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RESUMO: 

O trabalho perpassará a discussão entre o modelo de planejamento urbano 

tecnocrata, fortemente implementado no Brasil e o paralelo com Política de Segurança 

Pública, que desde a ultima década, focou-se na construção de aparatos prisionais, 

como um fim em si mesmo. A problemática a ser discutida conta com um trabalho de 

campo (na cidade de Araraquara) e pesquisas bibliográficas, deverá dialogar em como 

o planejamento urbano tecnocrata somada a política de segurança pública e prisional, 

impactaram bairros da cidade que foram selecionados para receber o presídio, em 

suma: como a política urbana é unilateral nos processos de decisão e implementação.  

Por fim, a idéia é discutir como essa falta de preocupação em promover um 

planejamento participativo e interativo com a cidade – e neste caso, com os moradores 

do bairro já selecionado para instalação – pôde colaborar para modificar a rotina ou 

causar impactos mais profundos no decorrer do tempo, sem deixar de promover o 

debate crítico acerca da produção da cidade, para além de um contexto puramente 

técnico e considerar o planejamento urbano é uma política pública que deve balizar e 

facilitar as relações sociais no espaço urbano. 
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INTRODUÇÃO 

As formas de planejar e decidir as estruturas das cidades são responsáveis 

por impactar a vida e as dinâmicas sociais que irão compor o espaço urbano, desta 

forma, o objetivo deste trabalho é elucidar as duas formas mais discutidas de 

Planejamento Urbano, isto é, o tecnocrático (ou não democrático) e participativo, e 

debruçar-se na temática de interiorização e implementação de presídios pela cidade 

do interior paulista, e desta forma, apresentar quais são os impactos já compreendidos 

em uma  pesquisa que está em desenvolvimento na cidade de Araraquara/SP.  

Consideramos que as cidades são formadas conjuntamente com a sociedade, 

afirmar isso é também suscitar que todos os processos urbanos, sejam as construções 

físicas, os aspectos arquitetônicos ou as decisões e interesses políticos acerca das 

dinâmicas e alternativas de ocupação dos espaços das cidades, impactam e definem o 

modo de viver ou sentir a cidade (JACOBS, 2003). Contudo, nos últimos anos o ato de 

prever e considerar as tipologias de modificação do espaço urbano tem sido 

denominado como “planejamento de recursos urbanos disponíveis”, isto é, segundo 

Souza, planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno, ou simular 

desdobramentos de um processo, com objetivo de manter-se alerta e precavido das 

eventualidades e daquilo que possa dar errado. O problema a ser apresentado é que o 

planejamento mecanicamente desenfreado dos recursos urbanos resulta em 

excessiva padronização dos espaços, como se as cidades fossem máquinas que 

servem de receptáculos para outras máquinas, os cidadãos.  

Uma das alegações da necessidade de se ter um planejamento urbano, é a 

necessidade de que a estrutura socioespacial de uma cidade esteja em sincronia com 

as necessidades da sua população, ou como ocorre em grande parte dos casos, de 

acordo com os interesses de investimento do mercado. Tornou-se evidente que a 

preocupação com as necessidades públicas, nem sempre – ou raramente – são 

considerada nas tomadas de decisões, o que se pode afirmar é que os efeitos de um 

planejamento socioespacial impacta diretamente na sociedade que pertence àquele 

espaço:  

A relação morador da cidade/poder urbano pode variar infinitamente 
em cada caso, mas o certo é que desde sua origem cidade significa, 
ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e uma 
relação política. Assim, ser habitante de cidade significa participar de 
alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos esta 
participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos 
(ROLNIK, 1988, p.17)  

 

Partindo das problemáticas que será exposta em relação ao planejamento 

urbano e a tomada de decisões e modificação do espaço urbano no âmbito político e 
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social, será abordado um dos desdobramentos da política de segurança pública e 

prisional do Estado de São Paulo. O percurso das formas de segurança pública e 

prisional de São Paulo é marcada por processos políticos puramente emergenciais, o 

que levou o Estado a intensificar uma política de aprisionamento massivo e por 

conseqüência, a construção de diversos aparatos prisionais, para conter essa 

população encarcerada. Evidentemente, esse processo extrapola a Capital e vai em 

direção às cidades do interior do Estado, fenômeno este que chamamos de 

“Interiorização dos presídios”. Desta forma, ao consideramos que os presídios são 

construídos em áreas urbanas – ou pelo menos a grande maioria deles – e em 

cidades de pequeno e médio porte, podemos incitar então que essas construções 

impactam a dinâmica social e a vizinhança do município que recebe essa estrutura 

instável e complexa.  

Portanto, primeira seção deste artigo abordará a questão do planejamento 

urbano tecnocrático que fomenta a produção de espaços urbanos homogêneos, 

corroborando para a reprodução de espaços padronizados em contrapartida o 

planejamento urbano participativo, isto é, democrático, onde a população auxilia no 

debate acerca da construção do espaço; a segunda parte contará com a discussão 

que permeia a política de segurança pública e prisional que se estabeleceu no Estado 

de São Paulo, que resultou no processo da interiorização das unidades prisionais, e 

por fim, na terceira exposição,os resultados parciais de uma pesquisa de campo 

realizada na cidade de Araraquara que tem como objetivo demonstrar alguns impactos 

sentido por parte da população vizinha com a instalação de um presídio e, logo, um 

espaço de tensão permanente na rotina dos citadinos.  

 

1. O planejamento urbano: tecnocrático e participativo 

O surgimento das cidades tem seu marco principal o final do século XIX 

sendo este um dos efeitos da Revolução Industrial, isto é, o advento da formação do 

espaço urbano pode ser resumido em três momentos: a chegada de trabalhadores 

que saem do campo para trabalhar próximo às fábricas e a partir disso ocorre a 

formação de vilas operárias, o vertiginoso crescimento demográfico e, portanto, a 

expansão dos espaços fabris e urbano, sobreponde-se ao campo (LAMAS, 2004). 

Esses processos modificaram o mundo e a forma de habitar um espaço, fazendo das 

cidades o espaço de desenvolvimento da vida e interação humana, mas mais latente 

que isso, segundo SANTOS (2005), “mecanizou-se” o território, as cidades.  

Diante o cenário introdutório do acontecimento das cidades, damos um salto 

temporal até meados dos anos 60, momento este que se iniciou a discussão acerca de 
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teorias de planejamento urbano, que em suma tinha como principal foco pensar e 

racionalizar as formas de ordenar a vida nas cidades, de modo que se fosse capaz de 

prever o simular os desdobramentos da vida humana nesse espaço urbano. Somente 

para contextualizar esse processo, citaremos o “Planejamento físico-territorial” 

clássico, que se aproveita da fonte conceitual dos urbanistas 

modernistas/progressistas1, estes que influenciaram muito os modelos de cidade que 

encontramos atualmente, e que buscavam formas de articular o meio urbano em 

busca de adaptar as cidades aos comportamentos industriais, como se o reflexo do 

comportamento das industriais devessem estar aparentes nos homens, no tempo e 

nas características das cidades modernas (SOUZA, 2003).  

O urbanismo progressista era, tipicamente, plenamente apriorístico 
(...) a concepção de uma cidade ideal, orgulhosamente histórica e 
transcultural, representava, no fundo, a busca de pasteurização 
ocidentalizante em escala global; o chamado “estilo internacional”, em 
que o mesmo tipo de prédio pode ser encontrado em países e regiões 
os mais diversos, ignorando as peculiaridades culturais e mesmo 
ambientais, é um exemplo cabal disso. (SOUZA, 2003, p.130) 
 

  Os espaços urbanos em grande parte do mundo ocidental foram 

progressivamente sendo pautados na funcionalidade – no sentido pragmático - 

urbana, pois opera na cidade como um espaço e um “receptáculo” onde tudo deve 

“fluir” e ser “rápido”. Induzindo então que os indivíduos – e habitantes – sejam 

fantoches da vida, seguindo um script onde “viver” baseia-se em: trabalhar e circular 

entre os espaços. (CARVALHO, 2009).  

 

1.1 O planejamento urbano tecnocrático  

Utilizando-se do conceito de Milton Santos, “a mecanização do território” que 

eclodiu logo no final do século XIX e tornou-se pungente no século XX, diz respeito à 

introdução da técnica (como método) e ciência como norte do planejamento das 

cidades. Além das estruturas já retratadas advindas do movimento progressista, a 

concepção não-democrática da cidade compara-se a um modelo elucidativo de 

“árvore”, ainda que seja difícil de transmitir essa característica técnica, é basicamente 

imaginar a cidade e seus equipamentos de forma hierárquica, isto é, conceber não 

somente uma cidade extremamente funcionalista do ponto de vista arquitetônico, mas 

                                                             
1  Le Corbusier e seu projeto de “Ville Radieuse” inspirado nos moldes de Cidade-Jardim, é um dos mais 
famosos urbanistas que defendem cidades construídas de forma racional, que acompanhasse o homem 
contemporâneo e moderno que ocupava os espaços urbanos. Isto é, as cidades seriam ordenadas por 
um viés estético e planejadas, para que o homem moderno pudesse habitar, trabalhar, locomover-se e o 
espaço urbano atuasse como um instrumento na vida cotidiana. A cidade é pensada como uma 
“máquina”, que possui funções especificas em prol das atividades humanas, sem se esquecer da 
aparência estética, por isso um grande estímulo à espaços verdes e com jardins.   
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delimitar quais serão os espaços urbanos mais importantes do ponto de vista 

sociopolítico e merecedores de investimentos em relação aos outros.  

Não há como apontar neste momento impacto por impacto que esse molde resulta na 

vida das cidades, mas é importante ressaltar que esse estilo de planejamento urbano 

é basicamente uma ferramenta que coloca o Estado como centro do processo 

decisório na produção das cidades, isto é na maioria das vezes, atuar sob o prisma do 

que é mais ou menos lucrativo e passível de controle na vida urbana. (SOUZA, 2008).  

O processo de zoneamento urbano é a prática que divide os espaços 

novamente sob a égide “estadocentrista” (SOUZA, 2008), ou seja, dividir a cidade em 

espaços específicos para atividades específicas, homogeneizando os espaços 

(espaço para o comércio, espaço para o lazer, espaço para alimentação, espaço para 

prática de atividades físicas etc...) através da regulamentação o uso do solo. Torna-se 

evidente que esse planejamento ultrapassa as barreiras do planejamento como 

ferramenta para ordenar a cidade, ele toca as dimensões sociais que são intrínsecas à 

esse processo, tal como projetar as moradias de acordo com a renda, 

disponibilizando, portanto, bairros diferenciados e específicos conforme à capacidade 

financeira – logo, os equipamentos urbanos disponíveis também serão pautados 

nessa mesma lógica. Esse latente pragmatismo e padronização das cidades gera, 

evidentemente, a segregação espacial, pressupondo erroneamente comportamentos 

humanos de modo universal e extremamente superficial, além de promover vários 

fenômenos urbanos que são caóticos para a reprodução social nas cidades, tal como 

a “remontagem das cidades”, isto é, destruição dos espaços para colocar algo mais 

“útil” no lugar, tal como exposto por Carvalho na seguinte passagem: 

Os exemplos nacionais foram a construção de Brasília e, no período 
pós-64, os programas de remoção de favelas e assentamentos de 
seus moradores em conjuntos habitacionais. Brasília concretizou o 
desenho de uma cidade com funções e usos urbanos claramente 
separados. [...] Os programas de remoções de favelas expressaram a 
interpretação oficial do fenômeno da favelização dos anos 60 e parte 
da década de 1970, como alternativa habitacional transitória da 
população pobre que, por tratar-se de ocupação desordenada e 
caótica do território urbano, precisaria ser substituída. (p.30, 2009.) 

 

O Planejamento Urbano tecnocrático é a mecanização do espaço urbano em 

busca de um tipo ideal de construção e vida das cidades, estimulado e formulado 

somente por agentes pré-estabelecidos – técnicos - que fazem parte de um ciclo 

fundamentado em valores e interesses socialmente restritos e financeiramente 

apresentáveis, já demonstrado por Jacobs, logo no inicio de sua obra, essas formas 

de construir e conduzir a cidade, legitimado como um Planejamento Urbano significa 
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transformar a passagem humana e os espaços de encontro, de vida e de relações em 

um “mero laboratório”: 

As cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e 
sucesso, em termos de construção e desenho urbano. É nesse 
laboratório que o planejamento urbano deveria aprender elaborar e 
testar suas teorias. Ao contrário, os especialistas e os professores 
dessa disciplina (se é que ela pode ser assim chamada), têm 
ignorado o estudo do sucesso e do fracasso na vida real, não têm tido 
curiosidade a respeito das razões do sucesso inesperado e pautam-
se por princípios derivados do comportamento e da aparência das 
cidades, subúrbios, sanatórios de tuberculose, feiras e cidades 
imaginárias perfeitas – qualquer coisa que não as cidades reais. [...] 
Talvez tenhamos nos tornado um povo tão displicente, que não mais 
nos importamos com o funcionamento real das coisas, mas apenas 
com a impressão exterior, imediata e fácil que elas transmitem 
(JACOBS, J. p.6, 1960).  

 
 

Através da leitura de Jane Jacobs em sua obra “Morte e Vida das Grandes 

Cidades”, somos levados a observar cruamente como o Planejamento Urbano 

ortodoxo se dissipou vulgarmente como um modelo de anticidade, isto é, as críticas e 

os aspectos negativos que esse desenho urbano acabou deixando claro como as 

cidades – grandes e posteriormente pequenas e médias – foram “montadas” para 

serem contempladas visualmente, e não vividas de fato.  

A projeção assustadora da massificação dos espaços urbanos, movido 

somente a estruturas maravilhosas e aparência para os habitantes, sem permitir de 

fato que a vida exista nas ruas, já se pode vislumbrar que os modelos tecnocráticos de 

execução das cidades contribuíram negativamente para os moldes de segurança 

pública no Brasil, mas antes é necessário apresentar outra forma possível de planejar 

o espaço e a vida urbana, isto é, de forma democrática, participativa, mas que também 

apresenta um grau enorme de dificuldade, pois com a heterogeneidade de 

necessidades, chegar ao consenso é difícil e conflituoso (SOUZA, 2008).  

 

1.2 Um planejamento urbano participativo 

Anteriormente apresentamos uma forma de planejar a cidade pautada na 

dimensão estatal, da divisão dos espaços em territórios específicos para fins 

pragmáticos e de controle, de produção do espaço voltado para lógicas que 

perpassam interesses políticos e econômicos, mas e quando os processos de 

construção das cidades não perpassam as especificidades humanas? Para tanto, 

ainda que esta seja uma forma conflituosa na busca de consenso, “o planejamento 

participativo ou democrático” têm como foco experimentar a colaboração – ainda que 

mínima - dos próprios citadinos para implementar uma estrutura ou política urbana que 

seja no espaço das cidades. Gehl tece uma crítica que reforça a necessidade de 
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expandir o espaço de participação da “dimensão humana” no planejamento dos seus 

espaços de vida:  

Embora os problemas das cidades não sejam todos iguais nas várias 
partes do mundo e em diferentes níveis de desenvolvimento 
econômico, são mínimas as diferenças envolvidas na inclusão da 
dimensão humana no planejamento urbano. O mesmo padrão 
aparece em todo lugar, mas, sobretudo, no ultimo meio século, a 
dimensão humana foi seriamente negligenciada em sua relação com 
o desenvolvimento urbano (2015, p.229).  
 

O planejamento urbano democrático, interativo, como queira ser chamado, 

consiste em promover um projeto de cidade pautado em possibilidades, isto é, deixar 

espaços abertos para construção urbana de habitar a cidade de forma conjunta, em 

que diferentes atores – e diferentes interesses – possa influenciar nos moldes de fazer 

uma política pública urbana mais participativa. Esse processo e esse instrumento 

descentralizariam as decisões do Estado, expandindo nas cidades a possibilidade de 

criar e reproduzir espaços democráticos de interação humana. Os meios para tratar as 

questões urbanas através da participação humana podem ser extremamente 

proveitosos até mesmo para o Estado, pois o auxilio dos citadinos no processo 

decisório do meio urbano quando direcionados, apontam onde há carência de 

instrumentos urbanos e, portanto, onde os investimentos possam ser mais proveitosos 

e menos onerosos.  

Todas as pessoas têm em comum os aparelhos locomotores e 
sensoriais, opção de movimentos e padrões básicos de 
comportamento. Em mais larga medida do que conhecemos hoje, no 
futuro o planejamento urbano deve começar com as pessoas. É 
barato, simples saudável e sustentável construir cidades para as 
pessoas – bem como é uma política óbvia para atender aos desafios 
do século XXI. Já está mais do que na hora de redescobrirmos a 
dimensão humana no planejamento urbano – no mundo todo. (GEHL, 
2005, p. 229).  
 

No entanto, implementar o planejamento urbano interativo, não significa 

abandonar plenamente o planejamento tecnocrático que perpassa as condições 

racionais para organização urbana através do Estado, mas significa ser capaz de 

através da participação cidadã na construção urbana, promover a expansão e a 

manutenção das cidades modernas como uma “ação pública racional”, ou seja, o 

processo de tomada de decisão pautado no conhecimento e reconhecimento das 

necessidades e da realidade, que façam parte da cidade de modo a conhecer as 

carências e demandas, sem deixar os recursos e domínios técnico da execução de 

lado. (CARVALHO, 2009). Esse processo deixa de ver a cidade num sentido geral 

como um “caos”, uma “desordem” por natureza e passa valorizar os equipamentos 

urbanos e as disponibilidades sociais, de acordo as necessidades dos citadinos. 

Considerar a cidade sendo simplesmente um espaço caótico abre margens para que 
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todas as construções e disponibilidades urbanas fiquem a mercê de uma lógica 

mercadológica, processo este que é visto intensamente nas principais metrópoles do 

mundo.  

A técnica do planejamento urbano interativo ou democrático consiste em olhar 

a cidade para além daquilo que ela deve parecer esteticamente, e ressaltar aquilo que 

ela já é; deixar de ter como foco principal a estrutura física das cidades e tornar 

relevante o costume e as formas de uso dos espaços através do comportamento das 

pessoas. A visão hierárquica do planejamento urbano foi sendo contestado, passando 

então a levar o foco de analise e considerando como um meio alternativo para 

modelas os espaços, uma cidade composta pela diversificação dos equipamentos 

urbanos e seus respectivos usos, ressaltando “a heterogeneidades e complexidade 

das atividades que se superpõem no espaço urbano” (CARVALHO, p.38, 2009).   

Logo, é inevitável que se conceba e aceite que as relações sociais e os 

citadinos são capazes de criar “comunidades”, dentro da sociedade, isto é, formas de 

atuação para além dos mecanismos de controle estatal. Portanto, é importante buscar 

ferramentas e análises que saibam identificar os mecanismos que já operam na 

sociedade e na cidade, tal como afirmar que tanto os bairros quanto os centros 

urbanos se formam ou se destacam através da junção planejamento do solo e 

existência humana, é função de todo o corpo técnico e social que são responsáveis 

por esse planejamento. Segundo Carvalho: ”O planejador deve captar as preferências 

expressadas nos padrões de comportamento, nas obras culturais ou verbalizadas, a 

postura do planejador é compreender que os moradores sabem fazer a cidade” (p. 39, 

2009).  

Deste modo, para haver um equilíbrio na produção das cidades e 

ordenamento urbano, não se deve separar as seguintes dimensões: dimensões 

sociais do ambiente, o espaço público e sua importância de existência e de ocupação, 

valores das relações sociais nos ambiente urbanos, o conhecimento técnico cientifico 

e o patrimônio histórico. Esse mecanismo significa, portanto, aproximar o Estado – 

com toda sua capacidade, legitimidade e instrumentos – da sociedade civil, com toda 

sua necessidade e forma própria de promover o agrupamento ou o esvaziamento nos 

espaços urbanos.  

Diante das considerações expostas acima, pretende-se exemplificar através 

duas situações que envolvem o contexto de interiorização prisional em duas cidades 

relativamente próximas no interior paulista, são elas: Itirapina e Araraquara. Esses 

dois projetos de instalação de presídios são justificados resumidamente, a partir do 

contexto de um planejamento urbano tecnocrático, onde a população não foi 

consultada, mas o projeto foi amparado por alegações que vão desde que a instalação 
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do presídio traria compensação para o município de alguma forma, seja através do 

repasse estadual para o fundo de participação municipal, seja através de criação de 

empregos até para fomentar um espaço da cidade e urbanizar um bairro que até então 

era negligenciado.  

 

1.3 O caso das duas instalações prisionais em Itirapina: a não 

aceitação da segunda unidade 

Esse primeiro exemplo de intervenção urbana que transcorreu através da 

instalação de presídios em duas cidades do interior do Estado, porém, para retratar o 

segundo caso, o de Araraquara, usará uma seção só para isto, mas antes é 

importante ressaltar que o fenômeno de “interiorização prisional” será exposto com 

maior detalhamento na próxima seção do trabalho, mas julgou-se necessário 

exemplificar, como a partir desses dois casos que serão demonstrados nesse trabalho, 

o processo decisório que decorre do planejamento urbano impacta a vida das pessoas 

nos seus espaços de relacionamento.  

Segundo Giane Silvestre, em sua pesquisa de campo que se tornou o livro 

“Dias de Visita” a autora, entre tantos outros detalhamentos do campo, descreve como 

foi o processo de implementação dos dois presídios na cidade de Itirapina, sendo o 

primeiro “aceito” tranquilamente pela população local, pois enxergavam o presídio da 

mesma forma como enxergariam a chegada de uma indústria, ou um espaço onde 

seria lucrativo de alguma forma para a cidade, como a autora nos mostra em sua obra: 

“A recepção da penitenciária foi interpretada a partir do discurso do progresso, como a 

chegada de uma nova indústria, que traria movimento e desenvolvimento”. Enquanto o 

segundo obteve uma recusa da população e um processo distinto do que havia 

ocorrido no primeiro caso, sendo que a primeira penitenciária – assim como ocorrerá 

em Araraquara – é implementada antes do “boom” de construção prisional das outras 

unidades pelo interior, que se iniciam no final da década de 90.  

Somado a este contexto, a inauguração da unidade prisional de Itirapina 

ocorreu em Outubro de 1978, com o nome de “Dr. Antônio de Queiroz Filho”, este 

presídio seguia o modelo ressocializador, em que o trabalho árduo dentro – e logo 

abrangendo o espaço fora do presídio– seria capaz de transformar os detentos em 

indivíduos novamente prontos para serem reinseridos na sociedade (SILVESTRE 

2012).   

 
“A p1 de Itirapina fazia parte de um contexto de política penitenciária 
diferente da que assistimos atualmente, no qual o modelo de 
penitenciária estava inserido em um ideal ressocializador, que 
propunha uma “correção” dos presos, uma retirada da “vida 

Anais III Encontro PDPP -  Página 9



9 
 

criminosa” prezando a volta ao convívio social, sobretudo através da 
ética do trabalho (...) De acordo com os dados obtidos em entrevistas 
com os moradores, a partir da década de 1980 os detentos da p1 
desenvolviam diversos tipos de trabalhos na unidade, inclusive peças 
artesanais, as quais expunham e vendiam no jardim público da 
cidade. A população podia, além de adquirir os trabalhos expostos, 
encomendar outros objetos produzidos pelos detentos, fato que vai 
ao encontro dos preceitos do Secretário de Justiça na época, Manoel 
Pedro Pimentel, que promoveu uma gestão embasada em uma maior 
abertura à sociedade cível, facilitando, assim, uma maior politiza- ção 
da questão carcerária (Teixeira, 2006). Ainda segundo as entrevistas 
com moradores, alguns detentos também eram contratados pela 
população para realizar serviços de pedreiros, pintores e carpinteiros 
a um preço abaixo do mercado, e os presos se tornaram, nessa 
época, uma alternativa de mão de obra barata e disponível” (p.119, 
2012).  
 
