de 2014. Destes, 73,4% eram pretos ou pardos17 

– 9,8% não tiveram a cor informada –, enquanto que 48,1% tinham idade entre 12 e 29 anos e 

40,4% não tiveram a idade informada. Já no que se refere ao ano de 2015, o número é ainda 

mais expressivo: foram 645 mortes decorrentes de ações da polícia. Do total de 91,9% das 

vítimas que tiveram a cor informada, 77% eram pardos ou pretos, e dos 61,4% que tiveram a 

idade identificada, 51,2% tinham idade entre 12 e 29 anos. 

Os dados quantitativos supracitados já bastariam para evidenciar que, no Brasil, ser 

jovem e negro faz a diferença quando estamos tratando de potenciais pessoas privadas de 

liberdade ou vítimas de homicídio, decorrente de intervenção policial ou não. Mas há algo que 

os dados quantitativos não revelam: por que a maioria dos sujeitos assassinados são jovens, e 

por que também são negros? Por que a maioria da população carcerária é composta por jovens 

e negros? Por que a maioria substancial das vítimas de homicídio decorrente de intervenção 

policial no Rio de Janeiro são negras? Por mais que não seja possível responder tais perguntas 

neste estudo, a busca por essas respostas nos leva a refletir sobre a estrutura na qual está inserida 

o jovem negro. 

Ou seja, os homicídios e o encarceramento que provocam o extermínio da juventude 

negra são o resultado visível de um processo marcado por diversos fatores que nem sempre são 

percebidos ou levados em consideração, entre eles: a formação de um Estado com raízes 

escravocratas, a negação de direitos básicos em um território onde a cidadania não foi 

universalizada18, a abissal desigualdade socioeconômica, a negação do acesso a determinados 

bens de consumo, a discriminação racial, entre outros. Em outros termos, o extermínio da 

                                                           
17 De acordo com o censo do IBGE de 2010, 51,7% da população do estado do Rio de Janeiro é preta ou parda. 
18 Cf. Souza (2003). 
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juventude negra não é um processo linear em que o jovem negro e pobre nasce e morre. O ser 

nasce, e no processo de humanizar-se, encontra um universo onde está dado uma série de 

obstáculos que o são impostos em decorrência de sua cor e posição de classe. 

No artigo “A juventude negra”, Santos, Santos e Borges (2005, p. 291) defendem a ideia 

de que “relações sóciorraciais é um pressuposto analítico para significar o cotidiano da 

juventude negra na sociedade brasileira, que é marcada por grande desigualdade social 

combinada com a discriminação racial”. Deste modo, as autoras contribuem com a noção de 

que a condição socioeconômica deve ser levada em consideração no estudo da juventude negra. 

Afinal, as consequências da discriminação racial tornam-se ainda mais acentuadas quando 

associadas aos efeitos promovidos pelas limitações socioeconômicas. E alertam que: 

A composição social do Brasil tem a base bastante larga e o ápice estreito. Há, porém, 

uma característica ainda mais marcante: as camadas sociais vão embranquecendo na 

medida em que sobem na pirâmide social, logo se identifica a pobreza e quando se fala 

em pobreza no Brasil está-se falando principalmente da população negra e da 

discriminação racial. (p. 292). 

 A fim de reforçar a ideia supracitada, o Gráfico 01, construído a partir dos microdados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), do ano de 2012, apresenta a 

remuneração média dos jovens brasileiros, de acordo com a cor da pele.  
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Gráfico 01 – Remuneração total da população brasileira entre 16 e 29 anos de idade, por cor, 

2012. 

 

Fonte: Microdados da PNAD (IBGE, 2012). 

 

A desigualdade de remuneração entre negros e brancos é notória, e indica uma das várias 

expressões da desigualdade social, aquela que diz respeito à apropriação da renda. No que diz 

respeito ao acesso à educação e ocupação, a Tabela 02 indica também outra expressão da 

assimetria racial, sobretudo no que se refere ao grupo da população jovem.  
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Tabela 02 – População com idade entre 16 e 29 anos que não estuda ou trabalha, agrupada por 

cor, 2012. (Em %) 

 

Fonte: Microdados da PNAD (IBGE, 2012). 

Ora, de acordo com a Tabela 02, a proporção de jovens que não estudam ou trabalham 

é, em todas as faixas etárias, maior entre a população negra do que em relação ao grupo de 

jovens brancos, o que sustenta a tese do caráter desigual das experimentações juvenis, sobretudo 

no que diz respeito à inserção e permanência dos jovens, seja na educação formal ou no mercado 

formal de trabalho.  

Por fim, destaca-se que as informações estatísticas expostas ao longo desta seção não 

esgotam as múltiplas expressões da desigualdade que sustentam a assertiva de que “ser jovem, 

pobre e negro faz a diferença”, contudo, cumprem a função pretendida de expor algumas das 

dimensões deste processo multifacetado de produção e reprodução da desigualdade social e, 

com isso, justificar a opção por conduzir esta investigação a partir da experiência da juventude 

negra e moradora da periferia. 

 

 

 

Cor De 16 a 17 anos De 18 a 24 anos De 25 a 29 anos 

Branco 18,5 39,0 35,7 

Preto/Pardo 25,7 52,9 47,7 
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3. O Estado Penal como estratégia de gestão da pobreza na modernidade periférica 

 

A fim de fornecer contribuições para a compreensão sobre a gestão penal da pobreza na 

periferia do capitalismo, este capítulo estrutura-se em quatro seções. Na primeira, busca-se, a 

partir da realidade brasileira, discutir o que se denominou nesta dissertação de “becos sem saída” 

do debate sobre segurança pública, ou seja, um conjunto de ideias e práticas que aparentemente 

se apresentam como soluções para enfrentar o quadro de insegurança urbana, mas que, ao 

desconsiderarem a insegurança social oriunda do modo de produção capitalista, se constituem 

em estratégias inefetivas no campo da segurança pública. Em seguida, na seção 3.2, intitulada 

“Dos modos de ser um país capitalista, qual é o nosso?”, utiliza-se as contribuições da teoria 

marxista da dependência para compreender o capitalismo brasileiro, delineando algumas 

características e como estas influenciam na experimentação juvenil de jovens negros situados 

na periferia urbana. 

Ao longo da seção 3.3, intitulada “A formação da barbárie e a barbárie da formação”, 

discute-se, especificamente, algumas características da polícia militar brasileira, bem como, 

inicia-se o debate – continuado no decorrer do capítulo quatro – sobre as implicações deste tipo 

de policiamento para a juventude negra do bairro de Mãe Luíza. E, por fim, na seção “A cegueira 

da legislação brasileira sobre drogas”, expomos como a atual Lei de Drogas (11.343/2006) 

contribui para legitimar uma guerra contra os pobres que habitam em bairros periféricos, 

colaborando para que estes experimentem em suas rotinas a violência do tráfico de drogas e da 

polícia militar. 
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3.1 Os becos sem saída do debate sobre segurança pública: notas sobre o fetiche do Estado 

penal 

 

Redução da idade penal, aumento de vagas no sistema carcerário, expansão do aparato 

policial militar, endurecimento das ações punitivas dos agentes de segurança, fortalecimento 

das práticas de linchamento. Estas são algumas das propostas e ações recorrentemente 

apresentadas como estratégias para atenuar o quadro da violência e insegurança urbana das 

grandes e médias cidades brasileiras. Desde as que se camuflam detrás de uma suposta 

racionalidade científica até aquelas que podem ser consideradas “bárbaras” por violar 

explicitamente direitos fundamentais da pessoa humana, todas as propostas citadas no início 

deste parágrafo compartilham duas características: atuam no processo de criminalização da 

pobreza e são práticas inefetivas para enfrentar o cenário de insegurança urbana.  

A presente seção pretende problematizar a inefetividade das políticas penais como forma 

de reduzir a insegurança pública. Partindo do questionamento sobre a quem e a que será que se 

destinam os presídios, as polícias e as práticas de linchamento na sociedade brasileira 

contemporânea, empreende-se a tentativa de desmistificar a ideia de que tais práticas se 

constituem como efetivas para a redução da insegurança urbana, e defender a tese de que pensar 

a questão da segurança pública dissociada das outras dimensões da vida social, como saúde, 

educação, lazer, assistência social e acesso à renda, é um equívoco que provoca um debate 

superficial, permeado pela proposição de alternativas que, além de não atuarem nas bases que 

propiciam o atual quadro de insegurança, promovem a reprodução intensa de uma sociedade 

violenta e insegura. 
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O empírico mostra que os sujeitos que são alvos da polícia, dos presídios e dos 

linchamentos públicos são, geralmente, aqueles que cometem algum ato que subverte a estrutura 

jurídica em vigor. Mas a questão não termina aí, sequer começa. São realmente todos os crimes 

passíveis de punição ou apenas aqueles crimes cometidos por membros de um determinado 

estrato social? No contexto especificamente brasileiro, a probabilidade de um cidadão19 que 

comete um assalto ou um furto ser preso, linchado ou sofrer violência policial é a mesma 

daquele que comete algum dos chamados “crimes de colarinho branco”?  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias (InfoPen) (Brasil, 2014), entre o período de 1990 e 2014 houve um crescimento 

de 575% na quantidade de pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais do Brasil, 

enquanto que, de acordo com o IBGE, a população total do país crescera aproximadamente 40% 

durante o mesmo período. Os dados mais recentes indicam que, no ano de 2014, a população 

prisional do Brasil era composta por 607 mil indivíduos, número que confere ao país o título de 

4º maior população carcerária do mundo, tanto em números absolutos quanto relativos (Brasil, 

2014; IBGE, 1990, 2010). Ainda assim, este vertiginoso aumento da população carcerária não 

parece ter proporcionado alguma redução na incidência de infrações como queriam os 

entusiastas do endurecimento penal. Ou as ruas das cidades grandes e médias são um lugar mais 

seguro hoje do que há 24 anos? Se a premissa de que a sanção implacável – operada através do 

encarceramento massivo – é o meio mais eficaz para coibir novas práticas delituosas se mostrou 

falsa, que papel assume a superlotação dos presídios? 

                                                           
19 Utiliza-se o termo cidadão de forma provocativa, tendo em vista que no imaginário social há a tendência de 

retirar daqueles sujeitos que cometem algum tipo de delito o status de cidadão e conferir-lhes o status de “bandido” 

e suas derivações, reduzindo o sujeito à sua prática ilícita e negando, inclusive, sua cidadania. 
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Em Punir os pobres - a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, Loïc Wacquant 

(2007a) mostra que foi nos Estados Unidos da América que se desenvolveu a tese, 

posteriormente adotada por outros países, de que “a causa do crime é a irresponsabilidade e a 

imoralidade pessoais do criminoso, e que a sanção implacável das “incivilidades” e de toda uma 

gama de desordens de pequena monta é o meio mais seguro para deter as infrações violentas” 

(p. 13). Tal pensamento, notadamente inspirado nos pressupostos liberais clássicos e em teorias 

eugênicas, conduz a práticas reducionistas e inefetivas para o trato da segurança pública  - como 

a expansão do sistema carcerário ou a militarização de espaços públicos -, pois centraliza sua 

atuação apenas na superfície do fenômeno, escamoteando as determinações fundamentais que 

envolvem a produção e reprodução da criminalidade urbana. Mas então, se não na índole, 

imoralidade ou caráter dos indivíduos, onde reside a centralidade da (in)segurança urbana? 

Analisando a reformatação do Estado estadunidense ao neoliberalismo, Loïc Wacquant (2007a, 

p. 15) pontua que: 

a irresistível ascensão do Estado penal nos EUA durante as três últimas décadas não é 

uma resposta ao aumento da criminalidade, mas sim aos deslocamentos provocados pela 

redução de despesas do Estado na área social e urbana e pela imposição do trabalho 

assalariado precário como nova norma de cidadania para aqueles encerrados na base da 

polarizada estrutura de classes. 

 Certamente que Estados Unidos da América e Brasil guardam diferenças importantes 

que impedem uma transposição direta do modelo explicativo de Wacquant (2007a) para o caso 

brasileiro. Apenas a nível de exemplificação, o primeiro é um dos países centrais do capitalismo, 

já o segundo encontra-se no grupo de países de capitalismo dependente. Ainda, os EUA 

vivenciaram a experiência de um Estado de bem-estar social enquanto o Brasil vivera uma 
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ditadura civil-militar. Entretanto, embora as ideias do referido autor não se proponham a 

explicar a emergência de um Estado penal brasileiro ou na periferia do capitalismo, elas 

contribuem para superar a visão liberal que desconsidera o papel das estruturas sociais e 

econômicas no debate sobre criminalidade e insegurança. 

Atestar que a causa de um crime está na irresponsabilidade, no caráter ou na índole 

daquele que o comete é tirar de cena as estruturas econômicas e sociais que determinam a vida 

dos sujeitos em sociedade. É acreditar que os indivíduos não têm história. É, por fim, tornar a 

questão menos complexa do que ela realmente é. Não pretendemos afirmar que a causa de uma 

infração penal reside unicamente em variável x ou y. Há diversas naturezas de crimes e diversas 

variáveis que contribuem para que alguém os cometa. Entretanto, em um país periférico de 

capitalismo neoliberal chamado Brasil, há algumas características que contribuem para que o 

ato infracional torne-se uma opção, tais como: abissal desigualdade econômica que produz, 

entre outras coisas, periferias urbanas onde se aglomera o refugo da sociedade de mercado, 

condenado à própria sorte; difusão do status de cidadão através consumo, ou seja, a ideia de que 

“você é aquilo que você possui e consome”; políticas de saúde, assistência social, educação e 

habitação que não propiciam condições básicas de desenvolvimento, entre outras. 

Diante destas questões, retomamos a um dos pontos centrais desta seção: identificar os 

indivíduos para quem se destinam os olhares da polícia, as prisões e os linchamentos. Diante 

dos dados apontados no levantamento realizado em junho de 2014 pelo Sistema de Informações 

Penitenciárias (Infopen) (Brasil, 2014), notamos que, apesar da diversa gama de tipos penais 

existentes na legislação brasileira, 62% dos registros de crimes pelos quais respondem os 

apenados brasileiros dizem respeito a tráfico de drogas (27%), roubo (21%), furto (11%) e 

receptação (3%). Se juntarmos os crimes relacionados à posse ilegal de armas de fogo (7%), 
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formação de quadrilha ou bando (2%), homicídio (14%), latrocínio (3%), teremos a composição 

de 88% dos tipos penais que encarceram no Brasil.  

Ora, os dados supracitados mostram que parcela considerável dos crimes cometidos são 

“crimes de rua”, geralmente cometidos por sujeitos que estão nas margens da sociedade e 

encontram no crime uma estratégia, ainda que marginal, de inserção na sociedade de consumo 

(Faria & Barros, 2011). Isto não significa afirmar que todo indivíduo inserido em contextos de 

escassez de recursos irá, inevitavelmente, cometer um delito. Alguns irão optar por práticas 

ilícitas como estratégias de sobrevivência na dinâmica capitalista, outros não. Entretanto, não 

se trata de julgar se a atitude de alguém é moralmente aceitável, mas sim problematizar a questão 

da insegurança urbana e pensar propostas eficazes e efetivas para a sua redução. Em linhas 

gerais, a (in)segurança não pode ser analisada dissociada das dimensões econômicas, sociais e 

políticas, porque todas essas dimensões da vida social estão inter-relacionadas. 

Neste sentido, a expansão das políticas penais, tais como a redução da idade penal, as 

intervenções militares e a expansão das vagas no sistema penitenciário ou sua superlotação, não 

atuam nas causas da (in)segurança urbana. Se os indivíduos não possuem as condições materiais 

necessárias à sobrevivência, o crime -ou a rebelião aberta contra seu ambiente social20- 

continuará sendo uma opção “atraente”. Por este motivo, as políticas penais não se constituem 

em medidas eficazes e efetivas para a redução da insegurança, embora o discurso inflamado de 

parlamentares e figuras públicas faça parecer que é.  

 No bojo das políticas anti-crime, encontra-se a expansão do aparato policial, que no caso 

brasileiro não é apenas policial, mas também militar. E isto reflete em implicações não apenas 

semânticas, mas sobretudo nas práticas da polícia militar brasileira. Instituir os companheiros 

                                                           
20 Cf. Wacquant (2007a, p. 16). 
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da cidade21 como uma organização militar, assim como faz a Constituição brasileira em seu 

artigo 144, implica orientar a organização da polícia à semelhança do exército. E como esclarece 

Luiz Eduardo Soares (2015, p. 75): 

só seria racional reproduzir na polícia o formato do Exército se as finalidades de ambas 

as instituições fossem as mesmas. Não é o caso (ou não deveria ser). O Exército destina-

se a defender o território e a soberania nacionais[...]. A função da PM é garantir os 

direitos dos cidadãos, prevenindo e reprimindo violações, recorrendo ao uso comedido 

e proporcional da força quando indispensável. 

Historicamente, a função da polícia brasileira está associada ao controle das populações 

marginalizadas. Estudando o processo de consolidação da polícia no Brasil, Vera Malaguti 

Batista (2008, p. 20) cita um trecho do “Pão de Açúcar”, periódico fluminense do século XIX, 

com a seguinte menção: “Precisamos de uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos 

infunda terror”. Embora cronologicamente distante, a sentença supracitada apresenta concreta 

atualidade, e os indícios que atestam esta semelhança podem ser observados através do cenário 

de extermínio da juventude negra22, da composição da população carcerária, e dos territórios 

escolhidos para receber Unidades de Polícia Pacificadora ou outras “Rondas”23, políticas 

públicas de segurança que intensificam a atuação da polícia militar. Parece que sobrevivemos à 

escravidão, mas os mecanismos que constituíam o sistema escravocrata brasileiro também 

sobreviveram. De que maneira, então, a polícia exerce o controle sobre os grupos subalternos 

hoje, já que somos o tão aclamado “Brasil pós-88”? 

                                                           
21 Etimologicamente, a palavra polícia tem origem no grego “pólis”, que significa cidade, acrescido ao sufixo “cia”. 
22 Foram registrados no Brasil, em 2014, cerca de 23.160 jovens negros vítimas de homicídio (Waiselfisz, 2014). 
23 Uma série de políticas de segurança têm sido implementas nos últimos anos, tais como: Ronda Cidadã, Ronda 

Escolar, Ronda do Bairro. Todas possuem como característica comum a militarização de determinados espaços. 



65 
 

A Constituição Federal, em seu artigo 144, parágrafos 4º e 5º, define a função que cabe 

às polícias civis e militares, sendo a primeira encarregada do trabalho judiciário, investigativo, 

e a polícia militar encarregada do patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública. 

Sendo assim, cabe à polícia que recebe treinamento militar “preservar a ordem pública”. 

Entretanto, como o próprio arcabouço jurídico não permite que a polícia militar assuma funções 

investigativas, esta tem a sua função limitada. Como esclarece de Luiz Eduardo Soares (2015, 

p. 74): 

Dada a divisão do trabalho [...] que atribui a investigação com exclusividade às polícias 

civis, resta aos policiais militares, quando se lhes cobra produtividade, fazer o quê? 

Prender e apreender drogas e armas. Prender que tipo de transgressor? Atuar contra quais 

delitos? Se o dever é produzir, se produzir é sinônimo de prender e se não é permitido 

investigar, o que sobra? Prender em flagrante. Quais são os crimes passíveis desta 

modalidade de prisão? Aqueles que podem ser identificados, empiricamente, pelos 

sentidos, a visão e a audição, e que ocorrem em espaços públicos. Não é o caso de 

lavagem de dinheiro e da maior parte das transgressões perpetradas por criminosos de 

colarinho branco. 

  Deste modo, os principais alvos da atuação da PM24, além dos transeuntes que o 

julgamento policial ou a burocracia de nível de rua define como potenciais suspeitos, se 

constituem por pequenos traficantes, gatunos, assaltantes, receptadores e outros tantos que 

compõe o crime desorganizado brasileiro e encontram nas práticas ilícitas estratégias para a 

                                                           
24 É importante pontuar que a questão não consiste em “demonizar” os agentes de segurança pública que atuam 

nas polícias militares. Trata-se, entretanto, de tecer uma crítica ao modelo militarizado de polícia que, ao treinar 

para guerra, promove a morte não apenas de civis, mas também dos próprios policiais militares. De acordo com o 

9º Anuário brasileiro de segurança pública, 398 policiais foram vítimas de homicídio em 2014, enquanto o número 

de vitimados pela polícia foi de 3.009 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, 2015). 
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manutenção de sua sobrevivência25. Estes sujeitos, em número significativo, são jovens, 

residentes em locais subalternos do território urbano, pobres e negros.  Têm-se, portanto, na 

polícia militar um dos fundamentos para compreender a operacionalização da criminalização da 

pobreza no contexto brasileiro, que evidentemente não seria possível se não contasse com o 

apoio do sistema judiciário, de um Estado de bem-estar social inexistente e de uma política de 

drogas proibicionista. 

Ao abordar a constituição do Estado penal brasileiro, tanto a legislação que versa sobre 

drogas quanto o modo como se organiza a polícia militar brasileira recebem destaque. A 

primeira é aquela que, nos últimos anos, assumiu a função de criminalização dos jovens, 

sobretudo pobres, que veem nas drogas ilícitas uma estratégia de sobrevivência, através da 

venda, ou/e uma forma de lazer, através do consumo. Já a polícia, pela sua organização à 

semelhança das forças armadas, não age apenas operacionalizando a criminalização garantida 

em lei, mas também atuando no combate ao inimigo interno, representado na figura do jovem 

pobre e negro. 

O sistema carcerário e sua porta de entrada, a polícia, parecem não apresentar efetividade 

para promover avanços no quadro da insegurança. Enquanto a polícia tem “superlotado as 

penitenciárias de jovens que não portavam armas, não eram membros de organizações 

criminosas, não agiam com violência” (Soares, 2015, p. 74), o sistema prisional brasileiro tem 

cumprindo o papel de “concentrar a violência e alimentar a criminalidade” (Wacquant, 2007a, 

p. 211).  

Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o encolhimento ou a ausência do Estado 

social e o simultâneo desenvolvimento do Estado penal nos execrados enclaves da 

                                                           
25 Não é por acaso que a maioria dos apenados brasileiros responde processos judiciais pela prática destes crimes, 

como apresentado anteriormente. 
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marginalidade concentrada [...] acabam perpetuando e inclusive agravando os mesmos 

problemas que esse desenvolvimento deveria remediar. [...] Contribuem para consolidar 

a marginalidade ao sabotar as trajetórias de vida de seus alvos [...] e ao alimentar 

condutas ilegais e a violência interpessoal pelas e contra as forças da ordem (Wacquant, 

2007b, pp. 214-215). 

Embora inefetivas para reverter o quadro de insegurança que ronda as cidades 

brasileiras, as políticas penais não são desnudas de funcionalidade. Pelo contrário, entre as 

funções que estas ações cumprem, estão as de estocar fisicamente os setores mais despossuídos 

e estigmatizados da classe trabalhadora, desnecessários para a reprodução do sistema capitalista, 

impor a fronteira sagrada entre os “cidadãos de bem” e as categorias desviantes, e firmar a 

disciplina do trabalho assalariado aos estratos superiores do proletariado. Os sistemas policial e 

penitenciário representam, portanto, a maneira como o Estado se apresenta para os estratos mais 

pauperizados da classe trabalhadora, inseridos nas áreas mais subalternas do espaço urbano. 

Enquanto a presença do Estado de bem-estar social é reduzida ou inexistente, a presença do 

Estado Penal é exacerbada (Wacquant, 2007b). 

No contexto brasileiro das últimas décadas, ora de modo mais intenso ora mais tênue, 

parlamentares e setores midiáticos têm encabeçado discussões acerca “das ameaças a que estão 

submetidos os cidadãos de bem”. Utilizando uma racionalidade científica insustentável e casos 

isolados que produzem forte apelo emocional, estes grupos buscam fortalecer a ideologia liberal 

de “culpabilização do indivíduo” para que ações como a redução da idade penal26, expansão de 

                                                           
26 Desde a sugestiva PEC 171/93, apresentada três anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, já contabilizamos, entre Projetos de Emenda Constitucional e Projetos de Lei, cerca de 40 propostas 

que pretendiam/pretendem reduzir a idade penal. 
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vagas no sistema carcerário e aumento do efetivo policial militar adquiram legitimidade social 

e possam ser implementadas sem que haja uma significativa resistência.  

Associado a liquidez dos laços de solidariedade e a exacerbação do individualismo, 

típico das sociedades contemporâneas modernas, o discurso criminalizante proferido nos meios 

de comunicação é acolhido por parcela significativa da sociedade brasileira. As implicações da 

difusão deste ideário não se relevam apenas na construção de um imaginário social fortemente 

criminalizante e punitivo ou no apoio às ações penais-punitivas formuladas pelos governos, mas 

também no fortalecimento e aceitação das práticas de linchamento27, o ato de “fazer justiça com 

as próprias mãos”. Ao contrário do que se possa imaginar à primeira vista, as práticas de 

linchamento não revelam uma deslegitimação da ação policial. Pelo contrário, elas reforçam a 

necessidade de uma polícia que seja tão truculenta quanto estas práticas. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha28, 87% dos brasileiros se 

posicionavam, em junho de 2015, favoráveis a redução da idade penal. Quando se trata da 

expressão “Bandido bom é bandido morto”, 50% dos residentes das grandes cidades brasileiras 

concordam com a expressão (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, 2015, p. 7). 

Certamente a expressão “bandido” citada na pesquisa não diz respeito aos grandes empresários 

que sonegam impostos29, ou aos jovens da classe média que subvertem a lei, vistos como 

excêntricos. A partir dos referidos dados, que certamente não esgotam a temática, propomos 

duas hipóteses explicativas: ou eles – os dados supracitados – revelam o caráter “fetichizante” 

das políticas punitivas-penais, ou demonstram o ódio, de parte substancial da sociedade 

brasileira, aos pobres desviantes. Em outros termos, ou os sujeitos acreditam, de fato, que a 

                                                           
27 De acordo com a pesquisa realizada por José de Souza Martins e publicada em 2015 no livro Linchamentos – a 

justiça popular no Brasil, há no Brasil, em média, uma tentativa de linchamento por dia. 
28 Cf. Datafolha, 2015. 
29 O Brasil é o segundo país que mais sonega impostos no mundo. Cf. Drummond (2015). 
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redução da idade penal e a morte dos “bandidos” são medidas eficientes para reduzir a 

insegurança ou se trata da incorporação de um ethos punitivo – inspirado em uma visão 

circunscrita de justiça – endereçado aos “criminosos de rua”. Ou ainda, as duas hipóteses são 

igualmente válidas. 

Deste modo, um modelo explicativo que se proponha a orientar o debate sobre segurança 

pública de maneira efetiva e não-reducionista, deve entender tanto a questão penal como 

categoria indissociável da “questão social”30, como a insegurança produzida pela violência 

urbana como uma expressão da insegurança social produzida pelo esfacelamento das relações 

de trabalho e ineficiência ou inexistência da proteção social (Wacquant, 2007b). Afinal, de 

quantas violações e negações de direitos foram vítimas os sujeitos que são autores dos crimes 

supracitados antes mesmo da prática do delito? Não se trata, de modo algum, de justificar ações 

criminosas31, mas sim de identificar a raiz do problema da insegurança, o ponto que se 

enfrentado poderá trazer contribuições honestas para a compreensão e/ou resolução da questão.

 As ações discutidas ao longo desta seção ou, em termos mais abrangentes, a expansão 

do Estado penal, poderia, em uma situação hipotética, atingir a todos os grupos sociais de 

mateira homogênea. Mas não, as implicações negativas destas políticas são direcionadas 

sobretudo aos pobres, negros pobres, e por fim, aos jovens negros e pobres. Ou seja, a atuação 

do Estado penal assume um caráter classista, etnicorracial e geracional. Na contramão de 

qualquer perspectiva que naturalize a realidade social, discutir as determinações que perpassam 

a constituição do jovem pobre e negro como grupo mais vulnerável a essas políticas adquire 

centralidade. 

                                                           
30 Utiliza-se o termo entre aspas pois acreditamos que as variadas expressões da questão social emergem a partir 

de questões também políticas e econômicas. 
31 É necessário ressaltar de quais ações criminosas estamos tratando: aquelas expostas anteriormente e que 

representam 62% dos crimes que encarceram no Brasil. 
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Neste sentido, aqueles recorrentemente apontados como responsáveis pela insegurança 

urbana são, na verdade, o grupo mais exposto a uma insegurança social, e tem a escassez de 

recursos materiais e de oportunidades como elementos constitutivos do seu cotidiano. E são, 

também, afetados pela insegurança urbana, haja vista que habitam territórios onde coexiste tanto 

a violência de grupos criminosos quanto da própria polícia. O discurso que desloca a culpa pela 

insegurança urbana para grupos sociais assume, portanto, a função de mascarar a verdadeira 

essência da insegurança, que consiste nas condições em que estão submetidos os estratos mais 

subalternos da classe trabalhadora. 

 Destarte, é necessário considerar que a experimentação do período denominado 

juventude é, para parcela substancial dos jovens brasileiros -sobretudo os pobres-, permeada 

por um contexto de escassez de recursos já conhecido pela fração da classe trabalhadora que se 

aglomera nas periferias brasileiras. Dentro deste contexto de limitações materiais e da 

inexistência de um Estado capaz de responder aos problemas que acometem os jovens, estes 

veem na prática de delitos -inclusive o tráfico- um meio para a manutenção de sua existência e 

inserção, ainda que marginal, no mercado de consumo que, através de seus símbolos, confere o 

sentimento de pertencimento aos jovens. 

 Todavia, como é possível a objeção de que a ideia supracitada busca apenas justificar as 

práticas delituosas cometidas por jovens em situação de escassez de recursos materiais, 

proponho, de antemão, reiterar a argumentação em termos mais precisos: certamente não são 

todos aqueles que estão inseridos em contextos de escassez de recursos materiais, possibilidades 

de emprego e outras vulnerabilidades terão algum tipo de envolvimento com práticas delituosas, 

mas isto não desqualifica a tese de que as dimensões históricas, sociais e econômicas são 
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categorias centrais para compreender os delitos cometidos pelos cidadãos que abarrotam o 

sistema penitenciário e socioeducativo como estratégias de sobrevivência. 

Conforme exposto ao longo desta dissertação, há um conjunto de determinações 

históricas e sociais que se impõem aos jovens pobres e negros. Propor medidas efetivas para a 

redução da insegurança e violência urbana significa, dentro dos moldes do Estado burguês, 

formular e implementar políticas públicas adequadas aos anseios da juventude brasileira. A 

expansão do Estado penal – aumento da polícia militar, dos presídios, etc. – é uma opção política 

que, como argumentamos ao longo desta seção, parece não servir para aumentar o bem-estar 

social ou garantir a segurança pública, embora cumpra outras funções, como a de criminalizar 

a juventude negra, por exemplo. As polícias e as prisões são colocadas para dar conta de algo 

que elas não podem: não se trata da criminalidade, trata-se da miserabilidade. Não que prisões 

e polícias não sejam necessárias, entretanto, o que a realidade concreta apresenta é que a função 

desempenhada pelas prisões e polícias em países onde não há equidade de oportunidades é a de 

criminalizar os pobres. No caso brasileiro é, sobretudo, os jovens negros e pobres. 