 

O contexto da instalação do segundo presídio de segurança máxima de 

Itirapina, segundo Silvestre, já difere-se do primeiro e representa o que estamos nos 

propondo elucidar, que são os impactos que o Estado provoca ao centralizar as 

decisões de modificação urbana, espacial, causando transtorno na coesão da 

sociedade O impacto na cidade e no bairro a partir daquela construção trouxe um 

contexto diferente para aquele município, contexto este em que os muros do presídio 

reverberam insegurança, segregação espacial e social, intrinsecamente um 

sentimento latente de estigma em relação ao “outro” que agora faria parte do mesmo 

contexto urbano que os moradores, como demonstra a transcrição de uma reportagem 

de jornal, apresentada por Silvestre (p.133, 2012): “Não queremos aqui o presídio, ele 

causará um mal social muito grande na cidade, os empregos que por ventura virão 

não compensam este tipo de sacrifício, nossa contribuição está dada, temos aqui um 

grande presídio e basta. (Jornal da Região, 14/03/1997)” 

A unidade 2 faz parte do processo de interiorização do sistema prisional, pois 

ocorre em 1998, os citadinos já possuem uma recusa perante essa construção, pois 

os presos já estavam inseridos em um contexto de alta periculosidade e os muros das 

prisões da segunda unidade, não trariam somente os detentos, mas seus familiares, 

que carregam no corpo o estigma do crime cometido pelo seu parente (SILVESTRE 

2012). 

O caso de Araraquara será demonstrado individualmente na ultima seção do 

trabalho, pois é uma pesquisa que ainda está acontecendo, mas diante de alguns 

resultados parciais retirados tanto do campo, quanto de pesquisa documental, o 

contexto do presídio Araraquarense insere-se no mesmo que o de Itirapina, mas com 

diferenças a respeito de como a população vive atualmente vizinha dos muros 

prisionais. Antes deste caso, é preciso apontar o processo de construção e 
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interiorização o sistema prisional, iniciado na década de 90 e que se estende até o ano 

de 2017, com perspectiva de expansão contínua.  

 

 

2. A interiorização e construção do universo carcerário no 

estado de São Paulo 

A disseminação do medo e as formas de interação social fomentaram uma 

nova configuração do uso do espaço urbano. A insegurança naturalizada nessa 

sociedade do medo - pressionou as instituições - e o Estado, por sua vez, respondeu 

investindo em uma política de segurança pública voltada intensamente a construção 

de aparatos repressivos e prisionais, fomentando a política de execução penal. Isto é: 

aumentou-se o encarceramento e consequentemente necessitou-se de mais vagas, 

em uma estrutura perdulária e, reconhecidamente, ineficiente. Esse universo fez 

emergir outro processo que se intensificou no início da década de 90, o avanço das 

unidades prisionais rumo ao interior do estado de São Paulo, dando notoriedade à 

“interiorização do sistema prisional”. (SOUZA, 2008).  

Definir os motivos exatos que levaram a consolidação desse fenômeno não é 

tarefa simples, primeiramente porque há poucos trabalhos disponíveis que se 

debruçam exclusivamente nessa causa geográfica, política e social. Em segundo 

lugar, há uma complexa lógica por trás dessa expansão, que irá desde motivações 

políticas, estratégicas e de gestão territorial. Conforme Sabaini (2011), um dos motivos 

iniciais da pulverização das unidades prisionais para o interior de São Paulo pode ser 

explicado por acordos políticos realizados, com intuito de reposicionar o Estado como 

centro de poder dentro das prisões e desarticular qualquer tentativa de poder paralelo.  

A institucionalização da LEP 2, entre outras determinações à execução penal, 

teve como objetivo dar à pena de prisão mecanismos que possibilitassem – ao menos 

teoricamente – reabilitação do réu, logo, sugeriu-se que deslocando e regionalizando 

estrategicamente as prisões(e os presos), seria também a facilitar aproximação do 

condenado e família, fomentando, portanto, o processo de ressocialização social. 

Outra esfera a ser revitalizada, diz respeito ao espaço físico e acomodações das 

unidades. Dessa forma, aproveitou-se então a política de expansão e interiorização 

dos presídios para modernizar a arquitetura das novas unidades, focando na 

expansão da capacidade de vagas e na hipotética humanização das acomodações. Ao 

                                                             
2
A Lei 7.210 institucionalizada em 11 de Julho de 1984 passou a atribuir direitos ao preso e tinha como 

objetivo principal, ainda que teoricamente, a reinserção do detento na sociedade, após o cumprimento da 

pena. Para isso, o sistema carcerário e toda a dinâmica das políticas públicas envolvidas, teriam que ser 

revitalizadas e adequadas à Lei de Execução Penal (LEP).  
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mesmo tempo, como resultado dos traumas causados pelo Complexo do Carandiru, 

foi proposta unidades  com um número reduzido de vagas. O Governo do Estado de 

São Paulo, entre os anos de 1986 e 1992 criou 21 novos estabelecimentos prisionais, 

distribuídos em várias cidades do interior e na região metropolitana da capital. Este foi 

o início do processo de interiorização do sistema prisional paulista. (SANTOS, 2014).  

Ainda que as justificativas para a pulverização e aumento vertiginoso das 

unidades prisionais rumo ao interior de São Paulo, tenham se apoiado em uma 

política-ideologica e administrativamente necessária, o resultado que se vê 

atualmente, é como a política de segurança e do encarceramento massivo ainda é 

falha e superficial. A superficialidade dessa política pública é vista – uma entre tantas 

outras formas – no momento em que se analisa quantitativamente, por exemplo, o 

número de indivíduos condenados da Grande São Paulo (e região de Campinas) que 

são alocados, em números significativos para a região Oeste do Estado. Ou seja, 

distante do local de sua origem, forçando um deslocamento e gastos mais elevados 

para as famílias, que na grande maioria das vezes, estão entre as classes sociais mais 

carentes. 

Segundo Souza (2009), o processo de interiorização das unidades prisionais 

foi motivado teoricamente por uma política de “humanização dos espaços carcerários”, 

mas muito além dessa justificativa “humana”, o apoio dos municípios se deu 

principalmente por conta de uma “parceria” entre os poderes do Estado e município. É 

sabido que a descentralização dos poderes – institucionalizado na Constituição de 

1988 – deve ter sido uma das principais influências para que essa política de 

descentralização territorial dos presídios e, consequentemente para que a construção 

de novas unidades se tornasse legítima e legal perante a sociedade civil. Alegando-se 

não somente a segurança, mas também uma espécie de compensação econômica 

para os municípios, impactando diretamente aqueles de pequeno e médio porte: 

Este chamado processo de interiorização das Unidades Prisionais no estado 

foi acompanhado por diversas crises, violências e rebeliões e, sobretudo, pela 

descrença no papel/função das prisões por parte da sociedade. Contudo, interesses 

econômicos e políticos também se vincularam nesse processo de negociação entre 

estado e municípios. De acordo com Eda Góes (2004), o contexto econômico do País 

neste período da interiorização penitenciária (final da década de 1990) era de profunda 

estagnação e crise em vários setores da economia, materializada, sobretudo, no 

desemprego. Diversas pequenas e médias cidades do interior paulista vivenciaram 

este cenário, com o fechamento de fábricas e empresas. Em contrapartida, a 

construção destas novas unidades prisionais no interior do estado representou a 

geração de 18 mil novas vagas de empregos, resultantes de um investimento de 230 
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milhões de reais, segundo os dados de Góes (idem). Tais investimentos assumiram 

uma dimensão ainda muito mais significativa no âmbito municipal. Desta maneira, a 

implantação destas novas unidades penitenciárias no interior do estado acabou 

proporcionando um retorno financeiro que representou uma compensação material 

importante aos municípios, sobretudo para aqueles cuja economia estava estagnada 

pela crise econômica generalizada em que se encontrava o País naquele período. 

Todo este processo também foi permeado pelo discurso da geração de empregos 

diretos e indiretos e que foi explorado politicamente como um retorno, ou uma 

compensação que equilibraria os supostos malefícios da presença das prisões nos 

municípios, além de servir como peça de marketing para minimizar as possíveis 

resistências da comunidade. (SOUZA, 2009). 

Portanto, diante da exposição de algumas possíveis motivações que 

justificaram os investimentos em complexos carcerários, foi possível atribuir também 

como esse processo foi responsável por transformar as paisagens das cidades do 

interior de São Paulo, tanto pela presença de muralhas quanto pela dinâmica distinta 

que as unidades trazem para as cidades em que são instaladas.  

 

 

3. Um bairro entre muros: O caso de Araraquara e as 

primeiras impressões do campo 

O presídio nomeado “Dr. Sebastião Martins Silveira”, foi inaugurado no ano 

de 1977, no mês de Agosto – provavelmente uma referência de inovação que a cidade 

estaria ganhando no mês do seu aniversário (22 de Agosto). A instalação e 

inauguração desse presídio traz consigo um pacto que estava sendo construído com a 

população, pois o poder público qualificou aquela construção como algo diferente 

daquilo que se sabia a respeito de penitenciárias, pois esta de Araraquara, ainda que 

de segurança máxima e a principio, voltada para regime fechado, possuía um caráter 

especial, denominado “prisão modelo”. 

O conceito de prisão modelo perpassa outro tipo de cumprimento de pena, 

isto é, asseguravam que os detentos encaminhados para essa prisão teriam todo o 

suporte físico e emocional para reconstruírem sua vida e então, serem reinseridos 

socialmente, a partir do aproveitamento da estrutura física oferecida pelo presídio, tal 

como oficinas de trabalho diversificado, campo de futebol, refeitório, espaços de lazer, 

espaços estes que corroboravam para a reconstrução social do interno. Porém, não se 

pode desconsiderar o fato de que, no primeiro momento de inauguração desse 

espaço, o país ainda estava na ditadura militar e depois desse período obscuro, a 
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reabertura política traria consigo modificações sociais e obviamente legislativas. 

Portanto, caracterizar os presídios instalados no interior do Estado antes da década de 

90 e mostrar o panorama de como essas estruturas tinham a intenção – e condição-  

de cumprirem o papel de reconstrução e reinserção social, é  também conceber que, 

como já foi dito, depois do evento do Carandiru, as leis penais e os presídios passam 

a ter outro propósito à partir dessa década, e isto, evidentemente, mudou não somente 

a cosmologia a respeito dessas construções prisionais, mas modificou o sentido e 

cumprimento da pena, aumentou de modo exponencial a população carcerária, logo, a 

necessidade de ampliação do espaço prisional, que obviamente impactou na rotina da 

população que têm como vizinho esse espaço carcerário.  

Vale ressaltar que os impactos possivelmente sentidos pela população 

vizinha do presídio foram ampliados em momentos de caos da segurança pública do 

país, momentos estes de instabilidade que impactam diretamente na vida dessas 

pessoas do bairro, como ocorreu em Araraquara no ano de 2001 e 20053, provocadas 

basicamente pela superpopulação carcerária, e consequentemente, por disputadas de 

território entre facções criminosas, que conforme sabido e divulgado pela mídia, atuam 

nas prisões desde o final da década de 90, mas este é também um processo histórico 

complexo que não há espaço para discorrer neste trabalho.  

Por isso, são esses registros de campo na cidade de Araraquara que se 

pretende expor brevemente, para que se possa compreender como uma estrutura 

física transcende os muros e invade o espaço privado da vizinhança local, provocando 

impactos físicos (locomoção, barreira e confronto territorial, etc..) e sensitivo 

(insegurança, medo, desprezo, etc..). “Os espaços arquitetônicos são capazes de 

provocar certo tipo de emoção.” (TUAN, 1980).  

 

 

 

 

                                                             
3 A penitenciária de Araraquara ficou em evidência por abrigar alguns detentos que estavam sendo 
falados na mídia, os “famosos” no mundo criminal, tal como o  líder numero 1 do PCC , o Marcola, assim 
como o médico Osmani Ramos que ficou preso no Carandiru e presenciou a transição política das 
penitenciárias, assim como a expansão do PCC. Além disso, tanto em 2001 quando correu uma rebelião 
onde houve a morte de um preso causada pela disputa territorial do PCC com outra facção criminosa, 
quanto em 2005, em que iniciou  a rebelião na Penitenciária de Araraquara e  espraiou-se para o 
restante do Estado (DIAS, 2013).Essa rebelião de 2005 foi responsável por colocar o presídio Dr. 
Sebastião Martins Silveira em evidência na mídia, pois a superpopulação e falta de vagas era tão 
extrema, assim como as condições extremamente violentas para a sobrevivência dos presos era 
precária, viviam em uma disputa constante entre as facções. Depois dessa ultima grande rebelião, foi 
instaurada uma investigação do Ministério Público, e então foi ordenado que o presídio passasse por 
mudanças, aumentasse o número de vagas e reconstruísse aquilo que foi perdido durante o momento 
caótico de 2005. A penitenciária foi reinaugurada em 2009.  
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3.1 A teoria e a entrada no campo 

Trabalhar no âmbito urbano remete necessariamente lidar com a maior 

quantidade possível de informações, isto é, manter um olhar aberto a todas as 

particularidades locais e posteriormente ser capaz de elaborar um contexto geral do 

objeto que é estudado.O ambiente prisional ao simples fato de existir, conta com pré-

conceitos generalizados e, logo, acaba cercado de informações ocultas e sigilosas por 

parte dos dirigentes e do poder público; mas, quando nos colocamos como ouvinte 

dos moradores do bairro (CARDOSO), a possibilidade de captar a dinâmica de dentro 

e fora dos muros prisionais, é maior do que se fossemos direto aos representantes 

públicos desta estrutura prisional. Por isso, a etnografia urbana/pesquisa qualitativa foi 

a metodologia chave para contextualizar a esfera macro que abrange 

necessariamente a posição do Estado, isto é, pública, com a esfera micro, isto é, a 

rotina dos citadinos. 

Por isso, escolheu-se para iniciar o campo, um evento que é capaz de 

evidenciar a interação entre o poder público – municipal – e o poder “privado” – do 

bairro -, que é o Orçamento Participativo. Sem nos estendermos em relação à esse 

espaço de participação, é importante ressaltar que esse projeto público traz a tona as 

particularidades e carências do bairro, para a prefeitura. Esse evento foi escolhido, 

pela pesquisadora por quatro motivos principais: 

a) Era um momento oportuno para entrar no Bairro, e apresentar a pesquisa, pois 

ali os moradores que compareceram, estavam interessados na dinâmica política e 

institucional que perpassava o bairro que eles compõem.  

b) Como foi dito, o espaço prisional mais afasta as pessoas de falarem a respeito, 

do que aproxima, por isso, o espaço do Orçamento Participativo daria a possibilidade 

de reconhecer quem eram as lideranças do bairro, e que por consequência, sabiam a 

respeito das movimentações e dinâmica local. 

c) Deduzir, a partir das carências expostas no evento, se havia alguma interação 

direta com a penitenciária, e provou-se que sim. 

d) A partir da metodologia “snowball”, conhecer uma ou duas lideranças de bairro, 

poderia resultar na aproximação – por meio de indicação inicial - com outros 

moradores e outros personagens também relevantes para a pesquisa, desde 

moradores a comerciantes, foi o que aconteceu.  

O orçamento participativo possibilitou que a pesquisadora se afastasse do 

objeto como moradora local, ou seja, parte dos araraquarenses, e se atentasse 

somente ao bairro, pois tudo que foi levantado naquela reunião, não dizia respeito à 
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cidade, mas ao bairro como estrutura isolada do restante. Segundo Rolnik, este olhar 

distanciado, é necessário para a pesquisa, mas é também problemático para a coesão 

das cidades:  

É como se a cidade fosse um imenso quebra-cabeças, feito de peças 
diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e se sente 
estrangeiro nos demais. É a este movimento de separação das 
classes sociais e funções no espaço urbano que os estudiosos da 
cidade chamam de segregação espacial. [...] É como se a cidade 
fosse demarcada por cercas, fronteiras imaginárias, que definem o 
lugar de cada coisa e de cada um dos moradores. (1998, p.40-41).  

 

Para além das especificidades metodológicas que o bairro e o objeto de 

estudo impõem para a pesquisadora, tais como o afastamento da cosmologia das 

impressões da cidade, sendo a pesquisadora também uma araraquarense, 

seguiremos abaixo apresentando, a partir da transcrição de algumas falas com os 

atores selecionados no Orçamento Participativo, como têm se construído o resultado 

dessa pesquisa. As entrevistas foram gravadas na casa desses moradores, que ao 

apresentar a intenção do estudo, fizeram o convite e foram profundamente atenciosos 

em colaborar para que as impressões objetivas e subjetivas como vizinhos do presídio 

pudessem ser captadas.  

 

3.2 Os vizinhos de muro 

Ao definir o evento do Orçamento Participativo (O.P) como ponto inicial e 

estratégico da minha pesquisa, tive em mente que eu deveria me manter atenta e 

aberta à todas as informações que viriam até mim, por isso, decidi ir de ônibus até o 

local (Jardim Pinheiros/Araraquara), isso me permitiria saber como funcionava – ainda 

que em um período delimitado - o transporte público em um horário considerado de 

“pico”, isto é, por volta das 18h, mas além disso, permitiria que eu me mantivesse ora 

parte, ora afastada do objeto, sendo araraquarense, sempre há informações pessoais 

que chegam até mim quando conto para familiares ou pessoas próximas a temática da 

pesquisa.Portanto, sair do meu bairro – que localiza-se na parte central do município – 

de ônibus, ir até outro bairro reconhecido como periférico, possibilitou que eu me 

desligasse das referencias que tenho da cidade desde que nasci.  

Desci próximo ao lugar, uma escola municipal, onde aconteceria o encontro, 

devo dizer que o bairro não é tão iluminado, considerando que a escola em questão 

está há dois quarteirões da Penitenciária, lá sim, as vias possuem iluminação pública. 

Assim que cheguei me apresentei a um dos responsáveis por receber e marcar o 

nome dos moradores e de qual rua do bairro cada um pertence, então, ao explicar  

que minha intenção naquele espaço, que era saber como os moradores sentiam e 
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percebiam a presença da penitenciária, o agente da prefeitura logo disse: “ Ah! Com 

certeza eles vão reclamar de alguma coisa dali”.  

Como foi exposta anteriormente, a menção à penitenciária, sempre gera 

algum comentário, e para não relatar todos os detalhes do O.P - que não é o foco 

principal, mas é importante colocá-lo pois foi o ponto inicial da pesquisa – rapidamente 

organizados, os moradores, por ordem, começaram a manifestar as suas principais 

queixas. Logo identifiquei e selecionei a moradora 01, que chamarei de Helena e 02 

que chamarei de Janaína, pois elas se mostraram articulada com o restante do bairro, 

já participavam de uma organização de moradores e a Helena cedia a casa dela para 

reuniões. É importante ressaltar que quando fui até a casa dela, primeiro participei de 

uma reunião do conselho gestor do bairro Jardim Pinheiros, e depois pude conversar, 

sem fazer muitas perguntas diretas ou fechadas, somente semi-estruturadas, iniciei a 

conversa pedindo que ela me falasse como era viver no bairro da penitenciária, e se 

aquilo que tinha algum impacto pra Helena: 

Pra mim e pra gente que mora nessa avenida, o impacto é bem 
grande, porque é que nem eu falei, a gente não pode parar o carro do 
outro lado, porque eles não colocam os carros no espaço deles, eles 
usam a nossa rua, usam os dois lados da rua. E tem placas que é 
proibido estacionar do lado de lá, agora vai a gente parar lá que a 
gente leva uma multa. De final de semana o movimento é grande, de 
sábado nem tanto, mais é de domingo. Sábado eu saí e cheguei seis 
horas da manhã na minha casa e já tinha gente aqui em frente, 
atravessando a rua... no maior sossego,a gente tem que esperar com 
a maior paciência como se a rua fosse deles. O ônibus ás vezes não 
consegue parar no ponto,porque o carro deles atrapalha, bloqueia a 
rua aqui. Fora que eles param no meio do canteiro, onde tem uma 
sombra eles colocam o carro. E eles têm o espaço deles, porque 
aquele espaço foi feito pra isso. Só que ninguém fiscaliza. A sujeira 
que eles deixam, um pessoal daqui que mora acaba pegando, mas 
vem até aqui na frente da minha casa. Fralda suja marmitex. Eles 
também param o carro na minha sombra, e a gente não sabem quem 
é né? Antes eles ficavam aqui e faziam as necessidades na rua, 
traziam colchonetes e colocavam nas ruas, em frente às casas, agora 
com o espaço ali da frente eles têm banheiro e podem dormir ali 
[espaço construído e cedido pela prefeitura de Araraquara, é um 
grande gramado, com uma construção que parece uma pequena 
casa, onde há banheiros para serem compartilhados e apenas uma 
cozinha]. 
(Moradora 01 – Helena) 

 

Quis saber também a respeito de como é a relação entre moradores e 

familiares dos presos, vale ressaltar que, tanto no O.P quanto durante essa primeira 

entrevista, os moradores se referem e se distanciam dos familiares dos presos 

utilizando-se dos pronomes eles em oposição ao nós. Ou seja, durante o a conversa, o 

incomodo não parece ocorrer só pela forma “caótica” que o bairro fica aos finais de 

semana, mas por serem sempre estrangeiros na rotina daquele bairro (MAGNANI).  

Anais III Encontro PDPP -  Página 17



17 
 

Eles não mexem com nós... mas elas falam uma coisas 
absurdas aqui na rua, elas falam o que der na cabeça elas 
falam o que aconteceu e o que fizeram lá dentro... De final de 
semana a gente não sai, fica só aqui. Não deixo meu filho de 
12 anos sair, ele só vai na casa do amiguinho dele, dentro de 
casa, eles só deixam eles virem pra cá de bicicleta, e só saem 
quando acaba o horário de visita.  

(Moradora 01 – Helena) 

 

A Helena expõe outros pontos de vista a respeito da penitenciária, mas indo 

de encontro com aquilo que foi proposto nesse trabalho, que no geral é compreender 

como o planejamento não-democrático das cidades, e as construções que nesses 

espaços se fixam, pelo viés do espaço prisional, impactam na rotina e nas formas de 

vivenciar o bairro, através de seus moradores. A Janaína também foi extremamente 

solícita, mas meu primeiro contato próximo com ela, diferentemente da Helena que 

logo no O.P, – e por isso fui convidada para ir até sua casa – com a Janaína, foi nesse 

encontro entre moradores que pude apresentar melhor o que eu estava precisando, e 

duas semanas depois, em um sábado pela manhã ela me recebeu em sua casa. 

A dinâmica da conversa foi bem parecida com a de Helena, eu estava mais 

para ouvi-las e no máximo, guiá-las de volta para o assunto, mas não foi necessário, 

elas não somente convivem e compreendem o que significa aquele espaço murado, 

mas também questionam a dinâmica interna e as responsabilidades do poder 

municipal no entorno do presídio, portanto, no bairro.  

 

A penitenciária? Na minha vida não muda muita coisa, mas assim, a 
gente fica com insegurança, porque é muita gente estranha que vem 
de lá pra cá, são pessoas de outras cidades, outros estados. São 
pessoas diferentes no bairro, eu moro 23 anos mais ou menos aqui... 
Eu acho um absurdo que tem gente de fora pra visitar a penitenciária 
[e o CDP] os dias são diferentes pra visita do CDP ali dentro. De 
domingo a visita na penitenciária, tem gente que passa a noite aqui, 
tem gente que dorme na beira do bar que fica na esquina. Tinha 
gente ontem (sexta-feira), às nove horas da noite se ajeitando em 
frente ao bar ali... Tem gente que vem de carro, tem o 
estacionamento ali pra eles, mas são  poucos que utilizam. Porque a 
pessoa que abre ali o estacionamento, não sei que horas ele abre, e 
depois que abre não sai... É difícil, o pessoal quer comer. Ai eles 
param ali na outra avenida com o carro, dos dois lados, o ônibus não 
passa, os carros não passam mais... Eles param no meio da guia pra 
ter sombra, dormem no carro, faz piquenique aqui na pracinha, e 
deixam tudo jogado depois. A gente sabe que, além disso, tem muita 
gente que vem e tenta entrar com droga, ai elas usam o banheiro do 
bar ali... Eu do bairro, não vou ali naquele bar comprar nada. O receio 
de a gente ir ali não é por conta das mulheres deles que ficam ali, 
mas das pessoas que passam as drogas. Tem gente ali de perto, que 
mudou a vida por causa da penitenciária, abriu uma marmitaria pra 
vender pras mulheres que vem de final de semana, fazem almoço, 
fornecem o banheiro pra elas. 
(Moradora 02, Janaína) 
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A Janaína, além de saber e ser bastante articulada em seu bairro, também 

sabe a respeito da história da cidade, então ela me confirma uma das minhas 

hipóteses a respeito da penitenciária: ela não foi construída e fixou-se naquele espaço 

meramente por estar afastada do centro – determinando de vez que aquela seria uma 

região periférica - ou por acordos políticos da época, mas porque aquele espaço 

precisava ser urbanizado, asfaltado, loteado e que houvesse um investimento em 

equipamentos urbanos, e voltasse os olhares do poder público.  