Portanto, ao contrário das ilusões que conferiram às polícias e ao sistema carcerário o 

título de elementos constitutivos da segurança na sociedade moderna, destacamos essas 

organizações pelo seu caráter de reprodução da violência e contenção dos estratos sociais mais 

atingidos pela desregulamentação econômica. Certamente não há fórmulas mágicas tampouco 

fáceis para enfrentar as questões postas. Entretanto, a opção adotada pelo Estado brasileiro e 

aceita por parcela substancial da população, o modelo punitivo-penal, já evidenciou seu caráter 

limitado ineficiente no trato da segurança pública. Resta agora avançarmos em direção a um 

modelo que conceba a questão da insegurança em sua totalidade e não apenas em sua camada 

mais visível: os crimes de rua. Este avanço não é meramente uma escolha técnica, mas sobretudo 
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uma escolha política. Afinal, a quem interessa manter o atual encarceramento massivo e 

extermínio da população jovem, pobre e negra? 

O atual momento revela a necessidade de avançarmos no debate sobre segurança pública 

sem desassociá-lo do debate sobre as questões políticas, econômicas e sociais que circundam a 

vida dos sujeitos em sociedade. Isto significa repensar a legislação sobre drogas, formular 

políticas públicas endereçadas ao combate à desigualdade, implementar reformas educacionais, 

habitacionais ou, em outros termos, constituir um Estado cuja a função social não se resuma a 

atuação das polícias e das prisões. 

 

3.2 Das formas de ser um país capitalista, qual é a nossa? 

 

Por sua própria constituição, o modo de produção capitalista implica uma relação 

desigual entre as duas classes que emergem com a consolidação da sociedade moderna, ou seja, 

aquela composta pelos que possuem a propriedade privada dos meios de produção – a burguesia, 

em suas diversas configurações: comercial, industrial, financeira, etc. – e aqueles que têm a sua 

força de trabalho explorada pelos primeiros e se constituem como a classe-que-vive-do-

trabalho, utilizando o termo proposto por Ricardo Antunes (2009). Sendo assim, no modo de 

produção capitalista, a desigualdade social não é um defeito, mas um elemento constitutivo para 

a reprodução do capital. Há, contudo, países onde a desigualdade afeta de modo mais incisivo 

as condições de vida da classe-que-vive-do-trabalho. Um dos argumentos possíveis para 

compreender este movimento parte do pressuposto de que há, em alguns países, localizados na 

periferia do capitalismo, um processo de superexploração da força de trabalho e maior 
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precarização das relações de trabalho, ocasionado, sobretudo, pela localização destes países na 

divisão internacional do trabalho (Marini, 2000). 

Deste modo, os próximos parágrafos irão expor noções gerais acerca da teoria da 

dependência, em sua vertente marxista, conforme proposta por Ruy Mauro Marini (2000a, 

2000b, 2000c) e desenvolvida por outros pensadores como Marcelo Carcanholo (2005, 2013) e 

Jaime Osório (2013), compreendendo-a como uma perspectiva teórica adequada para refletir 

sobre o funcionamento do capitalismo em países periféricos, como o Brasil. Tratar-se-á, em um 

primeiro momento, sobre a economia política da dependência, buscando demarcar do que se 

trata e, posteriormente, será apresentado os principais fundamentos sobre a superexploração da 

força de trabalho, estratégia adotada pela burguesia nacional dos países periféricos de modo a 

manter-se competitiva e pela burguesia internacional como forma de aumentar a produção de 

mais-valor. 

Para Ruy Mauro Marini (2000a), o processo através do qual o capitalismo se desenvolve 

na periferia, em especial nos países América Latina, continente privilegiado nas investigações 

do autor, não é o mesmo que ocorreu e ocorre nos países da Europa e nos Estados Unidos da 

América, por exemplo. E esta distinção decorre, sobretudo, pelas desiguais posições dos países 

na divisão internacional do trabalho. Uma divisão que remonta ao século XVII e divide-se entre 

o grupo de países que acompanharam a revolução produtiva e o movimento do capital, e aqueles 

que, não conseguindo revolucionar sua base produtiva, assumem uma posição subordinada que 

se expressa: 

na dependência de recursos externos e de tecnologia; na constituição de uma estrutura 

produtiva heterogênea, pouco diversificada com implicações desastrosas sobre a 
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constituição do seu mercado interno, instalando assim uma tendência de concentração 

de renda e ainda, um mercado de trabalho heterogêneo e limitado (Carleial, 2012, p. 8). 

Observando a história, é possível identificar os processos que impediram à América 

Latina e, em especial, ao Brasil, traçar o mesmo percurso do capitalismo nos países do centro. 

A subordinação que, em um primeiro momento, pré-capitalista, ocorria através da expropriação 

da riqueza dos países colonizados pelos países centrais, reconfigura-se, posteriormente, na 

exportação, por parte dos países dependentes – agora independentes, no plano formal – de 

produtos utilizados para baratear a força de trabalho (como gêneros alimentícios) e matérias-

brutas e primas. Com o barateamento do capital variável (ocasionado pela oferta de alimentos 

dos países periféricos) e do capital constante (proporcionado pela oferta de matéria-bruta e 

prima), os países do centro aumentam as suas taxas de lucro e deste modo, reforça-se o papel 

de dependência dos países da América Latina, que apenas se desenvolviam na medida em que 

contribuam com o desenvolvimento do capitalismo industrial nos países centrais, que, por sua 

vez, se consolidavam como vanguarda do desenvolvimento econômico (Marini, 2000a). 

Enquanto aos países do centro era possibilitado – em decorrência da relação de 

dependência – o desenvolvimento de suas forças produtivas e a extração de mais-valor sob a 

forma relativa32, a América Latina, ocupando a retaguarda no desenvolvimento tecnológico, 

seguia se desenvolvendo às margens do capitalismo, com sua economia centrada em um modelo 

agropecuário, extrativo e exportador. Fruto desta desvantagem histórica, os países da América 

Latina não logram, no intercâmbio internacional, as condições para competir com os países do 

centro. E isto ocorre, pois, os últimos, possuindo historicamente as condições para o maior 

                                                           
32 A extração de mais-valor sob a forma relativa nos países do centro é possibilitada pela redução do valor da força 

de trabalho, ocorrida pela desvalorização dos bens-salários. E esta desvalorização, por sua vez, é proporcionada 

pela oferta desses bens pelos países latino americanos. 
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desenvolvimento das forças produtivas, têm a possibilidade de produzir com menor valor a 

mesma mercadoria que um país da periferia produz com um valor mais alto. No mercado, 

contudo, por mais que se leve em consideração as variações da lei da oferta e demanda, o preço 

da mercadoria (expresso em moeda) tende a refletir o valor médio da sua produção (expresso 

em tempo de trabalho socialmente necessário). E é por isto que os países do centro – com maior 

produtividade – têm a possibilidade de realizar as suas mercadorias por um preço acima do seu 

valor e com isso, obter lucro extraordinário (Marini, 2000a). 

Portanto, conforme exposto, há a possibilidade de a dependência entre nações estar 

baseada na produtividade, mas também pode estar expressa no fato de determinada nação 

possuir o monopólio da produção de determinada mercadoria, o que a permitirá burlar a lei do 

valor e comercializar a referida mercadoria por um preço acima do seu valor. Tal fato demonstra 

outra possibilidade de se realizarem trocas desiguais no comércio internacional de mercadorias. 

O que resta demarcar é que estes processos implicam uma transferência de valor da periferia 

para o centro. Conforme Ruy Mauro Marini adverte: 

a apropriação de valor realizado encobre a apropriação de uma mais-valia que é gerada 

mediante a exploração do trabalho no interior de cada nação. Sob esse ângulo, a 

transferência de valor é uma transferência de mais-valia, que se apresenta, desde o ponto 

de vista do capitalista que opera na nação desfavorecida, como uma queda da taxa de 

mais-valia e por isso da taxa de lucro (2000a, p. 118). 

Contudo, além do mecanismo de trocas desiguais, há outras formas de transferência de 

valor da periferia para o centro. Dado a intensificação do receituário neoliberal como plataforma 

de governo nos países da América Latina, e, portanto, a intensificação da desregulamentação e 

abertura financeira, sobretudo no período posterior ao Consenso de Washington, deve-se 
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destacar, conforme afirma Marcelo Carcanholo (2005, p. 5), que "o capital externo, na forma 

de investimento direto, tende a repatriar lucros e dividendos, e, portanto, remete valor criado na 

periferia para o centro". Por fim, o endividamento dos países da periferia também exprime um 

processo de espoliação que ocorre através do capital sob a forma "portador de juros". Ora, 

partindo do pressuposto que o capital é o "valor que se valoriza", a quantia monetária X (ou, em 

outros termos, o capital portador de juros) emprestada pelos países do centro, é investida nos 

países da periferia e retorna ao centro como X'. Ou seja, retorna ao centro o capital inicialmente 

investido com o acréscimo dos juros. A quantidade monetária expressa sob o nome de "juros" 

consiste em valor que fora produzido na periferia e agora retorna ao país credor, num processo 

onde o centro do capitalismo produz valor de forma parasitária, às custas da exploração da força 

de trabalho periférica33. Tal mecanismo representa mais uma faceta da dependência e, como 

escreveu Karl Marx sobre o processo de endividamento público “uma grande parte dos capitais 

que atualmente ingressam nos Estados Unidos, sem certidão de nascimento, é sangue de 

crianças que acabou de ser capitalizado na Inglaterra” (Marx, 2011b, p. 1005). 

Diante do contexto de dependência supracitado, a forma encontrada pelos países 

dependentes para remediar a perda do mais-valor produzido para os países do centro e, ao 

mesmo tempo, assegurar a dinâmica de reprodução capitalista na periferia, foi através da 

superexploração da força de trabalho. Conforme ilustra Ruy Mauro Marini (2000a, p. 118):  

O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela troca desigual 

não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias 

exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a capacidade 

                                                           
33Marcelo Carcanholo (2005, p. 4) apresenta ainda uma outra condicionante histórico-estrutural da dependência, a 

saber: "a instabilidade dos mercados financeiros internacionais, geralmente implicando altas taxas de juros para o 

fornecimento de crédito aos países dependentes e colocando os países dependentes periféricos a mercê do ciclo de 

liquidez internacional". 
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produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda gerada pelo comércio 

internacional [e por outras formas, incorporadas posteriormente] por meio do recurso de 

uma maior exploração do trabalhador.  

A superexploração da força de trabalho é, portanto, de acordo com a teoria marxista da 

dependência, o mecanismo utilizado pelas economias da periferia para manter os padrões 

capitalistas de acumulação. Em linhas gerais, a superexploração se caracteriza pela remuneração 

da força de trabalho abaixo de seu valor e pode ser efetivada através de quatro modalidades que 

geralmente se apresentam de forma integrada, mas também podem agir isoladamente. São elas: 

i) a remuneração da força de trabalho por um preço inferior ao seu valor real, que pode ser 

expresso em redução salarial ou em baixos salários; ii) o aumento do valor histórico-moral da 

força de trabalho sem o devido aumento da remuneração; iii) o aumento da intensidade do 

trabalho e; iv) a elevação da jornada de trabalho. (Marini, 2000a, 2000b; Osorio, 2013). 

A redução salarial ou/e os baixos salários, caracterizando uma remuneração inferior ao 

valor da força de trabalho consiste em uma forma de superexploração presente e persistente no 

Brasil. Conforme aponta Luce (2013, p. 149), "como todas as categorias no marxismo, o valor 

da força de trabalho é uma categoria histórica e relacional", ou seja, é produto da ação dos 

homens e mulheres, e assume formas diversas a depender do contexto em que é abordado. Se 

hoje têm-se, no Brasil, uma jornada de trabalho regulamentada em 8 horas diárias, isto não é 

produto do acaso. A determinação de um valor normal da jornada de trabalho também carrega 

consigo uma série de determinações, como a atuação de movimentos sociais e até mesmo a 

necessidade do capital de que os trabalhadores não apenas produzam mercadorias, mas também 

participem do processo de realização do capital na condição de consumidores. Ainda de acordo 

com Luce (2013, p. 149-150), o salário mínimo necessário (SMN), calculado pelo 
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Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) pode ser 

"considerado um parâmetro para avaliar a remuneração da força de trabalho em condições 

próximas ao seu valor" no Brasil. Isto porque parte do pressuposto que o salário mínimo deve 

conter uma quantia monetária que permita cobrir os gastos necessários para um trabalhador 

sustentar a si e sua família, composta por outro adulto e duas crianças. 

De acordo com o DIEESE34, em novembro de 2017, o salário mínimo necessário era de 

3.731 reais, enquanto que o salário mínimo nominal consistia na quantia de 937 reais. Ou seja, 

3,98 vezes menor do que o salário mínimo necessário. Ou, visto por outro ângulo: o salário 

mínimo brasileiro, em 2017, cobria apenas 25,1% dos gastos necessários de uma família 

brasileira, de acordo com o cálculo do DIEESE. Por si só, isto já configura um mecanismo de 

superexploração. Contudo, ao analisar a realidade concreta dos rendimentos da classe 

trabalhadora brasileira, é possível obter uma dimensão quantificada de como esta forma de 

superexploração opera no Brasil. 

Ora, de acordo com os microdados da PNAD/IBGE, em 2015, época em que o salário 

mínimo equivalia a 788 reais e o salário mínimo necessário atingiu a quantia de 3518 reais, 

25,56% dos trabalhadores brasileiros ocupados com idade superior a 15 anos recebia até um 

salário mínimo, 36,9% recebia entre um e dois salários mínimos, e 12,59% entre dois e três 

salários mínimos. Se durante o período de 2015, o salário mínimo equivalia 4,46 vezes menos 

que o salário mínimo necessário, isto significa que todo aquele trabalhador cuja remuneração 

fosse inferior à equação (4,46 x 1SM)35 estava em condição de superexploração. A partir dos 

dados supracitados, pode-se inferir que, seguramente, 75,05% dos trabalhadores estavam 

submetidos à condição de superexploração.  

                                                           
34 Cf. https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html 
35 Ou, simplificando, que recebesse um salário inferior a 3.518 reais. 
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Com o golpe de 2016 e a implementação de um programa de governo marcado por 

políticas econômicas de austeridade e o desenvolvimento de uma contrarreforma do Estado que, 

dentre outras implicações, contribui para precarizar e flexibilizar as relações de trabalho, tal 

cenário expresso em 2015 parece ter se agravado, como demonstra a pesquisa do IBGE 

publicada em novembro de 201736, onde se obtém a informação que, em 2016, 50% dos 

trabalhadores brasileiros possuíam remuneração inferior ao salário mínimo, de 880 reais. As 

implicações destes processos não atingem de maneira homogênea todos os estratos da classe 

trabalhadora e em um país como o Brasil, com uma trajetória escravocrata, os efeitos da 

dependência atingem de maneira ainda mais incisiva a classe trabalhadora negra – e isto sem 

entrar no debate sobre divisão sexual do trabalho, que certamente exporia outras facetas da 

superexploração. Corroboram com esta afirmação o fato de, durante o quarto trimestre de 2016, 

o rendimento dos negros corresponder a 55,3% do rendimento dos brancos, ou 63,7% da 

população negra estar desocupada durante o mesmo período (IBGE, 2017). 

A modalidade de superexploração que implica um aumento do valor histórico-moral da 

força de trabalho sem o devido aumento da remuneração, desenvolvida em Marini (2000a), 

possui estreita relação com a primeira, uma vez que mina as possibilidades do trabalhador 

adquirir bens para a sua reprodução biológica e de sua família. Contudo, nesta modalidade, se 

está diante de um fenômeno que se expressa na produção de necessidades, por parte do próprio 

movimento do capital, de mercadorias que outrora eram dispensáveis na vida do trabalhador. O 

exemplo de Luce (2013, p. 160), exposto abaixo, parece sintetizar a problemática com precisão: 

Se um televisor [ou celular] passa a ser necessário na sociabilidade que vai sendo criada 

com o capitalismo e se uma lavadora automática passa a ser a maneira de facilitar as 

                                                           
36Cf. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/18376-pnad-

continua-2016-10-da-populacao-com-maiores-rendimentos-concentra-quase-metade-da-renda.html 
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atividades domésticas que cumprem um papel para a reprodução da força de trabalho 

(em um contexto de aumento do seu desgaste e de aumento do tempo de deslocamento 

até o local de trabalho), esses são valores de uso que passam a compor o elemento 

histórico-moral do valor da força de trabalho. Mas e se a única forma de o trabalhador 

acessar tais bens de consumo que se tornaram bens necessários for endividar-se ou 

submeter-se a uma carga extra de trabalho? Se está diante de uma alteração do elemento 

histórico-moral sem ser acompanhada pela remuneração.  

Por fim, têm-se, também, duas outras modalidades de superexploração: o aumento da 

intensidade de trabalho e a elevação da jornada de trabalho. E é mister demarcar que estas 

formas de superexploração podem se apresentar combinadas com a primeira forma exposta 

neste texto, ou seja, com a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor, ou não. Por 

exemplo, um operário pode, ainda que receba cinco mil reais, estar em condição de 

superexploração, basta que o ritmo de trabalho a qual está submetido seja um fator complicador 

para a sua reprodução biológica. Contudo, é notório que a combinação entre dois ou mais dos 

mecanismos de superexploração agravam a condição de vida do trabalhador.  

Retornando às duas últimas formas de superexploração, é possível que se eleve a jornada 

de trabalho através imposições expressas do patrão, sobretudo quando se pode contar com um 

exército industrial de reserva para regular a lei da oferta e demanda da força de trabalho em 

benefício da burguesia, mas também pode-se utilizar de estratégias previstas na legislação 

trabalhista, como horas-extras e banco de horas, por exemplo. Tal prática, ainda que legal, 

representa um mecanismo de exacerbação da apropriação do fundo de vida do trabalhador por 

parte do capital e, em um cenário em que a remuneração da força de trabalho é inferior ao 

necessário para a reprodução biológica do trabalhador, é vista pelo empregado como uma 
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estratégia de adquirir renda extra, por mais que isto acarrete implicações em sua saúde e na 

organização da vida social e familiar (Osorio, 1975). 

Por fim, mas não menos presente no cotidiano do capitalismo dependente, encontra-se 

o aumento da intensidade do trabalho, acarretando uma maior produção de mais-valor às custas 

da deterioração da saúde do trabalhador. Estudando a morfologia do trabalho no Brasil, Ricardo 

Antunes (2014) apresentou as condições de trabalho em alguns setores, a saber: a agroindústria, 

com foco nos cortadores de cana-de-açúcar, os atendentes de telemarketing e call center e os 

operários metalúrgicos. Os três grupos de trabalhadores, apesar de separados por funções 

distintas, constituem-se como exemplos da combinação de diferentes mecanismos de 

superexploração. No entanto, será destacado apenas os efeitos sobre a intensificação da jornada 

de trabalho que, no setor da indústria automobilística, pode ser observado através de "inúmeras 

lesões por esforço repetitivo (LER), que afetam o corpo produtivo dos trabalhadores e 

trabalhadoras, contribuindo para incapacitá-los definitivamente para o trabalho" (Antunes, 

2014, p. 44), além de inúmeras manifestações de sofrimento psíquico decorrentes do trabalho. 

Na agroindústria, especificamente no trabalho dos cortadores de cana, os efeitos da 

superexploração atingem níveis mais alarmantes, tendo em vista a condição de pauperismo na 

qual estão inseridos estes trabalhadores, que tem sua remuneração frequentemente associada à 

quantidade de toneladas de cana-de-açúcar cortada por dia. Por esta condição, "os trabalhadores 

rurais acabam exaurindo suas energias físicas, visando produzir cada vez mais para aumentar 

seu salário" (Antunes, 2014, p. 45). Como consequência deste processo, "além de aumentarem 

significativamente o lucro e a mais-valia das empresas, tem-se o aumento das doenças 

decorrentes do excesso de trabalho, [...] os acidentes e mortes no trabalho" (Antunes, 2014, p. 

46). No caso dos atendentes de telemarketing, os infoproletários, são mais de um milhão de 
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trabalhadores, 70% representado por mulheres, submetidas a seis horas diárias de trabalho 

intenso com tempo restrito para alimentar-se e ir ao banheiro. Tais condições acarretam uma 

série de problemas para a saúde, como infecções urinárias, sofrimento psíquico e adoecimento 

da voz e audição (Nogueira, 2009).  

Deste modo, em ambas as modalidades de superexploração, são espoliadas do 

trabalhador as condições necessárias para que este possa repor a sua força de trabalho, ora por 

infringir contra o fundo de consumo do trabalhador e com isso impedir que este adquira os 

produtos necessários para repor o desgaste da sua força de trabalho, conforme ocorre nos casos 

em que a remuneração pela força de trabalho é paga por um preço inferior ao seu valor real ou 

quando o aumento do valor histórico-moral da força de trabalho não é acompanhado pelo 

aumento da remuneração, e ora nos casos em que há aumento da intensidade do trabalho ou 

elevação da jornada de trabalho, infringindo, assim, o fundo de vida do trabalhador, com a 

imposição de ritmos de trabalho extensivos e intensivos que conduzem a um processo de 

adoecimento físico e psíquico, com aumento, inclusive, do número de acidentes de trabalho. 

Conforme afirma Marcelo Carcanholo (2005, p. 6): 

Com essa dinâmica de acumulação de capital, o capitalismo dependente pode crescer, 

contornando sua restrição externa. Entretanto, com esse quadro, fica fácil entender como 

essa dinâmica traz consigo as conseqüências inevitáveis da dependência: distribuição 

regressiva da renda e da riqueza, associada a uma marginalidade e violência crescentes. 

Ora, compreendendo o capitalismo como sistema mundial, os Estados capitalistas não 

podem ser analisados isoladamente. Os padrões de acumulação do capital, embora desiguais 

entre as nações, estão inter-relacionados. Isto implica afirmar que, a condição de país periférico, 

dependente, emergente, subdesenvolvido, atrasado – ou qualquer outro adjetivo que se queira 
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dar – não se constitui como uma falha interna que poderá ser solucionada a partir de alterações 

na política econômica do país, pois a condição de subdesenvolvimento representa parte 

constitutiva do processo de reprodução do capital em escala mundial. O desenvolvimento 

(próprio aos países do centro) e o subdesenvolvimento (próprio aos países da periferia) 

constituem-se como fenômenos conectados tanto pelo antagonismo aparente que há entre eles 

quanto pela complementaridade, ou seja, embora representem condições opostas, 

subdesenvolvimento e desenvolvimento são engrenagens de uma mesma dinâmica de 

acumulação/reprodução do capital em escala global. Diante disto, Marini (2000a, p. 109) afirma 

que a dependência se caracteriza como “uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são 

modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência”. 

Definição esta que corrobora com aquela proposta por Theotônio dos Santos, ao afirmar 

que "por dependência entendemos uma situação em que a economia de certos países está 

condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia à qual a primeira é 

submetida”37 (Santos, 1970, p. 231). Em outros termos, a lógica do capital produz centros 

mundiais de acumulação, em que determinadas economias se desenvolvem, e regiões 

dependentes, cuja uma das marcas do seu processo produtivo é a transferência de valor para as 

economias do centro. Portanto, pode-se afirmar que "a dialética do desenvolvimento, assim 

percebida, concebe que o subdesenvolvimento de alguns países/regiões resulta precisamente do 

que determina o desenvolvimento dos demais" (Carcanholo, 2005).  

A discussão expressa ao longo desta seção buscou demarcar fundamentos gerais da 

economia política da dependência na América Latina. Isto porque admite-se que características 

                                                           
37 Tradução do autor. 
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da economia brasileira como trajetórias de desenvolvimento instáveis, elevados índices de 

concentração de renda e endividamento público estão relacionados com o movimento global de 

reprodução do capital. Admite-se, ainda, que a condição de dependência e as implicações 

econômicas que dela advém estão relacionadas com o cotidiano dos jovens pobres e negros das 

periferias brasileiras – marcado por limitações materiais que contribuem, inclusive, para a 

produção da criminalidade e os expõe, portanto, à violência social e urbana, tendo em vista que 

podem ser vítimas da ação criminosa de alguém que pretende cometer um delito ou de um 

representante do Estado que acredita ser ele, o jovem pobre, em decorrência de sua condição, 

alguém a ser detido –, por mais que esta relação não seja aparente, ou, em outros termos, não 

esteja colocada de imediato. 

Conforme exposto, a condição de economia dependente apresenta como uma de suas 

características a alta concentração de renda, o que conduz ao aumento da desigualdade. De 

acordo com o índice Gini, o Brasil ocupava, em 2017, a posição de décimo país mais desigual 

do mundo. E de acordo com Georges e Maia (2017), seis famílias brasileiras detém a mesma 

riqueza que os 50% mais pobres. Este cenário, marcado por abissal desigualdade econômica, é 

terreno fértil para a produção de cidadãos de segunda, terceira, quarta e quinta categorias: os 

subcidadãos.  

Ora, tomando como referência José Murilo de Carvalho (2002) e Thomas Marshall 

(1967), o sujeito se constituirá cidadão por estar imerso em uma relação que pressupõe a 

garantia de direitos (civis, políticos e sociais) por parte de uma comunidade política – o Estado, 

no caso das sociedades modernas – e o cumprimento de determinados deveres por parte do 

cidadão. Fala-se em subcidadania, pois embora o sujeito possua nacionalidade brasileira (a 

condição necessária para, no Brasil, tornar-se cidadão do ponto de vista formal), este não tem 
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seus direitos garantidos por parte do Estado. A cidadania, fruto das Revoluções burguesas 

europeias e estadunidense nunca existiu no Brasil, nem na República democrática, tampouco 

em qualquer outra forma de governo38. O que ocorre no concreto das relações sociais é que, 

com a ausência da função do Estado como ente garantidor de direitos e liberdades individuais, 

o grupo de sujeitos mais pauperizados da estrutura social é colocado em uma condição de 

desvantagem e "abandono" social. Talvez o verso "trabalhador brasileiro é tratado que nem 

lixo"39, do rapper Criolo, sintetize com precisão aquilo que este parágrafo pretende tratar. 

 

3.2.1 Arroz, feijão e humilhação: sobre a vida na periferia. 

 

“o fundamento da dependência é a superexploração do trabalho.  

Não nos resta, nesta breve nota, senão advertir que as implicações 

da superxploração transcedental no plano de análise econômica 

devem ser estudadas também do ponto de vista sociológico e 

político” (Marini, 2000a, p. 165). 

 

As discussões desenvolvidas ao longo da seção anterior buscaram tratar da economia 

política da dependência, tomando como principal aporte – mas não o único – a obra de Ruy 

Mauro Marini (2000a, 2000b). Considera-se esta discussão essencial, pois ela situa as bases 

teórico-conceituais que nos auxiliam a compreender o capitalismo brasileiro que, como vimos, 

apresenta distinções estruturais em relação a outros Estados situados no centro do capitalismo.  

Parte-se do pressuposto de que a posição de país de capitalismo dependente consiste em 

um dos fatores que interfere na experimentação da juventude no Brasil e contribui para a 

                                                           
38 A ideia exposta não reside em apresentar os ideais burgueses de sociedade como um horizonte civilizatório, mas 

apontá-los como parâmetros de um estágio não alcançado no Brasil. 
39 Presente na música “Demorô”, lançada em 2013, pelo rapper brasileiro Criolo. 
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produção e reprodução da violência urbana. Os parágrafos a seguir propõem, portanto, uma 

exposição daquilo que julgamos como expressões do capitalismo dependente no cotidiano dos 

moradores de uma periferia localizada no nordeste brasileiro. 

A condição de subcidadão, ou seja, de ter sua trajetória de vida sabotada pela ausência 

de direitos e ser alvo privilegiado de políticas penais foi observada em distintas situações 

durante a realização desta pesquisa. Através, por exemplo, do "toque de recolher" orquestrado 

ora pela polícia militar ora pelos agentes do tráfico de drogas, coagia-se a população a não 

trafegar pelo bairro em determinado horário e violava-se um direito civil básico, o direito à 

liberdade. Este mesmo direito também foi violado com a imposição, por parte de agentes do 

tráfico, de que a polícia não deveria mais ser acionada para atuar dentro do bairro. Ademais, 

uma série de violações de direitos que caracterizam a subcidadania é exposta ao longo do 

capítulo quatro. Contudo, aqui, confere-se destaque a um episódio vivenciado durante a 

pesquisa que denota uma expressão cotidiana da subcidadania no capitalismo dependente.  

No diário de campo do dia 12 de julho de 2016 está registrada a busca empreendida para 

encontrar o GEPS, um local no bairro investigado onde iria ocorrer a exposição de produções 

artísticas de jovens do bairro. Ao bater à porta do primeiro local que se imaginava ser o GEPS:  

a mulher que nos abriu a porta perguntou: “Ah, é pra reunião do leite?! É logo aqui", 

sinalizando onde devíamos ir". Neste momento, realmente não entendemos o porquê a 

senhora havia feito referência a tal “reunião do leite”, pensamos se tratar de um equívoco 

dela e, após agradecermos, simplesmente continuamos rumo ao local pretendido, onde 

ela havia indicado (Diário de campo, 12 de julho de 2016). 

E, por fim, ao chegar ao local pretendido: 
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"Eram muitas pessoas (cerca de cinquenta) e a esmagadora maioria mulheres, algumas 

acompanhadas por crianças [...] Escutei trechos de algumas conversas e percebi que 

muitas daquelas mulheres, talvez quase todas, estavam ali não para assistir à exposição, 

mas para participar da tal “reunião do leite”. [...] Perguntei a uma senhora que estava 

próxima do que se tratava a tal reunião, e sem aprofundar a discussão, mas falando o 

necessário, ela disse: “É porque distribui leite para as crianças, sabe? [...] Dava para 

perceber a impaciência daquelas mulheres, mães, avós [...] Com o espaço cheio, escuta-

se uma voz que anuncia o início do evento. Não é feita nenhuma menção ao que as 

mulheres queriam ouvir. A impaciência continua. [...] Já ao final do evento, falou um 

homem, que pelo modo como se colocou, parecia uma liderança comunitária. Este 

anunciava que a “reunião do leite” iria iniciar. Meses depois este mesmo homem foi 

candidato a vereador. (Diário de campo, 12 de julho de 2016). 

Considera-se o dia da "reunião do leite", como ficou registrado na memória do 

pesquisador, como um exemplo notório da subcidadania. Entre ruas estreitas, infraestrutura 

urbana precária, abordagens truculentas, invasões domiciliares, a "banal" reunião do leite é 

evocada por expressar o grau de perversidade da desigualdade social que aflige parcela 

substancial da população brasileira e é, por vezes, naturalizada. Primeiro, o que fazia com que 

aquelas mulheres estivessem presentes naquela reunião era o nível de pauperismo no qual elas 

estavam inseridas. Se foram até lá, é porquê precisavam do leite para suas crianças. O 

pauperismo das famílias, portanto, é o que permite que sujeitos como a referida "liderança 

comunitária" possa utilizar-se do fornecimento de leite como estratégia para coagir as mulheres, 

seja a estar presente em um local onde elas não tinham interesse, seja a posteriormente votar 

nele nas eleições municipais, por exemplo. A espera por uma reunião que não começava, a 
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utilização daquelas mulheres para aumentar o número de pessoas no evento, a necessidade de 

se manter no espaço, pois, afinal, o que estava em jogo era "o leite das crianças". Tudo isto pode 

parecer insignificante, mas o episódio relatado se constitui em uma expressão cotidiana da 

humilhação a qual são submetidas mulheres que constituem famílias afetadas pela 

desregulamentação e precarização das relações de trabalho no capitalismo periférico. 

 

3.2.2 NÓS, VÓS, ELES: o que se oferece na periferia. 

 

A desigualdade produz abismos, distâncias. Não é à toa que demoraram mais de dez 

encontros para que o pesquisador deixasse de ser "alguém da Universidade" e se tornasse 

Gabriel. E ainda assim, em algumas situações em que precisavam apresentá-lo a alguém, ele 

voltava a compor o grupo do "pessoal da Universidade".  

Lá pelo nosso quinto encontro, pergunto por Tomás e Marcela e sou reforçado por 

Nathália que também nota a ausência dos dois: - “É mesmo! Cadê Tomás e Marcela?”. 

Heloísa ri, de um jeito extravagante que deixa eu e Nathália a trocar olhares sem entender 

do que se trata. Heloísa, ainda com sorriso no rosto, inicia uma história. No relato do 

que havia acontecido há alguns dias atrás, Heloísa conta que, diante da ausência de 

Tomás e Marcela, teria forjado um boato com jeito de piada: de que duas pessoas se 

aproximavam da “comunidade” com o pretexto de fazer pesquisa e depois sequestravam 

adolescentes. Essas duas pessoas teriam sequestrado Tomás e Marcela. Esses 

sequestradores do boato-anedota de Heloísa seriam eu e Nathália. Rimos um riso 

desconcertado. De fato, Heloísa havia criado um bom enredo, digno de filme de 

Hollywood. Mas o que estava subjacente àquela situação criada por Heloísa para se 
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divertir com seus amigos? Que eu e Nathália éramos estranhos àquele universo? 

Provavelmente sim. E talvez não houvesse mal nenhum nisso. Por mais que a postura de 

pesquisa adotada nos aproximasse, havia uma diferença social entre nós. E não arrisco 

dizer que a principal característica dessa diferenciação social residisse na condição 

socioeconômica de cada um de nós, mas no fato de fazermos parte “do povo da 

universidade”, cuja primeira aproximação com eles se deu num contexto de pesquisa 

acadêmica. Esse enredo construído por Heloísa me faz lembrar uma frase de Viveiros 

de Castro que diz que “o “nativo” pensa, como o antropólogo. Embora não pense como 

antropólogo.” (Diário de campo, 28 de outubro de 2016). 

O propósito desta seção não consiste em dissertar sobre a distância entre o pesquisador 

e aqueles que o ajudaram a compreender a realidade social investigada. Contudo, já que foi 

utilizado tal tema como introdução, é necessário mencionar que as semelhanças e as diferenças 

entre pesquisador e a comunidade alvo da pesquisa tanto podem facilitar quanto dificultar o 

desenvolvimento da pesquisa social, a depender de como são exploradas. Dito isto, esta seção 

pretende problematizar, em linhas gerais – afinal, não há material empírico suficiente que 

possibilite uma discussão mais densa – as relações sociais constituídas no bairro de Mãe Luíza. 

Para tanto, utilizaremos três situações específicas: a implementação de uma política de 

segurança pública no bairro; a atuação de um movimento social; e a atuação de um trabalhador 

voluntário que ministrava oficinas de futebol para crianças, adolescentes e jovens do bairro. A 

evocação de uma discussão sobre distância social no primeiro parágrafo reflete o fato de que as 

ações pensadas pelos atores supracitados denotam também uma distância com as reais 

necessidades daquela população: uma dificuldade de enxergar “o morro” além da superfície. 
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Conforme exposto na introdução deste trabalho, Mãe Luíza não se constituía como um 

bairro violento. Pelo menos fora do imaginário social da "galera do asfalto". Nas estatísticas do 

estado40, e na percepção dos moradores acessados nesta investigação, a violência não era um 

problema central. Contudo, uma política de segurança aumentou o efetivo de policiais no bairro. 

Independente de julgar as reais intenções subjacentes à implementação da política, cabe analisar 

a função desempenhada por ela. Ora, em um território marcado por uma urbanização não 

planejada, dias com escassez de água, desemprego, pauperismo, famílias que necessitam de 

amparo para adquirir o leite dos filhos, a opção por políticas penais representa uma forma de 

gestão social da pobreza, conforme fora abordado na seção “Os becos sem saída do debate sobre 

segurança pública”. Este, portanto, é o primeiro exemplo sobre o que se oferece na periferia, o 

que se oferece não a nós ou a vós, mas a eles. 

Os diários de campo do dia oito, onze e vinte e oito de outubro tratam sobre a experiência 

do pesquisador em um acampamento realizado no bairro, que apresentava como pauta de 

reivindicação o direito à moradia, garantido no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 e 

negligenciado nos quatro cantos do Brasil. A fim de fornecer ao leitor mais elementos sobre a 

ocupação supracitada, o excerto dos diários de campo abaixo pode fornecer as informações 

necessárias: 

A ocupação estava localizada em uma vasta área de terra que, embora privada, não 

poderia ser utilizada para a construção de empreendimentos hoteleiros. Ainda do lado 

de fora, já era possível ver a dimensão quantitativa da ocupação. Posteriormente, soube 

com a organização que se tratava de 300 famílias, divididas em lotes de 5x5m². O muro 

                                                           
40 Conforme os dados do Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte – OBVIO (2016). 

Apesar de possuir taxas de homicídio no bairro, quando comparado com outros territórios, este não figurava sequer 

entre os sete mais violentos. 
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que há uma semana cercava aquela área já não existia mais. [...] Com pedaços de 

madeira, galhos de árvore, lonas e lençóis, e algumas raras telhas de fibrocimento, 

aquelas várias famílias construíam seus abrigos [...] No dia onze de outubro, pude 

perceber que a ocupação crescera em relação ao dia oito, havia, agora, mais barracos, as 

ruas já possuíam placas indicando o nome, e a casas estavam numeradas. Seguimos 

caminhando entre os barracos, por uma faixa de areia que, apenas depois, soube que se 

tratava de uma das ruas do acampamento (Diário de campo, 08 de outubro de 2016). 

Mãe Luíza é um bairro que possui em média quinze mil moradores (14.959, em termos 

precisos), de acordo com os dados obtidos através do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA). Os trezentos que participavam daquela ocupação certamente não eram 

um retrato fiel da heterogeneidade de frações de classe que compõem aquela região41. 

Submetidos às intempéries do tempo, estavam ali – no acampamento – os estratos mais 

pauperizados do bairro: o destaque visual de uma maioria negra era algo que chamava atenção. 

E a diferenciação entre os moradores ganhava relevo no discurso dos sujeitos que participavam 

                                                           
41 Sobre esta discussão, há um trecho do diário de campo do dia vinte e oito de outubro, que relata uma conversa 

entre Heloísa, Nathália e Gabriel enquanto trafegavam por uma rua do bairro: "Nossa conversa é interrompida por 

um carro que passa na rua com velocidade e som automotivo acima do habitual. O carro passa por nós junto com 

um forte cheiro de maconha, que demora um pouco mais a passar. Heloísa identifica o condutor do automóvel e 

comenta para Nathália que houve uma situação em que ele, sob o efeito de álcool, havia “enfiado” o carro em um 

terreno baldio que ficava ali mesmo, naquela rua. – “Se fosse alguém da comunidade já teria sido preso”, diz 

Heloísa. “Mas ele não é daqui? ”, pergunto interrompendo a conversa das duas. Convicta, Heloísa responde “É! 

Mas é filho de político, de família de político. Odeio esse negócio de classe econômica...”. Após um silêncio que 

durou menos de um segundo, Nathália responde que também odeia. “Uma merda”, complemento. A fala de Heloísa 

evoca que a justiça não é igual para todos os moradores de Mãe Luíza. Há, de fato, características que contribuem 

para que um determinado sujeito se constitua como o bode-expiatório da atuação da justiça, ou da polícia. A fala 

de Heloísa revela ainda que os moradores de Mãe Luíza não são um grupo homogêneo e isto deve ser levado em 

consideração. Não se trata de um bairro onde a condição socioeconômica é homogênea. Basta ver algumas casas 

das ruas principais e as casas mais afastadas, em ruas que inclusive ainda nem andei. Há relações de poder entre 

os moradores. Se, por sua vez, a população de Petrópolis e Areia Preta estigmatiza os moradores de Mãe Luíza 

como um todo, há moradores de Mãe Luíza que também estigmatizam outros moradores do bairro, assim como há 

aqueles que de tanto serem estigmatizados possuem uma visão de si estigmatizada. 
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e daqueles que criticavam a ocupação. De um lado, falava-se sobre "pessoas aproveitadoras que 

não tinham o que fazer", pessoas "que estavam lá fazendo tumulto"; de outro, falava-se da 

necessidade de ter uma moradia, do alto preço do aluguel no morro, da experiência em dormir 

na rua. Relatos opostos sobre uma mesma situação, oriundos de sujeitos que, embora muitas 

vezes estejam localizados em uma mesma cadeia de superexploração, possuíam percepções e 

autopercepções diametralmente distintas. 

Exposta esta breve contextualização sobre a ocupação e seus participantes, faz-se 

necessário discutir a condução que foi dada a este acampamento, orquestrada por um 

movimento social já consolidado, convidado pelos próprios ocupantes, tendo em vista a 

experiência do referido movimento na organização de acampamentos e assentamentos. E é neste 

sentido que se apresenta mais uma vez o olhar externo para os outros, para “eles”. Um olhar 

que orienta a ação destinada aos moradores da periferia. O relato abaixo, retirado do diário de 

campo do dia oito, apresenta uma situação específica, em que o pesquisador participou de uma 

das plenárias do movimento. 

Ao longo da plenária, que não durou mais do que vinte minutos, algumas pessoas 

tentaram se aproximar para fazer perguntas ao Basílio e, antes mesmo de conseguirem 

expor o questionamento, eram interrompidas por “Não está vendo que estamos em 

reunião, não?”. Houve, também, diante das tentativas de interferência, comentários, por 

parte deste pequeno grupo de doze pessoas que compunha a plenária, como “povo 

burro”, “mal-educado”. Comentários como estes me incomodavam pois denotavam 

explicitamente que havia uma relação de poder muito forte entre “o pessoal da 

organização” e o resto, os membros da ocupação. A postura autoritária, entretanto, não 

se repetiu quando Nathália e Heloísa se aproximaram para falar comigo e por ali ficaram. 
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Me incomodou “os de fora”, como eu, Nathália e Heloísa ter “mais valor” ou mais 

espaço do que os próprios membros da ocupação. [...] Naquele dia, no acampamento, 

notei que além das camisas vermelhas, havia outras camisas com outra sigla. Em um 

dado momento, perguntei ao Basílio do que se tratava e ele me informou que consistia 

em um partido político em processo de construção. Assinaturas estavam sendo coletadas 

com os membros da ocupação (Diário de campo, 08 de outubro de 2016). 

Ou seja, neste processo de luta por moradia e tentativa de construção de um 

assentamento, pessoas externas o conduziram, pois “o povo burro e mal-educado" não estava 

apto para tal, mas o mesmo povo "burro e mal-educado" tinha utilidade para assinar a lista 

necessária para institucionalizar o partido político. Ora, não se trata de questionar se aqueles 

sujeitos do movimento agiam ou não de má-fé, mas de problematizar como suas práticas 

reforçam o lugar de subalternidade dos trabalhadores que constroem o acampamento e, ao invés 

de atuar na mediação de um processo cujo protagonismo cabe ao povo, reforça a posição de 

subalternidade destes. Movimentos sociais são formas de organização da classe trabalhadora 

legítimas e representam uma das trincheiras da luta política. Por esta razão devem estar 

constantemente submetidos à crítica e autocrítica, de modo que possam contribuir efetivamente 

na construção de um projeto de transformação social endereçado aos explorados e oprimidos42. 

Tal postura centralizadora conduz a consolidação de mitos, figuras messiânicas, 

fragilizando, portanto, a construção de sujeitos autônomos, capazes de compreender a realidade 

em que estão inseridos e nela intervir. Ora, com uma polícia "comunitária" que é apresentada 

                                                           
42 Sobre esta situação, a música "Classe operária", escrita por Tom Zé, parece uma crítica pertinente: Sobe no palco 

o cantor engajado Tom Zé/ que vai defender a classe operária/ salvar a classe operária/ e cantar o que é bom para 

a classe operária./ Nenhum operário foi consultado/ não há nenhum operário no palco/ talvez nem mesmo na 

plateia/ mas Tom Zé sabe o que é bom para os operários./ Os operários que se calem/ que procurem seu lugar, com 

sua ignorância [...] 



94 
 

como a panaceia para os problemas sociais e agentes do crime que "querem se igualar as facções 

do Rio"43, o bairro de Mãe Luíza já possui muitos salvadores e dispensa novos Messias. Em 

outros termos, afirma-se que a postura do dirigente do movimento social supracitado se 

assemelha à mesma postura adotada pela polícia e pelos atores criminosos, reificando os sujeitos 

em uma posição de subalternidade44.  

Antes que se completasse trinta dias de acampamento, a polícia militar, responsabilizada 

pelo corpo-a-corpo da gestão penal da miséria, operacionalizou a reintegração de posse no 

terreno ocupado. Os jornais locais noticiaram que a reintegração ocorreu de forma pacífica, mas 

que a população havia ateado fogo no local45. No bairro, algumas pessoas afirmaram ter sido a 

polícia quem provocou o incêndio. Não há indícios precisos sobre quem iniciou o incêndio, o 

que se pode afirmar com precisão é que, mais uma vez, a polícia, enquanto instituição – e não 

agentes de segurança tratados individualmente – foi utilizada como um instrumento para 

garantir o direito à propriedade privada da burguesia, e não o direito à moradia da classe 

trabalhadora. Neste sentido, esta reintegração de posse expressa apenas um exemplo da 

atualidade da asserção "o executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os 

negócios comuns de toda a classe burguesa", exposta por Karl Marx e Friedrich Engels no 

                                                           
43 Esta fala foi expressa por um morador de Mãe Luíza ao fazer um convite para a festa de dia das crianças do 

morro, organizada pela facção. 
44 É necessário demarcar, sobretudo diante da conjuntura na qual este texto é escrito, que não se trata de uma crítica 

aos movimentos sociais no sentido de deslegitimá-los. Trata-se de uma crítica à postura adotada por dirigentes de 

um movimento social específico. Espera-se que com a tarefa da crítica, se possa potencializar ainda mais os 

movimentos sociais como instrumento de representação popular. 
45 No diário de campo do dia vinte e oito de outubro de 2016 está registrada a descrição do acampamento no dia 

posterior à reintegração de posse. Conforme pode ser lido: "a paisagem ao redor: barracos caídos ao chão, outros 

ainda firmes, cinzas, lonas espalhadas pelo chão. Uma desordem provocada em nome da ordem! [...] continuamos 

vagueando pelo terreno, prestando atenção nas marcas do incêndio e lembrando das vezes que havíamos ido ao 

acampamento. Comecei a fazer fotos com a câmera do celular. Registrei aquilo que fora uma cadeira de balanço, 

barracos completamente desmontados, uma espuma de colchão que continuava a queimar e um pedaço de PVC 

pregado em uma madeira fincada no chão. Nele estava escrito “RUA BOB MARLY”". 
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Manifesto do Partido Comunista, publicado originalmente em 1848 (Marx & Engels, 1998, p. 

42). 

Há, ainda, uma situação sobre o que se oferece na periferia que merece destaque e é 

representativa de um conjunto de ações difundidas sob o nome de filantropia que, como adverte 

Evelina Dagnino (2004, p. 157), “se torna cada vez mais o hobby favorito da classe média 

brasileira, quando não mais uma alternativa terapêutica para aflições individuais”. A situação 

mencionada está descrita no excerto a seguir, oriundo do diário de campo do dia doze de 

novembro de 2016, escrito com base na inserção do pesquisador em um evento realizado no 

bairro. 

E ao término, um dos membros do grupo de futebol pediu o microfone e começou a 

dialogar com os presentes, falando coisas como “esta é uma atividade de resgate”, 

“Acreditem! É só querer que vocês podem superar as dificuldades” ou “Estudem, é o 

único caminho de sair dessa condição que nascemos”.  

Os trechos aspeados merecem destaque pelo significado que pode ser atribuído a eles. 

Seria mesmo uma atividade de futebol uma atividade de resgate? Resgate de quê? O que dizia 

que aqueles poucos jovens que escutavam aquela fala precisavam ser “resgatados”? O fato de 

morarem em um bairro tido como pobre? Outro elemento problemático deste discurso consiste 

em afirmar que “é só querer que vocês podem superar as dificuldades”. Por mais que, talvez, 

em alguma circunstância, a força de vontade sirva como estímulo, ela nunca deve ser tomada 

como a única variável importante para se construir uma trajetória de vida, por exemplo. Tal 

suposição retira de cena as estruturas econômicas, políticas e sociais que oferecem 

constrangimentos e incentivos para a construção dos projetos de vida dos sujeitos, em especial 
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os jovens da periferia. Nem tudo depende de “acreditar”. Inclusive, acreditar que se pode fazer 

tudo é deveras perigoso. Imagine alguém que acredita que pode atravessar paredes.  

Por fim, é certo que a prática de estudar funciona como um importante redutor de 

vulnerabilidades, mas ela não é, de fato, a panaceia para as expressões da “questão social”. 

Ainda que, em um cenário hipotético, todos tivessem acesso e condições para desenvolver 

estudos na educação formal, o mercado não iria, por uma característica fundante do capitalismo, 

conseguir absorver toda a oferta de trabalhadores. No cenário concreto, habitado por brasileiros 

de carne e osso, estudar, depende, quase que necessariamente, de acesso à educação formal. Em 

um sistema dual (público vs privado) de ensino regular, em que o público se destina aos mais 

pobres (à exceção do ensino superior e médio nas Universidades/Institutos Federais) e o privado 

aos que pagam, ter um bom ensino depende, quase que exclusivamente, de poder arcar 

financeiramente com as despesas deste ensino, o que exclui parte considerável das camadas 

populares do ensino de qualidade e das condições necessárias para se dedicar ao estudo. Ora, 

embora bem-intencionado, aquele sujeito que narrava também ter vivenciado a pobreza e 

esperava contribuir efetivamente com a vida daqueles poucos jovens ali presentes, ao reproduzir 

o ideário da classe dominante, contribuía, com o seu discurso, para legitimar o fracasso e a 

desigualdade social. 

Este não foi o único exemplo observado sobre como o pensamento da classe dominante 

penetra as camadas sociais ganhando ares e corpo de senso comum. Discursos que legitimavam 

a meritocracia também foram observados durante conversas a respeito do acampamento, como 

"se querem casas, vão trabalhar para comprar"46 e em diálogos em que, por exemplo, Brown, 

um dos interlocutores desta investigação, culpabilizava-se pela sua condição. A meritocracia, 

                                                           
46 Diário de campo do dia 08 de outubro de 2016. 
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um dos pilares do pensamento liberal, faz crer que o indivíduo é o único responsável pela sua 

história, seja de sucesso ou fracasso e, ao partir desta premissa, aceita que na "corrida social" 

todos os sujeitos estão em condições de igualdade, independentemente de cor/etnia, gênero, 

posição de classe, local de moradia. Acontece que, se em uma sociedade de classes, o ideário 

meritocrático já demonstra sua fragilidade, em uma sociedade com índices de desigualdade 

como a brasileira, a meritocracia se configura como uma ideologia – uma falsa consciência – 

que serve para escamotear o fato de que a desigualdade, a pobreza e o sentimento de fracasso 

são socialmente produzidos e não de responsabilidade individual. 

Em "Ninguém escreve ao coronel", obra de Gabriel García Márquez, uma personagem 

afirma que "Para os europeus, a América do Sul é um homem de bigodes com um violão e um 

revólver. Não entendem nossos problemas.". Seguindo a mesma proposta sintetizada no texto 

de Márquez, é possível inferir que, na realidade observada durante a pesquisa de campo, os 

atores externos que atuavam na comunidade apresentavam certa dificuldade (intencional ou 

espontânea) em compreender os reais problemas que afetavam a dinâmica das pessoas daquele 

bairro. Ora, seja o Estado, representado na figura do governo estadual, exacerbando o número 

de policiais no bairro; seja pelos "líderes" de um movimento social, tratando com desdém 

aqueles que dizem representar; seja na figura de sujeitos que desenvolvem algum tipo de 

atividade filantrópica no bairro e apregoam o discurso "voluntarista" de que "basta acreditar e 

se esforçar", legitimando, portanto, a meritocracia, os sujeitos, de fato, “não entendem os 

problemas da periferia”.  

Ao longo desta seção, buscou-se discutir de que forma categorias como dependência 

econômica, desigualdade e subcidadania se apresentavam (ou interferiam) na vivência cotidiana 

da periferia. Por fim, os relatos a seguir expõem como essas categorias se materializam na vida 
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de um jovem negro, pobre e morador da periferia. No dia 18 de janeiro de 2017, Brown desabafa 

"sobre o momento de desemprego que estava passando, a experiência no trabalho anterior e a 

dificuldade de conseguir um emprego formal [...] sobre a dureza de ver um filho passar por 

privações" (Diário de campo, 18 de janeiro de 2017). 

Desempregado, todas as possibilidades de emprego vislumbradas por Brown não 

alcançavam sequer 40% do salário mínimo necessário, isto quando alcançavam o salário 

mínimo nominal. Por diversas vezes cativo na sua residência por não ter o dinheiro necessário 

para pagar a passagem de ônibus e se deslocar à procura de empregos, Brown chegou a comentar 

que se sentia "menos homem" por não conseguir uma atividade laboral remunerada. Sem 

emprego e sentindo-se humilhado por isto, a personagem que nesta dissertação recebe o 

pseudônimo de um rapper expressou aquilo que cantava Gonzaguinha47. A dor de Brown é 

também a dor de outros jovens brasileiros: a dor do jovem pobre que, não por coincidência, é 

por vezes, também negro, assim como ele. É uma dor sentida individualmente e que é, ao mesmo 

tempo, uma dor coletiva. Uma dor produzida por uma configuração do capitalismo que segue 

avançando na destruição das relações de trabalho, e por um modo de governar orientado pelo 

receituário neoliberal de enxugamento dos gastos públicos e flexibilização das leis trabalhistas, 

que intensifica ainda mais a superexploração da força de trabalho. Uma dor que assola e se 

potencializa quando se acredita que é o responsável por ela. 

A infância e a adolescência de Brown também foram marcadas pela violação de direitos. 

Na infância, conta que houve um período em que precisou se afastar da escola onde estudava 

porque a família não tinha mais condições financeiras para pagar as passagens de ônibus. É 

                                                           
47 Em referência ao trecho “Um homem se humilha/ se castram seu sonho. / Seu sonho é sua vida/ e vida é trabalho. 

/ E sem o seu trabalho/ o homem não tem honra. / E sem a sua honra/ se morre, se mata” da música “Um homem 

também chora”, escrita por Gonzaguinha e lançada em 1983. 
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provável que o mesmo sentimento experimentado por Brown ao ver seu filho passar privações, 

tenha sido sentido também por seus pais. Até quando perdurará esse ciclo? Até quando tentarão 

legitimar a meritocracia? Até quando a trajetória de vida das crianças será sabotada? 

Brown contou que, durante um período de sua adolescência, "o bairro de Mãe Luíza 

estava dividido entre "ruas" que disputavam o comércio de drogas" e, portanto, ele e outros 

jovens precisaram "se armar", adquirir uma arma de fogo. O interlocutor afirma que, tanto a 

decisão de deixar a escola quanto a de "se armar" não estavam ao seu alcance. No caso da escola, 

ele não tinha como se locomover até ela e precisou interromper os estudos. No caso da aquisição 

da arma, disse "não querer morrer à toa". Por fim, na juventude, Brown se matriculou em uma 

faculdade privada, mas também teve que interromper o curso pois, em um dado momento, não 

tinha mais condições financeiras para arcar com os custos, ainda que trabalhasse no contraturno, 

totalizando uma carga horária diária de 12 horas. Somando-se estas doze horas aos 

deslocamentos de ônibus, a carga horária de Brown se aproximaria a de um trabalhador no ápice 

da Revolução Industrial. 

E é imerso a esta vivência de humilhação, frustração, desemprego e precarização do 

trabalho que o tráfico se apresenta como uma alternativa para muitos jovens brasileiros. O 

tráfico de drogas precisa de força de trabalho barata para constituir as bases da sua cadeia de 

circulação de mercadorias e o Estado, ausente na sua função protetiva, se mostrará presente com 

seus tribunais, suas prisões e suas polícias.  

As vozes de Brown expostas acima são evocadas como forma de representar uma 

multidão de jovens brasileiros que tem na história de suas vidas as marcas de um capitalismo 

predatório, da ausência de um Estado garantidor de direitos, da desigualdade social e da 

humilhação que dela deriva, do desemprego, do subemprego, da violência social e urbana. 
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Jovens que, mesmo assujeitados pelas estruturas sociais, são sujeitos de si e, diante da realidade 

que está posta e das armadilhas do capital, constroem suas trajetórias de vida, sobrevivendo ao 

inferno48. Jovens cujas experiências por si só são uma forma de denúncia da realidade social 

brasileira.  

É preciso denunciar a produção da desigualdade. É preciso insistir reiteradamente que 

ela é fruto da ação dos homens. É necessário demarcar que as ações políticas não são mediadas 

apenas por razões técnicas, mas também por interesses ideológicos, de classe. Compreender o 

movimento do capital em escala global continua a ser uma tarefa necessária para os 

investigadores que pretendem compreender a realidade social dos países da periferia do 

capitalismo, como o Brasil. O que fazer, contudo, para romper com a condição de dependência, 

não é uma resposta que será encontrada neste texto, tampouco afirma-se que a superação desta 

condição reside na imediata possibilidade para que se possa "alcançar o céu na Terra". 

Entretanto, o rompimento com a condição de dependência configura-se como uma mola 

propulsora para que se consolidem as condições necessárias para avançar em direção à garantia 

de direitos da população jovem. E superar a condição de dependência significa superar o próprio 

capitalismo. 

 

3.3 A formação da barbárie e a barbárie da formação: notas sobre a Polícia Militar 

brasileira 

 

Ao longo da história da sociedade Ocidental, a função policial esteve presente em 

parcela substancial das formações políticas cuja a humanidade possui registros, desde a pólis 

                                                           
48 Tal qual as vidas que inspiraram músicas e estão presentes no álbum “Sobrevivendo no inferno” do grupo de 

rappers Racionais MC’s. 
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grega até os atuais Estados modernos. A exposição que se pretende nesta seção não busca, 

contudo, delinear as especificidades da polícia ao longo da história, tampouco pretende 

apresentar o contexto de formação da polícia brasileira desde a chegada da família real, em 

1808. Nos próximos parágrafos, encontram-se reflexões acerca de uma formação policial 

específica, dentre tantas outras. Trataremos da polícia militar brasileira pós-1988 e sua atuação 

em um bairro estigmatizado da cidade de Natal-RN. Insistimos ainda no equívoco que é imputar 

a responsabilidade pelo cenário da segurança pública exclusivamente à polícia militar, contudo, 

ela recebe destaque nesta investigação por atuar diretamente na "ponta da lança" do que se 

chama gestão penal da pobreza ou, porque, como afirma Muniz (2014, p. 148) "a polícia é a 

expressão mais sensível nas ruas, no nosso dia a dia, dos poderes coercitivos concedidos ao 

Estado em prol da ordem pública [...] ela é a tradução mais direta e imediata, ali na esquina, de 

como concretamente se governa a vida coletiva, em sociedades de massa". 

Conforme exposto anteriormente, na seção "Os becos sem saída do debate sobre 

segurança pública", as polícias estaduais brasileiras, principais responsáveis pelo controle da 

criminalidade no Brasil, têm suas funções definidas no artigo 144 da Constituição de 1988. É 

este artigo que demarca que à polícia cuja a função é o trabalho ostensivo cabe uma organização 

militar49. Portanto, apesar da abertura democrática da década de 1980, com a instituição de 

eleições diretas e da reforma constitucional, o autoritarismo que marca a organização 

militarizada da polícia permanece intocado. Como afirma Pinheiro (1991): “Há um agravante 

no caso brasileiro porque a Constituição de 1988 reiterou a organização dos aparelhos 

                                                           
49 Conforme discutido na seção "Os becos sem saída do debate sobre segurança pública", embora organizada como 

as forças armadas, a polícia possui uma função distinta desta. Enquanto o primeiro está orientado para atuar na 

defesa da nação de um possível inimigo externo que, em um confronto, pode e deve ser eliminado, a polícia deve 

atuar na preservação e manutenção da segurança pública. Daí decorre a contradição de uma polícia militarizada. 
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repressivos formulada durante a ditadura: a constituinte reescreveu o que os governos militares 

puseram em prática. Não há transição, mas plena continuidade” (p. 51). 

A atuação de uma polícia cuja parcela substancial do arcabouço normativo foi elaborado 

em e para um contexto autoritário pode representar uma série de entraves para a experimentação 

democrática, seja tanto pela violação de direitos dos policiais - expressos nos treinamentos 

preparatórios, no cerceamento da liberdade de expressão/associação e em um regime disciplinar 

que permite prisões administrativas por motivos relacionados à hierarquia (Mena, 2015) -, 

quanto pela continuidade de ações que violam direitos dos cidadãos e se expressam em 

mandados de busca e apreensão sem autorização judicial, toques de recolher, abordagens 

abusivas e mortes legitimadas por autos de resistência50, para citar apenas alguns exemplos. 