A cidade começou a crescer no centro, quando aqui começou só 
tinham 4 ruas, ai veio o Jardim Pinheiros, o ônibus não passava aqui, 
aqui era pura terra. Isso aqui não tinha asfalto não, eu tinha 10 anos, 
eu tinha medo de vir pra cá na casa da minha amiga. Eu tinha 3 anos 
quando a penitenciária foi feita, o bairro na verdade começou a 
crescer depois de 1984, os moradores mais velhos mesmo, nem 
existem mais. A população começou a chegar pra cá por causa da 
penitenciária, daí começou chegar as coisas pra suprir as 
necessidades, comércio etc... Para passar ônibus aqui a população 
do bairro teve que lutar. 
(Moradora 02 – Janaína) 

 

Diante desses relatos, é de suma importância compreender a dimensão 

simbólica dos espaços construídos na cidade, é ressaltar que para além do espaço 

físico, há uma estrutura de poder que estão para “além-muros” e atuam na rotina de 

um bairro, e logo, na vida privada desses moradores. De um lado temos a garantia do 

Estado de segurança e prisão para os que infringem a lei, logo, os muros representam 

que o perigo esta isolado do lado “de dentro”, do outro temos a incerteza dos 

moradores quanto à população – advindas dos detentos – que circulam pelas suas 

ruas aos finais de semana, mas ainda mais complexo, é que esta dinâmica só ocorre 

porque casas e a prisão, tornaram-se vizinhos de muro.  
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Considerações Finais 

Este trabalho teve como intuito perpassar a problemática em torno das formas 

de se planejar as cidades, que impactam de forma sócio-política-econômica não só os 

municípios, mas a dinâmica na esfera privada no cotidiano dos citadinos. Essas 

decisões políticas são responsáveis por definir os investimentos públicos nas cidades, 

mas também, através de construções físicas em determinados bairros, caracterizá-lo – 

por exemplo, como centro ou periferia - tal como ocorreu com o Jardim Pinheiros e sua 

penitenciária. Construções estas que determinam também a sensação e a ocupação 

das ruas de um espaço urbano, e a partir de decisões unilaterais, fomentam a 

segregação urbana. Por isso, através desses questionamentos levantados e de um 

trabalho que ainda esta em curso, pretendeu-se articular políticas urbanas, que em 

ultima instancia são políticas públicas da cidade, com a política de segurança pública-

criminal do Estado de São Paulo, que ao se entrelaçarem, materializaram-se em 

construções prisionais pelo interior do Estado e consequentemente, fizeram os muros 

dos espaços carcerários terem um papel determinante nas ruas e rotina dos bairros. 
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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a tendência expansionista no direito penal 
contemporâneo, procurando compreender se a dificuldade na consolidação de direitos sociais 
tem alguma relação com a criminalidade. Para tanto, é necessário identificar sintomas sociais 
que ajudariam na compreensão do direito penal e do discurso da emergência postos como 
soluções para o fenômeno da criminalidade contemporânea. Como resultados, pode-se 
verificar que a dificuldade em se consolidar direitos sociais aparece como combustível para a 
inserção do sujeito na criminalidade, recorrendo-se ao direito penal como meio eficaz de 
controle do crime, crescendo o apoio popular a legislações penais mais rígidas, o que lhe 
confere ares de legitimidade. É nesse contexto que práticas criminais autoritárias e severas, 
como a redução da maioridade penal, a criminalização dos movimentos sociais, a instituição 
da pena de morte, a prisão perpétua e o aumento das penas dos crimes já existentes ganham 
força. Conclui-se que esse direito penal emergencial e simbólico, no Brasil contemporâneo, 
se revela como um entrave à promoção da cidadania e da efetivação de direitos sociais. Por 
fim, ressalta-se que, apesar da produção legislativa e da prática jurídica não estarem pautadas 
por um discurso emancipatório e de transformação social, as críticas voltadas à ordem jurídica 
dominante constituem certo avanço. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Direitos sociais. Criminalidade. Direito penal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil contemporâneo, verifica-se a tendência de um direito penal autoritário, 

simbólico e emergencial, como uma das formas de controle da criminalidade. E, na medida 

em que há lacunas no estudo científico do direito, é importante iniciar um debate sobre o 

pensamento jurídico na sociedade contemporânea, analisando o direito de um ponto de vista 

crítico e vinculado às condições socioeconômicas atuais.  

Desse modo, o objetivo do trabalho é analisar a tendência expansionista do direito 

penal contemporâneo, procurando compreender se a dificuldade na consolidação de direitos 

sociais tem alguma relação com a criminalidade e como se dá, nesse contexto, a resposta 

estatal e da sociedade a este fenômeno.   

Para tanto, na tentativa de identificar e analisar criticamente o direito penal e o 

discurso punitivista do Estado contemporâneo, parte-se de um referencial teórico a partir de 

autores como Robert Castel, Boaventura de Souza Santos, Florestan Fernandes e Jessé 

Souza, que evidenciam a existência de uma classe dominante, o que torna as lutas pelas 

conquistas sociais mais difíceis e aprofunda o desenvolvimento social desigual, sendo 

possível identificar o direito penal como instrumento dessa dominação.  

Também são apresentados alguns apontamentos levantados por juristas 

brasileiros como Fernando Rocha e Alice Bianchini, ao partirem da ideia de que, em grande 

medida, o direito não é suficiente para assegurar as condições materiais de desenvolvimento 

e existência social, quando, por outro lado, acaba servindo como instrumento de dominação, 

agora, uma dominação através das instâncias legislativas, especialmente no âmbito criminal, 

já que o direito penal é um dos principais aparelhos ideológicos do Estado. 

Com a análise do tema proposto, procura-se contribuir para a elucidação dos reais 

contornos e da amplitude de um problema da sociedade contemporânea, que perpassa, 

sobretudo, pelas instituições executivas, legislativas e também sociais, gerando distorções, 

bem como a perda da legitimidade do próprio sistema penal brasileiro. Até porque, muitos 

avanços em relação à legislação penal e à sua aplicação foram conquistados por meio de 

estudos de penalistas comprometidos com os postulados constitucionais e com uma visão 

humanista do direito penal. 
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Crítica à ideologia jurídica 

 

 

Inicialmente, é necessário demonstrar como se dão as relações do direito, com as 

condições materiais de desenvolvimento e existência social no contexto do sistema 

econômico capitalista, para então vincular uma crítica ao discurso estatal punitivista, simbólico 

e de emergência, à necessidade de uma prática social no âmbito da defesa dos direitos sociais 

dos espoliados pelo capital. 

Assim, as relações jurídicas não podem ser compreendidas a partir de si mesmas, 

já que tem sua origem nas condições materiais de vida, devendo a anatomia da sociedade 

civil ser buscada na economia política. Foi o que entendeu Marx (2005) ao criticar a filosofia 

do direito desenvolvida por Hegel. 

Gomes (2016) explica que, com a formação do Estado moderno, a partir do século 

XVI, o direito estatal paulatinamente foi-se impondo, até que, com a Revolução Francesa, no 

final do século XVIII, todas as demais fontes do direito, como os costumes, foram afastadas, 

prevalecendo-se o legalismo retratado pela classe burguesa. O discurso então inaugurado 

pelos revolucionários franceses era o de que essa legislação em nada se parecia com às leis 

antigas, que eram instrumentos de opressão e mantenedoras dos privilégios da nobreza. O 

direito agora era aquele capaz de defender a liberdade, enquanto garante dos direitos do 

homem então proclamados. 

Contudo, o assentamento do Estado moderno no postulado da legalidade e da 

segurança jurídica não é suficiente para assegurar uma verdadeira proteção à pessoa 

humana diante do poder estatal, mas, ao contrário, o direito se constitui em instrumento de 

dominação (GOMES, 2016).   

O problema é que, no contexto do capitalismo contemporâneo, o direito herdou do 

discurso do legalismo ideias conservadoras a serviço de uma classe dominante, o que nem 

todos conseguem observar, e as correntes críticas são afastadas em nome da segurança 

jurídica, vez que a sociedade, para desenvolver-se numa lógica capitalista, necessita de uma 

certa previsibilidade na elaboração, interpretação e aplicação das regras, através dos poderes 

legislativo, executivo e judiciário. 

A fim de romper com esse conservadorismo jurídico, as concepções 

tradicionalmente críticas do direito se propõem a pensar, de forma mais ampla, o fenômeno 

jurídico, numa tentativa de torna-lo, portanto, mais justo e democrático, tanto na sua criação, 

como na sua interpretação e aplicação, e voltado às necessidades das classes populares. 

Pensa-se resgatar a ideia do direito como instrumento emancipatório e de transformação da 

realidade social, como alerta Santos (1996).  
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Ademais, ainda buscando a construção de uma crítica da ideologia jurídica, é 

preciso considerar o pensamento de Florestan Fernandes (1987), que trouxe significativas 

contribuições teóricas para o pensamento sociológico e político brasileiro. Partindo do estudo 

da revolução burguesa no Brasil, por entender que a compreensão desta permite conhecer 

melhor o mundo em que se está inserido, o autor evidenciou o momento em que a burguesia 

passa a ser a classe dominante, tornando as lutas pelas conquistas sociais mais difíceis.  

Apesar de haver um deslocamento do objeto da análise em Florestan, já que ele 

analisa o capitalismo global, esta análise parte da realidade do capitalismo no Brasil, e sua 

estrutura de dependência, e de uma discussão que envolve, principalmente, a centralidade 

das relações de classe, a partir da dominação autocrática-burguesa e da articulação de grupos 

internos e externos ao país que mantêm e aprofundam o desenvolvimento social desigual e 

os desafios sociais (FERNANDES, 1987).  

A partir de uma análise dialética, o autor salienta que a burguesia local não 

assume, aqui, o papel de instrumento de modernidade ou de rompimento com a antiga 

estrutura colonial. O que permite dizer que a implantação e o desenvolvimento do capitalismo 

fortalecem uma classe social que só reconhece direitos para si e que não abre espaço para 

as demais classes poderem se desenvolver autonomamente. Portanto, há aqui uma 

assimetria social interna e uma dependência externa - dois fatores que caracterizam o 

capitalismo dependente, mantendo a população à margem dos ideais de liberdade, igualdade 

e fraternidade.  

Chega-se, então, a um resultado inevitável de exploração e desigualdade, 

corroborando a lógica da democracia restrita de Fernandes (1987), a democracia “deles”, da 

qual a grande parte da população está excluída, seja um contexto global, seja em um contexto 

local. 

No mesmo sentido, Souza (2004) também analisa as mazelas sociais do Brasil, o 

apresentando como país periférico, de “grande desigualdade social e sua naturalização, 

marginalização em massa de setores expressivos da população e dificuldades de 

consolidação de uma ordem democrática e de um mercado competitivo e eficiente”. 

Aqui é possível relacionar a teoria dos sociólogos brasileiros com a crítica ao 

direito penal contemporâneo, na medida em que se identifica uma contradição da ciência do 

direito ao servir, tanto como instrumento para conquistas democráticas, mormente no que diz 

respeito à concretização de direitos sociais, para uma sociedade menos desigual e um direito 

menos ligado aos interesses das classes dominantes e mais democrático; como instrumento 

de manutenção de desigualdades sociais e de privilégios, mantido e controlado pela classe 

burguesa capitalista, para manutenção dos privilégios de classe e das desigualdades sociais, 

ou seja, na manutenção da democracia restrita “deles”. 
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Por fim, apesar da produção legislativa e da prática jurídica não estarem pautadas 

por esse discurso emancipatório e transformador, as críticas voltadas à ordem jurídica 

dominante constituem certo avanço. Diante desse ponto, é possível entender como se dá a 

tomada de posição frente ao fato social reprovável, o que caracteriza a norma jurídica penal. 

 

 

Crise no direito penal contemporâneo 

 

 

Como visto, o ordenamento jurídico resulta do esforço protetivo do sistema de 

valores imposto à sociedade, em dado momento histórico. O direito, como instrumento de 

controle social, visa realizar finalidades práticas e mostra-se variável de acordo com a 

conveniência da política social adotada pelo Estado. A opção política faz nascer um discurso 

institucional de justificação que pretende harmonizar os mecanismos de proteção aos valores 

tidos como mais importantes, ensejando, por outro lado, o nascimento de um contradiscurso, 

que exerce a crítica desses valores e denuncia a ilegitimidade do exercício do poder (ROCHA, 

2002). 

Uma das funções propaladas do direito penal é a proteção do indivíduo das 

reações sociais que o crime desencadeia, através de uma norma eficaz (crença no Judiciário) 

e justa (respeito ao direito penal). Contudo, nota-se que a sociedade brasileira vive envolta 

por uma ‘sensação de impunidade’, com o entendimento generalizado de que o direito penal 

brasileiro é fraco. E, de fato, há uma crise do ideal ressocializador do Estado e do próprio 

direito penal: 

 

Questiona-se a justificação do recurso, por parte do Estado, ao seu 
instrumento mais poderoso – o Direito penal. É o próprio Direito penal 
que está sendo colocado à prova, sob o aspecto, principalmente, de 
sua autêntica utilidade social. No que tange a tais crises, percebe-se, 
sem esforço, dois movimentos que se repulsam, convivendo 
concomitantemente em um mesmo espaço social. Em algumas 
ocasiões, prima-se por uma legislação nitidamente simbólica, 
carregada de ceticismo em relação ao ideal ressocializador, fazendo 
da pena uma função em si mesma, o que a reconduz à ideia de 
castigo, desprezando o fato de o Direito penal ser incapaz de exercer, 
por si só, o papel que se lhe atribui (de diminuição da violência). De 
outro lado, vê-se, em ocasiões mais raras, a preocupação do 
legislador, quando na sua tarefa criadora, com direitos e garantias do 
cidadão (BIANCHINI, 2009, p. 15).  

 

Rocha (2002, p. 06) acrescenta que: 
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No campo específico do direito penal, a manifestação política não se 
verifica somente quando da eleição dos bens e interesses que irão 
receber a tutela jurídico-penal, mas também nas escolhas das 
estratégias de combate às condutas que violam a proteção jurídica, 
em especial, na dimensão da resposta estatal ao fato punível. Desse 
modo, a política jurídico-criminal ainda deve estabelecer orientação 
coerente para a aplicação concreta do ordenamento jurídico, de modo 
a harmonizar a intervenção repressiva com os objetivos sociais 
prioritários. 

 

Bianchini (2009) explica que caracterizar as finalidades do direito penal tem sido 

tarefa que se destaca, antes de tudo, pelas significativas controvérsias que desencadeia. Isto 

traz, por via de consequência, discussões acerca da legitimidade, e propicia, também, que 

sejam criadas leis com conteúdos ideológicos contrários, ao sabor do jogo de forças ao qual 

foi submetido determinado desencontro de opiniões, com desprezo a princípios já 

universalmente consagrados. 

Uma verificação da história mostra que o direito penal serviu (e continua servindo) 

de instrumento de dominação. Seus mecanismos, por permitirem interferências das mais 

variadas ordens (e aqui se pretende incluir a opinião pública, o apelo midiático e as propostas 

eleitoreiras),  

 

[...] o que deveria ser visto como qualidade, por propiciarem o 
processo de diálogo entre direito e sociedade, acabaram se 
transformando em instrumentos de grupos hegemônicos. Estes 
interesses excludentes estabelecem-se desde o processo legislativo, 
olvidando os da grande parcela de excluídos, aos quais se faz sobrar, 
tão só, a submissão à lei (BIANCHINI, 2009, p. 19).      

 

Gomes (2016), ao aproximar as dimensões da opinião pública e da mídia com a 

produção legislativa penal, explica que há uma relação direta entre as atitudes punitivistas e 

o contato com os meios de comunicação que dedicam especial atenção à criminalidade, 

sobretudo se tais meios dispensam tratamento sensacionalista e preconizam severidade 

diante da prática de crimes. 

Como consequência, Pastana (2007, p. 42) constata a “adoção, pelos recentes 

governos democráticos brasileiros, de uma política penal de exceção contrária às noções de 

democracia e cidadania e que coloca novamente a questão social como um caso de polícia” 

e acrescenta que:  

 

Tal onipresença penal demanda reformas institucionais apresentadas 
como tentativas de dar conta do suposto aumento da criminalidade 
violenta e do sentimento de insegurança que se verifica no âmago da 
sociedade civil. A pressão da opinião pública, amplificada pelos meios 
de comunicação de massa, aponta para o aumento do controle penal, 
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tendo como paradigma preferencial o fortalecimento e a severidade no 
trato com o crime e o encarceramento em massa das classes 
subalternas. 

  

Assim, a função desejável e a real serventia do direito penal é, frequentemente, 

encoberta por processos dissimulados, caracterizando o que parte da doutrina chama de 

‘função simbólica’, de ‘populismo penal legislativo’, de ‘legislação álibi’ ou ‘inflação legislativa 

penal’.  

Zaffaroni afirma que:  

 

Como em qualquer emergência, à medida que a situação vai se 
tornando insustentável, começa a operar-se a evasão mediante 
mecanismos negadores que, em nosso caso, aparentam conservar a 
antiga segurança, embora reconheçam-se problemas que costumam 
ser deixados de lado, através de uma delimitação discursiva arbitrária 
que evita confrontar a crise. (ZAFFARONI, 2012, p. 13) 

 

Contudo, Bianchini (2009, p. 20) entende que um Estado Social e Democrático de 

Direito não pode se estabelecer a partir da função simbólica exercida pelo direito penal, 

embora não se possa negar sua existência, porque cria a ilusão de que soluções foram 

encaminhadas. Ademais,  

 

O elemento símbolo das manifestações da lei penal é um dado de 
realidade que, no entanto, implica sério prejuízo social, quando se 
transforma em função a ser incrementada pelo Estado, porque não é 
verdade – insiste-se – que o Direito penal, isoladamente, possa 
alcançar o seu declarado objetivo, que é o de proteger a sociedade 
(BIANCHINI, 2009, p. 20).  

 

De acordo com Silva Sanchéz (2002), uma nova norma ou incremento de uma já 

existente, caso não se mostre eficaz, ou na hipótese de não ser aplicada, retira do 

ordenamento toda confiança que a população nele depositou. Desta forma, a função simbólica 

é rechaçável, pois, em curto prazo, cumpre funções promocionais, mas, em prazo mais 

dilatado, redunda na perda da confiança no sistema penal.  

Além disso, Bianchini (2009, p. 21) acrescenta que: 

 

Outro malefício ligado a esta situação é representado pelo fato de que 
a articulação de uma aparência de eficácia, fundada em medidas 
fáceis de política criminal destinada a acalmar uma demanda social, 
desobriga o Estado de compor programas estruturais de política-
social.  
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Costa (2010), interpretando a Teoria das Linhas Abissais de Boaventura de Sousa 

Santos, confirma que o direito penal vive hoje um momento de transição, marcado por uma 

tendência expansionista. Tal tendência possui aspectos como a criação de novos bens 

jurídico-penais, a ampliação dos espaços de riscos jurídico-penalmente relevantes, a 

flexibilização das regras de imputação e a relativização dos princípios político-criminais 

garantidores. 

As práticas levadas a efeitos pelos tribunais brasileiros dão conta desse 

panorama. Somente no bojo da denominada ‘operação lava jato’, há denúncias pela crítica do 

direito penal de inúmeras violações de direitos historicamente consagrados. Medidas judiciais 

extremas (como a prisão) são utilizadas como instrumentos  de coerção para determinados 

fins (confissões, delações).  

Inúmeras medidas são excepcionadas da regra geral e da lei, tais como: condução 

coercitivas sem prévia intimação; prisão preventiva sem fundamento legal ou por tempo acima 

do razoável; antecipação de cumprimento de pena sem trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, dentre outras. 

Como afirma Bianchini (2009, p. 20), sem que os esforços convirjam em prol dos 

princípios que devem nortear o direito penal de um Estado Social e Democrático de Direito, 

não se atenderão às reinvindicações que ora se apresentam. Para a autora, 

 

Até que se desmistifique o entendimento de que a lei penal é 
instrumento de eficácia garantida para o problema da criminalidade, 
avançar-se-á pouco, ou, haverá retrocessos em relação a muitas 
conquistas granjeadas mediante o histórico combate daqueles que, 
insurgindo-se contra a falta de segurança jurídica, o tratamento 
desigual, a inutilidade da severidade da pena e a sua desumana 
execução, buscaram formas menos injustas de conceber, declarar e 
aplicar o direito. Ou se aproxima a utilização do Direito penal às suas 
finalidades legítimas, ou, em casos bastante frequentes, assistir-se-á 
a uma ‘vitória de Pirro’.  

 

A partir desse panorama, nota-se que há um descompasso entre o ideal garantidor 

e ressocializador que o direito penal contemporâneo deveria cumprir e o que, efetivamente, é 

realizado. O contexto atual implica, portanto, contradição. As mutações institucionais e sociais 

têm provocado um novo padrão de relacionamento entre os poderes e impulsionado o Estado 

na criação de leis penais autoritária, em resposta à criminalidade, o que evidencia uma 

tendência expansionista do direito penal. 

 

 

A dificuldade na consolidação dos direitos sociais e a expansão do direito penal  
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A proteção dos direitos sociais tem por fundamento a igualdade substancial de 

oportunidades aos diferentes segmentos sociais, o que eleva os índices de qualidade de vida 

e contribui para o afastamento dos indivíduos da criminalidade (BUCCI, 1997). 

Desse modo, é preciso analisar as dificuldades na consolidação desses direitos 

sociais e os reflexos disso na expansão do direito penal no mundo contemporâneo, o que se 

revela como sintoma do déficit de cidadania. Isso porque, ao que parece, os mecanismos 

institucionais utilizados pelo Estado Democrático de Direito, com vistas a seu 

desenvolvimento, não têm se revelado eficazes para a concretização e proteção dos direitos 

fundamentais sociais e, consequentemente, também não têm se revelado eficazes para a 

promoção da cidadania, o que contribui para o incremento da criminalidade. 

Nesse sentido, Bucci (1997, p. 90) entende que, a fim de concretizar a expectativa 

de uma vida melhor, deve o Estado “coordenar as ações públicas (serviços públicos) e 

privadas para a realização de direitos dos cidadãos – à saúde, à habitação, à previdência, à 

educação” e explica que “o fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o seu 

aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre o rol de direitos 

fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do Estado”. 

Assim, constata-se que a incapacidade do Estado, principalmente através da 

função executiva, em fornecer respostas efetivas às demandas sociais e, consequentemente, 

à prevenção do crime, faz com que os Poder Legislativo entre em cena, editando leis em 

caráter emergencial, sem observância dos princípios e garantias previstos no ordenamento 

jurídico, fornecendo respostas rápidas, porém sem se preocupar com as causas da 

criminalidade (VIANNA et al., 2004).   

Nota-se, então, uma confusão entre as soluções para a criminalidade com as 

reações frente a este problema. Isso porque, a sociedade, diante da violência, mostra-se frágil, 

insegura e vulnerável. Dessa forma, acaba por apoiar ações policiais repressivas, o que leva 

a uma “legitimação” da legislação emergencial e do discurso punitivista, prevalecendo a 

cultura do medo. Tal fenômeno faz com que o discurso adotado pela sociedade, em relação 

ao controle da criminalidade, acabe se confundido com um sentimento geral de vingança. 

Nesse sentido é que passou-se a denominar populismo penal uma certa tendência 

a aproveitar-se desse estado de coisas para, a partir dele, se promover politica e socialmente. 

Essa atuação populista não se limita somente ao segmento da política tradicional, mas toma 

conta de diversos setores que ganham e se empoderam com a propagação e ampliação da 

insegurança e da solução penal de punição como solução. 

No que se refere aos conflitos sociais, em virtude desse viés controlador, cria-se 

um círculo vicioso que produz um aumento exponencial da insegurança da população frente 

à violência e que legitima o aumento da repressão, ainda que de forma autoritária. Sem alterar 
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os ritos democráticos, o controle se expande através da edição interminável de leis penais 

incriminando novas condutas e do tratamento cada vez mais severo destinado ao infrator. 

Esse controle violento e discriminatório, de forma ambígua, passa a ser simultaneamente 

bombeiro e incendiário. No mesmo movimento, ele incentiva a desconfiança, desqualifica 

qualquer solução que não seja a jurídica e apresenta seu único remédio: mais segregação e 

restrição de liberdade (PASTANA, 2007). 