Os efeitos do militarismo, contudo, expressam-se de formas distintas tanto para os 

agentes de segurança quanto para a população. No interior da corporação, dada a hierarquia que 

se constitui como um dos princípios da doutrina militar, os "praças" representam o grupo mais 

atingido pelo militarismo, de modo que, 73,3% deles consideram que a hierarquia de sua 

instituição provoca desrespeito e injustiças profissionais (Soares, Rolim & Ramos, 2009). Do 

mesmo modo, a violência policial também não se espraia na sociedade brasileira de maneira 

homogênea. Conforme estudos apontam, e já debatido neste trabalho, o jovem do sexo 

masculino, pobre, negro e morador de periferia se constitui como alvo privilegiado da suspeita 

policial e, portanto, também da repressão. (Ramos & Musumeci, 2004, 2005; G. G. Silva, 2009; 

Rocha & Silva Filho, 2009; Suassuna, 2013). 

                                                           
50 O auto de resistência é amparado pelo artigo 292 do Código de Processo Penal. Se constitui em uma medida 

questionada pois através dela a polícia pode alegar que praticou homicídio em legítima defesa, e na maioria dos 

casos o processo não é investigado. Cf. Misse (2011). 
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A suspeição, conforme destaca G. G. Silva (2009), constitui-se como um elemento 

mediador da relação entre polícia e sociedade, central, sobretudo, no métier policial. Contudo, 

o modo como territórios e práticas são percebidos como suspeitos – e portanto, elencados como 

alvos de repressão – está relacionado com a posição social dos sujeitos que ocupam 

determinados territórios e/ou tecem determinadas ações (M. A. A. Souza, 2012). Ora, tal 

orientação de suspeição policial – que não se baseia em critérios técnico-científicos – contribui 

para apartar ainda mais a relação de confiança entre policiais e cidadãos (Suassuna, 2013), o 

que implica na consolidação da oposição entre o cidadão policial e o cidadão não-policial. Sendo 

as camadas mais pauperizadas da classe trabalhadora identificadas como suspeitas, estas: 

experienciam a violência diariamente, tanto por parte dos criminosos como pela polícia, 

que as transformou em seu alvo principal. Em consequência, os membros das camadas 

trabalhadoras não confiam na polícia e dificilmente têm uma visão positiva dela. Na 

maior parte dos casos, eles têm medo da polícia, e com razão (Caldeira, 2000, p. 181). 

É mister destacar que a suspeição de cunho preconceituoso que orienta a prática 

profissional dos agentes de segurança não se constitui como uma característica exclusiva da 

corporação, tendo em vista que o mesmo sentimento de suspeita em relação ao "outro-pobre" é 

também experimentado por grupos sociais que ocupam uma posição estabelecida – para fazer 

uso do termo utilizado por Norbert Elias (2000). Contudo, o sentimento que em um cidadão 

pode ocasionar uma mudança na trajetória (atravessar a calçada) ou um "olhar cruzado", para 

um policial, em função da posição de autoridade que ocupa, pode conduzir à uma abordagem 

que, além de ser potencialmente mais invasiva que as ações de um civil, pode, inclusive, ser 

violadora de direitos.  
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Algumas das experiências da polícia com cidadãos enquadrados no estereótipo de 

suspeito podem ser encontradas na literatura a partir, por exemplo, das obras de L. A. M. Silva 

(2008), Silva e Leite (2007), A. O. Júnior (2011), Côrrea (2013), além do relatório da Anistia 

Internacional (2015). No capítulo quatro do presente estudo, interações entre polícia e jovens 

negros são descritas e problematizadas, contudo, considera-se os relatos a seguir como 

emblemáticos da atuação da polícia em bairros pobres e, portanto, optou-se por expô-los nesta 

seção. O trecho abaixo expressa a fala de dois moradores jovens e negros de Mãe Luíza: 

"Como os policiais mesmo disseram que em Mãe Luíza todo mundo é suspeito. Nós 

ficamos meio restringindo aqui em Mãe Luíza, sabe, por causa disso. Se tiver uma blitz, 

eles já dizem que ó, tem dois indivíduos de Mãe Luíza aterrorizando, mas só estávamos 

passando no local. Até quando eu tava indo para Extremoz com Fulano, a polícia nos 

parou aí... (Outra voz, claramente mais alta que a anterior, aparece) Parou a gente e disse 

que a gente era dois meliantes. Dois meliantes botando terror em Mãe Luíza em uma 

pop [moto]. (A primeira voz retorna) Sendo que a gente só tava na moto sentado, viu, 

esperando meu pai vir” (Diário de campo, 14 de julho de 2016). 

Tal relato corrobora com aquilo registrado em Suassuna (2013, p. 90), em que, durante 

a participação do pesquisador em uma patrulha realizada pela polícia militar em um bairro 

periférico, "nenhum dos cidadãos que transitavam pelo local [o bairro em si] adquiriu, 

integralmente, aos olhos dos policiais, o status de não-suspeito". Tais situações, ao 

apresentarem a compreensão de policiais sobre bairros pobres como territórios inimigos, onde 

não se localizam os cidadãos que devem ter a segurança garantida, mas sim os sujeitos 

responsáveis pela violação da segurança dos cidadãos, demonstra o tipo de atuação da polícia 

que está endereçada às periferias e, ao mesmo tempo, evidencia a carga de estigma em relação 
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aos corpos pobres, no caso, observada na atuação dos agentes de segurança mas, conforme 

apontado, não apenas por eles. Sobre a vivência do preconceito e da discriminação, expressa 

tanto na atuação policial quanto por outros cidadãos, Tupac, jovem negro e morador do bairro, 

comenta o tema em uma conversa registrada no Diário de Campo do dia 30 de agosto de 2016: 

Tupac [...] demonstrou ênfase ao falar que os negros são os principais alvos da polícia, 

citando ainda que, em algumas situações – não poucas –, ele notou que pedestres 

desconfiavam que ele iria assaltá-los, e assim, mudavam a calçada em que estavam, 

guardavam o celular ou aproximavam a bolsa do corpo. 

O jovem pobre morador da periferia, muitas vezes negro, representado na fala de Tupac, 

tem na sua potência juvenil, os efeitos de um processo estigmatizante-repressivo (Batista, 2012), 

que pode ser expresso de distintas formas, desde ações cotidianas como as relatadas na 

passagem acima, até práticas como linchamentos, torturas e homicídios. Outra dimensão da 

prática policial na periferia foi captada em uma conversa informal com Mauro, homem, magro, 

pardo, com passagem pelo sistema penitenciário e morador de Mãe Luíza, que relata perceber 

o estigma que ele carrega por ser ex-penitenciário estar, agora, implicando na vida de seu filho 

de treze anos, constantemente submetido a abordagens da polícia. Para Mauro, isto ocorre como 

uma forma encontrada pelos policiais militares para atingi-lo, uma espécie de represália. (Diário 

de campo, 08 de outubro de 2016). Se a hipótese de Mauro estiver correta, pode-se inferir que 

os agentes de segurança estão a conduzir suas práticas profissionais não a partir dos interesses 

da coletividade, como devem proceder os funcionários públicos, mas com base em interesses 

privados. 

Ora, apenas no caso da hipótese de Mauro estar correta, os agentes de segurança – ou 

um agente – teceu práticas (abordagens insistentes no filho de Mauro) conduzidas por 



106 
 

sentimentos de raiva, caracterizando assim, um ato de patrimonialismo, de interferência da 

esfera privada naquilo que é público. Optou-se por destacar esta característica do trabalho 

policial a partir do relato de Mauro por entender que este se configura em uma expressão 

concreta observada durante a pesquisa de campo. Se tal interferência privada já se constitui 

como um empecilho para a relação da polícia com a sociedade, os efeitos de ideias 

discriminatórias representativas no pensamento social brasileiro, como a de que "bandido bom 

é bandido morto", ou de documentos/práticas de viés racista consolidadas na corporação policial 

possuem implicações ainda maiores, conforme discutido anteriormente nesta seção ao tratarmos 

do processo de construção do suspeito e também na seção sobre “Os becos sem saída do debate 

sobre segurança pública”.  

Neste ponto da exposição, vale destacar que a forma como práticas são reproduzidas no 

interior da polícia militar se constitui como algo que merece atenção. E, neste sentido, confere-

se centralidade ao curso de formação a qual o sujeito participa ao ingressar na carreira policial, 

entendendo-o como um rito de passagem em que o recruta é submetido a processos que visam 

introjetar, no aspirante a policial, os elementos presentes na cultura organizacional da polícia 

militar. Hinos que incentivam abusos e execuções sumárias51, treinamentos físicos e torturas 

psicológicas que buscam levar os sujeitos a situações extremas52 e a reprodução de ideias 

discriminatórias53 são exemplos de práticas que ocorrem no interior dos cursos de formação de 

                                                           
51 Um dos hinos entoados durante o curso de formação da PM-RN, em 2007, possuía a seguinte estrofe: " O 

interrogatório é fácil de fazer/ A gente pega o animal/ e bate nele pra valer. /E se não colaborar, /bate nele até 

matar. / Esse sangue é bom, / já provei não há perigo. / É melhor que café, / é o sangue do inimigo. (J. B. Silva, 

2009, p. 32). 
52 Cf. http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/03/cabo-da-pm-morre-em-hospital-apos-passar-mal-em-

treinamento-na-pb.html ; http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/policial-morre-apos-passar-mal-em-

treinamento-do-bope-confirma-pm.html ; http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/morre-soldado-da-pm-

que-passou-mal-durante-teste-fisico-em-salvador/ ; 
53 Cf. (J. B. Silva, 2009, p. 45). 
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policiais militares e que contribuem com a mortificação do eu (Goffman, 2001), em um processo 

através do qual o policial elimina o homem54. 

A incorporação, no currículo dos cursos de formação, de matérias sobre Direitos 

Humanos representa, do ponto de vista histórico, um avanço e uma tentativa de romper com a 

dicotomia entre polícia e Direitos Humanos. O levantamento de Suamy Silva (2003) aponta 

que, em 2003, 85% das academias de polícia militar possuíam, no currículo, componentes 

curriculares sobre Direitos Humanos. Já no que diz respeito aos dados da pesquisa "O que 

pensam os profissionais da segurança pública" (2009), entre 2005 e 2009, 95,2% dos agentes 

de segurança tiveram, no curso de formação, aulas sobre Direitos Humanos, Ética ou Cidadania. 

Contudo, conforme apontado por Silva (2003), o conteúdo de Direitos Humanos presente no 

currículo explícito acaba por ser desconsiderado pelo conteúdo do currículo oculto, que assume 

um papel central na formação do policial militar. Ora, o processo de socialização e 

aquisição/incorporação de uma “cultura policial” ocorre, sobretudo, na prática cotidiana “na 

rua”, nos grupos de WhatsApp – ferramenta que contribui para manter viva as crenças de uma 

determinada comunidade –, e não apenas em sala de aula.  

Isto não significa, entretanto, que a incorporação de conteúdos formativos no campo dos 

Direitos Humanos no currículo de formação da polícia militar não seja necessária. Contudo, é 

preciso demarcar o devido lugar destes componentes curriculares para que não seja conferido a 

eles mais do que eles podem proporcionar. A formação em Direitos Humanos é importante, mas 

é mister refletir que, ainda que ela seja oferecida com uma carga horária considerada adequada 

e por professores devidamente capacitados, faz-se necessário levar em consideração os limites 

impostos pela própria organização militar e que “um dos pontos mais difíceis de quebrar será 

                                                           
54 Em referência a frase "o alferes eliminou o homem", contida no conto O Espelho, de Machado de Assis, quando 

a personagem Jacobina já não se reconhece senão na figura do alferes. 
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certamente o outro aprendizado, que é oferecido quando o novo policial passa da escola à rua, 

onde as verdades da profissão são apresentadas de forma muito diversa" (Bretas, 1997, p. 83).  

Ainda, crer que a violência e seletividade policial no Brasil decorre de um "problema de 

formação" retorna à uma visão teleológica de sociedade, em que a educação aparece, mais uma 

vez, como panaceia. É certo que a qualificação policial pode se constituir em um elemento 

importante para traçar um caminho em direção à diminuição dos abusos policiais, contudo ela 

não é a única, tampouco aquela que, isoladamente, poderá trazer contribuições efetivas, como 

afirma Tânia Pinc (2011). A fim de possibilitar mudanças efetivas no quadro da segurança 

pública no Brasil, sobretudo no que tange ao policiamento, fatores como a desmilitarização, a 

efetividade de mecanismos de controle interno e externo, a valorização da carreira policial com 

incremento salarial, o apoio institucional adequado e um processo formativo que invista na 

ruptura do paradigma repressivo, bem como o investimento em ações que sobreponha a 

inteligência à força no combate ao crime devem ser considerados como prioridades na agenda 

política. 

 

3.3.1 O Ronda Cidadã e as ilusões perdidas. 

 

Com um discurso que parecia querer enfrentar, ao mesmo tempo, a criminalidade urbana 

e a violência policial cujo os relatos expostos até aqui se constituem como expressão, o Ronda 

Cidadã iniciou suas atividades em Mãe Luíza em julho de 2015. De acordo com o Decreto 

26.027, que "aprova as diretrizes para produção dos serviços de segurança pública do Programa 

Ronda Cidadã e dá outras providências" (p. 3), o Ronda Cidadã consiste em uma iniciativa que 

busca melhorar a relação entre polícia e sociedade, "apresentando-se como uma verdadeira 
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mudança de paradigmas [...] o Ronda Cidadã tem a intenção de mostrar à sociedade norte-rio-

grandense que as ações vão além de abordagens, apreensões de drogas, armas e prisões" (pp. 3-

4), e deve ser compreendido como “sinônimo de polícia comunitária” (p. 7). As intenções 

expostas no documento não pareceram, contudo, refletir na prática. 

Fala-se em "ilusão" no título desta subseção, pois a referida política de segurança 

parecia, pelo menos nos discursos públicos, esboçar uma reforma ao paradigma repressivo de 

policiamento e lançar as bases de uma tímida polícia comunitária, com patrulhas a pé e em 

bicicletas, além das tradicionais viaturas e motocicletas. Para alguns setores do bairro, contudo, 

o termo ilusão não é o mais adequado, tendo em vista que desde o anúncio da política pública, 

estes já reagiam de maneira crítica. A cerimônia de inauguração da política aconteceu, inclusive, 

em meio a protestos de alguns membros do bairro, como lideranças comunitárias e um rapper 

local que, enquanto apresentava uma letra de rap, proferiu o seguinte verso "você (governador) 

nos deu polícia, mas não trouxe um projeto que nos desse vida"55.  

A implementação do Ronda Cidadã seguiu sem que os pressupostos de polícia 

comunitária conseguissem se desprender do papel e ganhar vida. Nenhum dos parceiros 

cognitivos desta pesquisa, assim como o pesquisador, presenciaram, em alguma situação, a 

atuação de patrulhas a pé ou em bicicletas. Nos Diários de Campo do dia quatro de abril e trinta 

de agosto de 2016, é possível ler as falas de moradores do bairro que diziam, em tom de deboche 

como se aquela já fosse uma anedota da região, que a única diferença do Ronda Cidadã para a 

polícia tradicional era o adesivo da viatura, que ostentava a seguinte sentença: "Ronda Cidadã, 

ao seu lado pela paz". Diziam os moradores que até os policiais eram os mesmos, a única 

mudança era, de fato, o adesivo. O Ronda Cidadã, portanto, não representou mudanças 

                                                           
55 Cf. http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-ronda-cidada-a-comea-a-na-zona-leste/319821 
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materiais, mas sim continuidade: a mesma polícia com as mesmas práticas. Por parte de um 

interlocutor desta pesquisa, foi expresso também que "de cidadã só tem o adesivo" (Diário de 

campo, 08 de outubro de 2016). Sobre as dificuldades de transição do paradigma reativo-

repressivo de policiamento para o comunitário, Deluchey (2014, pp. 172-173), aponta que os 

“defeitos de nascimento" [herdados, em maior parte, pela ditadura civil-militar] 

contribuíram até hoje para manter como modelo de segurança pública no Brasil o "da 

Lei e da Ordem", que dá prioridade à repressão contra a prevenção, à força contra a 

inteligência, aos interesses político-administrativos contra os interesses dos cidadãos, à 

discriminação socioeconômica contra a universalização do serviço público, etc. Sob o 

argumento de organizar uma necessária (sagrada?) "guerra contra o crime", as políticas 

de "lei e ordem" continuam consolidando o quadro excludente e socialmente 

discriminatório dos conflitos sociopolíticos, inviabilizando a organização de um debate 

qualificado sobre a missão dos setores de segurança pública e justiça penal em uma 

ordem democrática. 

Neste sentido, também foi possível observar a continuidade do paradigma repressivo 

mesmo após a implementação do programa Ronda Cidadã em Mãe Luíza. No intervalo de seis56 

meses posteriores a implementação da referida política pública – os seis meses mais intensos, 

seguidos por um encolhimento do programa –, foram divulgadas no sítio eletrônico do governo 

do estado, dez matérias sobre a atuação dos policiais do Ronda Cidadã em Mãe Luíza e 

adjacências. Destas, seis possuem, expresso no título, alguma menção sobre apreensão de 

                                                           
56 Este intervalo de tempo foi delimitado por se tratar do período com o maior número de matérias sobre a atuação 

do Ronda Cidadã em Mãe Luíza. Há apenas uma matéria localizada fora deste recorte temporal, separada por seis 

meses da última utilizada nesta pesquisa, que trata sobre a atuação de policiais do Ronda Cidadã em uma escola. 

Também não foram levadas em consideração as ações desenvolvidas pela polícia que não integrasse o Ronda 

Cidadã. 
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armas, drogas ou sobre operações que intensificam o número de abordagens em Mãe Luíza, a 

maioria, inclusive, expressando quantitativamente o total de abordagens realizadas. Duas outras 

matérias anunciam, uma delas, a apreensão de pessoas furtando fios de cobre em um bairro 

"elitizado" limítrofe à Mãe Luíza durante uma "operação", e a outra, a intensificação de 

abordagens em outro bairro limítrofe à Mãe Luíza, também elitizado. Nestas duas matérias há 

registro fotográfico da situação descrita e, em ambas, os sujeitos que estão sendo revistados ou 

imobilizados pela polícia são negros. É mister destacar que, ainda que a abordagem ocorra em 

bairros limítrofes, o alvo principal se constitui nos moradores de Mãe Luíza que trafegam pela 

região. Inclusive, em uma das visitas ao bairro, foi possível ao pesquisador presenciar a 

realização de uma "operação" realizada pelo Ronda Cidadã. Esta operação se constituía na 

realização de abordagens a carros, motocicletas, ciclistas e pedestres nas duas principais vias de 

acesso ao bairro. Havia ainda um helicóptero sobrevoando o bairro. Por fim, as duas matérias 

restantes tratam sobre o desenvolvimento de ações sociocomunitárias com a participação do 

Ronda Cidadã: uma reunião com moradores e uma intervenção em uma escola pública. 

O teor das matérias veiculadas pelo próprio governo do estado sobre sua política de 

policiamento comunitário revela o quanto esta possui o foco de atuação alicerçado em uma 

perspectiva repressiva. E, além disto, a ênfase na descrição da quantidade de abordagens, 

número de armas ou gramas de entorpecentes apreendidos, denota um modelo de fazer a 

segurança pública que preza pelo caráter quantitativo e exibicionista das ações: um modo de 

fazer policiamento com meta de abordar X carros, Y motos ou de apreender X armas e Y gramas 

de drogas, por exemplo. Ações como estas cumprem com efetividade uma função ostensiva e, 

por esta razão, são apontadas como símbolo de efetividade na segurança pública. Contudo, se 

demonstram como práticas orientadas por abordagens discriminatórias que, além de 
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interferirem negativamente na relação da polícia com a comunidade – sobretudo quando esta se 

percebe sendo abordada em demasia pela polícia –, são pouco expressivas na redução de 

ocorrências criminais. Há, também, outras situações observadas durante a pesquisa de campo 

que exemplificam formas como se estabelecia o intercâmbio entre polícia e comunidade em 

Mãe Luíza. 

Nos primeiros contatos realizados no bairro, durante o primeiro semestre de 2016, foi 

possível perceber uma presença maior da polícia militar do Ronda Cidadã. À época, alguns 

moradores relataram ser frequente o tráfego da viatura da polícia pelas ruas principais do bairro, 

mas nada mais do que isso. No diário de campo do dia quatro de abril de 2016, lê-se a seguinte 

descrição do pesquisador sobre o cenário observado "a cada vinte minutos passava uma viatura 

da polícia militar. Geralmente com três policiais, os vidros fechados e a cerca de 30 km/h". As 

viaturas que, conforme mencionado, ostentavam um grande adesivo com os dizeres “Ronda 

Cidadã, ao seu lado pela paz” trafegavam pela rua principal – que possui vários comércios 

instalados – como se dissessem “Está tudo sob controle. Estamos aqui para garantir a ordem”. 

De todo modo, certamente este enunciado era interpretado e sentido de formas distintas pelos 

grupos sociais que ali estavam. Para os comerciantes da rua principal, a atuação da polícia era 

bem-vinda e incentivada, enquanto que para aqueles que queriam fumar um baseado na pracinha 

perto da igreja, a patrulha da polícia representava um empecilho. Neste primeiro momento, o 

principal intercâmbio da polícia que pretendia ser comunitária ocorria através do contato visual, 

insuficiente para promover uma mudança qualitativa no grau de confiança entre a comunidade 

e uma polícia que carrega consigo a imagem de corporação despreparada, violenta, que persegue 

os mais pobres e é cooptada pelas classes médias e altas (Zaluar, 1994; Deluchey, 2014). 

Contudo, se esta forma de policiamento se apresentava insuficiente para romper com um 
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imaginário social negativo sobre a polícia, a forma de atuação observada pelo pesquisador, 

meses depois, contribuía para reforçá-lo: 

vi, depois de algumas idas na comunidade sem vê-la, uma viatura do Ronda Cidadã. Os 

vidros estavam abertos e havia três policiais. Dois deles, aqueles que não estavam ao 

volante, portavam armas apontadas para fora das janelas do automóvel. Para fora da 

janela também apontavam seus olhares e suas expressões sérias. A viatura trafegava 

lentamente pela rua, onde havia alguns homens, a maioria negros e sem camisa, sentados 

em cadeiras colocadas numa calçada onde havia um bar. Ao dobrarem a esquina em 

nossa direção, o policial que ocupava uma das janelas fixou seu olhar em nós [eu, 

Heloísa, Nathália], também o encarei. Nenhum bom dia, nenhum aceno, nenhuma 

interação além do olhar (Diário de campo, 28 de outubro de 2016). 

O modelo de patrulhamento policial relatado acima não parece ser o modelo de polícia 

comunitária que o discurso e os marcos legais do Ronda Cidadã indicavam: uma polícia de 

proximidade. Sequer é possível se aproximar de alguém com uma arma como a que o policial 

empunhava, o tamanho do cano não permite. Neste caso, as armas prevaleceram sobre o diálogo, 

e a posição de polícia e cidadão em polos distintos e desiguais se reforçou57. A troca de olhares 

nada amigável se torna ainda mais intimidadora pelo fato de uma das partes estar empunhando 

uma arma e representar uma figura de poder legitimada pelo Estado. Poder este utilizado de 

maneira ilegal em diversas situações – mas quem se importa? –, como naquela relatada no diário 

de campo do dia 12 de julho de 2016, em que um policial do Ronda Cidadã aborda um jovem 

que filmava uma cena no bairro e o coage a apagar o material sob pena de levá-lo preso. Tanto 

                                                           
57 E, além disto, conforme discutido na seção sobre "Os becos sem saída do debate sobre segurança pública", ações 

como esta assumem mais efetividade pelo seu caráter espetaculoso do que propriamente por atuarem na redução 

da insegurança urbana. 
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os relatos supracitados quanto aqueles de Brown, Mauro, Tupac e Aragão, desenvolvidos no 

capítulo quatro, configuram a atuação de uma polícia que, ao invés de atuar na garantia da 

segurança da comunidade, prejudica a segurança da população como um todo e, em especial, 

dos jovens, por identificar neles a figura do suspeito, do inimigo a ser combatido. 

Por fim, resta destacar um episódio registrado no diário de campo do dia doze de 

novembro de 2016. Após algumas observações marcadas pela ausência do Ronda Cidadã, o 

pesquisador se encontra com um dos parceiros cognitivos da pesquisa por acaso, o Brown. 

Iniciam um diálogo e nele, Brown narra que "sumiu o Ronda Cidadã", mas que "a Força Tática 

chegou", um grupo que, na caracterização de Brown, utiliza uma pick-up como viatura e é 

constituída, certamente, por policiais que "vem de fora" e apresentam uma prática policial "mais 

respeitosa" (Diário de campo, 12 de novembro de 2017).  

[...] Brown disse “A gente nota que os caras não são daqui”. Questionado sobre o porquê 

dessa constatação, Brown relembra uma abordagem experienciada recentemente por ele 

onde, na hora da revista, o policial, ao invés de abrir as pernas do revistado com um 

chute, pediu que este “por favor, abrisse mais a perna” e que, em momento algum, o 

agrediu com xingamentos. 

Ou seja, a principal diferença que se revelou entre os policiais da Força Tática e outros 

policiais militares que atuam no bairro – pelo menos a partir da experiência de Brown –, é que 

os primeiros optam pelo mínimo de diálogo e respeito em detrimento da violência58. Uma 

violência – o ato de chutar as pernas para abri-las e tratar o abordado a partir de certos 

preconceitos – que talvez seja naturalizada e sequer vista como violência por parte daqueles que 

a cometem e por quem a sofre. Esta experiência de Brown não trata de um exemplo de atuação 

                                                           
58 É por isto, inclusive, que Brown percebeu a Força Tática como “os policiais de fora”: os estrangeiros, aqueles 

com práticas que não são familiares. 
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policial59 que rompe com a atual forma de se pensar a segurança pública, mas mostra como 

pequenas alterações podem conduzir a uma relação interpessoal entre polícia e cidadão menos 

violenta. A forma como Brown narrava a nova experiência em abordagens da polícia, distinta 

daquela experienciada por ele durante toda a vida – e por todos os outros jovens brasileiros que 

encontram identificação em Brown –, revelava alívio por estar, pelo menos por algum tempo, 

isento de práticas abusivas. Talvez sequer se importasse com o grau de seletividade das 

abordagens – "afinal, é o trabalho da polícia" –, porque diante das necessidades imediatas do 

presente e do histórico de humilhações, ser tratado como cidadão já representava uma conquista, 

significava "estar no lucro".  

 

3.3.2 Palavras para o amanhã. 

 

Destarte, cabe advertir que a ideia de "formação" expressa no título desta seção busca 

chamar atenção para o fato de que a função assumida pela polícia hoje não é intrínseca a ela, 

mas sim fruto de disputas que ocorrem em contextos concretos. A barbárie é constituída através 

de múltiplas facetas, com a escravização da população negra, com os períodos autoritários do 

século XX brasileiro, com o avanço do capitalismo, com o fortalecimento de um imaginário 

social que nega os direitos humanos aos pobres, com o golpe de Estado de 2016 e também 

através da estrutura organizacional em que são formados os soldados da polícia militar 

brasileira. Assim, sobretudo no que diz respeito ao último exemplo, a barbárie é formada e mais 

do que isso, apontada como a solução mais adequada para que se enfrente o quadro de 

insegurança, pois parte de uma visão maniqueísta sobre a produção da criminalidade. Visão esta 

                                                           
59 É mister demarcar que não se pode, a partir deste episódio, inferir que a Força Tática procede desta maneira em 

todos os estados do país ou, ainda, em outras regiões do Rio Grande do Norte. 
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que, inclusive, possui íntima relação com o modelo militarizado. Ora, se na primeira perspectiva 

há o bem que precisa vencer o mal, na segunda, há o militar que precisa derrotar um inimigo, 

representado, na atual conjuntura brasileira, na figura do jovem negro, morador de periferia, 

mas que, em outros tempos históricos encarnou em diferentes sujeitos: o negro escravizado, o 

subversivo, etc. O que todos esses sujeitos têm em comum frente às forças repressivas do Estado 

é que são, constantemente, submetidos a um processo de desumanização. É-lhes negado o 

direito aos direitos humanos, pois sequer são vistos como humanos. Ou, quando muito, são 

considerados humanos de segunda categoria.  

Os policiais, contudo, são encarregados por responderem ao ethos punitivista que a 

sociedade brasileira prolifera e a uma demanda própria da sociedade burguesa que, como afirma 

(Pinassi, 2006, p. 42), "por si mesma, gera o crime, tem origem no crime [com a acumulação 

primitiva] e conduz a ele". Se aos policiais lhes é cobrado produtividade, isto significa que 

devem desempenhar mais funções exibicionistas. Se lhes é cobrado justiça, isto significa que 

lhes pedem mais truculência, pois se compreende a justiça a partir de uma perspectiva retributiva 

– tal qual o Código de Hamurabi: olho por olho, dente por dente –, em que a violência funciona 

como cumprimento do dever. Para compreender a função desempenhada pela polícia militar, 

recorremos ao exemplo a seguir. Se tivéssemos, hoje, que matar os animais para que 

pudéssemos comer carne, quem de nós os mataria? É mais conveniente terceirizar e receber o 

defunto em forma de bife, hambúrguer ou até mesmo pendurado em um açougue. Do mesmo 

modo, a polícia militar representa um agente terceirizado, junto com o sistema de justiça, para 

dar conta daqueles que são produzidos na periferia do capitalismo como não-humanos. O ódio 

aos pobres, insistimos, não é exclusividade da polícia. A polícia, entretanto, sobretudo o "praça", 

trabalhador precarizado, é a quem sobra o "trabalho sujo".  



117 
 

Enquanto não forem alteradas as condições materiais de existência da população 

empobrecida que se aglomera nas periferias urbanas das cidades brasileiras, a pobreza 

continuará a ser criminalizada pela polícia, seja ela militarizada ou não. Enquanto não se 

enfrentar de frente as mazelas do capitalismo dependente e da superexploração, enquanto os 

olhos do sistema de justiça estiverem sempre endereçados aos crimes daqueles que ocupam as 

bases da pirâmide social e não aos insuspeitos "donos do poder" que, muitas vezes, representam 

o topo das redes criminosas60 (Pinassi, 2006): 

o bandido visível [continuará a ser aquele que] nasce em bairro de pobres, é subnutrido, 

aplaca a fome com cola ou crack, não estuda, apanha e sofre sevícias em casa, na rua, 

na Febem e, mais tarde, nas delegacias de polícia. Aprende a empunhar a arma desde 

cedo, único meio de afirmação da sua existência e da sua reduzida auto-estima. [Aquele 

para quem] a violência sempre foi a mediação mais familiar que o liga à vida e, no seu 

mundo, tão óbvio quanto manejar uma arma, não há lugar para a fantasia, para o 

glamour, nem para o romance; toda a perspectiva é imediata, sem rodeios, até a 

necessidade premente de recorrer ao crime (Pinassi, 2006, pp. 47-48). 

Entretanto, ainda que se reconheça as limitações, a crítica acera da atuação das polícias 

se faz necessária, sobretudo para que possa subsidiar reformas e transformações endereçadas à 

redução das violações de direitos sofridas tanto pelos agentes de segurança quanto pelos 

"cidadãos de segunda categoria". Neste sentido, tanto a desmilitarização – apoiada por 77% dos 

policiais militares61 –, quanto o fortalecimento de mecanismos de controle externo, valorização 

da carreira e desenvolvimento de estratégias que contribuam para administrar a conflituosidade 

                                                           
60 Cf. Moreira (2012, pp. 641-642). 
61 De acordo com a pesquisa "Opinião dos policiais brasileiros sobre reformas e modernização das polícias", 

desenvolvida por (Lima, Bueno & Santos, 2014) através da Fundação Getúlio Vargas. 
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presente na relação entre policiais e usuários através de formas não violentas, constituem-se em 

possibilidades para se avançar no sentido oposto daquele que "confunde pobreza e 

criminalidade, espaço favelado e território inimigo, serviço público de segurança e guerra ao 

crime." (Deluchey, 2014, p. 195).  

 

3.4. Notas sobre o proibicionismo: a cegueira da legislação brasileira sobre drogas 

"Vapor barato/ Mero serviçal do narcotráfico /Foi encontrado na 

ruína de uma escola em construção" Fora da Ordem – Caetano 

Veloso 

 

Historicamente, a “guerra às drogas" – nome pelo qual se convencionou denominar, 

desde o governo de Richard Nixon, nos EUA, o tratamento bélico à questão das drogas – oferece 

possibilidade a governos e grupos de interesse de exercer controle social sobre determinados 

grupos populacionais, geralmente localizados nas bases da cadeia produtiva: membros dos 

setores mais pauperizados da classe trabalhadora, minorias étnicas e imigrantes são alguns 

exemplos. Ora, como forma de ilustrar tal afirmação, têm-se o caso dos Estados Unidos da 

América, no início do século XX, onde surgiram campanhas populares antidrogas denominadas 

“temperanças”, que reivindicavam a proibição daquelas substâncias psicoativas cujo uso era 

recorrentemente associado a grupos étnicos subalternizados na sociedade estadunidense do 

século XX, como os chineses, negros e latino americanos. Outro exemplo, desta vez referente 

ao contexto específico do Brasil oitocentista, ilustra que a maconha foi elencada como um 

problema de ordem pública pela representação social que associava a droga aos “negros e 

capoeiras”, tornando-se ilegal em 1932 (Rodrigues, 2004). Em síntese, “a ojeriza ao uso de 

algumas drogas foi impulsionada e potencializada pelo vínculo anteriormente estabelecido entre 
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algumas delas e determinados grupos de imigrantes e/ou minorias étnicas.” (Rodrigues, 2012, 

p. 10). 

Na esfera jurídico-legal, a lei 11.343/2006 - que versa sobre “a questão das drogas” no 

Brasil - corresponde à legislação que fornece as bases para o processo de criminalização do 

usuário de substâncias psicoativas e para que a “guerra contra as drogas” seja legitimada no 

território brasileiro. Embora promova, em relação à legislação anterior – a Lei 6.368/1976 –, 

alterações no modo como o usuário é responsabilizado por sua conduta, sobretudo na abolição 

de medidas restritivas de liberdade, a lei de 2006, ao instituir critérios subjetivos para tipificar 

a conduta do sujeito como usuário ou traficante, possibilita que tanto o agente de segurança 

quanto o magistrado atuem de forma seletiva e discriminatória. Note-se, ainda, que, se durante 

a vigência da lei 6.368/76, era possível que os usuários de drogas recebessem pena de prisão de 

até dois anos, com a "nova legislação": 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das 

drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo.  

Contudo, a tipificação penal do sujeito como traficante também inclui, de acordo com o 

artigo 33 da mesma lei, aquele que "adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz 

consigo" alguma quantidade de droga. Ou seja, os mesmos verbos presentes no texto que trata 

sobre o usuário de drogas. Deste modo, caberá aos agentes do sistema de justiça definir se o 

sujeito apreendido com drogas as tinha consigo para consumo próprio ou para outros fins e, 
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portanto, tipificá-lo como usuário ou traficante. Na legislação, um parâmetro para tal ação reside 

no parágrafo segundo do artigo 28, onde se lê que: 

§ 2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 

antecedentes do agente.  

Precisamente por utilizar critérios como "circunstâncias sociais e pessoais", que podem 

ser lidos e utilizados a partir de uma ótica discriminatória, e não critérios objetivos como a 

quantidade da substância apreendida com o sujeito, por exemplo, é que se compreende a 

contradição da legislação: embora o porte de drogas para consumo pessoal não seja mais punível 

com pena de prisão, o magistrado, promotor ou agente de segurança é quem decidirá, de forma 

discricionária, quem são aqueles que tem a droga para consumo próprio ou para tráfico. Além 

disto, a nova legislação também combina o endurecimento das penas para aqueles enquadrados 

no crime de tráfico de drogas, sobretudo no que diz respeito à pena mínima de reclusão, com a 

continuidade do dispositivo legal que torna o crime inafiançável e insuscetível de liberdade 

provisória ou conversão da pena em restritivas de direitos, conforme aponta o artigo 44 da lei. 

Tal combinação, de acordo com Boiteux (2006) contribui para a superinflação da população 

carcerária, tendo em vista que o crime de tráfico poderá, a partir destes dispositivos, encarcerar 

por mais tempo.  

Portanto, contrariando as expectativas de que pudesse se apresentar como um tratamento 

diferenciado para o usuário de drogas, tal como o artigo 28 da lei fazia crer, o que se registrou 

foi o crescimento da população carcerária por tráfico de drogas no Brasil. Ora, se em 2005, um 

ano antes da promulgação da Lei 11.343/06, o número de pessoas encarceradas por crimes 
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relacionados às drogas era de 32.880, o que representava 13% da população total de apenados, 

após seis anos da lei, em 2012, este número avançou para 138.198, fazendo com que tráfico se 

constituísse como o tipo penal responsável pelo encarceramento de 25% dos sujeitos que 

constituem o sistema penitenciário e, no caso específico das mulheres, 63%62 (DEPEN, 2012).  

Conforme a pesquisa empírica desenvolvida por M. S. Campos (2015) no município de 

São Paulo, a tendência apresentada foi não apenas de aumento do encarceramento, mas 

sobretudo, de um encarceramento seletivo, "sendo criminalizados por drogas apenas os 

segmentos mais pobres da população da cidade de São Paulo" (2015, p. 184). Ainda de acordo 

com M. S. Campos (2015), dos incriminados entre 2004 e 2009 que constituíam a amostra da 

pesquisa, 75% eram homens, 70% jovens com idade até 30 anos, 73% estudaram até o ensino 

fundamental e 72% estavam, no momento da prisão, relacionados a profissões de pouca 

escolaridade ou desempregados. Conforme exposto na pesquisa supracitada, os dados sobre cor, 

apesar de terem sido solicitados pelo autor, não foram disponibilizados e, por esta razão, não 

estão presentes, o que impede, nesta situação, que se confirme o viés racista do processo de 

criminalização. 

No caso de trabalhadores do comércio ilegal de drogas – sem levar em consideração os 

usuários –, corroborando a tendência de que a incriminação por tráfico incide sobre as camadas 

mais empobrecidas, Daudelin e Ratton (2017) apontam, com base em pesquisa de campo 

desenvolvidas em diferentes mercados de drogas, que "o varejo de crack é constantemente 

afetado pela ação policial" (p. 124), enquanto o alto escalão do comércio de drogas e os 

mercados de drogas de classe média, onde se comercializam, por exemplo, "drogas sintéticas, 

                                                           
62 A tendência de maior encarceramento após a promulgação da Lei 11.343/2006 também é observada por Boiteux 

et al. (2009), M. S. Campos (2015) e Campos e Alvarez (2017). 
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cocaína em pó, MDMA63 e maconha" (p. 115), são, em certa medida, negligenciados, seja pela 

falta de recursos para que se invista em investigação ou por serem, na visão dos agentes de 

segurança, “mercados não violentos se comparados aos de crack nas comunidades pobres” (p. 

124). Ora, conforme os autores: 

O varejo do crack é constantemente afetado pela ação policial. Entre 2010 e 2015, foram 

registradas mais de 17 mil apreensões de crack, quase 3 mil por ano. O peso médio da 

apreensão é de 42 gramas, o que sugere que varejistas relativamente pequenos são os 

principais alvos da polícia (Gomes de Castro Neto, 2016). As entrevistas deixam claro 

que os usuários e os pequenos traficantes regularmente têm suas drogas apreendidas pela 

polícia, ou são obrigados a pagar por elas, seja com dinheiro ou com serviços sexuais" 

(Daudelin & Ratton, 2017, p. 124). 

Se levarmos em consideração que o cálculo acima apresenta a média e não a mediana 

das apreensões, é sabido que a maioria das apreensões possa ser, inclusive, referente a um 

número menor do que 42 gramas. Tal tendência é expressa em M. S. Campos (2015), em que é 

possível ver que, do universo de 799 pessoas incriminadas, em São Paulo, por uso ou comércio 

de drogas, 50,7% portava até sete gramas da substância proibida. Ainda de acordo com M. S. 

Campos (2015), 87,8% do total de pessoas criminalizadas por posse de crack tinham consigo 

não mais do que 25 gramas. 

Esta interferência policial, ao contrário de atuar na redução da violência, contribui para 

aumentá-la pois, quando tipifica o sujeito por tráfico de drogas, assina a passagem de ida deste 

para o sistema penitenciário onde, em decorrência da atuação de grupos criminosos, as 

possibilidades de traçar uma trajetória de vida distante da prática infracional são minadas e, 

                                                           
63 MDMA é a sigla utilizada para denominar a substância metilenodioximetanfetamina. Conhecida “popularmente” 

como “Michael Douglas” ou, simplesmente, ecstasy. 
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quando o pequeno vendedor de drogas perde a sua mercadoria, este se vê em uma situação de 

dívida com quem lhe fornece a droga, o que limita ainda mais a possibilidade do sujeito se 

desvincular da prática ilegal. Ainda de acordo com Daudelin e Ratton (2017), a ação policial 

[...] exacerba a violência, disparando guerras de sucessão e competição territorial entre 

organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas" (pp. 124-125). 

Mas ora, se na esfera daqueles envolvidos no mercado ilegal de drogas há uma atuação 

que é seletiva e, além disto, prejudicial à segurança pública, ao se tratar de usuários de 

substâncias psicoativas, a atual legislação também promove implicações que vão além da 

tipificação penal do usuário pobre como traficante. Conforme pesquisas apontam (Grillo, 

Policarpo & Veríssimo, 2011; Veríssimo, 2010), o sujeito surpreendido pela polícia utilizando 

ou portando drogas, ao invés de conduzido até uma delegacia para assinar o termo 

circunstanciado e comprometer-se a participar de uma audiência no Juizado Especial Criminal, 

conforme prescreve a lei, tem a sua situação, em algumas circunstâncias, mediada por meios 

extraoficiais. Estes meios variam desde situações em que o sujeito flagrado oferece suborno ao 

policial ou é extorquido, mais comuns quando se trata de usuários de classe média, até 

humilhações, agressões físicas e psicológicas. Com isto, aparece mais, uma vez, uma expressão 

da interferência do privado na esfera pública, em que o policial, na condição de representante 

estatal, atua na situação da maneira como julga mais conveniente, buscando obter vantagem da 

situação ou, ainda, “punindo” o “autor do ato” com meios não previstos em lei. 

Deste modo, as opções que são postas para o sujeito que faz uso recreativo de drogas e 

é flagrado são: (a) ser conduzido até uma delegacia, onde assinará o termo circunstanciado e, 

ou responder criminalmente por consumo de drogas (artigo 28 da lei 11.343), sendo, portanto, 

incriminado e responsabilizado penalmente – embora não com prisão –, ou aceitar a medida de 
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transação penal, oferecida em audiência preliminar, que culminará na responsabilização do 

indivíduo pelo seu ato sem, contudo, que seja adicionado algo ao registro de antecedentes 

criminais64; (b) resolução da questão com os agentes de segurança que realizaram o flagrante, o 

que pode ocorrer tanto através de um acordo verbal amigável/advertência65, quanto através de 

subornos, extorsões ou castigos físicos e morais que façam com que o "autor do fato" seja 

castigado pela sua conduta, e, na pior das hipóteses; (c) ser conduzido até à delegacia e, ter sua 

ação, em decorrência da avaliação do delegado e dos policiais que realizaram o flagrante, 

tipificada como tráfico de drogas, sendo, portanto, encaminhado para prisão, onde irá aguardar 

a audiência de custódia e posterior julgamento. Tal legislação é tão nociva aos usuários de 

drogas que, salvo no caso em que a lei não é cumprida e o policial "libera" o "autor do fato", 

haverá implicações negativas para o sujeito usuário de drogas ilícitas. 

Conforme exposto, é ilegal, no Brasil, assim como em outros países, a circulação, o 

comércio e o uso de determinadas substâncias psicoativas e, portanto, o sujeito flagrado com 

tais substâncias será inserido no sistema de justiça como criminoso, independente se usuário ou 

traficante, embora as penas impostas a cada um variem significativamente – de advertência até 

quinze anos de prisão. Mas, por que essas tais substâncias denominadas drogas ilícitas são 

proibidas?  

O artigo 1º da Lei 11.343/2006 outorga poder discricionário ao Poder Executivo da 

União para que este determine quais substâncias são consideradas “drogas”, as lícitas e ilícitas. 

                                                           
64 É mister demarcar que a aceitação à medida de transação penal implicará a não utilização deste direito nos cinco 

anos subsequentes. Ou seja, caso o sujeito utilize-a e seja autuado novamente no crime referente ao artigo 28 da 

lei 11.343 dentro do prazo de cinco anos, este será adicionado aos seus antecedentes criminais, tendo em vista a 

impossibilidade de utilizar a transação penal. 
65 Há policiais que, diante de uma situação de porte de drogas, liberam o "autor do fato" após uma 

conversa/advertência, seja por não concordar com a legislação, por recear o ônus que aquela situação possa causar 

ao sujeito caso conduzida pelas vias oficiais ou, por inúmeras outras razões. Embora esta prática não tenha sido 

observada em Mãe Luíza, durante o decorrer da pesquisa, em uma conversa exploratória realizada com um policial 

militar do município de Natal, este alegou fazer uso dessa prática. 
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Com efeito, a definição de drogas lícitas e ilícitas é constituída de maneira arbitrária, sem que 

haja amplo debate sobre os fundamentos técnico-científicos que justifiquem a classificação. Por 

exemplo, por que as bebidas alcoólicas, mesmo se constituindo como principal fator de risco 

para morte, doenças e deficiências físicas66, são consideradas lícitas? E não apenas no Brasil, 

mas na maioria dos países do mundo. De acordo com Maurício Fiore (2012, p. 10): 

Do ponto de vista conceitual, a Convenção Internacional de 1961 definiu um modelo 

que permanece vigente e divide as drogas e suas plantas originárias em listas. O critério, 

por sua vez, seria o potencial de abuso e suas aplicações médicas. A primeira lista é 

composta daquelas com alto potencial de abuso e nenhum uso medicinal e, como 

esperado, ali estão incluídas, entre outras, as três drogas-alvo do proibicionismo: 

heroína, cocaína e maconha. As outras listas reúnem drogas com potencial de abuso, 

mas conhecido uso medicinal (morfina e anfetaminas, por exemplo) e precursores 

(substâncias e outros materiais empregados na produção de drogas proibidas). Diferente 

de muitas outras convenções, essas foram seguidas com incrível rigidez pela maior parte 

dos signatários. 

Há, deste modo, uma polarização entre as drogas legais, as quais são socialmente aceitas 

e comercializadas sem grandes restrições, e as drogas ilícitas, associadas à anomia e desvios de 

caráter. Conforme destaca Fiore (2012, p. 9), "o proibicionismo modulou o entendimento 

contemporâneo de substâncias psicoativas quando estabeleceu os limites arbitrários para usos 

de drogas legais/positivas e ilegais/negativas". As drogas que são consideradas ilícitas, somente 

podem ser obtidas por meio do mercado clandestino, o tráfico, e por este motivo, seus usuários 

são expostos à uma tripla insegurança. Ora, em primeiro lugar, ao impor a clandestinidade à 

                                                           
66

 Calculados pelo índice Disability Adjusted of Life Years Lost (DALY), da Organização Mundial de Saúde. Cf. 

(World Health Organization, 2002). 
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produção e à distribuição, não há garantia de que mecanismos de controle regulem a qualidade 

das substâncias comercializadas, aumentando, com isso, a possibilidade de riscos advindos do 

consumo da droga (Reghelin, 2008). Além disto, os usuários são expostos às práticas violentas 

de atores criminosos do mercado ilegal de drogas, sobretudo nos mercados abertos (Duadolin 

& Ratton, 2017). E por fim, conforme discutido, ao adquirirem a substância, estão passíveis de 

serem incriminados como usuários, traficantes de drogas ou, ainda, serem vitimados pela 

violência policial. 

Importa destacar que a discussão desenvolvida até o presente momento evidencia que o 

tratamento oferecido à questão das drogas no Brasil insiste tendo como referência o modelo 

proibicionista, apesar das esperanças de que a legislação de 2006 apresentasse uma forma menos 

conservadora de lidar com a questão, sobretudo no que tange aos usuários. Conforme expõe 

Fiore (2012, p. 9), "proibicionismo é uma forma simplificada de classificar o paradigma que 

rege a atuação dos Estados em relação a determinado conjunto de substâncias". Este paradigma, 

que se desenvolveu no território estadunidense e foi, através de convenções e conferências ao 

longo do século XX e XXI, influenciando outros Estados-nações do mundo, inclusive o Brasil 

(J. C. Carvalho, 2013), possui dois postulados que o orientam. Por um lado, afirma-se que o uso 

de substâncias psicoativas é dispensável e necessariamente maléfico ao ser humano, devendo, 

portanto, ser proibido. Para tanto, o segundo postulado prevê que o Estado deverá punir desde 

os produtores, passando pelos comerciantes e até mesmo os consumidores de drogas (Fiore, 

2012). 

Ora, no que diz respeito ao primeiro postulado, é possível encontrarmos na literatura que 

o uso de substâncias psicoativas esteve presente em diversas civilizações ao longo do curso da 

história, seja pela sensação de prazer que dele deriva ou pelas finalidades de cunho espiritual 
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(Escohotado, 1994, 2008; Machado & Boarini, 2013). E, conforme nos lembra Fiore (2012, p. 

11), "todas as ações humanas engendram algum potencial de perigo ou dano", desde o uso das 

drogas farmacêuticas comercializadas para o tratamento de doenças, passando pelo consumo 

das drogas ditas lícitas e até a mesmo a prática esportiva realizada de maneira inadequada. 

Inclusive, tomemos como exemplo a prática esportiva: pode ser saudável ou danosa, a depender 

de como é conduzida. O uso de drogas que hoje são ilegais, como a maconha, pode, do mesmo 

modo, produzir efeitos benéficos, medicinais, terapêuticos ou não, a depender de como é 

utilizada (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Ainda, resta 

destacar que, enquanto há indivíduos que apresentam um uso problemático de determinada 

substância, há outros que a utilizam sem que esta interfira negativamente na sua vida social: 

assim como acontece com o álcool, acontece com a maconha, a cocaína e também o crack, 

substância derivada da cocaína e eleita como inimigo número um da saúde pública67. Tais 

argumentos, ainda que expostos de maneira sintética, são contributos que promovem um embate 

com as justificativas proibicionistas. 

No que diz respeito ao postulado que, inter-relacionado com o primeiro, orienta que o 

uso, produção e comércio de determinadas substâncias deve ser alvo de repressão do Estado, 

reside a problemática central que queremos expor. Afinal, é esta orientação que legitima a 

chamada "guerra às drogas". Se a proibição de determinadas substâncias – e, portanto, a 

impossibilidade do comércio destas pelas vias legais – fornece as bases para o surgimento de 

um mercado paralelo, a repressão àqueles que, de alguma forma, constroem este mercado 

paralelo, é o que conduz à "guerra contra as drogas". No Brasil, a lei 11.343/2006 e a polícia 

                                                           
67 Embora o escopo desta investigação não permita um debate pormenorizado sobre a questão, assume-se a hipótese 

de que o potencial ofensivo do crack em relação a outras drogas, em especial à cocaína, reside na condição 

socioeconômica daqueles que fazem seu uso. Neste sentido, talvez o menor dos problemas do usuário do crack seja 

a droga em si. 
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militar, colocada na linha de frente da criminalização, constituem-se como a parte mais visível 

da administração desta guerra. Conforme aponta Karam (2015, p. 36),  

a “guerra às drogas” não é propriamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de 

uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, dirige-se sim contra pessoas 

– os produtores, os comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Mas, não 

exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da "guerra às drogas" são os mais 

vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Os "inimigos" nessa 

guerra são os pobres, os marginalizados, os negros, os desprovidos de poder, como os 

vendedores de drogas do varejo das favelas do Rio de Janeiro, demonizados como 

"traficantes", ou aqueles que a eles se assemelham, pela cor da pele, pelas mesmas 

condições de pobreza e marginalização, pelo local de moradia que, conforme o 

paradigma bélico, não deve ser policiado como os demais locais de moradia, mas sim 

militarmente "conquistado" e ocupado. 

Como, então, constroem-se os dois fronts desta guerra? De um lado, há os policias 

militares, expostos à um trabalho arriscado e que, provavelmente, fossem outras as condições, 

não optariam por se arriscar constantemente68, e do outro, jovens cujas trajetórias de vida 

também os colocaram no front. Ora, para além da dimensão que alerta que “em tempos de 

pouquíssimo espaço para escolhas, optar por ser fumante, beber e eventualmente fumar um 

baseado constituíam uma das poucas práticas disponíveis de afirmação de nossas 

individualidades” (Marllat, 2005, p. 303), em contextos de capitalismo dependente, marcados 

pela precarização das condições de vida da classe trabalhadora e forte apelo ao consumo como 

                                                           
68 De acordo com Mendes (2007), em novembro de 2006, 61,1% dos soldados da polícia militar do Rio Grande do 

Norte que ingressaram na carreira há até dez anos antes da pesquisa, declararam ter optado pela profissão por “estar 

desempregado” (6,3%), “estabilidade no emprego” (52,7%) e “questões salariais” (2,1%). 
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marca constitutiva do ser, o trabalho de varejista no mercado ilegal de drogas se apresenta, ora 

como uma atividade econômica possibilitadora de sobrevivência e/ou inclusão, ainda que 

marginal, na sociedade de mercado (Faria & Barros, 2011), ora como um mecanismo 

constitutivo da auto percepção do sujeito que, em decorrência do dinheiro obtido e do status de 

"desviante", adquire visibilidade social (Zaluar, 1985).  

Logo durante a primeira observação realizada no bairro, o pesquisador notou "jovens 

pretos e pardos, usando apenas chinelos e bermudas, que se situavam nas esquinas" e que o 

encaravam como se buscassem compreender a presença do estrangeiro naquele território (Diário 

de campo, 04 de abril de 2016). De imediato, a associação com o clássico Sociedade de Esquina, 

de William Foote-Whyte (2005), foi o que alertou sobre o porquê daqueles jovens estarem lá, 

parados nas esquinas como se estivessem a esperar alguém. Tratava-se, provavelmente, de 

trabalhadores do mercado ilegal de drogas, conforme foi esclarecido posteriormente por Brown. 

Enquanto que ao jovem de classe média/alta tal atividade não figura entre as possíveis escolhas 

de trabalho, já que há outras possibilidades de renda legal e, quando estes se envolvem em 

esquemas de comércio de drogas, geralmente está associado à outra modalidade de mercado, 

com menos exposição à violência do que a venda em esquinas, seja ela o comércio em uma rede 

circunscrita de contatos da classe média ou o transporte internacional, aos jovens pobres 

trabalhar como vendedor de drogas nas periferias é uma atividade "tentadora", conforme alertou 

Tupac (Diário de campo, 30 de agosto de 2016). Além disto, o relato de um jovem do Complexo 

do Salgueiro (RJ), exposto na pesquisa de (Grillo et al., 2011, p. 146), é relevador sobre a 

"opção" dos jovens pobres pelo tráfico: 

Tem gente aí que nunca saiu, nunca foi num cinema, nunca foi ao McDonald’s. Não vai 

ao centro de São Gonçalo. Só sabe andar em favela. Nunca saiu. Sai daqui pra ir a outra 
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favela e volta. Entendeu? Se você largar ele no meio do Rio, ele não sabe voltar. Então, 

o que é que é a mentalidade dele? Favela! Ainda mais se, tipo, se ele for pobre, é pior. 

Eu conheci gente da 4ª série no Brizolão que não sabia ler. Então, um garoto de 15 anos 

que está na quarta série e não sabe ler, qual é a perspectiva dele pra vida? Me fala aí! 

Boca! Tráfico! Ainda mais se ele não tiver uma família maneira. 

Tal relato corrobora com uma conversa entre o pesquisador e Tupac, realizada no dia 30 

de agosto de 2016, em que ele, estudante universitário, narrava que o morro era um espaço 

"totalmente diferente" da Universidade, pois, no primeiro, as pessoas "conversavam sempre 

sobre as mesmas coisas" e pareciam "estagnadas", enquanto na Universidade ele encontrava 

pessoas com as quais podia conversar sobre "vários temas". Este desabafo de Tupac, assim 

como o relato supracitado denotam que o mundo, para quem "é do morro", é apresentado de 

forma distinta daquela apresentada para pessoas de outras camadas sociais, isto porque as 

possibilidades de agir do sujeito se tornam limitadas em função de sua condição 

socioeconômica, expressa seja através da escassez de informação, dinheiro, mobilidade e acesso 

à educação, por exemplo. E é, desta forma, na desigualdade das experimentações sociais da 

vida, que o fracasso de uns e o sucesso de outros é produzido socialmente. Muitas crianças, 

adolescentes e jovens pobres sequer conseguem projetar seu futuro de maneira distinta do 

presente das pessoas com quem convive, pois não possuem as condições objetivas e subjetivas 

para tal (Rocha & Torres, 2009; Maciel & Grillo, 2009; Freitas, 2009). Tupac pôde ir além do 

morro – a quantos esta possibilidade é negada? - e percebeu que as coisas eram de outro modo, 

que "as pessoas tinham outra cabeça" no modo sobre o que conversavam ou como se planejavam 

no futuro. E isto, não por inferioridade da "galera do morro", mas pelas formas desiguais como 
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são construídas as relações sociais, que orientam as formas de ver o mundo e a si mesmo. É 

neste sentido que, não raras vezes, o que resta é “entrar para o tráfico”. 

Evidentemente que os jovens cooptados pelo tráfico possuem um recorte bem definido: 

geralmente oriundos de famílias de trabalhadores precarizados, residentes em territórios 

periféricos: subcidadãos que não tiveram acesso a direitos básicos por parte do Estado. Sobre 

estes jovens, os quais o tráfico se caracterizou como “uma escolha dentre escassas opções”69, a 

“guerra contra as drogas” irá se apresentar e chamá-los ao enfrentamento. O desfecho da história 

representa uma das determinantes do multifacetado fenômeno conhecido como extermínio da 

juventude negra. Portanto, a “guerra contra as drogas”, política que já se mostrou ineficiente e 

inefetiva como estratégia para frear os problemas relacionados ao uso problemático de drogas 

é, na verdade, “a guerra contra a vida”. Conforme aponta Reghelin (2008, p. 96): 

Paradoxal e "coincidentemente", a macrocriminalidade relacionada ao tráfico de drogas 

(especialmente homicídios, verdadeiras execuções) encontra-se naqueles países cujas 

legislações são extremamente repressivas, como Venezuela (1984), República 

Dominicana (1988), Argentina (1989), Colômbia (1986), Paraguai (1988), Chile (1985), 

Bolívia (1988), Costa Rica (1989) e Brasil. 

É mister reconhecer o papel da desigualdade social na produção dos "traficantes", mas 

tão necessário quanto é não recair em visões estereotipadas acerca da população moradora de 

periferia. Uma leitura determinista da sociedade, que nega a possibilidade de ação dos sujeitos 

e, mais do que isso, atribui a eles determinados papéis sociais, contribui para "impor, de longe" 

trajetórias sociais em função da condição de pobreza. Tal tendência é expressa, por exemplo, 

no seguinte relato de um jovem, extraído do Diário de Campo do dia 14 de julho de 2016: "Em 

                                                           
69

 Como aponta (Faria & Barros, 2011). 
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Mãe Luíza, se vier uma pessoa aqui, um inocente, e morrer de bala perdida, a tevê já diz que ele 

era traficante, o dono do morro... Então, Mãe Luíza já tem aquela fama, né?" 

O relato acima exprime, ao menos, duas linhas de debate igualmente importantes. 

Primeiro, há, no imaginário social, a ideia de que o traficante (leia-se: o sujeito pobre, 

geralmente negro, que trabalha no comércio ilegal de drogas), pela sua atividade criminal (vale 

lembrar que, apenas é criminal porque é criminalizada, tendo em vista que as práticas 

determinadas como crime são circunscritas histórica e socialmente) e, mais do que isso, 

moralmente inadequada (pois se o uso de drogas já é condenável como um desvio de caráter, 

ao tráfico tal julgamento valorativo se acentua), pode ter o seu direito à vida violado por parte 

de outrem. Afinal, ao noticiar a morte de um sujeito e, logo em seguida, informar que este é 

traficante ou "tinha envolvimento com o tráfico", contribui-se para justificar aquela morte. Ou 

seja, o imaginário social, expresso no trecho supracitado, legitima a pena de morte de um 

determinado agrupamento de pessoas. É a ideia de guerra levada às últimas consequências: o 

despertar de uma nação contra o inimigo. Além disto, parte-se do pressuposto de que em Mãe 

Luíza não há distinção entre seus moradores. Todos, por residirem naquele bairro, são 

potencialmente envolvidos com o tráfico de drogas, até que se prove o contrário. Com isso, 

legitima-se a pena de morte não apenas dos pobres desviantes, mas de todo um conjunto de 

pessoas empobrecidas de uma determinada localidade urbana. Tal tendência também se 

apresenta como uma expressão daquilo que Michel Misse (1999, 2010) definiu como sujeição 

criminal, ou seja, a construção imagética de grupos sociais como desviantes e que, por esta 

razão, deverão ser alvo de maior atenção das políticas penais. 

Ora, o ideário proibicionista que vê as drogas ditas ilícitas como sinônimo de degradação 

moral e a repressão como forma mais adequada de restringir o consumo, não apenas constitui o 
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modus operandi do Estado brasileiro como também apresenta elevado nível de aceitação social. 