Adorno (1996, p. 21) citado por Singer (1998, p. 12) afirma que o medo do crime 

e a fragilidade do Estado em velar pela segurança dos cidadãos e proteger-lhes os bens de 

consumo, materiais e simbólicos, convergem “para um único e mesmo propósito: o de punir 

mais, com maior eficiência e maior exemplaridade” e questiona “por que o desejo obsessivo 

de punir, de punir mais e sempre com maior intensidade?” 

Bauman (2007) afirma que hoje se vive em uma sociedade de consumidores e 

que se deve seguir suas regras. Assim, nessa forma líquida, diluída da sociedade 

contemporânea, as relações sociais estão atreladas às relações de consumo. É nesse sentido 

que o autor explica que todos são consumidores e mercadorias de consumo, o que produz 

em qualquer lugar, pessoas descontextualizadas e despreocupadas com os interesses 

coletivos.  

Da mesma forma, explica Carvalho (2002, p. 109) que a noção de cidadania não 

se apresenta enraizada na comunidade brasileira, pois não há confiança mútua nos 

concidadãos, nem o “reconhecimento de que todos participam de valores e objetivos comuns 

em torno dos quais todos se congregam”. 

Souza (2008) entende que a vulnerabilidade e a ausência do acesso à cidadania 

são combustíveis para a inserção do cidadão na criminalidade. As instituições sociais não 

conseguem romper o círculo vicioso que se inicia com a moradia precária, o crime, as drogas, 

as armas, a corrupção e a violência policial. Esses ingredientes explosivos estão em todas as 

partes e não há respostas sólidas por parte do poder público contra isso. 

Sob tais circunstâncias, Bianchini (2008, p. 08) diz que, 

 

No lugar de se perquirir acerca das causas da violência, para (bem) 
combate-las, a busca tem se limitado à satisfação de um desejo de 
vingança contra aquele que ofendeu a sociedade ao praticar (ou ao 
ser acusado de praticar) um crime. A pena (e o direito penal) tem se 
prestado muito bem a tal (des)função. 

 

A respeito da legislação penal que tem emergido no Brasil na esteira de diversos 

acontecimentos que mobilizaram a opinião pública, Bianchini (2008) diz que as “ações são 

muito tímidas e prestigiam o momento posterior ao crime ou aspectos ligados à repressão. 
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Novamente, portanto, não se vai até a raiz do problema”. Ações de cunho preventivo é que 

devem ser planejadas e implementadas, para minimizar o quadro da violência no Brasil. 

Por outro lado, Bianchini (2008, p. 8), apesar de reconhecer que, enquanto não se 

perceber que “a melhor política criminal é a social, não se avançará muito sobre o assunto da 

segurança pública”, ressalta que “não se pode entender tal pensamento de forma 

reducionista, no sentido de que é a pobreza a responsável pela insegurança no país”. Até 

porque, “não há qualquer dúvida no sentido de que políticas públicas são muito mais eficazes 

do que o endurecimento do sistema das penas”. Mas, deve-se distinguir com clareza a qual 

tipo de crime se trata, pois “a intensificação de políticas públicas é instrumento eficaz quando 

se trata da criminalidade clássica”.  

A crise do Estado social nos países de democracias consolidadas seria apenas 

uma das manifestações de um processo mais amplo. O Executivo abandona as funções de 

administração do bem-estar, sendo progressivamente alçado à condição de uma agência 

tecnoburocrática que responde, de forma contingente e arbitrária, às variações da imediata 

conjuntura econômica (VIANNA et al., 2004). 

O reconhecimento dos direitos sociais do homem suscita, além do problema da 

proliferação desses direitos, a necessidade de uma intervenção ativa do Estado, pois, 

   

Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do 
Estado – e, portanto, com o objetivo de limitar o poder -, os direitos 
sociais exigem, para sua realização prática, ou seja, para a passagem 
da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, precisamente 
o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado (BOBBIO, 
2004, p. 66-67).   

 

  Bobbio (2004, p. 01) arremata ao explicitar que direitos do homem, democracia 

e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: “sem direitos do 

homem reconhecidos e protegidos, não há democracia”. E Santos (2007, p. 19) questiona: 

“Há cidadãos neste país? Quantos nem sequer sabem que não o são?”, pois, para ele:  

 

Viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir, com os demais, uma 
herança moral, que faz de cada qual um portador de prerrogativas 
sociais. Direito a um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção 
contra o frio, a chuva, as intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à 
liberdade e a uma existência digna (SANTOS, 2007, p. 19). 
 

Ao propor uma reflexão sobre as noções de classes e desigualdade sociais, Castel 

(2006, p. 63-71) explica que os excluídos são conjunto de indivíduos separados de seus 

aspectos “coletivos, entregues a si próprios, e que acumulam a maioria das desvantagens 

sociais: pobreza, falta de trabalho, sociabilidade restrita, condições precárias de moradia, 
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grande exposição a todos os riscos de existência”, são os “representantes de populações 

empurradas para as margens da vida social e que carregam uma parte da miséria do mundo”.  

Castel (2006) também propõe que o Estado represente o coletivo e incentive a 

busca por soluções equilibradas, dando-lhes força de lei. E, de fato, a CRFB/88, já em seu 

preâmbulo, indica que o Estado Democrático de Direito deve assegurar “o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade [...] fundada na harmonia 

social [...]” (BRASIL, 1988). 

Mas a cidadania não pode ser simplesmente um estado de espírito ou declaração 

de intenções, mas deve ter seu corpo e limites fixados em uma situação social, jurídica e 

política, sendo que o respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, mas os Estados 

nem sempre observam isso, sob justificativas e disfarces dos mais diversos (SANTOS, 2007). 

Entretanto, trata-se de uma legislação ‘álibi’, como um ‘disfarce’ do Estado, na 

contramão da consagração da cidadania e da efetivação dos direitos sociais. Isso porque, o 

direito penal autoritário acaba por disfarçar a falta de intervenção ativa do Estado na 

concretização dos direitos fundamentais sociais. 

Souza (2009, p. 02) constata que, em perspectiva macrossociológica, 

 

A violência criminal seria consequência indesejável de um modelo 
econômico excludente e violento e, portanto, a melhoria das condições 
econômicas gerais da população seria suficiente para a redução dos 
terríveis indicadores de violência. A violência seria um problema de 
administração pública ligado mais à assistência social e à saúde 
pública do que ao Direito Penal. Ao mesmo tempo, esses problemas 
receberiam soluções permanentes, na medida em que houvesse 
melhorias substanciais nos indicadores de desigualdade. 

  

Todavia, também é importante realçar outro aspecto, que se relaciona com a 

noção de sujeitos políticos, que têm consciência de seus direitos, e com uma nova noção de 

cidadania. Essa discussão é levantada por Martins (2016, p. 16), que trata do espaço da 

política e ressalta que: 

 

[...] não basta termos um regime democrático como previsto na 
Constituição Federal de 1988, se não temos uma sociedade 
democrática. O movimento de democratizá-la faz parte de um esforço 
plural, e vai além do próprio Estado, sendo necessário outro projeto 
societário, mais justo e distributivo, no momento tomado de assalto 
pelas elites dominantes, sob a ameaça de recrudescimento 
conservador à direita. Somam-se a esse projeto o papel das 
organizações democráticas da sociedade civil e a importância dos 
cidadãos comuns, sujeitos habilitados e motivados em fazer da crítica 
social uma baliza para alcançarmos mais ganhos no plano societário 
e político. 
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Porém, se há falha na efetivação dos direitos sociais e promoção da cidadania, 

deve remediar de alguma forma. Assim surge se expande o direito penal, pretendendo 

resolver, de forma milagrosa, a questão da criminalidade no Brasil. É nesse cenário que 

práticas criminais autoritárias e severas ganham pretensão de legitimidade. O discurso político 

adotado é punitivista e redunda, frequentemente,  na discussão sobre a redução da 

maioridade penal, sobre a criminalização dos movimentos sociais, a instituição da pena de 

morte,  da prisão perpétua, sobre o aumento das penas dos crimes já existentes, isto é, sobre 

medidas punitivas mais severas para aqueles que não superam suas frustações na sociedade 

de consumo. 

Assim, com o movimento de migração do lugar simbólico da democracia para o 

da repressão, de forma que, diante da decadência do Estado de bem-estar, as esperanças 

nele depositadas se transferem para o direito penal, chega-se ao contexto em que a 

manutenção e a edição de novas leis penais repressoras é sinal do descrédito que afeta as 

instituições políticas clássicas, em razão do desinteresse existente sobre elas e a perda do 

espírito público. 

Dessa forma, fica o desejo de não ver concretizado o temor de Arendt (1989), 

quando concebeu ser possível que, um dia, de maneira democrática, isto é, com o apoio da 

maioria, se chegue à conclusão de que, para a humanidade como um todo, convém liquidar 

certas partes de si mesma.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A criminalidade e a sensação de insegurança geram uma disseminação do medo 

e da violência no cenário brasileiro atual, ressaltados e amplificados pelas notícias 

veiculadas pela televisão e grandes mídias. Dessa forma, recorre-se ao direito penal como 

meio eficaz de controle do crime e da ação social. Tal estado de coisas, faz crescer o apoio 

popular a legislações penais mais rígidas, o que lhe confere ares de legitimidade além de 

alimentar o populismo penal em uma espécie de círculo vicioso. 

Por outro lado, em face das desigualdades sociais e da exclusão da maioria dos 

indivíduos do concreto exercício de direitos sociais, percebe-se a crise do ideal de que o direito 

existe para garantir o bem comum, ganhando destaque a punição como estratégia de controle 

social e, mais especificamente, da criminalidade.  

Desse modo, constata-se que, no Brasil, o sistema jurídico revela contradições e 

desigualdades, cada vez mais profundas, e, por vez, a naturalização da pobreza e do castigo. 

O sistema jurídico penal também se mostra como instrumento de controle, através da edição 

de leis e penas cada vez mais severas e restritivas de liberdade que, em grande parte, apenas 

alcançam as classes mais populares, desviando o direito do seu papel emancipatório e 

alienando grande parte da população brasileira do acesso a direitos fundamentais, 

principalmente os sociais. Isso porque, o direito autoritário não resolve, de forma estrutural, 

os problemas sociais, da desigualdade, da pobreza extrema, da falta de acesso a bens 

públicaos básicos e, sobretudo, da criminalidade, na medida em que apenas reconhece 

direitos para si, mantendo a população subalterna à margem dos direitos sociais. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 36



 15 

A legislação penal autoritária-punitivista acaba servindo como entrave ao 

desenvolvimento social, pois evidencia um contexto de contradições e desigualdades sociais, 

quando presta-se ao papel de mascarar a falta de uma cidadania plena. Quando o Estado, 

preocupado com a manutenção do desenvolvimento social desigual, falta na concretização 

dos direitos sociais, resulta no incremento da criminalidade. 

Ao invés de investir em políticas públicas emancipatórias, para fins de redução 

das desigualdades, utiliza um discurso jurídico conservador e punitivista, no intuito de resolver 

o problema estrutural da desigualdade social e da consequente criminalidade, que se revela 

como um entrave à promoção da democracia e da cidadania e à efetivação dos direitos 

fundamentais sociais. 

Neste contexto, o direito, que poderia ser usado como instrumento de 

transformações sociais, como pilar emancipatório, se transforma unicamente em meio 

coercitivo e normalizador. Assim, é fundamental o diálogo com as teorias sociais, buscando 

afastar a dogmática jurídica conservadora na análise das questões contemporâneas, 

substituindo-a por discursos e análises críticas construtivas de uma nova abordagem sobre 

os fenômenos atuais. A ciência do direito precisa dessa interlocução para pensar em 

legislações mais humanizadas, mas tem acompanhado esta questão de forma tímida e, ao 

que parece, pouco tem avançado, ao contrário, tem sofrido retrações e retrocessos recentes. 

Urge evidenciarmos meios, estratégias e instrumentos que possibilitem identificar 

sintomas sociais que ajudariam a compreender o direito penal e o discurso da emergência 

evidenciado pelo fenômeno da criminalidade contemporânea e pelas práticas punitivistas e 

populistas que apontam para um retrocesso de caráter conservador no trato do direito penal 

enquanto meio de conformar o controle social por meio da coerção criminal. 
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POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NO BRASIL: ANÁLISE DOS 
DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS PONTUAIS DE DIADEMA/SP E CANOAS/RS NO CAMPO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Marlene Inês Spaniol1 

 
 
RESUMO: Os municípios brasileiros têm visto, principalmente após a entrada em vigor da nova 
Constituição, um aumento de suas responsabilidades no sentido de gerir de forma mais próxima, 
eficiente e local às necessidades dos cidadãos, porém, isto só aconteceu de forma efetiva e 
constitucionalizada em relação às políticas públicas relacionadas à saúde, educação, assistência e 
desenvolvimento social. A única e nevrálgica área de atendimento que ficou totalmente na 
responsabilidade dos Estados membros da federação é a atividade de segurança pública, razão pela 
qual a atuação municipal nesta área não é obrigatória, restringindo-se as experiências pontuais e 
voluntaristas de alguns gestores locais. A experiência de Diadema foi marcada por uma 
transformação necessária pelas alarmantes taxas de crime e violência no final dos anos 1990, 
quando foi considerada a cidade mais violenta de São Paulo, fazendo com que as autoridades locais 
buscassem um arranjo institucional que pudesse administrar  a política de segurança, de acordo com 
o conceito de segurança cidadã. A experiência do município de Canoas baseou-se no modelo de 
Diadema, também com o objetivo de reduzir a violência, cujo aporte financeiro inicial dos projetos foi 
do governo federal através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), sendo que os dois municípios continuam com suas políticas de prevenção à violência 
ativas e em constante diagnóstico e avaliação de sua eficácia quanto aos objetivos propostos. 
 
Palavras-chave: políticas municipais, prevenção à violência, segurança pública,  desafios, 
experiências. 

 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo visa analisar as experiências de implantação de políticas públicas 

municipais de prevenção à violência nos municípios de Diadema, em São Paulo, a partir dos 

anos noventa quando esta atingiu o preocupante título de cidade mais violenta daquele 

Estado e de Canoas, no Rio Grande do Sul, que contou com aporte financeiro do 

PRONASCI na sua fase inicial, cujos custos foram abarcados pela prefeitura local quando 

da extinção deste programa. 

Estas experiências exigiram união das forças de segurança com ações voltadas à 

cidadania, mudanças de postura por voltarem o foco para o poder local  e ampla 

participação comunitária. 

A atuação dos municípios no campo da segurança pública é ainda muito recente no 

Brasil e se encontra em expansão das suas atribuições. No que se refere à gestão de 

políticas públicas, os municípios estão em um processo político-institucional mais amplo que 

adquiriu maior relevância na agenda nacional nos últimos anos com o advento da 

                                                
1
 Doutora em Ciências Sociais PUCRS, professora de pós-graduação na Uniritter, Membro do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública e integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e 
Administração da Justiça Penal (GPESC) da PUCRS. E-mail: marlenespaniol@hotmail.com. 
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descentralização político-administrativa, calcada nas alterações jurídico-formais das 

dinâmicas sociais e políticas contemporâneas.  

Ao final se pretende tecer algumas considerações acerca dos desafios destas 

políticas inovadoras frente a um sistema de segurança pública difícil de ser modificado, 

trazendo dados estatísticos das incidências criminais destes municípios, como resultado de 

um capítulo da tese de doutorado em Ciências Sociais na PUCRS. 

 

2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA   

 

As políticas públicas, segundo Amábile (2015, p. 390), “são decisões que envolvem 

questões de ordem pública com abrangência ampla e que visam à satisfação de uma 

coletividade, impactando a realidade onde são aplicadas”. A busca de políticas públicas 

eficientes vem sendo cada vez mais compartilhada com a sociedade civil por meio de 

variados mecanismos de participação, devendo obrigatoriamente estar presentes, além da 

formulação e execução, o monitoramento e a avaliação. Estas duas últimas etapas são 

imprescindíveis quando se fala de políticas públicas de segurança, uma vez que seu 

objetivo principal é impactar  o problema da criminalidade e da violência, visando à 

manutenção da ordem pública, preferencialmente através da prevenção. 

O fascínio e a polarização sobre o tema “segurança pública” nos debates públicos 

são muito grandes, porém, nem sempre os avanços são como deveriam e os diálogos sobre 

o tema normalmente se revestem em tons de crítica, sem a racionalidade que essas 

discussões exigiriam, sendo que este debate e os avanços esperados necessariamente 

passam pelas políticas públicas afins. 

No Brasil, as políticas públicas voltadas para a área da segurança pública sempre 

foram direcionadas à repressão, através de investimentos em (re)aparelhamento dos órgãos 

policiais, partindo do pressuposto de que a criminalidade e a violência eram exclusivamente 

problema de polícia, questão que vem sendo apontada como necessária no processo de 

mudança e a ser (re)pensada com ajustes aos novos tempos de busca por segurança 

cidadã2. 

                                                
2
 A segurança cidadã é consequência de uma condição necessária, embora não suficiente, da 

segurança humana, que, em última análise, é a derradeira garantia do desenvolvimento. Por 
conseguinte, as intervenções institucionais destinadas a prevenir e controlar o fenômeno do delito e a 
violência (políticas de segurança cidadã) se referem às ameaças à segurança provenientes da 
violência, em particular, da violência cotidiana que se origina no interior da família ou da comunidade 
ou da qual padecem os cidadãos como resultado de situações de risco ou de atividades de 
organizações criminosas envolvidas com delitos de maior vulto que podem ser prevenidos ou 
enfrentados com políticas locais. (PNUD, 2007, p. 4-5). [...]  A expressão “segurança cidadã” ganhou 
força para marcar a diferença entre as políticas de segurança pública desenvolvidas durante os  
regimes autoritários e as políticas de segurança pública depois da transição para a democracia. O 
que diferencia é que as políticas democráticas são caracterizadas pela transparência, participação 
social, subordinação à lei e respeito aos direitos humanos. (MESQUITA NETO, 2006, p. 6) 
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Para Dias Neto (2005, p. 70-71), infelizmente as políticas de segurança pública não 

estão voltadas à mobilização das esferas públicas visando o enfrentamento racional e 

preventivo dos conflitos e das situações associadas, direta ou indiretamente, ao sentimento 

de (in)segurança. O autor destaca que as “evoluções” ou “involuções” no âmbito jurídico-

penal apresentam apenas de forma parcial a atual situação das políticas criminais, ao que 

ele chama de “funcionalização das políticas públicas pelas políticas criminais”. Ressalta, 

ainda, que da mesma forma que o direito penal é instrumentalizado para a gestão simbólica 

de problemas sociais, as políticas sociais são cada vez mais dirigidas aos interesses e às 

finalidades das políticas de controle penal. 

As políticas públicas de segurança para que se efetivem e sejam eficientes sempre 

nos remetem à ideia de prevenção da violência. Neste debate sobre seus avanços e 

desafios na ordem do dia, Zacchi (2002) destaca que: 

 

[...] Dificuldades para a participação comunitária e a “localização de políticas 
públicas”: além de padecer com a falta de dados e de método, o objetivo de 
planejamento local colide também com as práticas usualmente empregadas 
para a formulação de políticas públicas. Por sua própria natureza, estas 
apresentam um caráter generalizante. Além disso, são usualmente  
gestadas por corpos técnicos restritos, com baixo nível de participação das 
comunidades que visam atingir. Por causa disso, os programas 
governamentais de prevenção à violência tendem a constituir-se 
simplesmente pela aglutinação de políticas setoriais pré-definidas e a 
negligenciar a importância do envolvimento da população local (essencial 
para o objetivo de fortalecimento dos vínculos associativos e dos espaços 
de controle social informal na região enfocada) e da adequação do conjunto 
de ações a desenvolver segundo o contexto específico de cada área, 
erodindo assim o potencial de impacto e sustentabilidade das políticas 
adotadas. [...] (ZACCHI, 2002, p. 40-41). 

 

Neste mesmo sentido manifesta-se Oliveira (2013, p. 49) ao destacar que as 

políticas de segurança após a promulgação da atual Constituição voltaram-se para a 

preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ressalta que 

esta diferenciação das funções da polícia e do exército está bem evidenciada nos art. 141 e 

144 da Carta Magna e que “essa partilha empoderou os gestores atribuindo-lhes autonomia 

para o planejamento e execução de políticas locais”. Destacou que esta adequação das 

ações às demandas é a grande vantagem do atual modelo. 

Apontar perspectivas promissoras de renovação no campo da segurança pública, 

além da observação das experiências positivas, sempre é útil no delineamento das políticas 

públicas de segurança, pois ajudam a revelar os obstáculos práticos nos quais os esforços 

da sua implantação recorrentemente esbarram. Esses entraves constituem, hoje, as 

principais ameaças ao sucesso e à afirmação definitiva desses avanços, como referência 

para a execução de novas políticas públicas de segurança em escala mais ampla. 
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Dias Neto (2005) traz a ideia de seu orientador Alessandro Baratta (1999)  para 

chamar a atenção dos riscos que envolvem o conceito de prevenção: 

  

A ampliação do conceito de prevenção envolve o risco de colonização das 
políticas públicas pelas políticas criminais, com a prestação estatal de 
direitos, cada vez mais vinculada à finalidade de prevenção social do delito. 
Contaminadas pelo vocabulário da prevenção, as intervenções públicas das 
mais diversas áreas deixam de se apresentar como prestação de segurança 
aos cidadãos marginalizados em seus direitos fundamentais, para se 
apresentar como um dever de proteção da sociedade contra delinquentes 
potenciais. (DIAS NETO, 2005, p. 101). 

 

Para que se possa falar em implementação de políticas públicas de segurança, é 

necessário que se deixe de ver os aparatos de segurança como essenciais ao Estado-

providência, que essas políticas não englobem somente o aparato repressivo, mas que se 

transformem em políticas sociais, das quais se espera efeitos saneadores e preventivos. 

Neste mesmo sentido, Xavier (2012, p. 530-531) diz que “não há política de 

segurança pública sem a articulação com a doutrina das políticas públicas de segurança. Ou 

seja, com participação e transparência, repartição de responsabilidades, confiança popular 

nas polícias”. É importante, neste sentido, que as polícias abandonem as práticas isoladas e 

a identificação do cidadão como potencial inimigo, passando a operar de forma articulada 

com as comunidades organizadas em conselhos participativos, nos moldes como estão 

procedendo os municípios que estão implantando políticas locais de prevenção à violência. 

Também sobre o tema políticas de segurança e políticas públicas, a importância da 

esfera municipal é destacada por Soares (2003), ao dizer que no Brasil só se poderia 

enfrentar a violência criminal com políticas preventivas de natureza não policial, contando 

sempre com a colaboração das polícias estaduais (militar e civil). O autor acredita que no 

plano municipal há muito por fazer, mesmo sem as polícias, investindo nos jovens, através 

de uma intervenção efetivamente capaz de prevenir a violência e a criminalidade, com 

novas políticas públicas, voltadas para a disputa com o tráfico de drogas e para a sedução 

da juventude, combinando políticas de emprego e de renda, capacitação e complementação 

educacional, valorizando-os, restituindo-lhes a visibilidade e a autoestima, aplicando 

políticas públicas que criem oportunidades de exercício de suas virtudes e potencialidades. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA VERSUS GOVERNOS LOCAIS  

 

As experiências municipais em curso pelo país no campo das políticas públicas de 

segurança, aliadas à participação política e cidadã da comunidade, assim como explicitam 

limites, mostram, por outro lado, um leque de possibilidades de consolidação da democracia 

e do fortalecimento do poder local, apontando caminhos e reformas necessárias à sua 
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efetiva implantação no combate à criminalidade e foco nas ações de prevenção. Sobre este 

tema, Pazinato (2009) assim se manifestou: 

 

As novas entidades  municipais  de  segurança,  são organizadas  em  torno  
de unidades, agências  ou organismos  centrais e  devem  abordar  
preferencialmente ações preventivas, articuladas com as demais secretarias 
e órgãos da administração pública  municipal, tais como:  educação,  saúde,  
desenvolvimento  social,  econômico,  urbano, transporte  e mobilidade  
urbana, comunicação, esporte, lazer,  cultura;  políticas  específicas  de  
segurança preocupadas  com  a  proteção  integral  de  direitos,  incluindo,  
ainda,  de  forma mais ampla, plural e participativa possível, a cidadania e a 
comunidade. (PAZINATO, 2009, p. 81). 