Conforme aponta Venturini (2017, p. 163), a categoria "usuário de drogas liderou com folga um 

ranking de aversão da opinião pública (41% na soma de sente repulsa ou ódio e antipatia), entre 

24 grupos/categorias sociais sugeridos em 2003 e 28 grupos sugeridos em 2008”. Ainda de 

acordo com Venturini (2017), 80% dos participantes da pesquisa se mostrou favorável à 

continuidade da proibição da venda e consumo de maconha, e 94% para substâncias como 

cocaína e crack. Mostrou-se ainda que 30% se diz favorável à prisão como melhor alternativa 

para lidar com usuários de "drogas proibidas", o que pode ser ainda mais agravado quando 

levamos em consideração que mais de 50% da população brasileira concorda com a expressão 

"bandido bom é bandido morto"70. Posicionamentos como estes, ao mesmo tempo que são 

formados em meio à narrativa estatal, se constituem como combustível para a manutenção do 

status quo: ou seja, o extermínio e incriminação da população pobre e moradora de periferia. 

Conforme Venturini (2017, p. 161),  

se considerarmos ainda a dimensão global e o montante de recursos que a economia das 

drogas ilícitas movimenta, não só como mercadoria, mas também como "justificativa" 

para a constituição e a manutenção de vastos aparatos de controle social e repressão [...], 

há ainda duas outras perspectivas a serem incluídas para uma análise abrangente do 

fenômeno do consumo de drogas ilícitas: a das elites que direta ou indiretamente se 

beneficiam com a proibição vigente – da indústria bélica ao crime organizado, com suas 

respectivas redes de apoio nos legislativos, executivos e judiciários mundo afora – e a 

das populações socialmente mais vulneráveis que, mesmo entre a maioria não usuária, 

                                                           

70 Conforme os dados da pesquisa publicada no 9º Anuário brasileiro de Segurança Pública expostos na seção "Os 

becos sem saída do debate sobre segurança pública”. 
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sofrem as consequências de tal política repressiva, essencialmente colonialista e 

classista, etária e racialmente seletiva. 

Isto posto, é possível inferir que o atual desenho institucional da Lei de Drogas brasileira 

e o paradigma proibicionista são inefetivos no combate ao tráfico de drogas, pois centralizam a 

atuação em territórios pobres, onde se encontram os pequenos traficantes, facilmente 

substituídos. E, além disto, a atual legislação também é prejudicial à saúde pública, seja por 

permitir que usuários sejam encarcerados, contribuir para a difusão da violência e dos 

homicídios, e impedir tanto o controle de qualidade das substâncias produzidas ilegalmente 

como a consolidação de um diálogo aberto sobre uso de drogas. As consequências de continuar 

uma guerra contra os pobres, legitimada pela narrativa da guerra às drogas, conduzem a 

resultados bem diversos daquele de coibir o consumo de substâncias psicoativas, conforme 

exposto ao longo da seção. Oferecer uma sociedade sem a presença ou consumo de drogas 

parece ser utópico, contudo, construir uma sociedade preparada para lidar com as drogas e com 

as problemáticas que podem emergir do seu uso abusivo, não.  

Diante disto, o que parece mais adequado é a legalização e regulação estatal da produção, 

comércio e consumo de todas as substâncias consideradas ilícitas, medida que deverá estar 

associada à promoção de políticas de redução de danos para os sujeitos com problemas 

decorrente do uso de drogas e campanhas educativas sobre as tais substâncias. Deste modo, 

além do usuário de drogas não ser criminalizado e ter acesso à tratamento quando necessário, 

haverá um enfrentamento ao tráfico, proporcionado pela própria legalização do mercado. 

Enfrentamento que, vale destacar, não necessitará derramar sangue de policiais e demais 

trabalhadores. Além disto, o usuário não mais será exposto à violência, pois não será necessário 

se sujeitar ao crime para adquirir a substância. E, por fim, a legalização também poderá 
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possibilitar maior controle sobre a qualidade da substância e o consumo. A história já se 

encarregou de apresentar o fracasso da chamada "guerra às drogas", resta agora superar esta 

tragédia estratégia. 
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4. Juventude, Crime e Polícia: experiências na quebrada 

No presente capítulo, estruturado em duas seções, o leitor poderá encontrar a descrição 

e a crítica de uma série de interações de atores do tráfico de drogas e policiais militares no 

cotidiano de jovens do bairro de Mãe Luíza. São expostas e problematizadas, também, as 

situações que indicaram haver uma expansão qualitativa e quantitativa da inferência destes 

atores na dinâmica do bairro. Entre outras discussões expostas ao longo do capítulo, foram 

evocadas as noções de Estado de exceção, campo de concentração e homo sacer, desenvolvidas 

pelo filósofo italiano Giorgio Agamben (2004, 2010), como analogias para interpretar a 

condição imposta ao jovem pobre e muitas vezes, também negro, residente no território 

estudado. As reflexões do cientista social camaronês Achille Mbembe (2011, 2014), sobretudo 

o debate em torno do conceito de necropolítica, ou seja, a ideia de uma política estatal 

endereçada à morte de um determinado grupo social, também é utilizado como instrumento de 

reflexão da condição do jovem pobre e negro residente nas periferias urbanas. 

 

4.1 O poder coercitivo em Mãe Luíza: entre a polícia militar e o denominado “crime 

organizado” 

 

Quarto dia do mês de abril de 2016. Há pouco mais de trinta dias havia tido minha 

primeira aula como aluno do mestrado em Psicologia. Os objetivos da pesquisa que 

pretendia desenvolver, embora iniciais, já se encontravam delineados. Resolvi, então, 

“ir ao campo”. Devo confessar que há alguns lugares da cidade em que raramente – ou 

nunca – vou. Resultado da segregação socioespacial. De fato, muito – ou quase tudo – 

do que preciso se encontra no percurso entre minha residência e a Universidade. Ainda 

assim, Mãe Luíza não é um desses lugares aonde nunca vou. Estudei, como bolsista, 
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durante seis anos em uma escola particular localizada em Petrópolis, bairro limítrofe 

com Mãe Luíza. Por esta razão, cortava caminho pelo bairro em algumas ocasiões, a fim 

de chegar até a escola, e também frequentava a casa de alguns amigos que lá moravam. 

Portanto, a minha experiência empírica já rejeitava, embora não por completo, aquilo 

que o imaginário social potiguar difundia: que Mãe Luíza era um território perigoso. Tal 

rejeição parcial do senso comum me propiciou ir até o bairro no dia quatro de abril com 

o objetivo me familiarizar um pouco mais com a dinâmica de lá. Digo que a rejeição 

fora apenas parcial, pois, caso tivesse rejeitado completamente esta ideia, não teria 

colocado meu celular na cintura ao invés de colocá-lo no bolso da bermuda, como de 

costume. Apenas após outras participações observantes saberia que estava em “um dos 

territórios mais seguros da cidade”.  Como o objetivo inicial de minha investigação 

acadêmica residia em perceber a relação entre a juventude e a polícia, interessava-me, 

logo na primeira ida ao bairro, por tudo que envolvesse juventude ou polícia (Diário de 

Campo, 04 de abril de 2016). 

Ultrapassar a aparência imediata das coisas e buscar compreendê-las a partir de uma 

perspectiva totalizante, que leve em consideração o conjunto de mediações envolvidas na 

determinação do real. Este é, talvez, o maior desafio do empreendimento científico e é, por esta 

razão, que esta seção não pode iniciar de outra forma que não desmistificando a noção de que 

Mãe Luíza consiste em um bairro cuja única associação possível é a violência ou a degradação 

dos seus moradores. Não se trata nem de um bairro “pacificado pelo crime”, onde “tudo são 

flores”, tampouco de um território onde a violência salta aos olhos do observador. Paz e guerra 

convivem no cotidiano do bairro, em que a paz é a guerra e a “guerra é paz”, como no clássico 
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de George Orwell, 1984. O relato abaixo, por exemplo, refere-se à descrição de uma noite de 

normalidade em Mãe Luíza: 

Observamos, durante os cerca de vinte minutos que estávamos ali, a dinâmica da rua. 

Crianças brincando com uma bola quase na porta da Igreja Católica, um homem bêbado 

que incomodava os transeuntes, pessoas que transitavam pelo bairro como quem vai 

comprar pão ou na casa de uma amiga ou parente, jovens mulheres exibindo belas pernas 

(Nathália me chamou atenção para este aspecto), jovens homens circulando em 

barulhentas motocicletas de cinquenta cilindradas, pessoas nas lanchonetes e um ar de 

tranquilidade difícil de se notar em alguns bairros de classe média alta – mas também 

em alguns bairros periféricos, imagino –, onde as noites são marcadas pela quase total 

ausência de pessoas nas ruas, sobretudo jovens e crianças. Além de tudo isso, que parecia 

representar bem um sábado à noite, aquele dia contava com um fluxo maior de pessoas, 

pois, na praça que fica em frente à lanchonete e também em frente à igreja católica, 

estava havendo a gravação do dvd de uma banda gospel local. 

O cenário descrito, conforme analisado ainda na escrita do diário de campo, revela uma 

tranquilidade difícil de ser encontrada. A presença de policiais ou traficantes portando fuzis e 

fazendo a segurança não foi omitida por um lapso do investigador. Estes atores realmente não 

participavam do cenário descrito. A pretensa tranquilidade esconde, contudo, a face violenta 

por detrás deste ambiente. E é possível afirmar isso se assume-se como pressuposto que a 

tranquilidade daquela noite, que transcorreu sem registrar sequer um furto, mesmo com dois 

eventos ocorrendo ali – o que implica em um maior fluxo de pessoas – é fruto da regulação 

promovida pela facção criminosa que, ao reivindicar o monopólio do comércio ilegal de drogas 

em Mãe Luíza, estabelece um certo código moral a ser seguido – código este que prevê sanções 
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para práticas como furtos, assaltos e estupros. Neste sentido, a tranquilidade visível naquele 

momento era fruto da violência que não podia ser apreendida pela visão. 

Demarcada estas questões iniciais, de modo a contextualizar o bairro de Mãe Luíza, é 

mister destacar que este é apontado pelo imaginário social dos moradores dos bairros que o 

rodeiam como um “lugar inferior” no espaço urbano, e por indicadores sociais, como o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), como uma área de vulnerabilidade social71. Entretanto, 

Mãe Luíza não pode ser enquadrado como uma periferia urbana “tradicional”, pois encontra-se 

em uma posição privilegiada do ponto de vista da geografia urbana, localizando-se próximo ao 

centro e às praias da cidade. O bairro de Mãe Luíza, assume, portanto, um caráter sui generis 

de periferia. Não se trata de um território onde habitam os “condenados da cidade”, como propôs 

o sociólogo Loïc Wacquant (2001) ao estudar territórios periféricos na França e nos Estados 

Unidos da América, mas de um bairro popular localizado em uma região central, inclusive 

limítrofe a bairros com os maiores IDH’s da cidade72. Sobre esta questão, duas moradoras do 

bairro se pronunciam durante uma conversa com o pesquisador em um ponto de parada de 

ônibus localizado bairro: 

Ela ri e começa a falar sobre como é bom morar no bairro e, para justificar, usou o 

exemplo de seus familiares, que moravam em outros bairros populares, mas que, 

diferente dela que morava em Mãe Luíza, estavam distantes da praia e do “centro” de 

Natal, o shopping Midway Mall. Logo, a jovem também se pronunciou – “Aqui é muito 

                                                           
71 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano do bairro 

é Mãe Luíza é de 0,694, número que confere ao bairro a qualidade de espaço urbano com índice de desenvolvimento 

humano baixo.  
72 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano dos 

bairros que circundam a comunidade de Mãe Luíza equivale a 0,948. Tal número é maior do que o IDH da Noruega, 

país com maior IDH do mundo. 
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bom, desceu aqui e já estamos na praia, sem contar que é perto de tudo”, disse ela (Diário 

de campo, dia 04 de abril de 2016). 

É válido destacar, também, que Mãe Luíza não pode, sob o risco de produzir 

compreensões descoladas da realidade, ser tratado como um território homogêneo. Do ponto de 

vista geográfico, há áreas centrais e periféricas neste bairro, que são habitadas por sujeitos de 

poder socioeconômico e modos de vida diversos. Ao longo da investigação, processos de 

distinção entre os moradores e marginalização de grupos sociais foram observados.  

Trocando em miúdos, há áreas em Mãe Luíza que são apontadas pelos moradores como 

“favelas”, outras que são vistas como “aquelas onde as coisas acontecem”, as ruas do centro e 

algumas que sequer existem oficialmente nos registros da Prefeitura. Observando estas ruas a 

partir de uma perspectiva comparativa, é possível perceber que as estruturas das residências 

também assumem configurações distintas, indo desde casas luxuosas – ou até mesmo uma 

mansão – até casas simples, pequenas, sem acabamento e “autoconstruídas”. Além disto, como 

é comum em quase todos – senão todos – os espaços da vida social, os moradores do bairro 

observam uns aos outros a partir de determinados valores morais, que lapidam e estabelecem, 

por exemplo, as figuras do trabalhador, do cidadão de bem, e daquele que “tem envolvimento 

com o tráfico”, seja o “drogado”, o “nóia”, ou o “traficante”. 

À época em que esta pesquisa teve início, seu objetivo consistia, em termos gerais, em 

compreender a relação estabelecida entre o policiamento militar, que havia sido recentemente 

intensificado, e a juventude pobre e negra do bairro. Contudo, diante do cenário encontrado 

ainda nas primeiras participações observantes, a pergunta de partida dava indícios de que, a fim 

de absorver as demandas que emergiam da realidade concreta, seria alterada. A seguir, o excerto 
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retirado do Diário de Campo do dia 07 de julho de 2016 apresenta uma situação de diálogo com 

Brown logo no início da pesquisa de campo: 

Brown, que é morador de Mãe Luíza, inicia falando que Mãe Luíza hoje é um bairro 

tranquilo, mas que essa tranquilidade não se deve à política de segurança que foi 

implementada lá. “Quem impõe a ordem é a facção”, diz ele. Até o momento, não 

figurava entre minhas “hipóteses” que a regulação da segurança no bairro fosse feita por 

uma facção criminosa. Fiquei surpreso com esse ente, para mim ainda abstrato, 

denominado pelo meu interlocutor apenas como facção [...] “O Ronda é só fachada. Uma 

forma do governo dizer que faz alguma coisa pela segurança”, diz ele. (Diário de campo, 

dia 07 de julho de 2016). 

 Ainda que, na interpretação de Brown, a polícia assumisse o papel de um mero enfeite 

no que diz respeito à gestão da segurança ou do combate ao “crime organizado”, aquela 

instituição se relacionava com ele, jovem, preto, pobre e morador daquele bairro, de alguma 

forma. A seguir, trechos de diários de campo apresentam a experiência de dois parceiros 

cognitivos com a polícia militar em Mãe Luíza.  

Em uma das situações narradas por Brown, a polícia parou pela manhã, em Mãe Luíza, 

um ônibus onde ele estava com o seu pai, um homem de setenta anos, e pediu para que 

todos os homens do ônibus descessem para serem revistados. Na ocasião, incomodado 

por ver seu pai passar por aquela situação, Brown conta que contestou o policial acerca 

da necessidade/legitimidade daquela ação e por este motivo foi ameaçado de ser preso. 

(Diário de campo, dia 07 de julho de 2016). 

Sobre esta situação, admirar-se diante do banal e indagar-se acerca da finalidade de 

revistar os integrantes de um ônibus que trafegava pelo bairro no turno matutino parece ser 
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adequado para que se problematize o ofício da polícia militar. Independente do sentido atribuído 

pelos sujeitos a esta ação, qual a função assumida por ela? Há, pelo menos, duas respostas 

possíveis. A primeira, admite que a função daquela ação consistia em zelar pela manutenção da 

segurança pública. A segunda, afirma que se tratava de uma espetacularização da questão da 

segurança. É provável que a intenção daqueles policiais fosse a de realmente gerir a segurança, 

contudo, diante da ineficácia deste objetivo, a função assumida era de espetacularizar a 

segurança através do exercício do controle sobre os pobres. Conforme já discutido nesta 

dissertação, o “beco sem saída” de estratégias como esta para o trato da segurança pública é 

que, quase sempre, elas são inócuas – ou ineficazes – para redução da insegurança, e tomam 

como bode expiatório os setores mais pauperizados da classe trabalhadora. Conforme pontuou 

Loïc Wacquant (2007a, pp. 9-10): 

A segurança é concebida e executada não tanto por ela mesma, mas sim com a finalidade 

expressa de ser exibida e vista, examinada e espionada: a prioridade absoluta é fazer dela 

um espetáculo, no sentido próprio do termo. Para tal, as palavras e ações anti-crime 

devem ser metodicamente colocadas em cena, exageradas, dramatizadas e mesmo 

ritualizadas [...] Assim, as autoridades responsáveis pela ordem pública dos diferentes 

governos que se sucedem num determinado país ou em diferentes países, em um dado 

momento, combinam, todos eles, as mesmas figuras obrigatórias com os mesmos 

parceiros: fazer patrulha numa estação de metrô ou num trem de subúrbio, exaltando as 

medidas anti-crime; visitar, em cortejo, um posto de polícia de um bairro mal afamado, 

fazer algumas advertências viris aos malfeitores para que, de agora em diante, eles “se 

comportem bem”. 
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Neste sentido, vale destacar que Mãe Luíza, ao receber o Ronda Cidadã, não figurava 

sequer entre os bairros mais violentos da cidade, de acordo com as estatísticas produzidas pelo 

OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte73. Prevendo 

possíveis questionamentos, a justificativa oferecida pelo Governo do RN era de que se tratava 

de um projeto piloto e que, portanto, não fora escolhida uma região com altos índices de 

violência. Ainda assim, uma série de hipóteses poderiam ser elaboradas: desde a que imaginava 

se tratar de um processo de gentrificação74 – haja vista o lugar estratégico do bairro – até aquelas 

que acreditavam se tratar de um embrionário processo de pacificação. Contudo, no contexto de 

Mãe Luíza, as ações espetaculosas empreendidas pela polícia militar, ao fazer com que os 

agentes fossem vistos atuando naquilo que, para o senso comum, combatia a insegurança, 

também cumpriam a função de reforçar, pelo menos no plano simbólico, que aquele território 

estava resguardado pelo Estado e não por um poder paralelo – a facção. 

 No decorrer da pesquisa de campo, foi possível inferir que, em determinados momentos, 

a atuação da polícia militar ocorria de maneira mais intensa. Tais momentos, especificamente 

três, coincidiram com eventos externos e, embora não seja possível – ou seja deveras arriscado 

– estabelecer uma relação de causalidade entre a atuação da polícia e tais eventos, pode-se 

pressupor que há uma relação dialética entre eles. Logo após a implementação da política de 

segurança Ronda Cidadã, a atuação da polícia se fez mais intensa, com relatos, inclusive, de 

práticas análogas ao que se convencionou chamar de “toque de recolher”. As outras duas 

ocasiões em que foi inferida uma atuação mais intensa da polícia no bairro aconteceram 

concomitantemente com a execução de ações75 na cidade cuja autoria fora atribuída à facção 

                                                           
73 Cf. Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte – OBVIO (2016). 
74 Em linhas gerais, entende-se gentrificação como um processo em que o custo de vida de determinada região 

expande ao ponto em que seus moradores se veem condicionados a procurar outro lugar para habitar. 
75 Como ataques a ônibus e prédios públicos. 
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que detém o monopólio do comércio ilegal de drogas em Mãe Luíza. Conforme excerto do 

diário de campo abaixo, escrito a partir de uma destas ocasiões “de crise”: 

Brown me informou que a atuação da polícia tem sido mais intensa nas últimas semanas, 

com aumento do policiamento e de abordagens policiais: através de blitz nas vias que 

dão acesso ao bairro e abordagens aos jovens no interior bairro [...] Além disto, Brown 

também relatou que a polícia mantinha práticas de coação em suas abordagens, com 

falas impositivas como: “Quero você em casa. Se eu pegar você na rua de novo não vai 

ser bom pra você” ou, ao abordarem jovens, questionavam sobre os traficantes “Onde 

fica o traficante?” (Diário de campo, 13 de agosto de 2016). 

Os exemplos citados por Brown revelam um modelo de abordagem policial que limita 

as liberdades individuais, como o direito de ir e vir, e que atua fortemente no processo de 

marginalização e criminalização da pobreza, pois partem do pressuposto de que os jovens, por 

residirem em um determinado bairro, possuem algum tipo de associação com o tráfico de 

drogas. Os conceitos de “criminologia do eu” e “criminologia do outro”, desenvolvidos por 

David Garland (1999), auxiliam-nos a compreender os exemplos supracitados. Ora, o jovem da 

periferia é acometido pelo processo de “criminalização do eu” quando é imposto a ele a 

responsabilidade pela insegurança no bairro, e isto se expressa através de duas formas: (a) 

quando a polícia impõe um toque de recolher sob a retórica de que aquilo consiste em algo para 

a segurança dos próprios moradores do bairro; e (b) quando a polícia transfere ao jovem a 

responsabilidade por fornecer informações que irão levar ao que se chama de “traficante”, 

mesmo sem haver algum indício concreto de que o jovem possui esta informação. Já a 

“criminalização do outro” se expressa quando a polícia vê no jovem tatuado, de pele escura, 
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rapper, que veste cyclone, smolder, maresia, com “pulseira do reggae” e camisa do Bob Marley 

a figura do inimigo a ser combatido, do não-cidadão ou “não cidadão de bem”. 

De modo a reiterar as informações apresentadas por Brown, Tupac, também morador de 

Mãe Luíza, jovem, universitário, negro e pobre, relata que “não sabe o porquê ela [a polícia] 

não elabora ações específicas para atuar no desmonte do tráfico e restringe sua atuação em 

abordagens a jovens e blitz”76. De acordo com ele, operações em Mãe Luíza são constantes e 

ele já “cansou de levar baculejo”77.  

Contudo, mesmo identificando e analisando a relação estabelecida entre a polícia militar 

e a juventude, havia outra organização, cuja presença era recorrente na fala dos sujeitos desta 

pesquisa: a facção. Portanto, para além de compreender e problematizar a relação entre a polícia 

militar e a juventude pobre e negra, saber a relação do denominado “crime organizado” com 

estes jovens também se tornou, quase como uma imposição do “campo”, central para esta 

investigação. O excerto a seguir, retirado do Diário de campo do dia 18 de janeiro de 2017, é 

revelador do que representa a facção naquele território. Nele, o pesquisador narra um diálogo 

com Brown. 

Ele [Brown] fala que não existiam facções na referida época, mas sim “traficantes 

cabeças” e que a facção “fez a paz”. Na época das disputas entre ruas, os traficantes, na 

tentativa de conquistar os clientes dos outros, possuíam duas opções: ou tentavam matar 

o concorrente ou denunciavam o esquema do outro para polícia. Essas e outras questões 

interpessoais (como “brigas de baile”, brigas em partidas de futebol de rua, “qualquer 

besteira” desencadeava a rivalidade, disse Brown) eram responsáveis por criar um 

                                                           
76 Diário de campo, 30 de agosto de 2016. 
77 Diário de campo, 30 de agosto de 2016. Baculejo é uma expressão designada para se referir ao processo de 

revista efetuado pela polícia militar. 
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cenário de violência em Mãe Luíza [...] Pergunto quando isso ocorreu (a tomada do 

poder pela facção) e Brown responde que acredita que isso aconteceu após a morte de 

Fulano, um traficante da região baleado e morto pela polícia em 2014. 

Sobretudo no que diz respeito ao processo de gestão da segurança – ou contenção de 

determinadas práticas delituosas –, é possível identificar, através das vozes dos sujeitos 

acessados na investigação que há, nitidamente, duas Mães Luízas, que se distinguem uma da 

outra pela presença da referida facção. A chegada da facção criminosa implica em uma força 

que sucede o momento descrito acima ao, como coloca Brown, “fazer a paz”. O comércio ilegal 

de drogas é monopolizado na facção e, com isto, as disputas que ocorriam anteriormente entre 

os “traficantes cabeça” do bairro não acontecem mais. O poder de polícia e a execução da justiça 

penal também são reivindicados pela organização criminosa, através da imposição de uma 

espécie de código de conduta que determina que crimes como furtos, assaltos, homicídios 

“injustificados”, e estupros não devem mais ocorrer nos limites do bairro sob pena dos 

mecanismos de punição da facção.78 

Em um dia de pesquisa de campo, fui recebido no bairro por uma senhora que, em dado 

momento do diálogo, disse “que eu poderia “andar ali até coberto de ouro79”, que nada 

aconteceria. “Pode andar. Não acontece nada não. Depois que eles chegaram aqui não acontece 

nada não”” (Diário de campo, 11 de outubro de 2016). Para esta senhora, assim como para 

Brown, Tupac, e outras pessoas acessadas durante as observações, a facção, que regulava, 

                                                           
78 Durante a pesquisa de campo, foram relatados casos em que a facção, a fim de punir aqueles que não cumpriam 

suas regras, utilizava-se de práticas como advertência, mutilação de dedos – no caso de pessoas que cometiam 

furtos –, expulsão de moradores do bairro e, até mesmo, homicídio. 
79 Em diálogo posterior com Brown, esta fala é retomada, conforme exposto na passagem a seguir. “Brown reafirma 

a fala da tal senhora dizendo algo como “Realmente. Quando eles entraram você poderia andar abarrotado de 

cordão de ouro. Até hoje mesmo, ninguém mexe com você! Chega nem perto.” (Diário de campo, 18 de janeiro de 

2017). 
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através do respeito por parte de alguns – seus aliados – e do medo por parte de outros, as práticas 

criminosas naquele território, possuía maior efetividade do que a própria polícia militar. 

Deste modo, a fim de regular a vida social – e sobretudo a segurança – no bairro, a facção 

estabeleceu uma série de regras que deveriam ser levadas em consideração pelos moradores do 

bairro. Entre estas regras residia a proibição expressa da prática de furto ou assalto dentro da 

comunidade; a proibição do espancamento de usuários de drogas sem que esta fosse deliberada 

no “geral do morro”, uma espécie de júri; a proibição do uso de drogas em locais com crianças; 

a recomendação de não acionar a polícia para intermediar quaisquer conflitos que pudessem 

emergir na comunidade e a contribuição familiar com a quantia mínima de vinte reais para a 

facção. Sobre este último ponto, o relato a seguir, registrado em diário e campo, é indicativo da 

pretensa função assumida pela facção no território. 

Dex me convida para uma festa que aconteceria no dia seguinte, em comemoração ao 

dia das crianças. De acordo com Dex, a festa estava sendo promovida pelo Sindicato do 

Crime do RN, que “agora quer ser que nem aquelas facções grandes do Rio e São Paulo” 

(Diário de campo, dia 11 de outubro de 2016). 

Contudo, o papel da facção naquele bairro deve ser compreendido a partir do seu caráter 

contraditório. Pois, ao mesmo tempo em que esta coíbe – ou melhor, tenta monopolizar – as 

práticas criminosas no bairro e tenta fornecer elementos que contribuam para potencializar o 

bem-estar da população – como a festa de dia das crianças –, ela o faz operando através de um 

regime autoritário que, inclusive, pune aqueles que por alguma razão representem um empecilho 

para as suas atividades. Neste sentido, o trecho a seguir destaca o papel da facção como 

limitadora das liberdades individuais dos moradores daquele território: 
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[Brown comenta que] há ordens expressas da facção para que não se acione a polícia 

para intermediar qualquer resolução de problemas na comunidade, citando, inclusive, 

um caso que aconteceu em 2017, onde uma família acionou a polícia para atuar na 

resolução de um conflito familiar e com isso, “atrasou os caras” que também atuam 

naquela rua. Brown conta que quando descobriram que a polícia foi até o local porque 

havia sido chamada por alguém, esta família foi intimada, por membros da facção, a se 

retirar do bairro em até dois dias. Como a facção pressupõe que todos devem respeitar 

as suas imposições, aqueles que a descumprem são punidos para “servir de exemplo” 

aos demais. “Você tem que aprender a conviver no meio daquilo, com situações que 

você não escolheu”, finaliza Brown. (Diário de campo, dia 18 de janeiro de 2016). 

No que diz respeito à recomendação que não se deve acionar a polícia para atuar no 

bairro, é possível constatar, a partir do Gráfico 02, a redução exponencial do número de 

chamadas efetuadas para a polícia militar entre 2014 e 2016. 

Gráfico 02: Chamadas atendidas por tipo, Mãe Luiza, Natal-RN, 2014-2017 

 

              Fonte: COINE/ITEP.  
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Diante das alterações promovidas na periferia pela atuação das “políticas do crime”, é 

necessário tratar tais questões com acuidade para não recair em modelos explicativos que creem 

que os agentes do tráfico de drogas reduzem as taxas de criminalidade pura e simplesmente por 

“bondade”. Ao que indica, trata-se de uma relação mercadológica. Ora, os índices de homicídios 

reduzem devido não haver mais disputas pelo mercado de drogas no bairro, agora 

monopolizado. E, se busca reduzir, através da repressão severa e até mesmo de homicídios – as 

necropráticas –, os outros delitos que possam atrair a polícia, pois a atuação desta no bairro pode 

se constituir como um empecilho para o desenvolvimento do comércio ilegal de drogas. 

Conforme exposto no excerto do diário de campo que relata uma situação envolvendo o 

pesquisador e Heloísa: 

Enquanto voltamos, comento com Heloísa acerca de um vídeo que havia assistido há 

alguns dias, onde um suposto ladrão tem o dedo arrancado por um membro de uma 

facção criminosa de Mãe Luíza. Tal comentário não foi por acaso, gostaria de ver como 

ela se posicionaria diante disso. Ela, por sua vez, demonstrou naturalidade ao receber 

minha notícia. – “Aqui é assim! Quem manda mesmo é a facção.” E continua falando 

que uma das regras que a facção impôs é de que não se pode roubar dentro do bairro. – 

“Tudo que atrai a polícia para a comunidade é ruim para eles (a facção), entendeu?”. 

Prossegue contando a história de duas vizinhas que brigavam constantemente porque o 

marido de uma se relacionava com a outra, e que estas situações chamavam a atenção 

da polícia. Diante disso, Heloísa conta que um membro da facção avisou para essas 

mulheres pararem com essas confusões porque a presença da polícia era um 

impedimento para as atividades deles. Achei a história caricata demais, mas, sendo 

verdade ou não, é um bom indicador do que a facção representa para Heloísa e para 
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outras pessoas do bairro que são representadas pela sua Heloísa: uma força paralela que 

reivindica o poder de polícia para si (Diário de campo, 28 de outubro de 2016). 

Deste modo, diante do acúmulo de evidências expostas ao longo desta seção, pode-se 

afirmar que a coexistência destas duas forças no bairro implica diretamente na experimentação 

da população daquele território, que é coagida a “servir a dois senhores”: a polícia e a facção. 

Se, por um lado, respeitar as leis do Estado implica desrespeitar as leis do crime e vice-versa, o 

cidadão vê suas possibilidades de ação limitadas pelas ameaças sofridas tanto pelo Estado 

quanto pela facção, que pune aqueles que não cumprem suas regras.  Portanto, viver em 

territórios regulados pelo tráfico de drogas significa estar subordinado não apenas ao Estado, 

mas também a um poder paralelo.  

 

4.2 A juventude no fogo cruzado: entre a polícia e o denominado “crime organizado” 

 

“O tempo fechou na favela 

É fera engolindo fera 

Quem não tem proceder já era 

 

Quero ver quem vai ter coragem 

Ou peito pra interferir 

Se a falange do mal tá pronta 

E a paz teve que sair 

 

Da brincadeira real 

De polícia e ladrão 

Sai da área, afasta a bola 

É hora da decisão”  

(Criolo – Hora da decisão) 
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O que se esconde por detrás das plumas coloridas da tão aclamada democracia? Há, de 

fato, no Brasil, um regime democrático? O que garante um ambiente democrático? É possível 

partir do pressuposto de que, em um ambiente democrático, todos os sujeitos têm a mesma 

experimentação democrática? O projeto democrático brasileiro, retomado através da 

Constituição de 1988, foi suficiente para cessar o regime autoritário experienciado no Brasil 

entre 1964 e 1985? Conforme é apresentado por Renato Lima, Jaqueline Sinhoretto e Samira 

Bueno: 

Se é possível afirmar que o Brasil melhorou de forma substantiva seus indicadores 

socioeconômicos nos últimos 30 anos, o quadro de violência indica a convivência com 

taxas de crimes letais muito superiores a outros países, o que nos coloca no triste ranking 

das sociedades mais violentas do mundo. Segundo levantamento recente produzido pelo 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Brasil possui 2,8% da 

população mundial, mas acumula 11% dos homicídios de todo o mundo. Isso significa 

que convivemos, nos últimos anos da década de 2010, com ao menos 50 mil homicídios 

anuais (Lima, Sinhoretto & Bueno, 2015, p. 128). 

Deste modo, apesar de um arcabouço legal que garante à população o direito ao voto 

livre para a escolha dos representantes do legislativo e executivo municipal, estadual e federal 

– o que representa, portanto, o alargamento dos direitos políticos –, não se pode inferir que o 

processo de redemocratização e consolidação da democracia brasileira tenha se apresentado 

como suficiente para a garantia de um direito civil básico: o direito à vida. A ainda recente 

democracia brasileira tem como uma de suas marcas os altos índices de violência física letal e, 

como demonstram as estatísticas, um grupo social é mais atingido por esta expressão da 

violência: o jovem, pobre, negro e residente das periferias urbanas (Waiselftisz, 2014). 
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Com isto, pretende-se demarcar um postulado interpretativo que afirma que a distinção 

entre democracia e autoritarismo, entre Estado de direito e Estado de exceção é deveras tênue. 

Prova disto é que autoritarismo sobrevive e se expressa de várias maneiras no contexto 

brasileiro, mesmo após o término do regime civil-militar. A tragédia é que, como diria Alípio 

Freire, sobrevivemos ao pau-de-arara, mas o pau-de-arara também sobreviveu. E sobreviveu, 

sobretudo, nas periferias brasileiras, território privilegiado onde o regime democrático expressa 

seus traços ditatoriais com maior ênfase. Sendo assim, assume-se a premissa de que toda e 

qualquer estrutura de governo – e portanto, de poder – contemporânea é autoritária, pois esta 

poderá se utilizar do estado de exceção. A diferença entre uma democracia liberal e um regime 

totalitário não reside, portanto, na forma, mas sim em grau. 

Neste sentido, a partir da obra Giorgio Agamben (2004, 2010), os conceitos de estado 

de exceção e homo sacer serão evocados a fim de fornecer elementos que contribuam para 

interpretar a vida social dos jovens nas periferias brasileiras, sobretudo no bairro de Mãe Luíza. 

Em Agamben (2004), o estado de exceção se “constitui muito mais como um vazio de direito” 

(p. 17). Neste “vazio de direito”, não há limites para o poder do soberano, que poderá agir de 

maneira discricionária em relação ao conjunto da população.  

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública80, estima-se que a resolução 

dos crimes de homicídio, no Brasil, varia entre 5% e 8%. Outro dado relevante é aquele que diz 

que a polícia brasileira é a que mais mata e também mais morre em todo o mundo, tendo, de 

acordo com os registros oficiais, 453 policiais civis e militares mortos, e 4222 pessoas vitimadas 

em decorrência da ação da polícia durante o ano de 201681. A não investigação de crimes de 

                                                           
80 Cf. Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP (2014). 
81 Estes dados são oriundos do Anuário de Segurança Pública (2017). Ainda de acordo com o anuário, entre 2009 

e 2016, os dados oficiais registram 21.892 pessoas mortas em decorrência de ação policial, sendo 81,8% com idade 
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homicídios e os altos índices de letalidade policial – associados ao dispositivo institucional de 

autos de resistência – são apenas duas características do estado de exceção que se efetiva nas 

periferias urbanas brasileiras. O relato abaixo, síntese de uma conversa informal com Mauro, 

em Mãe Luíza, revela, ainda, outra característica de como se expressa o estado de exceção no 

contexto específico de Mãe Luíza: 

De acordo com Mauro, este policial militar utiliza um alicate para arrombar algumas 

casas do bairro, e quando questionado sobre a legalidade da ação, afirma que aquele 

alicate é a chave da cidade, entregue pelo próprio prefeito [...] Também me é relatado, 

por ambos [Mauro e Dex], que a corregedoria, ao receber uma denúncia de algum abuso 

de poder da polícia em Mãe Luíza, sempre “entrega” o denunciante ao denunciado. Ou 

seja, “se você denunciar, você morre” ou, no mínimo, não terá garantida a 

confidencialidade da denúncia (Diário de campo, dia 08 de outubro de 2016). 

Além de invasão domiciliar sem mandado judicial, práticas estatais como abordagens 

policiais violentas e “toques de recolher” também configuram a suspensão dos direitos da 

população ou, em outros termos, o estado de exceção no bairro de Mãe Luíza, conforme exposto 

a seguir: 

Tomás interveio dizendo que logo nas primeiras semanas após a implementação do 

Programa não era interessante estar na rua após as vinte e duas horas. Questionei algo 

no sentido de tentar perceber como se operacionalizava esse toque de recolher e obtive 

como resposta que, nestas semanas após a implementação, a polícia abordava todos que 

estavam na rua neste horário e mandava irem para casa. Assim aconteceu a entrada da 

                                                           
entre 12 e 29 anos, e 76,2% negros. Fala-se em “dados oficiais” porque estes são, certamente, subnotificados e, 

portanto, não representativos do quantitativo real de vítimas da polícia. 
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polícia comunitária em Mãe Luíza. Não com o pé direito, mas com os dois coturnos. 

(Diário de campo, dia 12 de julho de 2016).  

No que se refere às abordagens policiais cotidianas, 

Aragão começa a narrar episódios em que ele, um jovem negro, se relacionou com a 

polícia. Em todos eles, cerca de três, Aragão estava em sua moto. Em nenhum deles 

houve violência física, mas em todos houve violência simbólica e verbal. Contou que 

durante uma noite em que a polícia fazia uma “operação” no bairro, o mesmo foi 

abordado três vezes. Duas delas em menos de 20 minutos, enquanto tentava sair do 

bairro para ir ao trabalho. Contou da vez em que voltava para casa de madrugada e se 

viu sendo perseguido por um farol de carro e gritos “Pensei que era um assalto, mas era 

a polícia. Na hora, não sabia o que fazer, se acelerava ou se parava a moto.”. Narrou, 

ainda, as recorrentes situações em que era abordado com uma arma apontada na sua cara. 

Narrava todas essas situações demonstrando incômodo, mas sempre apostava no diálogo 

como forma de mediar a situação e conseguia se safar sem grandes perdas. 

Os trechos acima revelam que o paradigma de governamentalidade estatal em Mãe Luíza 

consiste na instauração do estado de exceção como regra, ou seja, muito mais como uma técnica 

de governo do que propriamente uma medida excepcional. Deste modo, a fim de produzir a 

legalidade daquilo que não pode ter forma legal, se busca anular o estatuto jurídico do grupo 

social alvo do estado de exceção.  É neste sentido que a noção de homo sacer apresenta validade 

analítica para compreender o papel que ocupa na sociedade brasileira o jovem pobre, negro e 

periférico. 

Homo sacer consiste em uma figura do direito romano arcaico que, julgado e culpado 

por um delito, é excluído da bíos (a esfera propriamente política da existência humana) e tem 
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sua existência reduzida a zoé, dimensão meramente biológica da vida e, portanto, aquele que o 

matar não poderá ser condenado por homicídio, pois seu ato foi praticado contra alguém que foi 

expulso da jurisdição humana e existe apenas como animal. A exclusão a qual estava submetido 

o homo sacer era tamanha que sua morte sequer poderia ser oferecida como sacrifício aos 

deuses, tendo em vista sua “existência impura”. A vida sacra é, então, aquela que é matável e, 

contudo, insacrificável (Agamben, 2010). 

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa ambivalência 

originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particular da 

dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta 

violência – a morte insancionável que qualquer um pode cometer em relação a ele – não 

é classificável nem como sacrifício, nem como execução de uma condenação e nem 

como sacrilégio (Agamben, 2010, p. 84). 

 Destarte, a noção de homo sacer faz referência a uma vida humana matável, descartável, 

supérflua. O homo sacer é aquele em relação ao qual todos agem como soberanos, enquanto o 

soberano é aquele ao qual todos os homens são potencialmente matáveis (Agamben, 2010). 

Como produto, sobretudo da história e da política, os jovens pobres, negros e periféricos 

assumiram, no Brasil contemporâneo, o status de homo sacer por viverem permanentemente 

expostos à violência estatal. Em outros termos, são vidas sacras porque “sacra a vida é apenas 

na medida em que está presa à exceção soberana” (Agamben, 2010, p. 86). 

 E é pela assunção da vida deste grupo humano à condição de sacer que as violências 

cometidas contra ele, desde aquelas cotidianas – como a humilhação em uma abordagem 

policial – até aquela que talvez seja a maior expressão da violência, o homicídio, sejam tratadas 

como coisa banal, sem importância, afinal, são cometidas contra alguém também sem 
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importância, cuja existência é produzida como inexistente ou indesejável. Neste sentido, o homo 

sacer apresenta-se como metáfora da condição de um estrato da juventude brasileira, o estado 

de exceção como metáfora da governamentalidade e o campo de concentração como metáfora 

para compreender as periferias urbanas. Deste modo, assume-se que: 

O totalitarismo moderno pode ser definido [..] como a instauração, por meio do estado 

de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos 

adversários políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer 

razão, pareçam não integráveis ao sistema político (Agamben, 2004, p. 13). 

 A construção do homo sacer brasileiro conta ainda com a retórica da “guerra às drogas” 

que, conforme exposto na seção “A cegueira da legislação brasileira sobre drogas”, produz a 

figura de um inimigo cuja morte é legitimada socialmente. Neste sentido, não se trata apenas de 

uma morte biológica, mas também da morte social. Sobre esta questão, propõe-se uma reflexão 

a partir de uma situação um tanto quanto trivial da pesquisa de campo: 

Fomos interrompidos rapidamente por uma barata que passava na calçada. Marcela se 

preparou para matá-la, mas logo Heloísa interveio em defesa do inseto. Tomás estranhou 

a atitude da colega piedosa e encorajou Marcela a dar um fim ao besouro (Diário de 

campo, 12 de julho de 2016). 

 Diante do dilema sobre o que fazer com a barata, é possível lançar a reflexão: há seres 

humanos que são vistos como baratas na sociedade brasileira? Aqueles cujas vidas pouco 

importam e os que ousam defendê-las são vistos com estranhamento, afinal, por que alguém 

deveria defender a vida de um ser tão desprezível quanto uma barata? Estes, cujas vidas pouco 

importam são, hoje, o refugo da sociedade de mercado, residente nas periferias urbanas, em sua 

maioria negros, pobres e majoritariamente jovens. Os mesmos que lotam o sistema carcerário e 



157 
 

socioeducativo, os mesmos que figuram como grupo social mais atingido pela violência física 

letal no país. Os mesmos que, ao serem mortos, logo são endereçados esforços na tentativa de 

justificar sua morte com o enunciado de que “se tinha envolvimento com o tráfico”. 

 No quinto episódio da terceira temporada da série inglesa Black Mirror, intitulado Men 

Against Fire, os soldados de uma organização militar são programados, através de um implante 

neural para, diante do inimigo, enxergarem-no como um monstro, um ser agressivo, 

esteticamente assustador e, mais importante, destituído de humanidade. No episódio, este 

monstro recebe o nome de “barata”. As “baratas” são, contudo, seres humanos que resistem ao 

estado de coisas estabelecido e que, por constituírem esta resistência, devem ser exterminadas. 

Ao terem as percepções sensoriais alteradas, os soldados conseguem cumprir a missão de 

exterminá-las com maior eficácia, afinal, não há culpa em exterminar um monstro que oferece 

perigo para a humanidade.  

 Embora a trama de ficção científica decorra em um futuro distópico, é pela sua 

atualidade que seu enredo é evocado neste manuscrito. É certo que não há um implante neural 

que altere a percepção da sociedade brasileira, o que também não é preciso, afinal, não se 

apreende o mundo unicamente através dos órgãos do sentido, mas, sobretudo através de ideias 

e valores. O atual estado de coisas, marcado por um processo de extermínio de um grupo social, 

não é algo natural, é produto da ação humana. A naturalização do extermínio também não é 

natural. Ela é produzida, sobretudo pelo processo de desumanização do grupo exterminado. 

Desumanização que se expressa tanto na propaganda nazista do século XX quanto no ideário 

de que “bandido bom é bandido morto”, apoiado por maioria absoluta da população brasileira82. 

                                                           
82 Conforme a pesquisa do Fórum brasileiro de Segurança Pública, exposta na seção “Os becos sem saída do debate 

sobre segurança pública”. 
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Em Crítica da Razão Negra, o cientista social camaronês Achille Mbembe (2014) 

apresenta a raça (ou o racismo) como uma espécie de “simulacro da superfície”, que impede 

que a realidade seja apreendida como tal. A noção de simulacro parece válida para compreender 

o processo de banalização da violência contra os corpos pobres e pretos. Deste modo, uma das 

consequências de interpretar o mundo a partir deste simulacro, constituído a partir das ideias 

dominantes, reside no “alterocídio, isto é, a constituição do Outro não como semelhante a si 

mesmo, mas como objeto intrinsicamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-

se, ou que, simplesmente, é preciso destruir” (Mbembe, 2014, p. 26). Tomar como pressuposto 

que o “outro” é tão diferente de “mim” que não posso sequer me ver nele, abre margem para 

que ao outro seja imputado todo sofrimento que não seria legítimo de ser aplicado a mim. Isso 

por que a “minha” vida vale mais que a vida do “outro”. 

É mister destacar que, há vidas que não importam pois, no “mundo do capital”, as únicas 

vidas que importam são aquelas que servem a ordem do capital. A vida, no modo de produção 

capitalista tem valor como produtora de mais-valor. Logo, aquelas vidas que, pelas próprias 

limitações do sistema econômico, não podem ser incorporadas como força de trabalho no 

sistema produtivo, assumem a condição de vidas supérfluas, excedentes. Estas vidas, contudo, 

são geridas de alguma forma. Neste sentido, Achille Mbembe (2011) cunha a noção de 

necropolítica, afirmando se tratar de uma política centrada na produção massiva da morte. 

A noção de necropolítica em Mbembe (2011) pode ser compreendida como uma 

tentativa de continuidade ao pensamento de Michel Foucault (2005, 2014), sobretudo pelo 

diálogo com o uso que o autor francês conferia para a noção de biopolítica e soberania, a ação 

de fazer morrer ou deixar viver. Contudo, se para o pensamento social foucaultiano, a 

emergência dos Estados modernos, a partir do final do século XIX, estaria associada com a 
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assunção da vida pelo poder, ou seja, pela atuação da política como a ação de produzir a vida. 

Para Achille Mbembe (2011), o modelo de governamentalidade característico de países 

periféricos, marcados por um débil ou inexistente Estado de bem-estar social seria não o da 

produção da vida, mas sim produção da morte. 

Neste sentido, Achille Mbembe (2011) promove uma atualização do pensamento 

foucaultiano, ao mesmo tempo em que adapta a crítica social de modo a utilizá-la para 

compreender a gestão da vida social na periferia do capitalismo. Ora, ao questionar-se acerca 

da relação entre política e morte nos Estados marcados por um processo de crise do capital, 

Mbembe (2011) demarca a política como “o trabalho de morte” e a soberania como “o direito 

de matar”. Este giro da “política como produção da vida” para “política como produção da 

morte” conduz ao duplo processo de militarização da “questão social” e esfacelamento das 

políticas sociais, em que a resposta para as expressões do processo de acumulação ou 

reprodução ampliada do capital – que tende a produzir uma população de trabalhadores 

excedente – ocorre através da redução da face protetiva do Estado e exacerbação da face 

repressiva. Nesta perspectiva, é mister demarcar que a produção da morte nas periferias não se 

expressa  

apenas [através das] já banalizadas práticas policiais de extermínio e massacre nas 

favelas, mas também [n]a cumplicidade e a displicência estatal com a violência 

homicida, a violência cotidiana expressa na segregação espacial, a negação sistemática 

dos direitos de cidadania, as mortes evitáveis nas filas dos hospitais públicos (Alves, 

2011, pp. 109-110). 

A equação entre a instituição do estado de exceção e a operacionalização de “políticas 

de morte” se expressa no cotidiano de jovens negros da periferia através de uma série de 
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violações de direitos e situações limitadoras das possibilidades de experienciar não apenas a 

juventude, mas, em sentido amplo, a vida. Tais situações, quando não conduzem a morte 

precoce, contribuem para sabotar trajetórias de vida. Conforme relatado por Brown e João: 

em uma noite qualquer, a viatura do Batalhão de Operações Especiais surgiu na rua onde 

ele estava e todas as pessoas correram a fim de se esconder, mas ele [Brown] não. Ele 

permaneceu na rua. “Não devia nada. Não tinha para quê correr.”, disse ele. Um policial 

mandou ele apoiar as mãos na parede com as pernas abertas para iniciar o procedimento 

de revista (ou baculejo). Enquanto Brown era revistado, o policial perguntou o que ele 

fazia naquela rua e onde ficava a “boca de fumo”. “Vamos, boy. Diga aí onde fica a boca 

de fumo. Tá com medo de morrer, é? Pode dizer! Não tenha medo não. Tem tatuagem 

de palhaço aí?!”, disse Brown sobre as palavras do agente de segurança. Demonstrei não 

entender a pergunta sobre a tatuagem de palhaço. E logo Brown e João me explicaram 

que a tatuagem de palhaço significa “matador de policial”. “Um palhaço tipo o coringa”, 

disse João, que continuou “Mas o cara pode ter a tatuagem e nem saber desse significado. 

Assim como você” [...] Ao final da revista, já tendo checado se Brown teria “passagem 

pela polícia”, o policial se despede de Brown alertando-o que caso o veja de novo por 

ali não seria bom para ele. Ou seja, um caso evidente de ameaça. Um anúncio individual 

de um toque de recolher (Diário de campo, dia 07 de julho de 2016). 

Não é possível afirmar com precisão qual seria a atitude da polícia diante da tal tatuagem 

de palhaço, contudo é possível supor que sua postura se tornaria, no mínimo, mais agressiva. 

Por outro lado, o que levava o agente de segurança a crer que Brown saberia onde estava 

localizada a boca de fumo da região. A cor dele? As roupas? O fato de estar andando em um 

bairro pobre de noite? Todas essas variáveis? Isto para não levar em consideração o delírio 



161 
 

denominado de guerra às drogas, legitimado por uma política proibicionista que se apresenta 

como “a estratégia para lidar com a questão das drogas”. A questão expressa através deste relato 

é que, estar na rua à noite é uma fonte de perigo para o jovem da periferia, e o agente causador 

desta ameaça é o próprio Estado. 

O imaginário social acerca da juventude de periferia é permeado por uma narrativa 

fantasiosa, uma fábula: aquela que representa o jovem como um agente violento, que poderá, 

quando muito, tornar-se “civilizado” através do trabalho de uma ONG ou outra organização do 

terceiro setor que represente algo externo à favela. Caso não haja esta intervenção externa, o 

jovem estará fadado a seguir sua natureza violenta e a única intervenção possível para contê-lo 

é através da repressão estatal. Tal determinismo social é expresso comumente no enunciado 

“Fulano tinha tudo para seguir o bom caminho” ao se referir a um jovem de classe média/alta 

que traça um caminho desviante da norma. Ora, se “uns tem tudo para seguir um bom caminho” 

por possuírem determinada condição social, significa crer que outros não têm nada: os pobres. 

Nesta perspectiva, o jovem pobre é taxado, pela sua condição, como um potencial desviante – 

esta, inclusive, consiste em uma forma de criminalizar a pobreza. Este processo de taxação, 

exotização ou criminalização, para utilizar três terminologias possíveis, resulta em ações, por 

parte de agentes do Estado como as expostas a seguir, relatadas por parceiros cognitivos desta 

investigação: 

“Você faz o quê?”, pergunta o policial que diante da resposta “Sou músico”, continua 

“Então toca qual instrumento?” e ao ter como resposta “Faço rap, senhor.”, logo retruca 

“Então faz apologia, né?! Não? Então canta aí!” [...] João contou uma situação em que, 

em uma abordagem durante a noite, um policial arrancou seu alargador e disse “Quando 
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eu vejo um marginal que nem você, eu já quero quebrar uma barra de ferro” (Diário de 

campo, 07 de julho de 2016). 

Nos episódios acima, o Estado de exceção, operando a serviço da “civilização”, atua 

criminalizando a tudo e todos que julga como desviante da norma. A atuação da polícia, 

insinuando a prática criminosa de apologia –sem indícios–, violando as liberdades individuais 

e agredindo fisicamente um jovem, representa a negação do status de cidadão a sujeitos que são 

marcados socialmente por uma classe social, uma cor, um território, uma estética. Sujeitos que 

funcionam como “bode expiatório”: os mesmos que, ao serem apontados, no imaginário social, 

como os principais agentes da insegurança, figuram, no concreto das relações sociais, como as 

maiores vítimas da violência estatal e urbana. 

Contudo, conforme apresentado na seção anterior, não há apenas um agente violento a 

interferir no cotidiano da juventude de Mãe Luíza, mas dois: a polícia e os ditos membros da 

facção. A atuação da facção implica na implementação de mecanismos de gestão da vida social 

no bairro, como a imposição de uma cartilha a ser seguida pelos moradores, que define, entre 

outras questões, a delimitação de territórios do bairro que apenas podem ser acessados com a 

presença de alguém que possua a “consideração dos caras”, a realização de “gerais do morro” 

para julgar delitos e a punição dos desviantes, inclusive através de necropráticas. Conforme 

pode-se observar através do excerto do Diário de Campo: 

Tupac também falou que a facção do bairro, o Sindicato do Crime, possui um forte 

controle sobre o território, talvez maior que a própria polícia, de acordo com ele. Ele me 

mostrou, no seu celular, um vídeo de um homem que foi pego roubando na comunidade 

no dia anterior (28/08) e, como punição, aplicada por membros do Sindicado do Crime, 

teve dois dedos decepados (Diário de campo, 17 de agosto de 2016). 
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Ou ainda, conforme outro excerto do Diário de Campo: 

Brown também me conta que, não faz muito tempo que um “nóia” e um homem acusado 

de estupro foram mortos em Mãe Luíza. Questiono sobre o porquê mataram o “nóia”. 

Sempre imaginei uma relação de interdependência entre estes e os vendedores ilegais de 

drogas. Brown não me explica com clareza o porquê do homicídio, mas afirma que os 

“nóias”, ou seja, aqueles sujeitos em situação de pobreza e com uma relação 

problemática com o uso de drogas não possuem um bom relacionamento com o tráfico. 

Imagino que, pelo nível de adicção, causem algum tipo de problema, inclusive pela 

prática de pequenos furtos (Diário de campo, 12 de novembro de 2016). 

Além das práticas e necropráticas de regulação da vida social que exercem coerção, 

suplício e a morte de moradores, a presença da facção naquele território também contribui para 

expor a juventude do bairro à violência estatal, pois os jovens daquele território ao carregarem 

em seus corpos o estigma de potenciais membros da facção, constituem-se como bodes 

expiatórios da ação policial. A presença da facção naquele território implica, também, a 

constante possibilidade de ações violentas da facção rival, que poderá empreender algum tipo 

de prática violenta na disputa por expandir seu território de atuação no comércio ilegal de 

drogas. O relato a seguir, produzido em um momento marcado por conflito violento explícito 

entre tráfico e polícia, desencadeado durante um contexto de turbulência no sistema 

penitenciário local, expõe o sentimento de um parceiro cognitivo desta pesquisa: 

Ao ser questionado se “tá tendo alguma movimentação estranha da polícia aí esses dias, 

man?”, Brown respondeu “da polícia sempre...” [...] Os caras sentaram o dedo na 

companhia... (se referindo a uma ação do Sindicato do Crime contra o posto policial do 

bairro); “E [...] agora aqui tá meio apreensivo quanto a uma possível tomada de controle 
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por parte do PCC, que até então jurou matar moradores jovens ao qual eles desconfiar 

que faz parte da facção inimiga”; “Resumindo, todos no caso somos alemão pra eles” 

(Diário de campo, 18 de janeiro de 2017). 

As consequências deste processo estão expressas no atual cenário brasileiro: guerra 

declarada entre facções e guerra declarada contra as facções. Todas as situações conduzem ao 

extermínio de um grupo social: o pobre, preto, jovem e morador da periferia. O homo sacer 

brasileiro. Não apenas o Estado, cuja face mais visível são as polícias, é responsável por este 

extermínio, mas também aqueles que são exterminados ceifam a vida de seus pares que se 

encontram em facções rivais disputando territórios. Ainda assim, mesmo quando não é explícita 

a presença do Estado na efetivação do referido extermínio, este está presente. Pois, se não agir 

é uma forma de agir, a ausência é, também, uma forma de presença. Ora, quando o Estado não 

garante condições básicas para o exercício da cidadania de um determinado grupo, esse está, 

com sua ausência e inação, contribuindo para o fortalecimento das facções. Neste sentido, 

parece cômodo ao soberano que a necropolítica não necessite ser implementada exclusiva e 

diretamente pelas mãos do Estado, mas sim pelo próprio grupo alvo do extermínio.  

Neste momento da argumentação, é possível deduzir que as implicações das ações do 

tráfico e da polícia não são lineares. Há momentos em que a polícia atua de forma mais intensa 

e, em alguns destes momentos, também há uma atuação mais intensa por parte dos agentes do 

tráfico. Geralmente, mas não sempre, estas são as situações em que há um embate explícito 

entre o crime e a polícia. Durante a pesquisa, estes momentos de embate explícito ocorreram 

concomitantemente com a emergência de conflitos violentos no sistema penitenciário local, 

onde também há uma forte presença de membros do SDC. Nestas situações não há vencedores, 
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e os ônus destas disputas ultrapassam os envolvidos e reverberam para os membros daquele 

bairro, sobretudo para os jovens, pobres e negros, que são expostos a uma tripla violência.  

Ora, estão submetidos à violência das facções em disputa – embora apenas uma facção 

esteja estabelecida na comunidade, há outras rivais na cidade –, pois o objetivo de cada uma 

destas organizações reside em eliminar aqueles que fazem parte da outra, e neste sentido, 

qualquer jovem pode ser interpretado como um membro de uma facção rival. E estão 

submetidos, também, a uma violência por parte da polícia, pois em contextos de crise, assim 

como na música do rapper paulista Sabotage83, Brown informa que “qualquer um é suspeito”. 

O relato de Brown, a seguir84, denota algumas das expressões da interferência dos embates entre 

facções e polícia no seu cotidiano: 

“Ninguém mais confia em ninguém. Pra todo mundo, todo mundo é suspeito, todo 

mundo é inimigo. Inclusive para a polícia.”, diz ele. “Eu tento parecer o mais natural 

possível, mesmo tatuado, para não parecer que eu sou um suspeito em potencial, tá 

ligado?!”. [...] Todo mundo tá com medo de sair de casa hoje, por esse tiroteio” [...]Sigo 

perguntando se algo mudou em Mãe Luíza desde o início da rebelião no presídio85. 

Brown responde que “aumentou totalmente a insegurança”. Segue dizendo que as 

pessoas se sentem “acuadas, com medo de estar na rua, de estar perto de alguém 

suspeito” e que a própria ação da polícia, da facção que comanda o morro e as possíveis 

represálias da facção rival justificam esses temores. Entre alguns exemplos daquilo que 

                                                           
83 Em referência à música O rap é compromisso, composta por Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage. 
84 Este relato foi fornecido diante do seguinte contexto, conforme o diário de campo do dia 18 de janeiro de 2017: 

“No dia quatorze de janeiro de 2017, jornais locais noticiaram que um conflito no presídio X resultou na morte de 

vinte e seis apenados ligados à facção do crime organizado que detém o monopólio do comércio ilegal de drogas 

no bairro de Mãe Luíza. Os assassinatos foram executados por membros de uma facção rival. 
85 A facção que atua em Mãe Luíza possui representatividade no sistema prisional potiguar. O que desencadeou os 

eventos descritos neste relato foi uma série de conflitos violentos ocorridos em um presídio da região metropolitana 

de Natal. 
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causa medo nos moradores, Brown cita “um tiro de bala perdida, ser presa, ser 

confundida com um deles (seja pela polícia ou por uma facção), estar sujeito as ações da 

polícia que te julga suspeito, qualquer coisa.” (Diário de campo, 18 de janeiro de 2017). 

Em outro momento, em que a cidade passava por uma série de “ataques” contra ônibus 

e prédios públicos, aparentemente motivados pela instalação de bloqueadores de celulares em 

um presídio da região metropolitana de Natal: 

Ciente que a imagem do Sindicato do Crime do RN estava sendo associada a autoria dos 

ataques e sabendo da relação entre esta organização criminosa e o bairro de Mãe Luíza, 

entrei em contato, no dia 30 de julho – após mais de vinte ônibus serem incendiados, 

com alguns parceiros desta pesquisa, o Brown, a Marcela, o Tomás e a Heloísa. Imaginei 

que, devido a estes acontecimentos, o clima em Mãe Luíza pudesse “esquentar” com 

embates entre agentes da polícia/forças armadas e membros do SDC-RN [...] Na 

conversa com Marcela, Tomás e Heloísa, através do nosso grupo de WhatsApp, recebi a 

fotografia de um helicóptero sobrevoando a casa de Marcela, assim como um áudio que 

registrava o barulho da aeronave, além de uma imagem de um ônibus – de uma linha 

que passa pelo bairro – com o para-brisas quebrado e outra que mostra muita fumaça por 

conta de um automóvel incendiado. Marcela também relatou sobre dois homicídios, 

chamando atenção para de Tomás e Heloísa, que não sabiam dos fatos. Após discutirem 

um pouco, chegam ao consenso de que só havia acontecido um homicídio, visto, 

inclusive, por Marcela, conforme relatado. O outro, se tratava de um boato, disseram. 