 

As políticas de segurança devem privilegiar ações preventivas destinadas a atender 

todas as  dimensões  exercidas  pelas  práticas  desviantes,  como o tráfico de drogas por 

exemplo, que atinge nossos jovens em uma faixa etária em que se encontram os maiores 

vitimados do sistema penal e para os quais  políticas  próprias, locais e pontuais  devem  ser  

concebidas,  desenvolvidas, aplicadas e constantemente avaliadas. 

Esta tendência de municipalização da segurança pública restou evidente na medida 

em que avançou no Brasil o processo de redemocratização, reavivando-se, segundo Misse 

e Bretas (2010, p. 9-14), o tema da descentralização, reforçando cada vez mais a 

possibilidade de ação concreta de instituições promotoras de segurança mais próximas ao 

cidadão e mais distantes do Estado centralizado. Ressaltam os autores, que grande parte 

deste processo de transição tem sido induzido pelo Ministério da Justiça, por meio da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), sendo que esta tendência deverá se 

ampliar nos próximos anos e décadas com a criação de mais Secretarias Municipais de 

Segurança, Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) Observatórios de Segurança Pública, etc, 

criando novas políticas públicas locais de prevenção à violência. 

Cravo (2009) destaca que com a implantação do Plano Nacional de Segurança, o 

governo federal criou o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) visando à gestão 

integrada dos órgãos que compõem a malha constitucional da segurança pública, sendo que 

os municípios foram incluídos neste sistema, para desenvolvimento de um novo paradigma 

de atuação das Guardas Municipais (GM), visando reestruturar o poder local neste campo 

com a implantação de políticas públicas de prevenção à violência. 

Para Miraglia (2008, p. 89), embora em nossa Carta Constitucional a segurança 

pública apareça como uma tarefa a ser compartilhada; historicamente, essas políticas 

públicas sempre foram objeto de ação dos governos estaduais. Ressalta que eleger o 

município como mais um ator neste panorama é perceber as potencialidades da ação do 

poder local neste campo de atuação, pois as prefeituras são o braço do poder público mais 

próximo à população, é onde se dá a prestação cotidiana dos serviços. 
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Não é de hoje que vozes se levantam em favor da ampliação do papel dos 

municípios na prevenção da violência, tendência que Soares (2012), assim como outros 

autores, chama de “municipalização da segurança pública”. Em artigo intitulado “Arquitetura 

Institucional da Segurança Pública no Brasil: Três propostas de Reforma Constitucional”, o 

autor cita os seguintes argumentos favoráveis a esta tendência: 

 

Os municípios se tornariam responsáveis pela segurança pública em seu 
território, dispondo de uma polícia municipal de ciclo completo. A transição 
deve ocorrer, inicialmente, nos municípios com mais de um milhão de 
habitantes e, aos poucos, naqueles com mais de 500 mil habitantes, e 
assim sucessivamente, de acordo com o sucesso alcançado pelas 
mudanças promovidas nas cidades maiores. Os municípios, com sua 
capacidade de intervenção capilar e sua permeabilidade à participação 
social, constituem a unidade de gestão mais adequada ao tratamento das 
questões mais complexas, que afetam o dia a dia da sociedade, a partir de 
dinâmicas sempre específicas e processos locais. A gradual 
municipalização da segurança pública – devidamente acompanhada da 
correspondente transferência de recursos, o que envolveria uma 
renegociação do pacto federativo- seria extremamente positiva, desde que 
algumas condições fossem atendidas: basicamente, que as polícias 
municipais se organizassem como polícias de ciclo completo (responsáveis, 
portanto, pelo trabalho preventivo-ostensivo e pelas funções investigativas-
judiciárias) e desde que respeitassem normas nacionais, previstas no 
Sistema Único de Segurança Pública, quanto à formação e capacitação, 
gestão do conhecimento, estrutura funcional, perícia, controle interno, 
prevenção e controle externo. [...] (SOARES, 2012, p. 17).  

 

Além de apresentar os pontos positivos Soares (2012) apresenta também alguns 

riscos na sua efetivação e os cuidados necessários para evitá-los, sobretudo nos municípios 

menores, se estas condições não fossem cumpridas, o que nos levaria de volta ao passado, 

condenando o país a repetir os próprios erros, reproduzindo nas novas instituições 

municipais as deficiências que caracterizam, hoje e tradicionalmente, as polícias estaduais 

brasileiras. Neste sentido destaca que: 

 

[...] Por isso, a municipalização da segurança é uma faca de dois gumes: 
um avanço histórico extraordinário, exprimindo princípios republicanos e 
democráticos essenciais, expressão de uma necessidade incontestável, 
oportunidade de transformações profundas em nosso modelo de polícia e 
de segurança pública; mas, ao mesmo tempo, risco de reprodução dos 
velhos vícios, que já se tornaram atávicos, no Brasil, por sua tradição 
centralizadora e autoritária, pouco afeta à transparência e à participação 
popular, marcada pela lamentável noção segundo a qual as polícias existem 
para proteger o Estado e não para servir a cidadania, defendendo seus 
direitos e suas liberdades. Para evitar esses riscos, o processo dar-se-ia, na 
primeira década, apenas nas cidades maiores e cada nova etapa seria 
antecedida por um exame sobre as condições, ou não, de avanço. 
(SOARES, 2012, p. 17). 

 

O tema da descentralização das políticas públicas está ganhando a cada ano mais 

terreno e também, cada vez mais, sendo relacionado ao tema da  municipalização e da 
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inclusão de novos atores sociais, partindo para um conceito de governança local. Sobre este 

tema Dias Neto (2005), defende que:  

 

A proximidade do centro decisório ao ambiente em que se deve atuar pode 
estimular a comunicação entre Estado e sociedade, o que amplia as 
condições de gestão política da diversidade social, uma das maiores fontes 
geradoras de conflitos urbanos. Acredita-se ainda que a proximidade entre 
governantes e governados e a experiência mais direta com os problemas 
possam estimular o interesse da sociedade civil para as questões públicas. 
O fortalecimento das competências municipais seria, portanto, forma de 
estímulo às ações políticas de base e de legitimação do sistema político-
estatal como um todo. (DIAS NETO, 2005, p. 55). 

 

A mudança do papel dos municípios e o seu protagonismo na gestão pública na 

área da segurança visa colaborar para a conformação de uma cultura política e de gestão 

pública democrática, voltada à efetivação deste direito social. Há que se avançar para a 

concepção de uma política capaz de garantir a segurança dos indivíduos em todos os seus 

direitos ao exercício pleno da cidadania, incluindo uma prestação positiva por parte do 

Estado, ou seja, um controle em que não haja excessos, garantindo as condições materiais 

para que se possa usufruir efetivamente desses direitos. 

 

4 A EXPERIÊNCIA MUNICIPAL DE DIADEMA EM SÃO PAULO  

 

O município de Diadema faz parte da região metropolitana de São Paulo, possuindo 

grande densidade demográfica (cerca de quatrocentos e doze mil habitantes, segundo 

estimativa do IBGE em 2015). A localização geográfica privilegiada, entre a capital e o Porto 

de Santos e próxima a duas importantes rodovias do país: Anchieta e Imigrantes, 

impulsionou seu processo de industrialização nos anos 1950/1960, o que, por sua vez, 

gerou um crescimento desordenado e o surgimento de mais de duzentas favelas, com 

sobrecarga na prestação dos serviços municipais e sem a infraestrutura urbana necessária 

para a demanda local e nem com políticas sociais suficientes.  

Foi no dia 07 de março de 1997 que Diadema tornou-se mundialmente conhecida 

por um fato trágico, com repercussão internacional muito negativa: a morte do mecânico 

Mário José Josino por um cabo da Polícia Militar conhecido como Rambo, na Favela Naval. 

As violências rotineiras da polícia contra moradores daquela favela foram gravadas durante 

vários dias, culminando com a morte de Josino, e as imagens dessas práticas abusivas por 

parte da polícia correram o mundo, chegando inclusive à Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Segundo Miki (2008, p. 106), esse fato foi o marco para o início de grandes 

mudanças em Diadema, uma vez que as forças de segurança estavam desacreditadas e 

sem a confiança da população, o poder público era ausente, as comunidades eram 
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desorganizadas e sem força participativa, ou seja, tudo colaborando para a estigmatização 

da cidade como a mais violenta de São Paulo, em uma escala anual ascendente a partir de 

1994, chegando ao topo e ocupando o primeiro lugar no ranking da violência de 1999 para 

2000 e o 3º lugar em 2001. No ano de 2003, foi feito levantamento semestral, ocupando o 6º 

e o 9º lugares respectivamente, melhorando sua posição também nos anos seguintes, 

chegando à 13ª posição em 2003 e à 18ª em 2004, segundo mapa da violência publicado 

pela UNESCO, com base nos dados de homicídios da SSP/SP.  

Uma das primeiras metas da prefeitura e dos agentes de segurança que atuam em 

Diadema foi a implantação de políticas públicas para reduzir e prevenir a violência, seguindo 

os preceitos de polícia cidadã, com base em ações que promovem a resolução pacífica dos 

conflitos e o aumento da sensação de segurança, com foco na prevenção ao crime através 

do desenvolvimento de políticas sociais que assegurassem a cidadania e o respeito à 

dignidade, com inclusão e integração social, seguindo o modelo implantado na cidade de 

Bogotá, na Colômbia. 

Dentre as medidas adotadas, que foram muito além de voltar o foco apenas para a 

questão de segurança pública, Miki (2008) ressalta que: 

 

Nos últimos anos, Diadema passou a ser considerada uma importante 
referência, tanto nacional quanto internacional, na implantação de políticas 
públicas de habitação, inclusão social, educação e saúde. Por exemplo, 
várias favelas foram urbanizadas e, hoje, são núcleos habitacionais 
organizados, que contam com serviços de saneamento básico, energia 
elétrica, pavimentação e coleta de lixo, consolidadas ao longo de 
sucessivas administrações municipais de esquerda. A prefeitura assumiu a 
corresponsabilidade pelo estabelecimento de políticas públicas de 
prevenção à violência e criminalidade no início do ano de 2001. Em 
decorrência do contexto que imperava, teve de contar não só com o auxílio 
dos governos estadual e federal, como também com esforço conjunto das 
demais autoridades locais, da sociedade civil organizada e de instituições 
religiosas e policiais. Essa articulação se mostrou indispensável para elevar 
a autoestima da população que se encontrava estigmatizada por viver num 
município reconhecidamente violento, e para traçar o diagnóstico da 
situação, por meio do mapeamento da criminalidade e das áreas de 
vulnerabilidade social. [...] Com o intuito de demonstrar a prioridade, criou-
se a Coordenadoria de Defesa Social, transformada em Secretaria em 2003. 
(MIKI, 2008, p. 109). 

 

Foram implantados três Planos Municipais de Segurança, o primeiro em 2001, o 

segundo em 2005 e o terceiro em 2011, sendo que os dois últimos foram criados em 

parceria com o Instituto Sou da Paz. 

O 1º plano, em 2001, tinha como lema “Diadema mais segura: a paz fazendo a vida 

melhor” e foi desenvolvido com a participação da população por meio de audiências 

públicas, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade com políticas de inclusão 

social que promovessem a prevenção, a melhoria da qualidade de vida e de contribuir para 
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uma cultura de paz. Era composto de quatro eixos: a) melhoria da eficiência das forças de 

segurança, com o objetivo de reduzir os índices de violência e criminalidade; b) 

investimentos em políticas públicas de inclusão social e prevenção, a fim de promover os 

direitos e deveres humanos; c) incentivo à participação popular, com vista à democratização 

e à garantia de que os cidadãos manifestassem sua percepção sobre a violência urbana; e 

d) a fiscalização focada no cumprimento das medidas de prevenção. 

Os avanços resultantes das ações do 1º plano foram significativos, com destaque 

para a redução de 60% na taxa de homicídios, particularmente no grupo etário mais jovem, 

de 55% na violência de gênero, de 80% no tratamento de emergências médicas; de 30% em 

acidentes de trânsito; e de 55% dos incidentes de violência doméstica. Ressalte-se que a 

participação da polícia estatal nos planos municipais de segurança melhorou a imagem 

dessas instituições, recuperando a confiança por parte da população, a autoestima de seus 

habitantes, assim como também o reconhecimento do trabalho desenvolvido em Diadema 

como modelo de segurança, o que induziu a replicação do sistema adotado para outras 

cidades brasileiras, inclusive para Canoas. 

A queda anual da criminalidade, principalmente em homicídios, é creditada à 

continuidade das políticas públicas, com trabalho integrado de diferentes instituições e 

criação de programas de inclusão social para conter a violência. Entre os principais 

programas criados estão: a) adolescente aprendiz (para jovens de 14 e 15 anos moradores 

de áreas vulneráveis); b) mediação de conflitos; c) campanhas de desarmamento; d) 

instalação de uma central de vídeomonitoramento; e) criação do Conselho Municipal de 

Segurança (COMUSP) e do GGI-M; e f) mulheres da paz (com moradoras atuando em 

projetos de suas comunidades). 

Com os resultados animadores do 1º plano, foi  lançado em agosto de 2005 o 2º 

Plano Municipal de Segurança que tinha como lema “Diadema em paz”, o primeiro com o 

apoio do Instituto Sou da Paz. Contou com compromissos, desafios e ações, resultados 

esperados e indicação dos atores envolvidos. Os dezessete compromissos assumidos 

foram divididos em três eixos norteadores assim delineados:  

 

a) CRIMINALIDADE E SEUS FATORES POTENCIALIZADORES: 1) 
intensificar a redução do número de homicídios; 2) criar e implementar 
políticas públicas inovadoras de prevenção da violência, voltadas para a 
juventude; 3) combater a violência intrafamiliar; 4) colaborar nas ações de 
combate ao tráfico de drogas; 5) promover a cultura de paz nas escolas; 6) 
combater a sensação de insegurança; 7) desarmamento; 8) difundir a 
cultura de paz contra a violência; 9) garantir a tolerância e a diversidade de 
identidades nas políticas públicas de segurança. 
b) GESTÃO: 10) ampliar a articulação da Secretaria de Defesa Social com 
as outras secretarias do município; 11) criar canais alternativos de 
participação popular na gestão da Secretaria de Defesa Social; 12) investir 
na formação e no aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal como órgão 

Anais III Encontro PDPP -  Página 50



 11 

comunitário e preventivo; 13) incrementar o sistema de informações 
criminais; 14) avaliação da execução e impacto do plano. 
c) URBANIZAÇÃO: 15) câmeras de segurança: concluir o programa de 
instalação e aperfeiçoar o uso do equipamento; 16) desenvolver novas 
etapas do processo de fechamento de bares e restrição ao uso do álcool; 
17) investimento na criação, revitalização e melhoria de espaços públicos. 
(DIADEMA, 2º PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 2005). 

 

Esse segundo plano teve como objetivo ampliar e aprimorar as ações já 

implantadas no primeiro e, também, elaborar novas ações à luz dos diagnósticos 

disponíveis, resultando novamente de um processo de participação popular, com a 

realização de audiências públicas para ouvir as lideranças comunitárias visando à 

construção coletiva de uma cidade mais pacífica e segura. 

Com as transformações sociais e econômicas e mudanças significativas na 

dinâmica do crime e da violência impondo novos desafios para as políticas públicas de 

segurança, surgiu o 3º Plano Municipal de Segurança, elaborado em agosto de 2011, em 

parceria da Prefeitura Municipal de Diadema através da Secretaria de Defesa Social e o 

Instituto Sou da Paz, sendo apresentado nos seguintes termos: 

 
Nos últimos 10 anos o município de Diadema vem construindo uma 
trajetória bem sucedida no controle da violência e na melhoria da segurança 
pública. Um conjunto de medidas envolvendo ativamente a sociedade civil, 
a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Governo Estadual (por meio de suas 
Polícias Civil e Militar, Poder Judiciário e o Centro de Detenção Provisória) e 
o Governo Federal (por meio do Ministério da Justiça e da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública) foi implementado e fez com que o 
município deixasse de ser o mais violento do Estado de São Paulo. No 
primeiro semestre de 2011. Diadema ficou em 50º lugar no ranking paulista 
das cidades com mais homicídios. (DIADEMA,  3º PLANO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA, 2011). 

 

A elaboração deste terceiro plano demonstra que o poder público assumiu a 

segurança pública como um dos temas prioritários na agenda municipal, sendo elaborado a 

partir de um diagnóstico buscando saber qual o contexto e quais as alterações sociais e de 

outras ordens que podem ter influenciado essa variação. Foi baseado nas estatísticas 

oficiais, em entrevistas com gestores da área, além de reuniões de planejamento no âmbito 

do COMUSP e do GGI-M, com a participação do Prefeito, de Secretários Municipais, Polícia 

Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Centro de Detenção Provisória. 

Assim como o segundo plano agregou e evoluiu em relação ao primeiro, este 

terceiro avaliou os dez anos de atividade em prol das políticas públicas implantadas, 

incorporando uma tendência de planejar e executar ações integradas de prevenção e 

combate ao crime no âmbito do consórcio intermunicipal do grande ABCD paulista 

(compreendendo as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul 

e Diadema), para evitar que a criminalidade migrasse e passasse a atuar em cidades 
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próximas, como é o caso das áreas metropolitanas, ampliando e regionalizando o alcance 

das políticas públicas. 

Este 3º plano apresentou oito desafios visando aprimorar e melhorar as ações 

anteriores, incorporando novas, dentre eles: 1) envolvimento de adolescentes e jovens em 

situações de risco e de violência; 2) aprimorar a gestão e manutenção dos espaços 

públicos; 3) prevenir a violência nas escolas; 4) aprimorar o atendimento à violência 

doméstica; 5) intensificar a redução dos crimes contra a vida; 6) reduzir os crimes contra o 

patrimônio; 7) melhorar a relação das forças de segurança com a comunidade; e 8) 

aumentar a capacidade de gestão da política municipal de segurança pública.  

Dentro deste oitavo e último desafio foram previstas ações integradas no âmbito do 

ABCD paulista, dentre elas: a) implantar projeto de comunicação integrada entre às GM; b) 

implantar sistema integrado de portais eletrônicos e de vídeomonitoramento; e c)  acessar o 

sistema de Integração Nacional das Informações de Segurança Pública, Justiça e 

Fiscalização (INFOSEG). 

Miki (2008, p. 118) já ressaltava a importância e o pioneirismo da experiência de 

implantação dessas políticas públicas de prevenção à violência em Diadema, de que este é 

o caminho certo, que é possível reduzir esses índices, mas que muito ainda precisa ser 

feito. Salienta que o papel destacado da participação popular tem garantido a 

democratização da gestão pública, sustentando a representação da diversidade social no 

município, sendo descrito como um “passo essencial tanto no diagnóstico dos problemas 

quanto na elaboração de políticas específicas e eficazes”.  

A autora diz também que dentre as dificuldades encontradas a mais relevante foi a 

necessidade de criar uma cultura de trabalho transversal no próprio governo, o que significa 

uma mudança de paradigma, pois a implantação dessas políticas mobiliza diversas 

instâncias da prefeitura, órgãos públicos e outros segmentos sociais, gerando, não raras 

vezes, conflitos de interesses institucionais, técnicos, políticos ou pessoais. 

As principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Defesa Social de Diadema, 

com a participação do COMUSP, são: 1) Mapeamento da criminalidade; 2)  Projeto 

“Adolescente aprendiz”; 3) Lei de fechamento de bares; 4) Programa “Diadema legal e 

fiscalização”; 5) Integração das polícias civil e militar e GCM; 6) Campanha do 

desarmamento infantil; 7) Clubinho da GCM; 8) Campanha de desarmamento adulto; 9) 

Programa “Anjos do quarteirão”; 10) Aperfeiçoamento da GCM; 11) Monitoramento de 

alarmes; 12) Ouvidoria da GCM; 13)  Corregedoria da GCM; 14) Centro integrado de 

vídeomonitoramento; 15) Telecentro; 16) Mediação de conflitos. 

O diagnóstico dos principais crimes em Diadema sempre aponta para os 

homicídios, furtos e roubos em geral e para o furto e roubo de veículos, sendo que a linha 

temporal desses delitos nos remete à metade dos anos 1990, quando essas incidências 
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incluíram a cidade no pior ranking da sua história, como a mais violenta de São Paulo, até 

os dias atuais quando Diadema começou a dar a volta por cima e passou a viver um 

processo de queda nas taxas dos crimes mais graves.  

A forma de apresentação e análise dos indicadores criminais de São Paulo mudou 

a partir de 2002, quando a Secretaria de Segurança daquele Estado assumiu o 

gerenciamento das estatísticas, mudando a base de dados e a metodologia de análise, 

sendo que, até aquele ano, o levantamento e as estatísticas da criminalidade eram feitas 

pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), sendo repassados pela 

SSP/SP apenas com dados brutos, sem a socialização da análise das taxas por 100 mil 

habitantes, como passou a ser elaborado posteriormente, conforme tabela 1. 

 

Tabela nº 1: Indicadores criminais de Diadema – SP, de 1999 a 2015 

Ano 

Homicídio 
doloso por 

100mil 
habitantes 

Furto por 
100mil 

habitantes 

Roubo por 
100 mil 

habitantes 

Furto e 
roubo de 
veículo 

por 100 mil 
habitantes 

Furto 
por 100 

mil 
veículos 

Roubo por 
100mil 

veículos 

Furto e 
roubo de 

veículo por 
100mil 

veículos 

1999 102,82 568,96 736,05 970,54 - - - 
2000 76,15 524,07 671,32 976,21 - - - 
2001 65,76 663,44 707,29 813,00 1.695,66 3.257,76 4.953,42 
2002 51,13 754,30 658,64 680,35 1.625,05 2.201,78 3.826,83 
2003 43,06 801,48 813,75 678,03 1.772,63 1.775,48 3.548,10 
2004 35,95 658,97 582,20 553,82 1.379,88 1.289,97 2.669,85 
2005 27,95 753,45 726,56 634,97 1.217,72 1.564,14 2.781,86 
2006 20,92 824,98 770,54 659,24 1.179,08 1.450,84 2.629,92 
2007 21,15 864,76 862,65 651,94 1.011,16 1.347,90 2.359,06 
2008 21,79 800,83 1.010,10 639,88 789,90 1.309,33 2.099,23 
2009 14,87 753,99 1.150,15 866,39 900,46 1.725,81 2.626,27 
2010 20,99 716,88 911,00 832,47 720,54 1.580,03 2.300,56 
2011 9,02 772,12 1.083,03 812,59 634,68 1.410,83 2.045,51 
2012 12,57 963,17 980,61 1.057,54 826,15 1.624,96 2.451,12 
2013 14,79 915,72 1.214,41 1.311,08 633,16 2.219,10 2.852,26 
2014 13,19 924,57 1.606,57 1.143,53 657,71 1.808,44 2.466,16 
2015 11,86 859,59 1.705,56 943,63 553,91 1.378,06 1.931,97 

Fonte: Até 2000: Res SSP 150/95 dados Fundação SEADE. Após 2001 Res SSP 160/01. 
Disponíveis em: http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx. Acesso em: 
22/01/2016. 

 

O pico da violência em Diadema ocorreu no ano de 1999, com 374 homicídios/ano, 

equivalendo à taxa de 111,62 por 100 mil habitantes, lembrando que para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), locais com índices iguais ou superiores a 10 são tidos como 

zonas endêmicas de violência. Esse índice caiu para 20,67, em 2007, correspondendo a 

uma redução de 81,48% em relação a 1999 e, em escala decrescente voltou a diminuir nos 

anos seguintes, chegando a uma taxa de 11,86 por 100 mil habitantes em 2015, ou seja, 

diminuição de 89,53% em relação a 1999. Vale lembrar que, embora esse índice venha 

reduzindo sensivelmente, ele ficou abaixo da taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes, 
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limítrofes para a OMS considerar como área conflituosa em um ano apenas, ou seja, em 

2011 essa taxa foi de 9,02. 

 

Gráfico 1: Evolução da taxa de homicídios em Diadema entre 1994 e 2015 (taxa por 
100 mil habitantes) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados: de 1994 a 2007 (Miki, 2008, p. 107); de 2008 
a 2015 extraídos da tabela 1, com dados SSP/SP e Fundação SEADE. 

 

O gráfico 1 dá uma clara ideia da necessidade de mudança de foco nas políticas de 

prevenção à violência e na forma como elas vinham sendo gerenciadas pelo poder público, 

pois embora o ápice tenha sido no ano de 1999, havia uma clara tendência anual da 

situação que se agravava, com o aumentos das taxas de homicídio. 

 Após a mudança na forma de gestão, essas incidências caíram em todos os anos 

de 2000 a 2006, saltando de 79,08 para 19,73 homicídios por taxa de 100 mil habitantes. 

Nos anos subsequentes, mesmo com uma redução menor, os índices continuaram em 

escala decrescente.  

 

Gráfico 2: Taxa de homicídios por 100 mil habitantes nos municípios do ABCD 
paulista de 1999 a 2010 

 
Fonte: 3º Plano Municipal de Segurança de Diadema, Instituto Sou da Paz,  2011, com dados da 
SSP/SP, Resolução 160, Projeção populacional: Fundação SEADE. 
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A análise das taxas de homicídio em Diadema nos faz refletir se este fenômeno 

aconteceu somente neste município ou se essa redução  tão significativa não ocorreu em 

cidades próximas, como as que compõem o ABCD paulista, por exemplo. Da análise do 

gráfico 2 percebe-se que se trata de um caso único, embora os outros municípios também 

apontem altas taxas de homicídio, com queda ou estabilização  na década pesquisada. A 

experiência de Diadema  somente em 2009 apresentou taxas aproximadas, nos demais 

sempre foi bem superior e a queda bem mais acentuada que os outros municípios de 1999 a 

2006, quando se estabilizaram na faixa próxima de 20 mortes por taxa de 100 mil habitantes 

Na análise do 3º Plano Municipal a posição de Diadema dentro do ABCD paulista 

foi assim interpretada: 

 

Depois de um significativo crescimento nas taxas de homicídios durante a 
década de 90, quase 50% entre os anos de 1995 e 1998, houve uma 
importante queda nos homicídios na cidade. Entre 1999 e 2010 essa queda 
foi de 79%. Ao compararmos com os outros municípios do ABCD, é possível 
perceber que as taxas da cidade são mais altas, mas que, no entanto, a 
queda em Diadema foi bem maior. Ainda assim, esse é um crime que 
requer atenção. Não só por sua gravidade, mas porque é possível observar 
um pequeno aumento na taxa entre 2009 e 2010. A redução nas taxas de 
homicídios gerou impactos muito positivos para Diadema. Houve uma 
significativa melhora na imagem da cidade, aumentando a autoestima da 
população e contribuindo para um significativo crescimento econômico. 
(DIADEMA, 3º PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 2011, p. 3). 

 

Já dentro desta tendência inserida no 3º Plano de Segurança de Diadema, de 

planejar e executar ações integradas de prevenção e combate ao crime no âmbito do 

consórcio intermunicipal do grande ABCD, com o objetivo de evitar que a criminalidade 

migrasse e passasse a atuar em cidades próximas, como é o caso das cidades 

metropolitanas, regionalizando o alcance das políticas públicas, se levantou as principais 

incidências criminais e de que maneira as políticas implantadas em Diadema poderiam 

beneficiar os municípios limítrofes, considerando que nos últimos anos foram criados novos 

postos de trabalho no município e que as  empresas costumam fazer estudo de imagem das 

cidades, com os principais indicadores, para subsidiar a escolha de novos locais para 

investimento. Se as taxas de homicídios e de outros crimes sobem, isso se torna um fator 

negativo para futuros empreendimentos. 

Essa ideia de se criar consórcios intermunicipais, como o exemplo implantado na 

região do ABCD paulista, surgiu como uma alternativa, um caminho interessante a ser 

percorrido, sendo que vários autores já se manifestaram favoravelmente a essa tendência, 

Soares (2006, p. 156) destacou a necessidade de articulação “ao nível local, de políticas 

sociais preventivas da violência, vinculando prefeituras, governo estadual e sociedade civil”, 

pensamento ratificado por Ricardo e Caruso (2007, p. 107) que sugeriram “consórcios 

intermunicipais que levem em conta protocolos de cooperação como alternativa para pensar 
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a questão da segurança pública nas metrópoles brasileiras”, sugestão também colocada por 

Guindani (2014, p. 564), ao dizer que essas experiências revelam ainda haver condições 

para o êxito das ações preventivas da violência “como a corresponsabilidade e o consórcio 

de políticas intersetoriais de prevenção à violência nas três esferas de poder, especialmente 

no âmbito municipal”. 

 

Tabela nº 2: Comparativo por tipo criminal em Diadema  de  2013 a 2015 
Crimes – Diadema 2013 2014 2015 Percentuais 

2014/2015 
Percentuais 
2013/2015 

Homicídio Doloso 58 52 47 -9,62 -18,97 
Homicídio Culposo Acidente Trânsito 18 964 21 -97,82 16,67 
Lesão Corporal Acidente de Trânsito 964 918 839 -8,61 -12,97 
Tentativa de Homicídio 83 52 37 -28,85 -55,42 
Roubo 4761 6332 6758 6,73 41,94 
Furto 3590 3644 3406 -6,53 -5,13 
Roubo de Veículo 3999 3305 2667 -19,30 -33,31 
Furto de Veículo 1141 1202 1072 -10,82 -6,05 
Veículos Recuperados 2209 1968 1517 -22,92 -31,33 
Total 16823 18437 16364 -11,24 -2,73 
Fonte: Observatório de Segurança de Diadema. Dados da Delegacia Seccional da Polícia Civil. 

 

O mapeamento das incidências criminais além daquelas levantadas pela SSP/SP 

também é feito pelo Observatório de Segurança da Secretaria de Defesa Social de Diadema 

através dos dados fornecidos pela Polícia Civil, servindo como ferramenta de gestão nas 

reuniões do GGI-M com os dados georreferenciados e mapeados por regiões para saber 

onde mais acontecem, onde diminuíram, onde estão aumentando, etc. 

 

5  A EXPERIÊNCIA MUNICIPAL DE CANOAS NO RIO GRANDE DO SUL 

 

A experiência de implantação de políticas públicas municipais de prevenção à 

violência de Diadema serviu de inspiração para os projetos apresentados no município de 

Canoas no Rio Grande do Sul, sendo que,  neste caso em particular, o prefeito e um 

secretário tinham experiência de gestão e assessoramento técnico junto ao Ministério da 

Justiça, portanto conhecedores dos meandros da criação do PRONASCI e do 

encaminhamento de projetos, o que foi fundamental para os resultados iniciais da 

experiência. 

Dentre as principais ações desenvolvidas pela prefeitura de Canoas e pela 

Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, neste período, estão: 1) Reuniões do GGI-M; 

2) Plantões integrados de fiscalização e os seguintes Grupos de Trabalho (GT); 2.1) Balada 

Segura; 2.2. GT Eventos; 2.3) GT Policial; 2.4) GT Tecnologias Aplicadas; 2.5) GT 

Territórios de Paz; 3) Casa das juventudes; 4) Núcleo de justiça comunitária; 5) Agência da 

boa notícia; 6) Mulheres da paz; 7) Geração consciente; 8) Praça das juventudes; 9) Centro 
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de referência das juventudes; 10) Núcleo de promotoria dos direitos das mulheres; 11) 

Projeto Canoas mais segura; 12) Valorização da GM. 

 

Tabela nº 3: Indicadores de homicídio, roubo e roubo de veículos de Canoas, de 2002 
a 2015, por taxa de 100 mil habitantes e 100 mil veículos 

 
Período 

Popu-
lação 

Homicíd
io 

doloso 

Taxa 100 
mil hab. 

Rou-
bos 

Taxa 100 
mil hab. 

Roubo 
de 

veículo 

Frota de 
veículos 

Taxa  
100 mil 

veículos 
2002 315.364 61 19,34 3.272 1.037,53 562 99.072 567,26 
2003 318.442 68 21,35 4.376 1.374,19 643 105.543 609,23 
2004 321.387 42 13,07 4.306 1.339,82 1.270 95.126 1.335,07 
2005 324.120 67 20,67 3.995 1.232,57 1.138 101.256 1.123,88 
2006 326.840 62 18,97 3.887 1.189,27 1.222 106.658 1.145,72 
2007 329.407 70 21,25 3.566 1.082,55 1.046 114.158 916,27 
2008 331.935 82 24,70 3.554 1.070,69 1.110 122.909 903,11 
2009 334.288 105 31,41 3.527 1.055,08 1.138 131.934 862,55 
2010 336.405 81 24,08 2.597 771,99 792 141.649 559,13 
2011 339.370 86 25,34 2.057 606,12 915 151.920 602,29 
2012 342.858 112 32,67 2.349 685,12 979 161.992 604,35 
2013 346.413 103 29,73 2.596 749,39 658 171.302 384,12 
2014 349.023 107 30,66 3.249 930,88 935 179.267 521,57 
2015 341.343 133 38,96 4.108 1.203,48 1.082 184.612 586,09 

Fonte: SSP-RS (extração em 01/02/16) - IBGE e FEE (estimativa população 2015) 

 

O fato de Canoas compor a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e ser 

uma das cidades com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e também uma das mais 

populosas, sempre a colocou entre aquelas com as maiores incidências criminais, 

principalmente nos delitos mais violentos, tanto que foi a primeira do Estado a ter território 

de paz, cuja condição básica para instalação é o alto índice de homicídios. 

O período levantado na tabela 3 coaduna-se com aquele em que a SSP/RS 

começou a mapear os dados de criminalidade e torná-los públicos, de forma geral e por 

municípios, inclusive antes da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011), cuja análise é apresentada a seguir. 

 

Gráfico 3: Evolução da taxa de homicídios em Canoas entre 2002 e 2015 (taxa por 100 
mil habitantes) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da SSP/RS, FEE, IBGE em 01/02/2016. 
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Diferentemente das  taxas de homicídios por 100 mil habitantes detectadas em 

Diadema nos anos pesquisados, as taxas de Canoas, são menores e mais uniformes no 

período em análise, 2002 a 2015, não se podendo perceber grandes avanços das políticas 

públicas de enfrentamento à violência no quesito de diminuição do número de homicídios,  

embora no auge dos projetos PRONASCI tenha havido uma pequena queda nas taxas de 

24,08 e 25,35 em 2010 e 2011, respectivamente, que voltou a crescer nos anos 

subsequentes. 

Cabe ressaltar que os dados do gráfico 3 expressam percentuais muito acima da  

taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes limítrofes para a OMS considerar como área 

conflituosa, sendo que o índice mais aproximado desta taxa se deu em Canoas apenas no 

ano de 2004, com 13,07 homicídios por 100 mil habitantes. Diferentemente de Diadema 

onde este delito se apresentou em escala descendente, em Canoas ele cresceu quase 

todos os anos, atingindo em 2015 a taxa mais elevada de 38,96. 

 

Gráfico 4: Evolução da taxa de roubos em Canoas entre 2002 e 2015 (taxa por 100 mil 
habitantes) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da SSP/RS, FEE, IBGE em 01/02/2016. 

 

A análise das taxas do delito de roubo no município de Canoas, por 100 mil 

habitantes, do gráfico 4, nos revela que houve uma clara queda de 2010 a 2013, período em 

que estiveram em evidência os projetos PRONASCI, incidência que voltou a crescer em 

2014 e, em 2015, com índices alarmantes como apresentava no início dos anos 2000, 

quando se passou a planejar a adoção das políticas públicas de prevenção à violência. 

O gráfico 5 nos revela que de 2004 a 2006 houve um grande aumento de roubos de 

veículo, tanto que foi uma das primeiras a ser pesquisada, após os homicídios, pela equipe 

transdisciplinar do Observatório de Segurança de Canoas. Nos anos subsequentes houve 

redução desse delito, mantendo os índices praticamente uniformes até o ano de 2015. 
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Gráfico 5: Evolução da taxa de roubos de veículo em Canoas entre 2002 e 2015 (taxa 
por 100 mil veículos) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da SSP/RS, FEE, IBGE em 01/02/2016. 

 

Depreende-se do gráfico 6 que, quanto aos furtos de veículos houve uma escala 

ascendente de 2007 até 2009, quando caíram quatro anos seguidos, sendo que em 2013 

atingiu-se o menor percentual dos anos pesquisados, e em 2014 houve um novo acréscimo 

e que se elevou sobremaneira em 2015, considerando ser este o levantamento apenas do 

1º semestre, já tendo superado todas as médias dos nove anos pesquisados e com um 

acréscimo de 69% em relação ao ano de 2014. 

 
Gráfico 6: Comparativo da frota por 1.000 habitantes e taxa de roubos e furtos de 
veículos (por 10.000 veículos)  em Canoas, de 2007 a 2015 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública de Canoas com dados da SSP/RS  e DENATRAN 

 

Já quanto ao delito de roubo de veículos, estes sempre ocorreram em números 

superiores aos de furto de veículos, com a única exceção no ano de 2015, quando foram 

ultrapassados, já no 1º semestre, conforme se pode comparar na sequência anual do gráfico 

6 e, também, diminuíram  quase pela metade no período pesquisado, baixando de  49,9 

para 24.2 veículos roubados por taxa de 10 mil veículos de 2007 a 2015. 
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Neste mesmo gráfico os técnicos do observatório de Canoas levantaram também o 

aumento anual da frota de veículos por 1.000 habitantes, em um salto de 111 para 188 por 

mil habitantes de 2007 para 2015, representando um aumento de 40,95%. 

Em Canoas são registradas como mortes violentas os homicídios, os latrocínios e 

os encontros de cadáver, sendo que, para as reuniões mensais do GGI-M e o fornecimento 

dos dados georreferenciados, os integrantes do observatório de segurança fazem o 

levantamento desses dados junto à polícia civil local e suas análises comparativas por área 

onde estão em funcionamento as políticas públicas de prevenção à violência, como no caso 

os dois territórios de paz instalados e em funcionamento em Canoas, onde há uma série de 

atividades desenvolvidas com este intento.  

 

Gráfico 7: Mortes violentas em Canoas e nos Territórios de Paz dos Bairros: Grande 
Mathias Velho e Guajuviras, de 2009 a 2015 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública de Canoas. Dados: SIPAC/2ªDPRM, SMS/SIM. 

 

Da análise do gráfico 7 se vê que em 2009, 59.02% do total de mortes violentas de 

Canoas aconteceram nos territórios de paz, percentual que caiu para 48,48% em 2010, 

voltou a subir para 59,81% em 2011, foi de 52,58 em 2012, de 49,53% em 2013, 

aumentando para 56,91% em 2014 e representando 48,81% em novembro de 2015, quando 

foi feita a análise, ou seja, em quase todos os anos pesquisados, mesmo com as ações de 

prevenção do PRONASCI, as mortes violentas dos territórios de paz representam quase 

50% desses registros neste município. 

Seguindo uma tendência já implantada da região do grande ABCD paulista, no 

Estado do Rio Grande do Sul os gestores locais também cogitam formas de atuação 

integrada com outros municípios nos moldes do consórcio intermunicipal, apresentado em 

2011 em Diadema, e, embora em Canoas a questão não tenha sido formalizada, o 

levantamento das principais incidências delituosas  e da forma como a criminalidade migra 

já é objeto de trabalho dos pesquisadores do Observatório de Segurança Pública. 
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Gráfico 8: Ranking dos homicídios dolosos em municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), em 2014 e 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas com dados da SSP/RS.  

 

Por esta razão, já vem sendo feito o estudo do ranking de algumas incidências 

criminais, em uma análise comparativa de dez municípios nos anos 2014 e 2015, de onde 

se depreende que os homicídios cresceram em 2015 em seis das dez cidades pesquisadas, 

sendo que em Canoas o aumento de 76 para 97 significou uma variação percentual de 

27,6% a mais de homicídios dolosos em 2015 com relação a 2014, fazendo a taxa por 100 

mil habitantes subir de 22,4 para 28,4 e o município cair da 10ª posição no ranking em 2014 

para a 5ª com mais homicídios em 2015. 

 

Gráfico 9: Ranking do Roubo de Veículos em Municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), em 2014 e 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo Observatório de Segurança Pública de Canoas. Dados SSP/RS. 
Extração: 25/10/2015. 1) Cálculo da taxa por 10 mil veículos 2º dados do DENATRAN /Set/ 2015. 

 

No ranking do delito de roubo de veículos percebe-se um quadro ainda mais 

preocupante, pois neste, à exceção de um único município, todos os demais tiveram 

considerável aumento em seus percentuais de 2014 para 2015, sendo que o de Canoas foi 

de 697 para 842, em uma variação percentual de 20,8% e fazendo a taxa de roubo de 

veículos subir de 38,1 para 44,3 por 10 mil veículos em 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma série de fatores contribuiu para a crescente inserção dos municípios na área 

da segurança pública, porém os que mais se destacam são: o aumento da criminalidade e 

da violência urbana e das demandas da população que clama por ações efetivas visando 

sua prevenção; a limitação dos governos estaduais no atendimento dessas necessidades; e 

a possibilidade real dos municípios em desenvolver essas ações de prevenção ao crime e a 

violência de forma integrada, participativa e transparente, como ocorreu nas duas 

experiências pesquisadas. 

Os municípios brasileiros têm visto, principalmente após a entrada em vigor da 

nova Constituição, um aumento de suas responsabilidades no sentido de gerir de forma 

mais próxima, eficiente e local às necessidades dos cidadãos, porém, isto só aconteceu de 

forma efetiva e constitucionalizada em relação às políticas públicas relacionadas à saúde, 

educação, assistência e desenvolvimento social. A única e nevrálgica área de atendimento 

que ficou totalmente na responsabilidade dos Estados membros da federação é a atividade 

de segurança pública. Por esta razão, muitos titulares de executivos municipais preferem 

não se envolver por entenderem que essa competência não os alcança e, também, visando 

evitar mais uma responsabilidade e possíveis atritos com os titulares estaduais e federais 

dessa área técnica e de grande complexidade, que geralmente traz repercussões negativas 

e críticas quanto às suas demandas não cumpridas de maneira satisfatória, aumento  da 

violência e das incidências criminais. 

A importância do poder local na prevenção dos delitos e a forma participativa de 

atuação da comunidade nessas ações precisam ser levadas em consideração, ideia já 

ratificada por Dias Neto (2005) quando viu na nova forma de prevenir os delitos três 

importantes modalidades pontuais e locais de intervenção: 1) iniciativas voltadas ao 

reconhecimento político de uma demanda local por segurança através da criação de fóruns 

governamentais, parlamentares e comunitários visando diagnosticar a percepção dos 

cidadãos em relação aos problemas; 2) ações preventivas locais voltadas à produção e à 

difusão do conhecimento no campo da segurança, servindo como subsídio na formulação de 

políticas públicas; e 3) planejamento, a partir do diagnóstico, de um plano de intervenções 

com a participação da sociedade. 

As experiências de implantação de políticas públicas municipais de prevenção e 

combate à violência no Brasil são apenas pontuais e voluntaristas, dependendo unicamente 

da vontade do gestor em enfrentar o tema, pois se não quiser fazê-lo, basta dizer que esta 

não é uma responsabilidade legal do município. 

A experiência de Diadema foi marcada por uma transformação necessária pelas 

alarmantes taxas de crimes, ações justificadas por Miki (2008) como um paradoxo entre não 
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ter competência constitucional para atuar no combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, 

ter que responder diretamente aos munícipes, fazendo com que as autoridades locais 

buscassem um “arranjo institucional” que pudesse administrar  a política de segurança, de 

acordo com o conceito de segurança cidadã. 

A análise das estatísticas criminais antes e após a implantação de políticas públicas 

municipais de prevenção à violência em Diadema é decisiva para entender por que este 

município do ABCD paulista se tornou uma referência, não apenas no sentido de guinar o 

aumento, mas diminuindo ano a ano as incidências de criminalidade violenta, principalmente 

de homicídios, que foi justamente a que colocou Diadema no ranking negativo de campeã 

no Estado de São Paulo. A pesquisa mostrou que os programas continuam ativos e servindo 

de exemplo a outros municípios brasileiros. 

Em relação ao município de Canoas, cujos projetos e ações basearam-se no 

modelo de Diadema, também com o objetivo de reduzir a violência, pode-se dizer que a 

iniciativa, o encaminhamento dos projetos, sua implementação e acompanhamento, 

principalmente nos dois territórios de paz instalados junto aos bairros Guajuviras e Mathias 

Velho, foram muito efetivos durante o período em que o PRONASCI deu o aporte financeiro; 

porém, com sua extinção, Canoas sentiu-se órfã desse apoio nas políticas públicas já 

efetivas, que sofreram um remodelamento e algumas adaptações com o objetivo de diminuir 

custos para que o município pudesse arcar com esse ônus. 

Pode-se dizer que as duas experiências municipais de implantação de políticas 

públicas de prevenção à violência pesquisadas foram muito frutíferas e, mesmo que não se 

tornem definitivas, provam que é possível sim criar alternativas eficientes neste campo tão 

nevrálgico da segurança pública no Brasil, colocando poder na mão da comunidade, que 

tem nessas ações transparentes a prestação de contas do que está sendo feito, se esses 

projetos estão surtindo o efeito que se espera através da análise dos dados e dos 

diagnósticos apresentados. Ratifica-se, assim, posição de Azevedo (2013), de que os 

impasses e os desafios dos exemplos aqui apresentados podem servir de referência para a 

consolidação destas boas práticas no campo da segurança pública brasileira. 
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Inovação ou mais do mesmo?  

A visão dos policiais militares de Belo Horizonte sobre a Polícia Comunitária1  

Victor Neiva e Oliveira2 

Valéria Cristina Oliveira3 

Ludmila M. L. Ribeiro4 

 
Resumo 
 

Este artigo procura compreender o que os membros da Polícia Militar de Minas 

Gerais, que atuam na cidade de Belo Horizonte, classificam como ações de policiamento 

comunitário. A partir da análise de entrevistas realizadas com os comandantes dos 

Batalhões, grupo focal com os comandantes de companhia e survey com os policiais de 

linha de frente serão descritas as percepções destes atores, bem como os obstáculos e 

resistências institucionais enfrentados na execução dos programas e serviços preventivos 

de caráter comunitário. Em seguida, procurar-se-á descortinar o perfil de policial mais 

conectado com as ideias de policiamento comunitário de forma a problematizar se as 

resistências verificadas na capital mineira são as mesmas identificadas em outras 

pesquisas internacionais sobre o tema. Os resultados apontam para a necessidade de 

outras avaliações sobre o tema, já que os policiais mais novos no serviço e também os que 

realizam atividades de policiamento comunitário são os que menos compreendem o 

significado deste modelo tendendo a considerar como comunitária qualquer serviço 

prestado pela Polícia Militar. 

 

1. Introdução 

O crescimento elevado e contínuo das taxas de crime, a sensação de insegurança 

da população e a centralidade adquirida por esse fenômeno nos meios de comunicação 

historicamente têm colocado as organizações de segurança pública diante de dilemas 

oriundos da necessidade de demonstrar suas habilidades para o desempenho de suas 

                                                 
1 Estudo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) - auxílio 
CSA-APQ-01685-12. 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) e pesquisador do Centro de 
Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), ambos da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Email para contato: victorneivaeoliveira@yahoo.com.br 
3 Bolsista de pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole (CEM) com recursos da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP - Processo: 2016/15899-7). E-mail para 
contato: valcrisoli@gmail.com 
4 Professora Adjunta II no Departamento de Sociologia (DSO) e pesquisadora no Centro de Estudos 
de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), ambos na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Email para contato: ludmila.ribeiro@gmail.com 
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funções e consequente obtenção de legitimidade e estabilidade institucional. Em razão das 

mudanças no cenário criminal, as polícias de todo o mundo são pressionadas a reformular o 

seu trabalho, tornando-o mais complexo do que a tradicional garantia da ordem pública. 

Entre as experiências que ganharam grande destaque estão as que visavam a reformulação 

das estratégias de policiamento e da natureza do relacionamento entre forças policiais e 

comunidades. Nos EUA, trata-se de fenômeno que remonta aos anos 1960, quando as 

polícias desse país conheceram as alterações mais dramáticas de sua história (SKOLNICK 

e BAYLEY, 2006, p. 60), sendo que as experiências exitosas garantiram a sua exportação 

para outras localidades como, por exemplo, os países da América Latina.  

Na América Latina, os processos de reforma das organizações policiais adquiram 

contornos diferenciados daqueles observados nos EUA, com a criação de forças policiais 

novas em substituição as polícias militarizadas ou a implementação de estratégias de 

policiamento no interior das velhas organizações visando maior engajamento entre os 

policiais e a comunidade como, por exemplo, o policiamento comunitário. A polícia 

comunitária, em contraste com o policiamento ostensivo tradicional, é orientada por uma 

lógica de atuação preventiva. As estratégias de policiamento são pensadas com vistas a 

impedir que o crime aconteça. É, então, uma mudança de paradigma, já que 

tradicionalmente a polícia chega após a ocorrência do delito. Os policiais devem buscar 

conhecer melhor a dinâmica criminal da área patrulhada, conquistar a confiança e 

cooperação dos moradores da localidade para troca de informações e gozar de maior 

autonomia para decidir sobre os cursos de ação, planejamento estratégico, rotinas e 

transmissão de informações.  

A ideia por detrás do modelo comunitário é a de que a polícia sozinha não é capaz 

de prevenir o crime. A colaboração das comunidades é condição sine qua non para essas 

experiências lograrem êxito (BEATO, 2002). As mudanças institucionais propostas pela 

filosofia de policiamento comunitário têm como objetivo dotar as polícias de maior eficiência 

operacional e efetividade em prevenir o crime, bem como fortalecer seu ethos democrático 

e torná-las mais permeáveis à accountability (BAYLEY, 2008; FRUHLING, 2003; 

SKOLNICK, 2002).  

No Brasil, o policiamento comunitário tem uma trajetória bastante específica, muito 

conectada com as necessidades de redemocratização de uma polícia que é, em essência, 

militar. Uma das dissonâncias com relação ao processo vivenciado pela policias brasileiras 

(em relação às latino-americanas) diz respeito à dualidade organizacional que divide o 

trabalho policial em ostensivo e de investigação criminal.5 O policiamento tradicional 

                                                 
5 No Brasil, existem cinco forças policiais, a saber: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a 
Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. As três primeiras são mantidas pela 
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ostensivo, a cargo da Polícia Militar (PM) é realizado através do patrulhamento da cidade, 

do atendimento dos cidadãos pelo número 190, com ocorrências que muitas vezes são 

assistenciais e não criminais e do comparecimento a localidades após o cometimento de 

crimes. Ao chegar a esses lugares, os policias militares registram o ocorrido por meio de um 

boletim de ocorrência, comunicam a central de operação sobre o evento criminal, 

encaminham aos envolvidos órgãos competentes, encerram o incidente e, por fim, deixam o 

local.  

Tradicionalmente, as ações de patrulhamento das ruas são realizadas de acordo 

com uma lógica reativa de atuação. Em regra, é após o cometimento do crime que se 

procede à intervenção policial. Essa forma de policiamento vem sofrendo severas críticas, 

por não ser eficaz no controle do crime, além do fato de que o mimetismo desta instituição 

com o Exército resulta em episódios de violência policial, letalidade e uso excessivo da 

força na relação com os cidadãos (BEATO, 2002; PAIXÃO, 1982; SOARES, 2013). Nesse 

contexto, a escalada das taxas de crimes no Brasil e os episódios de violência policial são 

entendidos como fenômenos que demonstram a fraqueza e o esgotamento do modelo de 

policiamento altamente militarizado.6  

Por isso, desde a transição democrática, as Polícias Militares têm sido instigadas a 

se adequarem ao contexto democrático através de estratégias de maior controle interno e 

externo (criação de ouvidorias com quadro próprio - não policial - e qualificados para a 

investigação dos desvios de comportamento), realização de cursos de formação continuada 

como forma de treinar os seus membros em conceitos de cidadania, respeito aos direitos 

humanos, criação de unidades integradas de policiamento (atuação em um mesmo espaço 

das policiais militares e civis) e, sobretudo, de maior engajamento com a comunidade na 

qual realizam seu trabalho (HUGGINS, 2000; CLARK, 2008). É nesse contexto que as 

polícias militares de diferentes estados da federação brasileira começaram a adotar 

estratégias de policiamento comunitário. Tais experiências têm adquirido feições e gerado 

percepções diferenciadas dos policiais sobre os impactos e a natureza do trabalho policial.  

Na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a primeira estratégia de policiamento 

comunitário foi iniciada no ano de 1993 na capital do Estado, Belo Horizonte. Desde então, 

a filosofia de polícia comunitária foi eleita pelos gestores do sistema de defesa social 

mineiro como uma das principais estratégias para a melhoria das relações entre o público e 

polícia, e também para promoção de maior legitimidade e confiança no trabalho policial. Ao 

                                                                                                                                                     
União enquanto as duas últimas subordinam-se aos governadores dos Estados. A polícia militar é 
responsável pelo trabalho ostensivo enquanto a polícia civil se encarrega do investigativo.  
6 Ao longo dos vinte e um anos de ditadura militar no Brasil (1964 – 1985) as polícias brasileiras e, 
especialmente a Polícia Militar operou nos moldes das forças armadas no patrulhamento das ruas, 
no controle das multidões e nas operações contrainsurgentes. Com o retorno ao regime democrático 
em 1985, as polícias militares foram definidas constitucionalmente em 1988 como força auxiliar e 
reserva do Exército e preservaram em seu cerne uma estrutura organizacional militarizada.  
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longo de mais de duas décadas, a adoção do policiamento comunitário implicou em 

investimentos financeiros significativos em equipamentos, infraestrutura, cursos e 

programas vis-à-vis ao aumento da popularidade da filosofia junto aos policiais militares. No 

entanto, não há um diagnóstico preciso sobre os impactos que esta mudança tem gerado 

internamente entre os próprios policiais.  

Nesse sentido, a proposta deste artigo é descortinar as percepções dos Policiais 

Militares de linha frente que atuam em Belo Horizonte sobre o policiamento comunitário com 

o objetivo de responder à seguinte pergunta: qual é o perfil de policial que tem uma maior 

rejeição e maior aceitação em relação à filosofia comunitária de policiamento? Como 

contraponto empírico serão utilizados os dados resultantes da pesquisa “O que pensam os 

Policiais de Linha de Frente da Polícia Militar de Minas Gerais sobre o Policiamento 

Comunitário”. Este estudo foi desenvolvido a partir de contatos institucionais com os órgãos 

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, seguidos de entrevistas semiestruturadas com 

os comandantes dos batalhões de polícia militar, grupo de discussão com os comandantes 

das companhias de polícia militar e survey com os policiais de linha de frente.  

Neste artigo, será priorizado o levantamento quantitativo, que se baseou em amostra 

composta por 592 policiais militares (Cabos, Soldados, Sargentos e Tenentes) em atividade 

na capital mineira entre os meses de março/2013 e julho/2014. O universo da pesquisa foi o 

conjunto das 25 companhias e 08 batalhões de polícia militar na cidade de Belo Horizonte. 

 

2. O policiamento comunitário e os policiais de linha de frente 

Os distintos estudos internacionais produzidos ao longo dos últimos quarenta anos 

sobre a temática “novos padrões de policiamento” têm classificado essas novas funções da 

polícia em três linhas distintas, quais sejam: prevenção e detecção do crime; manutenção 

da ordem pública e assistência aos que precisam da polícia (MELADO, 2010; p. 2). 

Conectando essas três linhas, é possível afirmar que o trabalho policial se diversificou e 

terminou por ser reconhecido como um serviço público que deve responder aos cidadãos 

aos quais ele serve. Exatamente por isso, observa-se em todo mundo uma tendência de 

aproximação entre as polícias e as comunidades às quais elas servem, especialmente, a 

partir da proliferação de programas de policiamento comunitário (FRÜHLING, 2012)  

A ideia fundamental do policiamento comunitário é de que o trabalho conjunto e 

efetivo entre a polícia e a comunidade pode ter um papel importante na redução do crime e 

na promoção da segurança. Enfatiza que os próprios cidadãos são a primeira linha de 

defesa na luta contra o crime. Pode ser definido como uma estratégia organizacional 
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desenhada para que os esforços policiais sejam mais aproveitados e é necessário que a 

polícia se torne aberta aos problemas que as comunidades identificam.  

Esta filosofia começou a ser difundida a partir do final dos anos 1970 na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos. Desde então, espraiou-se pelo mundo, tendo sido 

implementada em diversos países europeus e latinos americanos. Nos últimos quarenta 

anos, poucas foram as organizações policiais, especialmente as encarregadas da 

prevenção do delito, que não absorveram em alguma medida os pressupostos basilares 

desta filosofia (SKOLNICK, 2002).  

O policiamento comunitário tem sido entendido como uma filosofia que tem como 

pilares os seguintes pressupostos: 1) a organização da prevenção do crime tendo como 

base a comunidade; 2) a reorientação das atividades de policiamento com ênfase nos 

serviços não emergenciais, na organização e mobilização da comunidade para participar da 

prevenção do crime; 3) a descentralização do comando da polícia por áreas e 4) a 

participação de não-policiais no planejamento, execução, monitoramento e/ou avaliação das 

atividades de policiamento (MESQUITA NETO, 2004). A implantação dessas mudanças 

propostas pela filosofia de policiamento comunitário não está isenta de encontrar 

resistências e obstáculos institucionais a serem impostos pelos próprios policiais. Dentre os 

principais obstáculos à consolidação do policiamento comunitário como principal 

metodologia de prevenção ao crime estariam problemas como a aversão à burocratização, 

repúdio à descentralização operacional e arranjo institucional hierarquizado, dimensões que 

são essenciais à filosofia de policiamento comunitário (BAYLEY & SKOLNICK, 1986; 

MUNIZ et. al.., 1997).  

Em seus estudos, Novak et. al. (2003) destacam que os policiais de linha de frente 

são os responsáveis diretos pela implementação do policiamento comunitário nas ruas das 

cidades. Posto isto, embora a maior parte do trabalho de concepção do policiamento 

comunitário seja realizado nos níveis superiores da instituição, serão os policiais de linha de 

frente, os principais responsáveis pelas atividades de mobilização comunitária, 

agendamento e condução de reuniões, estabelecimento de parcerias, e principalmente, 

identificação e análise de problemas. Logo, boa parte dos insucessos dos programas de 

policiamento comunitário diz respeito ao não engajamento desses indivíduos nessa nova 

forma de atuação da polícia. 

De acordo com a literatura especializada, a linha de frente tende a rechaçar o 

policiamento comunitário dado o desejo desses profissionais em ser um “policial de rua” em 

oposição à perspectiva de ser “um burocrata”. Assim, como o “trabalho de polícia significa 

“reprimir e combater” a criminalidade, de preferência, com o uso de armas e munições de 

última geração, o policiamento comunitário é vista como “polícia cor-de-rosa” que faz 

“policiamento de mentira”, posto que procura se aproximar da comunidade conversando 
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com ela, entendendo os seus problemas de segurança e de ordem e ajudando-a a resolvê-

los sem, necessariamente, lançar mão de uma arma de fogo. Em outras palavras, a cultura 

policial do policial de linha de frente é vista como um obstáculo à implantação dessa 

modalidade de policiamento, pois os policiais seriam resistentes a reformas, por 

considerarem seu conhecimento empírico sobre a criminalidade violenta inquestionável. 

Além disso, com frequência, os valores democráticos são compreendidos como 

permissividade e leniência em relação aos criminosos (PAIXÃO, 1982; SKOLNICK & 

BAYLEY, 1988; MESQUITA NETO, 2004) e, exatamente por isso, qualquer tipo de 

aproximação com os cidadãos que não seja baseada na trilogia “tiro, porrada e bomba” é 

prontamente rechaçada por esses agentes.  

Nos Estados Unidos da América, para compreender como essas resistências são 

engendradas e diminuídas ao longo do tempo, foram empreendidas análises sobre a 

percepção dos policiais acerca das experiências com os programas de policiamento 

comunitário, enfatizando o processo de formação de uma gramática pautada nas categorias 

“modernização”, “integração comunitária” e “direitos humanos” dentro da organização 

policial em geral e entre os policiais de linha de frente em especial. Tais elementos, 

juntamente à consideração dos problemas de liderança organizacional, permitiram traçar 

um panorama mais completo sobre o processo de implantação dos programas, os impactos 

organizacionais e os diferentes perfis de policiais mais afeitos ou não a iniciativas de caráter 

comunitário.   

Com o propósito de avaliar o impacto que o modelo de policiamento comunitário 

promoveu nos policiais norte-americanos, Rosenbaum & Lurigio (1994) conduziram uma 

revisão bibliográfica e concluíram que a grande maioria dos estudos disponíveis mostra que 

a implantação do policiamento comunitário melhorou a satisfação e motivação dos policiais 

que estavam diretamente envolvidos com projetos de prevenção comunitária. Outra 

descoberta instigante foi que os policiais mais motivados manifestam opiniões mais 

favoráveis ao policiamento comunitário (GREENE, 1989). Conclusões semelhantes acerca 

da satisfação com esse modelo de trabalho policial também foram obtidas por Wilson e 

Bennett (1994) e Brody et. al.(2002). 

A pesquisa conduzida por Lurigio & Skogan (1994), que foi realizada na cidade 

americana de Chicago, constatou que quanto maior a idade dos policiais que ocupavam 

papéis de supervisão (sargentos e subtenentes), maior a sua posição favorável ao 

policiamento comunitário. Em estudo semelhante conduzido com policiais de Racine, no 

estado americano de Wisconsin, Lewis et. al. (1999) detectaram que o tempo de serviço do 

policial tem uma correlação negativa forte com o policiamento comunitário. Ou seja, policiais 

mais antigos tendem a avaliar de forma mais negativa a filosofia de polícia comunitária do 

que policiais recém ingressos.  
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Há também uma forte crença de que um menor nível de escolaridade do policial 

implica também numa menor aceitação ao trabalho comunitário de policiamento (LURIGIO 

& SKOGAN, 1994). A hipótese de que a maior formação educacional poderia ajudar no 

processo de aceitação de novas ideias e projetos comunitários não foi comprovada nos 

estudos de Lewis et. al.(1999). Embora seja consenso que o treinamento policial funcione 

como um bom instrumento para promover processos de mudanças nas organizações 

policiais, pouco se sabe sobre o efeito de tais treinamentos nas percepções dos policiais. 

Assim, não há evidência sistemática se a carga-horária dos treinamentos tem efeito positivo 

sobre as percepções dos policiais.  

Outra variável que tem merecido atenção em estudos que abordam resistências às 

mudanças e as inovações policiais é o da posição ocupada em nível hierárquico. Nestes 

estudos, policiais que ocupam posições intermediárias nas hierarquias têm sido apontados 

como os mais resistentes às mudanças organizacionais, enquanto os policiais em posição 

de comando são os mais susceptíveis à filosofia de policiamento comunitário (GAINES, 

1994). Dentre os estudos que abordam a aceitação de raça ou cor, destaca-se o trabalho de 

Novak et. al. (2003) que avaliou as percepções de 445 policiais, concluindo que os policiais 

não brancos (ou seja, negros, amarelos e hispânicos) são mais favoráveis ao policiamento 

comunitário. 

Lurigio & Skogan (1994, p. 315) destacam que “o sucesso do policiamento 

comunitário depende dos policiais que são responsáveis por implementar os programas”. 

Os estudos realizados até o momento, por sua vez, apontam que sujeitos mais velhos (em 

termos de idade), mais novos no serviço, com alta escolaridade, em posição de comando e 

brancos são menos resistentes às estratégias voltadas para a prevenção do crime por 

intermédio da aproximação da comunidade.  

Apesar desses apontamentos da literatura internacional, pouco se sabe no Brasil 

sobre quais são os elementos que aumentam ou diminuem as chances de o policial de linha 

de frente se engajar nas atividades de policiamento comunitário. Neste cenário, a proposta 

deste artigo é mapear quais são os policiais que entendem verdadeiramente o significado 

dessa categoria e se posicionam de acordo com ela, para além da tendência em abarcar 

qualquer fenômeno sob o guarda-chuva de polícia comunitária. Logo, além das variáveis 

tempo de atuação como policial, nível ocupado na hierarquia e grau de escolaridade 

mencionadas anteriormente, este estudo ao analisar a realidade dos policiais militares 

mineiros pretende verificar se há influência de outras variáveis do perfil profissional, dentre 

elas: o sexo, cor/raça, tempo de treinamento sobre policiamento comunitário, a satisfação e 

motivação com o trabalho policial, a participação em algum programa de policiamento 

comunitário anterior, dentre outras variáveis, que podem interferir nas percepções que os 

policiais possuem acerca do policiamento comunitário. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 73



9 
 

 

3. O policiamento comunitário na Polícia Militar de Minas Gerais: o caso de 

Belo Horizonte 

Nos anos de 1990, foram implementadas as primeiras estratégias de policiamento 

comunitário no Brasil com o propósito de estabelecer um contato mais próximo entre os 

policiais militares e as comunidades nas quais atuavam. As primeiras experiências de 

policiamento comunitário no país surgiram no Rio de Janeiro em 1983 e, posteriormente, se 

espraiaram pelo Espírito Santo (nas cidades de Guaçuí e Alegre, em 1988); Minas Gerais 

(na cidade de Belo Horizonte, em 1993) e São Paulo, com a implementação dos Conselhos 

Comunitários de Segurança, em 1997 (BEATO, 2002; SOUZA, 1999). A disseminação do 

modelo por todo o país veio com a edição do I Plano Nacional de Segurança Pública, que 

condicionava o repasse de recursos do Governo Federal aos estados da federação ao 

desenvolvimento de estratégias de policiamento comunitário, em especial, dentro das 

Polícias Militares (OLIVEIRA, 2002, p.18). 

No caso de Minas Gerais, o modelo de policiamento comunitário foi introduzido de 

forma experimental pela Polícia Militar em 1993.7 A experiência inicial estava concentrada 

em algumas localidades da capital mineira, buscando-se alterações nas atividades policiais 

em direção a estruturas mais flexíveis para a realização do trabalho policial. Tal 

empreendimento foi marcado por sérios obstáculos que impediram a consolidação desse 

modelo, sobretudo, devido à realização das parcerias logísticas onde os membros das 

comunidades terminavam por arcar financeiramente com a carência de recursos da 

instituição policial (SOUZA, 1999). Soma-se a isso, o fato de que ainda estava arraigada a 

crença no imaginário dos policiais comunitários de que suas ações deveriam ser 

concentradas em situações de natureza estritamente criminal. A internalização de alguns 

valores peculiares ao policiamento comunitário pelos policiais de linha de frente - 

engajamento com os moradores para a construção de laços de confiança e conhecimento 

da dinâmica criminal e social da comunidade para planejar estratégias de atuação – ainda 

era algo difícil de ser concretizado. Ao final da década de 1990, o diagnóstico do Comando 

da Polícia Militar de Minas Gerais era de que para conseguirem chegar aos aspectos 

característicos do trabalho policial comunitário seria preciso melhorar o relacionamento com 

                                                 
7No final dos anos 90, assiste-se, em Minas Gerais, um período de grave deterioração das condições 
de segurança pública, principalmente, no âmbito das polícias militares. A organização policial 
passava por uma crise institucional que culminou em uma greve, em 1997. As estratégias de 
policiamento tradicionais não se coadunavam com o contexto democrático vigente e, muito menos, 
com a complexificação das modalidades criminosas. A necessidade de uma reforma organizacional 
era vital para se repensar/reinventar as polícias militares brasileiras (Beato et. al., 2008). 
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os cidadãos por meio de um processo de introdução de “inovações” nas formas de 

policiamento tradicional ostensivo.  

Na década de 2000, com o propósito de dar um novo contorno ao policiamento 

comunitário criou-se o programa “Polícia de Resultados”. A cidade de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, foi dividida em vinte e cinco regiões de policiamento, 

cujo comando estava sob a responsabilidade de capitães encarregados de administrar 

essas companhias da polícia militar. Com a criação dessas subunidades de policiamento 

pretendiam-se descentralizar a estrutura de comando da polícia e conferir maior autonomia 

de planejamento as companhias. Os policiais envolvidos nessa empreitada receberam 

treinamentos em análise de crime, foram capacitados para trabalhar com a organização de 

bancos de dados sobre ocorrência de crime e geoprocessamento, além de participarem de 

cursos sobre a filosofia do policiamento comunitário. O engajamento com a população foi 

realizado através dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEPS. Para cada uma 

das vinte e cinco companhias existia um conselho comunitário.  Esses conselhos 

funcionavam por meio de reuniões dos conselheiros (moradores da comunidade) 

juntamente com os policiais para expor os problemas cotidianos, planejar junto com os 

policiais as melhores estratégias para prevenção e controle do crime e exposição pelos 

policiais dos resultados alcançados com a adoção de certas estratégias de policiamento na 

área. 

No período de vigência deste programa (janeiro de 2001 a outubro de 2002), ocorreu 

diminuição significativa no número de crimes violentos na cidade de Belo Horizonte (Beato 

et. al., 2008). Além do mais, em onze das vinte e cinco regiões de BH se verificou uma 

diminuição significa dos delitos8. Tais resultados apontaram para a importância da 

reengenharia gerencial como fator crucial para explicar o papel central da polícia na 

prevenção e controle do crime nas comunidades urbanas. A polícia, quando orientada para 

problemas e guiada por dados e informações sobre a localidade na qual atua, pode exercer 

um impacto significativo sobre as taxas de criminalidade. Outro aspecto positivo detectado, 

ao longo do processo de investigação, consistiu na importância do apoio dos comandantes 

e gestores do médio escalão da PM para o funcionamento do programa.  

Se, por um lado, existiram avanços com a implementação do programa de 

policiamento comunitário, por outro ocorreram dificuldades e obstáculos. As estratégias de 

mudança na forma do policiamento tradicional encontraram seu limite na “cultura 

organizacional” incrustada nas organizações policiais. Existiam resistências nos comandos 

da polícia para adotar linhas mais autônomas de ação. Comandantes e gestores da Polícia 

                                                 
8 Uma análise mais acurada sobre a magnitude dessas mudanças na dinâmica criminal durante o 
período de implementação do programa de policiamento comunitário, encontra-se em Beato et. al 
(2008). 
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Militar estavam poucos dispostos a distribuir seu poder de decisão sobre as estratégias de 

policiamento aos membros do escalão inferior da organização. Essa centralização do poder 

impedia a adoção de modelos mais descentralizados e autônomos, vitais para a 

cristalização do policiamento comunitário.  

Outro obstáculo encontrado no transcorrer dessa experiência foi o pouco 

conhecimento dos policiais de linha de frente sobre a filosofia do policiamento comunitário 

em relação aos oficiais da PM (BEATO, 2002). Na linha de frente, muitos policiais 

compartilhavam a visão de que o trabalho policial se tornou mais perigoso e os crimes 

aumentaram sobremaneira, nos últimos cinco anos. Frente a esse cenário urbano 

“conflituoso”, os policiais de linha de frente concebiam a sua tarefa como orientada 

especificamente para “prender criminosos”, ao invés de proteger a população. A construção 

dessa imagem do policial como um agente do Estado dotado de ferramentas repressivas 

(armas de fogos, coletes a prova de bala, bombas de gás lacrimogêneo) e com uma postura 

agressiva para com os cidadãos, constituiu um dos maiores obstáculos à implementação do 

policiamento comunitário e adequação do trabalho a princípios democráticos de respeito à 

lei e aos direitos dos cidadãos (MARINHO, 2011).  

Apesar dos obstáculos encontrados no transcorrer de quase uma década para 

realizar mudanças institucionais no âmbito da polícia militar, o policiamento comunitário 

ainda é apontado pelo Comando da Polícia Militar de Minas Gerais como um dos pilares 

para a atuação policial.9 Desde 2010, este viés comunitário foi retomado através de um 

diversificado portfólio de programas e serviços preventivos comunitários institucionalizados - 

tais como: a “Rede de Vizinhos Protegidos” e seu derivativo “Rede de Comerciantes 

Protegidos”, as “Bases Comunitárias Fixas e Móveis”, o serviço “Polícia e Família” e os 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEPs).10 Apesar de a maior parte das 

ações descritas na Diretriz já estarem em execução anteriormente, a construção do portfólio 

evidencia a demanda pela formalização desses programas e serviços como parte de uma 

estratégia de aplicação da Polícia Comunitária pela PMMG. 

 

                                                 
9 Tal afirmação pode ser verificada no plano estratégico da PMMG 2004 – 2007. Os outros dois 
pilares são: Direitos Humanos e a Patrulha de Prevenção Ativa (PPA).  
10 Diretriz para a produção de serviços de segurança pública Nº 3.01.06/2011. Regula a aplicação da 
filosofia de polícia comunitária pela polícia militar de Minas Gerais/. Instrução N° 3.03.07/2010 – CG. 
Regula a atuação da Base Comunitária e da Base Comunitária Móvel (BCM) na Polícia Militar de 
Minas Gerais /. Diretriz N° 3. 02. 03/2011 – CG. Define a estratégia e o processo de gestão do 
programa polícia para a cidadania e a prestação do serviço “polícia e família”. 
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4. Metodologia e dados 

A pesquisa base deste artigo foi estruturada em quatro fases e realizada entre março 

de 2013 e julho de 2014 com policiais militares de todas as patentes lotados em Belo 

Horizonte. Na primeira etapa, o comando da Polícia Militar foi procurado para a 

apresentação da proposta e autorização do acesso aos policiais em seus diversos postos 

de trabalho. Em seguida, os comandantes de Batalhão foram entrevistados a partir de um 

roteiro semiestruturado, o que desvelou as interpretações desses sujeitos acerca do 

policiamento comunitário. Esse material foi utilizado como subsídio para a realização do 

grupo focal com os comandantes das Companhias, quando se abordou quais eram as 

atividades que compunham a categoria policiamento comunitário, os públicos e áreas da 

cidade mais aptas a receberem programas dessa natureza e, ainda, os resultados que a 

adoção do modelo gerava. Esses insumos se transformaram em um questionário 

estruturado e autoaplicável, administrado a policiais de linha de frente que atuam na capital.  

Para a realização do survey, os pesquisadores do Centro de Estudos de 

Criminalidade e Segurança Pública (CRISP/UFMG) se dirigiam às companhias, no 

momento da chamada de instrução, em data previamente agendada com os comandantes. 

Naquela ocasião, explicavam ao grupo de policiais os objetivos da pesquisa e distribuíam os 

questionários entre aqueles dispostos a colaborar respondendo às perguntas no 

instrumento auto aplicado. O número final de respondentes do survey foi 592 indivíduos, o 

que correspondeu a uma amostra de 4.375 policiais lotados em atividades operacionais que 

podem ser consideradas como “linha de frente”.  

No discurso dos policiais – entrevistados na segunda fase e participantes do grupo 

focal da terceira fase – todas as ações empreendidas pela PMMG podem ser enquadradas 

como características do trabalho policial comunitário, mesmo aquelas que apresentam um 

caráter mais repressivo como, por exemplo, prender criminosos nas ruas e combater o 

tráfico de armas e drogas. Como tais ações são direcionadas para a garantia da segurança 

da comunidade, podem ser entendidas como característica de um policiamento comunitário, 

conforme destacado nas entrevistas realizadas. Estas dificuldades em distinguir as ações 

preventivas de caráter comunitário das ações repressivas se tornam mais expressivas 

quando o olhar é direcionado para a execução do trabalho rotineiro nos batalhões e 

companhias.  

Para entender como os policiais de linha de frente se posicionavam diante da 

elasticidade da categoria policiamento comunitário, o questionário do survey dispunha de 

um grupo de perguntas em que eram listadas as modalidades de policiamento da PMMG na 

ocasião da pesquisa e os entrevistados eram instruídos pelo enunciado a classificar cada 
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uma delas como sendo ou não uma estratégia de policiamento comunitário. Entre essas 

modalidades estavam incluídas desde as chamadas visitas tranquilizadoras, realizadas por 

policiais aos domicílios de moradores vítimas de ocorrências criminais, até a ROTAM, 

Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, conhecido por uma atuação repressiva nas 

ruas da capital (Quadro 1).  

Quadro 1– Modalidades de Policiamento presentes no questionário da pesquisa 

Modalidade É policiamento comunitário 
Base Comunitária Fixa (BC) Sim 
Base Comunitária Móvel (BCM) Sim 
Policiamento Escolar (Anjos da Escola ou Patrulha escolar) Não, mas é serviço policial 
GEPAR (Grupo Especializado de Patrulhamento em Áreas de Risco) Não, mas é serviço policial 
Patrulha do Bairro Não, mas é serviço policial 
Bike Patrulha Não, mas é serviço policial 
Polícia e Família Sim 
Policiamento a Pé Não, mas é serviço policial 
Rede de Comerciantes Protegidos Sim 
Rede de Vizinhos Protegidos Sim 
PPA - Patrulha de Prevenção Ativa Não, mas é serviço policial 
Prevenção à Violência Doméstica Não, mas é serviço policial 
ROTAM Não, mas é serviço policial 
CONSEP Sim 
Centro de Referência ao Cidadão Não e não é serviço policial 
Fica Vivo! Não e não é serviço policial 
Associação de Bairros Não e não é serviço policial 
Associação de Comerciantes e Industriais Não e não é serviço policial 
Rede de atuação em Casos de Violência Contra a Mulher Não e não é serviço policial 
Visita tranquilizadora Não, mas é serviço policial 
Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento Comunitário, 
2013/2014. 

 

Dos 20 itens listados, seis dizem respeito a programas que, no âmbito da PMMG, 

são classificados como policiamento comunitário. Dos outros itens, nove são serviços 

policiais que, contudo, não são classificados como policiamento comunitário enquanto 

outros cinco sequer são serviços policiais. São muitas vezes programas estaduais de base 

local (como é o caso do Fica Vivo!) ou associações comunitárias (como a de comerciantes e 

industriais), mas que não têm qualquer conexão com o serviço prestado pela Polícia Militar 

na cidade de Belo Horizonte.  

A partir da classificação dessas modalidades de policiamento foram criadas as 

duas variáveis analisadas neste artigo. A primeira consiste em uma medida indicadora da 

diversidade de definições relacionadas ao policiamento comunitário na visão dos policiais 

de linha de frente expressa pelo somatório simples das modalidades classificadas como 

comunitárias (Tabela 1). Portanto, é uma medida que varia entre 0 (nenhuma dessas ações 

é policiamento comunitário) e 20 (total de modalidades presentes no instrumento de coleta 

de dados). 
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Tabela 1 - Somatório de modalidades de policiamento consideradas comunitárias 
(Descrição) 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Min. Máx. 

Somatório (Polícia Comunitária) 579 14,28 4,60 0 20 

Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014. 

 
 

A Tabela 1 indica que, em média, entre todas as atividades listadas no Quadro 1, 

os policiais de linha de frente entrevistados tendem a considerar 14 como de policiamento 

comunitário, mais do que o dobro do que a própria PMMG classifica enquanto tal a partir de 

suas próprias diretrizes. Interessante destacar também a presença de um quantitativo 

considerável de entrevistados que listou todas as modalidades listadas - independente de 

elas serem ações policiais ou não - como policiamento comunitário, ao contrário de um 

pequeno número que sabia exatamente o que era atribuição da polícia dentro de suas 

atividades de aproximação com a população e o que não era. 

 

Gráfico 1 -Distribuição do somatório de modalidades de policiamento consideradas comunitárias 

 

Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014. 

 

A segunda medida, aplicada originalmente em Ribeiro et. al. (2016), consiste em 

uma tipologia criada a partir de análise de cluster do tipo K-Médias que levou em conta os 

20 tipos de ações. Naquele exercício foram identificados três grupos de significados de 

polícia comunitária com características evidentemente distintas. O primeiro cluster reuniu os 
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policiais que demonstraram perceber qualquer atividade comunitária (realizada no bairro ou 

vizinhança), como sendo de policiamento comunitário (Perfil Associativo). O segundo grupo 

é aquele dos policiais que assumem a polícia comunitária como sendo qualquer atividade 

de policiamento (Perfil Policiamento Geral) e, finalmente, o grupo daqueles mais rigorosos 

com as definições de polícia comunitária e que classificaram aquelas estratégias 

condizentes com o que a literatura discutida acima aponta como sendo próprias dessa 

estratégia de policiamento (Perfil Comunitário). 

Tanto o somatório das atividades quando os tipos de significados sobre 

policiamento comunitário corroboram com nuances específicas um dos principais achados 

da pesquisa, a saber, a pluralidade de definições sobre polícia comunitária, a qual está 

presente tanto nas respostas dos comandantes (OLIVEIRA et. al, 2016) como dos policiais 

de linha de frente da PMMG na cidade de Belo Horizonte (RIBEIRO et. al, 2016). Metade 

dos entrevistados classifica como sendo policiamento comunitário 14 ou mais modalidades 

entre as 20 elencadas no questionário (Tabela 1). O percentual daqueles que afirmam que 

18 ou mais modalidades são comunitárias alcança 31,09, confirmando o que o Gráfico 1 já 

destacava, a grande diversidade de itens incluídos na chave conceitual da polícia 

comunitária.  

O Gráfico 2, por sua vez, por meio da distribuição percentual dos entrevistados 

entre os três grupos de percepções sobre polícia comunitária, demonstra que apenas 14,4% 

do total de casos válidos (62 policiais entre os 431 respondentes) categoriza as 

modalidades de policiamento a partir de critérios próximos àqueles definidos pela literatura 

de polícia comunitária e pela própria PMMG. A grande maioria dos policiais de linha de 

frente em atividade e participantes da pesquisa se baseia em percepções de polícia 

comunitária muito próximas de ações associativas ou assistenciais, de qualquer natureza 

(57,1%). Aqueles com uma visão de que “todo policiamento é comunitário” porque todo 

serviço da polícia se destina à comunidade correspondem a 28,5% da amostra de policiais.  

Gráfico 2 -Distribuição de frequência dos clusters de percepções sobre polícia comunitária 

 

Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento Comunitário, 
2013/2014. 
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Em suma, a partir dos resultados mais gerais é possível afirmar que 2/3 dos 

policiais que atuam na cidade de Belo Horizonte têm uma visão bastante difusa do que é 

policiamento comunitário, sendo que apenas 1/3 se posiciona de acordo com o que esse 

conceito de fato deveria significar.  

5. Qual é o perfil de policial que tem uma maior rejeição e maior aceitação 

em relação à filosofia comunitária de policiamento? 

Na tentativa de traçar um perfil do policial com uma percepção de policiamento 

comunitário mais próxima daquela razoavelmente definida pelo campo das pesquisas sobre 

polícia, buscou-se avaliar possíveis associações entre um grupo de medidas de controle 

que poderiam estar associadas à construção das percepções a que se referem as variáveis 

resposta. Nesse sentido, trabalharemos aqui com o somatório de modalidades e os tipos de 

significados sobre policiamento comunitário.  

Entre as variáveis de controle foram selecionadas no banco de dados aquelas de 

natureza sociodemográfica (Sexo [Masculino=1], Cor/Raça [Brancos=1], Faixa Etária [Até 

25 anos=1/ 26 a 30 anos=2/ 30 a 45 anos=3/45 anos ou mais] e Escolaridade [Até o Ensino 

Médio=0/ Ensino Superior ou Pós=1]), outras próprias da trajetória do policial na PMMG 

(Ano de Entrada [Até 1999=0 / Após 2000=1], posição hierárquica [Cabos e Soldados=0/ 

Sargentos e Tenentes=1] e, finalmente, indicadores de contato com a polícia comunitária 

em termos teóricos e práticos ([Participou em curso de PC=1], [Participa de Programa de 

PC=1]).  

De maneira geral, os policiais se são do sexo masculino (91,7%), sendo que 36% 

têm idade até 30 anos e 72% se declararam pretos ou pardos. Como salientado na revisão 

de literatura, essas variáveis são importantes porque policiais mais jovens assim como 

policiais brancos são resistentes ao policiamento comunitário e, por conseguinte, mais 

tendentes à classificação de qualquer ação da PM como comunitária, para que eles possam 

continuar realizando o seu serviço de uma forma mais tradicional em detrimento das 

adaptações que esse modelo pressupõe. Entre os entrevistados, 29% tinham curso superior 

e 30% estavam em posição de comando que são variáveis que, por sua vez, contribuiriam 

para a aceitação da filosofia de policiamento comunitário. Por fim, 37% ingressaram na 

PMMG antes de 2000, 48,3% já fizeram curso específico sobre policiamento comunitário e 

47,3% disseram trabalhar com programas desta natureza, fatores esses que contribuiriam 

não apenas para a aceitação do modelo, mas também para o adequado entendimento do 

que essa categoria significa. 

Para o Somatório das modalidades foram realizados testes de médias e análise de 

variância para avaliar possíveis diferenças nas médias do número de modalidades 
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indicadas pelos policiais como comunitárias11. Para investigar os Tipos de significados 

sobre Policiamento Comunitário a estratégia adotada foi a construção de testes de 

associação (Qui-quadrado)12, os quais ofereceram as diretrizes para o ajuste de um modelo 

de regressão logística multinomial.13  

Com vistas a identificar o perfil dos policiais de linha de frente da PMMG em Belo 

Horizonte conforme as percepções sobre o policiamento comunitário a primeira estratégia 

adotada neste trabalho foi a construção de uma série de testes de médias e análise de 

variância (para a variável Faixa Etária, a única covariável não binária). Assim foi possível 

avaliar em que medida o número de modalidades de policiamento classificadas como 

comunitárias varia entre os aspectos sociodemográficos, de trajetória policial e relativos ao 

contato com policiamento comunitário.   

Para apresentar os resultados, foi escolhido como medida o blox-plot, gráfico que 

possui cinco medidas de estatística descritiva. Dentro de um retângulo são apresentados o 

segundo e terceiro quartil, enquanto o traço é a mediana, ou seja, a partir de uma 

ordenação crescente de valores, a mediana é o valor que divide a série em duas partes de 

igual tamanho. Entre o retângulo e os traços estão representados o primeiro quartil (abaixo) 

e o quarto quartil (acima) sendo que os pontos fora deste desenho são os outliers, aqueles 

que distorcem a média e, por isso, não devem ser considerados para uma boa 

compreensão do fenômeno que se quer mensurar. 

A série de Gráficos 3 já evidencia o principal resultado deste primeiro esforço, ou 

seja, existem poucas diferenças evidentes entre as distribuições do quantitativo de 

modalidades consideradas comunitárias entre as variáveis que potencialmente ajudariam a 

identificar o perfil do policial com percepção mais restrita do conceito de polícia comunitária.  

  

                                                 
11 A consolidação do banco de dados e os testes estatísticos foram construídos com uso dos 
softwares Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20.0) e Stata 14.0. 
12 O teste de qui-quadrado utilizado neste exercício testa a hipótese que não existe associação entre 
as variáveis listadas, uma vez que as distribuições dos casos entre as categorias em observação 
dar-se-ia ao acaso (sem concentração significativa). 
13A análise de regressão linear multivariada baseia-se na estimação de valores preditos para uma 
dita variável resposta em função da variação de uma ou mais variáveis explicativas. A técnica não 
assume efeitos recursivos entre as variáveis resposta e independentes (HAIR, 2005).O modelo de 
regressão logística baseia-se na aplicação de uma função matemática (logit= ln[Pi/(1-Pi)]) aplicada 
com o intuito de linearizar a relação não-linear estabelecida entre uma variável resposta discreta (Y) 
e suas potenciais explicativas (X), predizendo o logaritmo da razão de chance de ocorrência de Y 
(FILHO et. al., 2015; PAMPEL, 2000). Um modelo de regressão logística multinomial consiste no 
ajuste de modelos de regressão logística para variáveis com mais de duas categorias. Nesse caso, é 
definida uma categoria de referência e a probabilidade de ocorrência de cada uma das demais é 
estimada a partir da comparação com a referência, por meio de modelos de regressão binária.  
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Gráfico 3 -Somatório das modalidades de policiamento consideradas comunitárias segundo as 
variáveis sociodemográficas, de trajetória policial e contato com a teoria/prática de Polícia 
Comunitária 

Sexo Cor/Raça 

  

Faixa Etária Escolaridade 

  

Entrada na PMMG Posição Hierárquica 

  

Curso de Polícia Comunitária Programa de Polícia Comunitária 

  

Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014. 
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Por outro lado, os testes estatísticos, baseados na comparação do intervalo de 

confiança da média do somatório de modalidades ditas comunitárias entre as categorias de 

interesse indicam que três das variáveis de interesse apresentam diferença significativa 

entre o valor médio do indicador de diversidade de percepções da polícia comunitária. São 

elas: Faixa Etária, Ano de Entrada na PMMG e participação em Programa de Polícia 

Comunitária (Tabela 2). 

Tabela 2 - Médias do somatório de modalidades de policiamento consideradas comunitárias 
segundo as variáveis de Faixa Etária, Ano de Entrada na PMMG e Participação em Programa 
de Polícia Comunitária 

Intervalo de 
Confiança 

Variável Categorias N Média 
Desvio 
Padrão 

Inferior Superior

Faixa Etária 

Até 25 anos 67 15,34 4,11 14,34 16,35 

26 a 30 anos 147 14,75 4,28 14,05 15,45 

30 a 45 anos 310 14,27 4,49 13,77 14,77 

45 anos ou mais 55 11,82 5,76 10,26 13,38 

Entrada na 
PMMG 

Até 1999 208 13,39 5,16 12,69 14,10 

Anos 2000 366 14,80 4,14 14,37 15,22 

Participação em 
Programa de PC 

Não 323 13,58 4,90 13,04 14,11 

Sim 171 15,85 3,75 15,28 16,41 
Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014 

  

Em relação à idade, os mais velhos, no grupo com idade superior a 45 anos, 

afirmam que em média 11,82 modalidades seriam classificadas como de policiamento 

comunitário, média que pode variar entre 10,26 e 13,38 em uma estimativa populacional. 

Tal intervalo difere a um nível de significância de 95% das médias daqueles com até 30 

anos de idade. Ou seja, os mais jovens possuem menos clareza a respeito das definições 

das práticas de polícia comunitária por classificarem um maior número de modalidades 

como pertencentes a esse tipo de estratégia.  

A mesma tendência geracional é observada quando se comparam os resultados dos 

grupos de policiais segundo o período de ingresso na PMMG. Aqueles que foram admitidos 

na instituição a partir do ano de 2000 também descrevem maior quantidade de estratégias 

policiais como sendo próprias de policiamento comunitário. A média amostral é de 14,80 

modalidades, enquanto para os policias que ingressaram até o ano de 1999 essa média é 

de 13,39.  

Se por um lado identifica-se uma tendência à diversificação das definições de 

policiamento comunitário entre os mais jovens, os resultados ainda sugerem que isso reflete 

na percepção dos policiais sobre o próprio trabalho. A tabela 3 informa que entre os policiais 
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de linha de frente que afirmaram estar atualmente participando de algum programa de 

Polícia Comunitária a média de modalidades classificadas por eles dentro desta categoria é 

de 15,85 variando entre 13,04 e 14,11, valor superior à média e fora do intervalo de 

confiança estimado para o grupo daqueles que afirmaram não estar envolvidos em ações 

dessa natureza.  

Em síntese, policiais mais jovens e, consequentemente com menos tempo na Polícia 

Militar, além daqueles que participam de programas de Polícia Comunitária tendem a uma 

percepção mais ampla do que seriam atividades dessa natureza, classificando maior 

número de modalidades de policiamento nessa categoria. 

Substituindo o somatório das modalidades entendidas como comunitárias pela 

variável que classifica os policiais segundo os tipos definidos pela análise de clusters, os 

resultados seguem tendência semelhante. Ao observarmos a distribuição das variáveis 

explicativas entre as três categorias (Associativismo, Policiamento Geral e Comunitária), 

verificamos que, por meio do teste de qui-quadrado, a participação em atividade de Polícia 

Comunitária foi a única que manteve associação com significância estatística apontada por 

ambos os testes. Ou seja, a participação em programa de policiamento comunitário mantém 

associação com o pertencimento a uma das categorias de tipos de policiamento.   

Para avaliar em que medida essa associação é mantida diante da inclusão de outras 

medidas de controle, procedeu-se à análise multivariada de regressão logística multinomial, 

tendo os grupos construídos a partir dos tipos de percepções dominantes sobre 

policiamento comunitário como variável resposta e as demais variáveis já mencionadas 

neste estudo como covariáveis ou variáveis explicativas (Tabela 3). Dado que se trata de 

um modelo de regressão logística com mais de duas categorias, uma delas foi escolhida 

como referência, a saber o cluster 3 – Comunitário. Portanto, os resultados estimam a 

probabilidade média de que o policial tivesse sido classificado nos cluster 1 ou 2 em 

comparação ao cluster 3.  

O gráfico 4 sintetiza o resultado do modelo de regressão ajustado por meio da 

probabilidade média de que um policial militar participante da pesquisa estivesse incluído 

em cada um dos três grupos de tipos de percepções de policiamento comunitário a partir da 

distribuição das covariáveis sociodemográficas, de trajetória policial e relativas ao contato 

com teoria e prática em polícia comunitária.  Dito isso, o gráfico confirma o que a própria 

distribuição de frequência dos casos entre os grupos já sinalizava, ou seja, a maior parte 

dos entrevistados associa à noção de Polícia Comunitária a qualquer tipo de atividade na 

qual a polícia se envolve e que seja realizada na comunidade (Cluster 1).  

A probabilidade média de pertencer a este grupo calculada com base no modelo de 

regressão logística multinomial é de 0,5857, ou 58,57% do total de entrevistados, quando 

são controladas as demais covariáveis no modelo. O perfil composto por policiais que 
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expressaram uma visão mais restrita e, portanto, mais coerente com as definições de 

Polícia Comunitária da literatura sobre policiamento é aquele com a menor probabilidade 

média de incidência (0,1257) a qual varia entre 0,0920 e 0,1595.  

Gráfico 4 -Probabilidade média de pertencimento às categorias de tipos de percepção sobre 
Polícia Comunitária 

 

Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014 

  

No modelo completo, a categoria de referência escolhida foi a correspondente ao 

cluster 3, que chamaremos de “Comunitário”. Portanto, os coeficientes são apresentados 

para cada uma das covariáveis informando sobre as chances (ou probabilidade) de que um 

respondente, mantidas constantes as demais variáveis de controle, seja incluído na 

categoria 1 (Associativa) ou 2 (Policiamento Geral) em comparação a ser classificado na 

categoria 3 (Comunitária).  

Entre as variáveis explicativas apenas duas apresentaram associação estatística 

com o pertencimento a um dos tipos de percepção sobre polícia comunitária e, novamente, 

essas foram o ano de entrada na PMMG e a participação em programas de polícia 

comunitária, contudo, em sentido oposto ao que poderia supor a literatura sobre 

policiamento. No caso do momento do ingresso na instituição, a tabela em anexo permite 

assumir que aqueles que passaram a compor o quadro da Polícia Militar do estado de 

Minas Gerais a partir dos anos 2000 possuem cinco vezes mais chances (razão de chance 

= 5,3714) - que um policial que ingressou até o ano de 1999 - de pertencer à categoria 2, 

que define o policiamento em geral como policiamento comunitário em detrimento da 

                                                 
14 A razão de chance é calculada a partir do exponencial do coeficiente de regressão (B) apresentado 
na tabela 3.  
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categoria que se baseia em uma definição de policiamento estritamente comunitário 

(categoria 3).  

 

Tabela 3 - Modelo de Regressão Logística Multinomial do pertencimento aos tipos de percepção 
sobre Polícia Comunitária (Ref.: Cluster 3 – Polícia Comunitária) 

  Variáveis  B    Erro Padrão 

Cluster 1   - 
Associativismo  

Homens -13,6877 456,3082 

Brancos 0,1463 0,4253 

Superior ou Pós (Ref.: Até o Ensino Médio) -0,2919 0,4042 

Faixa Etária (Ref.: Até 25 anos) 

26 a 30 anos -0,6204 0,7061 

30 a 45 anos -0,1249 0,7385 

45 anos ou mais -1,0329 0,9503 

Ingresso na PM - Anos 2000 (Ref.: Até 1999) 0,5670 0,5526 
Hierarquia - Sargentos (Ref.: Cabos e 
Soldados) -0,1339 0,4500 

Curso de PC -0,0735 0,3659 

Programa de PC 0,9758 ** 0,4174 

Constante 14,9840   456,3088 

Cluster 2 - 
Policiamento 

Geral  

Homens -12,8702   456,3084 

Brancos 0,7275 0,4421 

Superior ou Pós (Ref.: Até o Ensino Médio) -0,1101 0,4333 

Faixa Etária (Ref.: Até 25 anos) 

26 a 30 anos -0,1692 0,7452 

30 a 45 anos 0,3070 0,7773 

45 anos ou mais 0,4480 1,0236 

Ingresso na PM - Anos 2000 (Ref.: Até 1999) 1,6824 *** 0,6205 
Hierarquia - Sargentos (