Marcela também relatou que, naquela manhã de sábado, havia policiais atirando no 

bairro, sobretudo nas proximidades da rua dela, e os mesmos comunicaram que se 

tratava de um treinamento. 
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Ambos os relatos demarcam situações em que, de forma a barganhar com o governo do 

estado, seja pela transferência do presídio de detentos membros de uma facção rival, ou pela 

retirada dos aparelhos que bloqueiam o sinal telefônico, a facção promoveu uma série de ataques 

no estado, fazendo o “bagulho ficar doido”. Por si só, isto já seria suficiente para prejudicar a 

população, sobretudo aqueles que têm no transporte público o único meio de locomoção 

possível para realizar as atividades cotidianas. Entretanto, a situação agrava-se quando o 

governo do estado responde a tal situação com mais violência. Deste modo, como resultado 

destas disputas, a população não apenas é prejudicada pela ausência de transporte público, como 

também é submetida à violência estatal utilizada como forma de gerenciar os conflitos sociais. 

Neste último caso, a população prejudicada será aquela residente nos bairros periféricos que 

possuem algum tipo de associação com as facções, pois são neles que se constroem verdadeiros 

fronts de guerra. Mãe Luíza era, durante a realização desta pesquisa, um desses bairros.  

Em um destes momentos de embate explícito entre facção e Estado, “os jornais noticiam 

a chegada de cerca de mil e duzentos militares no estado com a função de “reestabelecer a 

ordem” (Diário de campo, 13 de agosto de 2016). Durante os vinte dias de intervenção militar 

no estado era comum encontrar militares portando suas armas de cano longo em vias públicas, 

não apenas em Mãe Luíza, mas também em áreas ditas nobres da cidade, embora a sensação 

que transmitissem fosse distinta a depender da posição geográfica em que se situavam na cidade. 

Por exemplo: 

Sobre uma batalha de rap, Brown comenta que um dos motivos pelo qual a festa não 

aconteceu em Mãe Luíza foi a presença intensiva do exército [...] acredito que, talvez, 

“no morro”, aquela mesma festa não pudesse acontecer ou teria uma série de limitações 

e por isso foi transferida para um local com maior visibilidade. Brown contou acreditar 
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que, em determinados momentos, como logo após a implementação do Ronda Cidadã 

ou em contextos de “conflitos” nos presídios, qualquer um se torna um potencial 

suspeito, independentemente de ser preto ou branco. E fala, ainda, que, em momentos 

com mais atuação da polícia militar ou com atuação das forças armadas, como era o 

caso, “andar sozinho é pior”. Se andar sozinho denotava uma posição de maior 

vulnerabilidade, isto significava que o exército, naquela situação, trazia medo para 

Brown ou, pelo menos, não trazia segurança.  

As sensações provocadas pela presença das forças armadas nas vias públicas poderiam 

ser muitas: segurança, uma afronta à democracia, orgulho patriótico, etc. No caso de Brown – 

e acredito que este falava também por muitos outros –, a presença dos militares trazia medo e 

insegurança. Contudo, se no relato supracitado Brown afirma que qualquer um é suspeito 

independentemente da cor da pele, posteriormente, em outro contato, ele evidenciará que nem 

todos são “suspeitos” para polícia, ao afirmar que seu interlocutor poderia “passar despercebido 

pela polícia pelo fato de ter um porte, uma imagem que para eles não quer dizer muita coisa”86. 

Mas complementa afirmando que, caso seu interlocutor fosse visto com ele ou com algum 

camarada dele, provavelmente isto seria o suficiente para tornar-se um alvo suspeito. Brown, 

fazendo uso de sua sociologia espontânea, expõe sua teoria – provavelmente testada da forma 

mais empírica possível – da seletividade racista das abordagens policiais. 

Sobre o tema da seletividade, o seguinte relato, produzido em um dia em que houve troca 

de tiros entre policiais e traficantes fornece alguns elementos para reflexão:  

Brown comenta que a situação em Mãe Luíza está arriscada e que a mãe dele não queria 

que ele saísse de casa naquele dia. Mas diante da necessidade de que ele saísse, ela o 

                                                           
86 (Diário de campo, 18 de janeiro de 2017). 
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recomendou ir pelas ruas principais, onde há, excepcionalmente por conta desta ocasião, 

policiamento reforçado. Ou seja, nesse contexto, a polícia transmite segurança. Pelo 

menos é o que a mãe dele acredita [...] Brown fala que sua principal estratégia para evitar 

ser tido como um suspeito consiste em cumprimentar o máximo de pessoas na rua. “Falo 

com todo mundo, converso, brinco com todo mundo.” Brown cita que para quem tem 

família no sistema penitenciário a situação pode ser mais problemática, ainda que este 

membro da família não seja membro de nenhuma facção. (Diário de campo, 18 de 

janeiro de 2017).  

Ora, o relato acima demonstra que, como acredita a mãe de Brown, a polícia pode até 

trazer mais segurança para seu filho, porém, Brown tem que, primeiro, demonstrar que merece 

esta segurança pois, a priori, talvez ele seja, para a polícia, justamente o causador da 

insegurança. A tática evocada por Brown de “falar com todo mundo” reside, portanto, em um 

mecanismo utilizado para escapar do processo “criminalizante” ao qual ele é submetido pelos 

seus atributos sociais, como cor, classe, estética, habitus e território. 

Um terceiro momento de embate explícito entre crime e Estado ocorreu a partir da 

divulgação, por parte de membros da facção, de cartazes, colados em postes do bairro, onde 

havia um conjunto de oito regras a serem levadas em consideração pelos moradores do bairro. 

Desde as primeiras inserções em campo, foi possível identificar a existência dessas regras, 

através do próprio relato dos moradores. Há de se supor que não havia razões para que as 

polícias não as conhecessem, contudo, com a “viralização” da fotografia do tal cartaz colado 

em um poste nos grupos de WhatsApp da cidade, o governo do Estado e a polícia militar 

reagiram com mais espetáculo. Um espetáculo de sangue, tendo em vista que produziu a morte 

de, pelo menos, duas pessoas. As palavras oficiais que anunciavam o espetáculo, proferidas em 
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telejornal por um tenente-coronel da PM foram “no decorrer da semana haverá operações diárias 

em Mãe Luíza, com blitz e abordagens a pedestres”. Na tentativa de demonstrar em quem residia 

o poder, a atuação do Estado transcendeu a realização as blitz e abordagens, desencadeando em 

trocas de tiros quase diariamente pelo período de uma semana. Mais do que se preocupar em 

descobrir se o projétil que levou as pessoas a óbito foi disparado pelos agentes do Estado ou 

pelos “traficantes”, se mostra mais urgente refletir porquê ambos os lados estavam em guerra 

disparando projéteis ou porquê esta guerra acontecia naquele local do território urbano. Em 

resposta a estes acontecimentos, dois interlocutores desta pesquisa optaram por sair do bairro e 

desabafam: 

“Tô de mudança e moradores de anos estão com o mesmo pensamento. Tá ficando difícil 

morar aqui. As intervenções policiais que não estão medindo cara e o pior que eles tão 

sendo recebido na bala. E a gente que tiver passando na hora vai morrer que nem seu 

Fulano, sem ter nada a ver. O bagulho é olho por olho e a tendência é piorar. Prezo muito 

pela minha vida e de quem eu tô deixando aqui, mas vou preocupado”, disse Ice Blue. 

[...] Já Heloísa, argumentou que o bairro “tava muito favela da Rocinha” e continua 

“uma vez eu sai de casa e tinha um [traficante] armado na porta da minha casa. Tava 

demais” 

Contudo, aquilo que Ice Blue imaginava deixar para trás ao sair de Mãe Luíza, o 

acompanhou. Ao realizar sua mudança para outro bairro – onde era possível pagar o aluguel –, 

também localizado na periferia e marcado pela presença do tráfico de drogas, descobriu que lá, 

havia “embriões” da facção rival a do bairro onde ele morou. Dado esta situação, a experiência 

de Ice Blue no novo bairro teve como uma de suas marcas a iminência com o perigo, tendo ele, 

inclusive, que evitar estar na rua durante à noite a fim de se preservar. De acordo com ele, 
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“mesmo que você diga "eu não tô", você tá sim [vinculado à facção]. Só por estar lá. Isso é o 

que mais me irrita nisso. Você tem que se policiar no que você vai falar, postar na net, em tudo”.  

Ora, deste modo, pode-se inferir que residir em um território dominado por uma facção 

é o suficiente para estabelecer uma vinculação com esta facção, sobretudo se você for jovem. 

E, conforme relata Ice Blue, não há escolha sobre isto, a vinculação não é voluntária, mas 

compulsória. Tal situação aponta para o quanto, nas periferias, a esfera do agir é limitada pela 

estrutura social. Mais ainda, evidencia a necessidade de propostas efetivas e radicais – no 

sentindo marxiano, de incidir sobre a raiz do problema – para enfrentar o atual cenário de 

sociabilidade perversa, que sabota as possibilidades de existir da juventude pobre. 

Ocupação militar, trocas de tiro, toque de recolher, estabelecimentos comerciais com as 

portas fechadas, lugares com circulação restrita, assassinatos, relação de iminência com a 

violência, medo, invasão domiciliar, ameaça, humilhações, cárcere a céu aberto, prisões com 

recorte classista e racista. Estas são algumas das características do estado de exceção brasileiro 

que, ao ser operacionalizado nas periferias brasileiras, contribui para sabotar as trajetórias de 

vida de toda uma gama de cidadãos. 

Destaca-se, ainda, que os efeitos das ações empreendidas pela facção atingem sobretudo 

a população negra do bairro de Mãe Luíza, não porque exista algo expressamente deliberado 

que enderece as ações a este recorte populacional, mas sim porque 67,19% da população de 

Mãe Luíza é composta por pretos e pardos. Neste sentido, fica evidente a interdependência das 

categorias raça e território. Já no que diz respeito às ações da polícia, além da atuação dos 

agentes policiais naquele território ocorrer intensivamente sobre a população negra – por esta 

ser a maioria –, também deve-se levar em consideração a discriminação racial 
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institucionalizada, expressão do racismo, que institui uma série de traços estéticos – sobretudo 

a cor e as vestimentas – como associados à periculosidade87.  

É válido lembrar que tanto a polícia quanto o denominado “crime organizado” são 

compostos por jovens negros e oriundos dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora. 

Portanto, embora os sujeitos acessados durante esta pesquisa não correspondam a policiais ou 

membros de facções criminosas, é possível inferir que o atual modelo societário constrói uma 

guerra fraterna, entre irmãos, como propôs Vera Malaguti Batista. Há, portanto, para além 

daqueles que colhem os frutos amargos desta guerra mesmo sem compor nenhum dos lados 

dessa polarizada disputa, aqueles também jovens, pobres e negros que viram na profissão de 

soldado da polícia militar ou no tráfico de drogas uma possibilidade de constituir um projeto de 

vida e, deste modo, se encontram no front de guerra, tendo as vidas ceifadas em razão da 

somatização de variáveis já discutidas ao longo desta dissertação, como: a ausência de um 

Estado de bem-estar social, a presença de uma polícia militarizada, a construção do vendedor 

varejista de drogas ilícitas como o inimigo nacional e a abissal desigualdade social característica 

de uma economia dependente. 

Ao longo da exposição desta seção, os agentes do tráfico foram abordados, por vezes, 

como antagônicos aos agentes estatais, de modo a possibilitar uma disjunção entre crime e 

polícia. Neste sentido, resta esclarecer que a presente pesquisa se propôs a analisar a relação 

que, tanto o crime quanto a polícia militar estabelecem com a juventude negra sem, contudo, se 

preocupar com a relação estabelecida entre estes dois agentes violentos. Ainda assim, embora 

não se tenha descoberto indícios de que haja uma relação de cooperação intencional – porque 

                                                           
87 Sobre isto, conferir: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/orientacao-racista-na-pm-sp-provoca-

indignacao-de-grupo-de-direitos-humanos 
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não intencional, há, pela própria dinâmica de interdependência entre esses agentes – entre crime 

e polícia, esta possibilidade também não é descartada ou apresentada como improvável.  
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Considerações finais 

Conforme exposto no capítulo dois desta dissertação, partiu-se, nesta investigação, do 

pressuposto de que “ser jovem, pobre e negro faz a diferença”, assertiva que buscou ser 

demarcada, sobretudo, através de dados estatísticos que revelam um índice menor de acesso à 

renda e educação por parte deste segmento social ou, também, pela maior exposição a 

abordagens policiais abusivas ou à violência física letal. Contudo, estes dados não foram 

explicados a partir de perspectivas individualizantes, que fazem crer que o sujeito, por questões 

de cunho biológico ou psicológico, é o responsável pela sua condição social. Afinal, tais 

perspectivas retiram de cena a historicidade, a política e a economia, dimensões centrais para 

compreender seja os sujeitos, tratados isoladamente, ou os grupos sociais. Por esta razão, ainda 

no capítulo dois, buscamos não apenas apresentar uma descrição sobre o que é ser jovem, pobre 

e negro, mas, sobretudo, problematizar como essa condição foi construída ao longo de um 

processo histórico, marcado ora pela ação expressa do Estado, ora pela inação deste.  

Partindo destas premissas, ao longo deste estudo, buscou-se compreender e 

problematizar a forma como dois atores violentos, a polícia militar e os agentes do tráfico de 

drogas identificados como membros da facção ou do "crime organizado", interferem no 

cotidiano de jovens autodeclarados pobres e negros do bairro de Mãe Luíza. Através de 

observações participantes, foi possibilitado ao pesquisador apreender informações, oriundas, 

sobretudo dos jovens, acerca da forma como os atores violentos supracitados interferem na 

dinâmica do bairro. Sabendo do caráter dinâmico da realidade, é certo que, caso a permanência 

do pesquisador através das observações tivesse sido mais longa, isto poderia conduzir ao maior 

aprofundamento de algumas das questões desenvolvidas ao longo do trabalho. Contudo, ainda 
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que esta investigação não esgote o universo das relações entre polícia, tráfico e juventude nas 

periferias brasileiras, algumas considerações não apenas podem, como necessitam ser expostas. 

Como resultado do processo de pesquisa de campo, registrou-se uma atuação da polícia 

militar na periferia marcada pela noção de "território inimigo", onde todos os sujeitos que ali 

residem são potenciais suspeitos e, por esta condição, podem ter seus direitos suspensos. Ações 

como o que se convencionou chamar de toque de recolher, insistentes operações e abordagens 

policiais, invasões domiciliares, agressões verbais e físicas foram alguns dos relatos de ações 

praticadas pela polícia militar na região. A pesquisa que, inclusive, teve início quase 

simultaneamente com a implementação de uma política de segurança comunitária, registrou a 

dificuldade da corporação policial em superar práticas autoritárias e discriminatórias que, ao 

contribuírem para consolidar uma antipatia entre policial e cidadão, impedem a efetivação de 

qualquer política pública de segurança que se reivindique comunitária. 

Se, por um lado, a polícia desenvolve práticas violentas que atingem a juventude, por 

outro lado, os atores de uma facção que, naquela região, detém o monopólio do comércio ilegal 

de drogas, desenvolvem um conjunto de práticas que também expressa violência e interfere no 

cotidiano daqueles jovens. Por exemplo, a facção determina que não é permitido qualquer tipo 

de relação entre os moradores do bairro e os policiais militares. Inclusive, toda e qualquer 

denúncia, até mesmo aquelas acerca de desentendimentos entre vizinhos, deve ser comunicada 

não à polícia, mas sim aos membros da facção, que irão agir de modo a apurar o caso e buscar 

resolver a situação sem que a polícia possa ser acionada e, porventura, imponha algum obstáculo 

ao comércio ilegal de drogas. 
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Em linhas gerais, a interpretação adotada é que o interesse da facção consiste em, através 

da força, exercer o controle social naquele bairro, de modo a atender os seus interesses 

mercadológicos de circulação de drogas. Para isto, o grupo criminoso delimita que, aqueles que 

desenvolvam práticas criminosas no bairro, como roubo, assalto, agressão ou estupro, devem 

ser punidos, e até quem fosse descoberto "cobiçando a mulher do próximo, sofreria uma 

cobrança severa". Além disto, há de se levar em consideração que o trabalho como varejista do 

comércio ilegal de drogas é apresentado como uma opção de inserção na sociedade de mercado 

para aqueles jovens encurralados na base da pirâmide social. Tendo sabotadas, pela negação de 

direitos, a possibilidade de ascensão social através das vias lícitas, eis que o tráfico aparece 

como uma opção. Deste modo, a ação do tráfico de drogas naquela região não pode ser 

compreendida senão a partir de seu caráter contraditório. Ao mesmo tempo que fornece, ao 

jovem pobre, a possibilidade de acesso à renda que não é encontrada através das vias legais, o 

insere em um circuito de exposição à violência, seja pela própria facção, pela polícia ou por 

alguma facção rival. Do mesmo modo que regula a segurança no bairro, o faz a partir de práticas 

violentas que colocam em risco o próprio jovem que possa cometer algum delito na região, 

conforme foi o caso do sujeito que, após cometer um roubo, teve seu dedo decepado por 

membros da facção. E, ainda, como fruto deste processo de regulação da segurança, pune 

aqueles que são julgados como sujeitos que atrapalham o crime, como no caso da família que 

foi expulsa do bairro após acionar a polícia para intervir em uma situação que, em nada tinha 

relação com o tráfico de drogas.  

Neste contexto, marcado, de um lado, pela polícia militar que, pressionada a desenvolver 

ações orientadas a impedir o tráfico de drogas, o faz atuando, sobretudo, a partir de intervenções 

bélicas em territórios periféricos e, de outro, pela atuação da facção, se constrói, em Mãe Luíza, 
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o front da denominada "guerra às drogas". E, diferente de um front de guerra onde apenas se 

localizam as forças armadas rivais, neste, toda a população que reside naquele território, 

majoritariamente composta por pobres e negros, está exposta aos efeitos desta guerra. Afinal, 

as "leis" da facção são, diferente dos direitos de cidadania, universais para os moradores daquele 

bairro, e as ações da polícia, encontram-se endereçadas não necessariamente ao crime, mas ao 

bairro e, também, aos seus moradores, que, em situações de confronto aberto, situam-se, 

literalmente, no fogo cruzado da disputa entre crime e polícia. Então, além do quantitativo de 

pessoas negras (67,19% do dotal de moradores, de acordo com o IBGE) que residem no bairro 

ser maior do que o de pessoas brancas, o que por si só já expressa a seletividade da violência, 

também deve-se levar em consideração o racismo institucionalizado na polícia militar, que 

associa aos corpos negros a imagem de criminoso. A tragédia expressa neste processo é ver 

policiais, trabalhadores precarizados, sendo mortos e matando outros trabalhadores, também 

precarizados. 

Cerceados pela violência oriunda da desregulamentação econômica, dos atores do 

tráfico de drogas e do Estado, representado na figura da polícia militar, as contribuições 

conceituais de Achille Mbembe (2011, 2014) e Giorgio Agamben (2004, 2010) foram evocadas 

para interpretar este cenário. De Agamben, tomamos as acepções de campo de concentração, 

Estado de exceção e homo sacer. Neste sentido, o campo de concentração funciona como 

analogia para compreender as periferias urbanas, onde aglomeram-se os trabalhadores 

precarizados afetados pela desregulamentação econômica e destruição das relações de trabalho 

no atual estágio do capitalismo. Lá, no campo de concentração, está o homo sacer, sujeito 

instituído como alguém matável, supérfluo. E é, também no campo de concentração, onde o 
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Estado de exceção, forma de governo marcada pela supressão dos direitos da população e poder 

ilimitado do soberano, é a regra.  

De Achille Mbembe (2011, 2014), são evocados os conceitos de alterocídio e 

necropolítica. A necropolítica, como o nome sugere, se trata de uma política centrada na 

produção da morte. E, nesta investigação, interpreta-se esta política como resultante de um 

estágio do capitalismo em que a produção da morte social e biológica de um excedente 

populacional, representado na fração da classe trabalhadora composta pelos jovens, pobres, 

negros e moradores da periferia, se constitui como modelo de governamentalidade na periferia 

do sistema econômico mundial. Já o alterocídio consiste na ideologia que permite a 

desumanização do outro. Seja este outro o pobre, o negro ou o “traficante”, o processo de 

desumanização ou constituição deste como vida inferior faz com que seu sofrimento e, até 

mesmo sua morte, não seja alvo de preocupação individual ou pública.  

A necropolítica expressa-se não apenas pelo número de pessoas mortas em decorrência 

de intervenção policial, mas também por qualquer tipo de morte que resulte da violência gerada 

pela atual política de drogas, como aquelas produzidas pelos embates entre facções rivais que 

disputam comércios ilegais. Afinal, estas mortes são possibilitadas por uma opção estatal: o 

proibicionismo como paradigma para lidar com a questão das drogas. Mas não apenas a morte 

biológica, os sujeitos aprisionados por crimes relacionados a drogas, entendidos como mortos 

sociais, também são vítimas da necropolítica. Por sua vez, o alterocídio faz com que estas mortes 

não importem, afinal, antes de acontecerem, estes sujeitos sequer são considerados humanos no 

plano simbólico88: são os traficantes, são aqueles que "tinham envolvimento com drogas", são 

                                                           
88 E, ao afirmarmos que não são considerados humanos, estamos tratando de um processo em que o sujeito 

observador “eu” não se vê no "outro". Uma situação que se expressa, por exemplo, quando aquele que tem acesso 



179 
 

apenas aqueles que, por morarem em determinado território, são estigmatizados como 

“bandidos”. É também pelo alterocídio que se legitima a naturalização dos baculejos, das 

intervenções realizadas nos territórios periféricos e até mesmo de homicídios, afinal, “estes são 

realizados em nome da ordem, do bem, que precisa coibir o mal”. 

Contudo, este cenário, descrito e interpretado, sobretudo, no capítulo quatro da presente 

dissertação, não é inato ou, simplesmente, fruto de um processo natural. Ele é produto das 

relações sociais que se desenvolveram e desenvolvem mediante contextos políticos e 

econômicos ao longo da história. Por esta razão, no capítulo três, buscamos desenvolver quatro 

blocos de discussão que, ao nosso entender, fornecem as bases para a consolidação da condição 

experienciada pela juventude autodeclarada pobre e negra do bairro de Mãe Luíza. Ora, 

identificamos que, o caráter sui generis do desenvolvimento capitalista no Brasil, o Estado penal 

como estratégia de gestão da pobreza, a militarização da polícia e a legislação de drogas 

proibicionista são elementos constitutivos de um processo que culmina na exposição do jovem 

pobre e negro à violência da polícia e do crime no território urbano.  

Neste sentido, a partir das contribuições da teoria marxista da dependência e da realidade 

observada no bairro de Mãe Luíza, buscamos analisar a forma como o modo de produção 

capitalista em sua forma dependente e a superexploração da força de trabalho contribuem para 

a produção da desigualdade e do pauperismo, fatores que implicam em experiências de 

humilhação e limitações das possibilidades de agir de jovens que constituem a fração da classe 

trabalhadora situada no bairro de Mãe Luíza. Em um contexto marcado pela dificuldade de 

                                                           
à notícia da morte do traficante, do ladrão, do pobre periférico, "não se percebe" no outro e, deste modo, lhe nega 

a humanidade que ambos compartilham. 
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inserção no mundo do trabalho ou inserção de maneira precarizada, humilhação e sentimento 

de inferioridade decorrente da posição social, o tráfico de drogas acaba por encontrar nos 

enclaves de pobreza a mão de obra barata de que necessita. 

Deste modo, o paradigma proibicionista e a tática de "guerra às drogas" recebem 

destaque. Sobretudo, pelo modo como são colocados em prática: atacando não o topo da cadeia 

produtiva de drogas ilícitas, mas a base, composta por jovens pobres que veem no tráfico uma 

possibilidade de obtenção de renda e, ao serem incriminados, tem suas trajetórias de vida 

dificultadas – mais dificultadas seria o termo mais exato – ao superlotarem os presídios do Brasil 

sem que, contudo, tal encarceramento repercuta no combate efetivo ao comércio, à produção e 

ao uso de drogas ilícitas. A encarregada de atuar na operacionalização corpo-a-corpo da política 

proibicionista de "guerra às drogas" – seria mais justo, conforme discutido, chamarmos de 

guerra aos pobres – é a polícia militar que, em decorrência de sua organização tal qual as forças 

armadas, incorpora a noção de guerra e combate o "inimigo nacional", o “traficante”, mesmo 

que para isto utilize práticas que destoam dos ideais democráticos, revelando a permanência de 

uma instituição marcadamente autoritária e nociva, tanto para os próprios policiais, quanto para 

a sociedade. 

Práticas de encarceramento massivo, perseguição aos pequenos comerciantes de drogas 

denominados como traficantes e abordagens excessivas aos moradores de bairros periféricos 

são os frutos do que denominamos de "becos sem saída do debate sobre segurança pública", um 

conjunto de ideias e ações pretensamente endereçadas ao combate à violência urbana mas que, 

ao desconsiderar o papel da pobreza e desigualdade na produção da criminalidade e violência, 

não promove medidas efetivas para a segurança pública. Os "becos sem saída do debate sobre 
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segurança pública", onde se inserem, por exemplo, as propostas de militarização de bairros 

periféricos e redução da idade penal, apesar de em nada contribuírem para a redução da 

violência e, em algumas situações, até a retroalimentarem, compõem elementos constitutivos 

do processo de criminalização da pobreza – que tem o jovem pobre e negro como alvo 

privilegiado – e são apoiados pelo ideário punitivista e liberal que constitui o imaginário social 

da sociedade brasileira. 

Neste sentido, buscamos demarcar que a experiência do jovem pobre e negro nas 

periferias não se esgota nela mesma, mas é mediada por uma série de determinações. Nos coube, 

neste estudo, pontuar e pormenorizar algumas, como a dependência econômica, o racismo, o 

ideário punitivista, o Estado penal como estratégia de governo adequada ao neoliberalismo, a 

militarização da polícia e o paradigma proibicionista.  

Espera-se que os resultados oriundos desta investigação possam orientar reflexões tanto 

no campo da crítica social, acerca do caráter fetichizado das políticas penais, da centralidade da 

questão racial para a compreensão da luta de classes brasileira, do papel operado pelas 

organizações criminosas na regulação da vida nas periferias, da seletividade do sistema penal e 

da condição da juventude negra e pobre, quanto metodológicas, sobretudo no que diz respeito à 

construção de pesquisas envolvendo jovens em contextos de militarização do território urbano, 

por exemplo. 

Além de se constituir em um documento científico, e não apenas por ser apresentado 

como trabalho de conclusão de um curso de mestrado, mas, sobretudo, por produzir, a partir de 

um caminho explicitado ao leitor, conhecimento sobre uma das múltiplas expressões da 

realidade social brasileira, este trabalho se constitui, igualmente, um documento político.  
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Seja por descrever a realidade de sujeitos que, historicamente, tiveram sua voz 

silenciada, ou por buscar expor os fundamentos econômicos da produção da abissal 

desigualdade social brasileira e relacioná-los com a experiência de vida nas periferias ou, ainda, 

por apontar que, uma vida marcada pela humilhação, pela invisibilização, pelo estigma e pela 

violência não é algo natural, mas produto da ação humana, este trabalho é, igualmente, científico 

e político. Científico pois é desenvolvido com rigor metodológico e político pois possui 

propósitos. 

Então, além de contribuições no campo da crítica social e da metodologia de pesquisa, 

que tanto podem ser obtidas pelos acertos, mas também pelos possíveis erros da investigação, 

este trabalho pretendeu se constituir como uma denúncia da realidade social brasileira. 

Denúncia esta que aponta para a barbárie a qual estão submetidos os setores pauperizados da 

classe trabalhadora, especificamente o jovem pobre e negro, corroborando, assim, com o que 

tantas outras produções no campo das Ciências Humanas apontam: a necessidade da luta 

política endereçada a um outro projeto de sociedade. 
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Apêndices 

Apêndice A: registros fotográficos 

 

 

Placa na Via Costeira que indica o acesso ao bairro de Mãe Luíza. Registro do pesquisador. 
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O dia da “reunião do leite”. Registrado por Nathália. 
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Sinalização de uma das ruas do acampamento, um dia após a reintegração de posse. Registro do 

pesquisador. 
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O olhar de um sujeito que, em Mãe Luíza, observa os prédios de Areia de Preta (1). Registro do 

pesquisador. 
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O olhar de um sujeito que, em Mãe Luíza, observa os prédios de Areia de Preta (2). Registro do 

pesquisador. 
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O olhar de um sujeito que, em Mãe Luíza, observa os prédios de Areia de Preta (3). Registro do 

pesquisador. 
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Noite de culto e gravação de dvd. Embora não tenha sido desenvolvido nesta dissertação, os 

papéis assumidos pelas igrejas na periferia parecem um objeto de estudo interessante. Registro 

do pesquisador. 
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Registo fotográfico de Marcela sobre as situações narradas no diário de campo do dia 14 de 

julho de 2016. 
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Registro do pesquisador no dia 20 de abril de 2017, após o “término da pesquisa de campo”. 

Neste dia, as duas principais vias de acesso ao bairro de Mãe Luíza contavam com policiais 

militares realizando abordagens. (1) 
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Registro do pesquisador no dia 20 de abril de 2017, após o “término da pesquisa de campo”. 

Neste dia, as duas principais vias de acesso ao bairro de Mãe Luíza contavam com policiais 

militares realizando abordagens. (2) 
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Registro do pesquisador no dia 20 de abril de 2017, após o “término da pesquisa de campo”. 

Neste dia, as duas principais vias de acesso ao bairro de Mãe Luíza contavam com policiais 

militares realizando abordagens. (3) 
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Registro do pesquisador no dia 20 de abril de 2017, após o “término da pesquisa de campo”. 

Neste dia, as duas principais vias de acesso ao bairro de Mãe Luíza contavam com policiais 

militares realizando abordagens. (4) 
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Registro do pesquisador no dia 20 de abril de 2017, após o “término da pesquisa de campo”. 

Neste dia, as duas principais vias de acesso ao bairro de Mãe Luíza contavam com policiais 

militares realizando abordagens. (5) 
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Anúncio, também conhecido como “salve”, do Sindicato do Crime do RN. Este cartaz foi 

divulgado em postes de eletricidade de Mãe Luíza em julho de 2017. 


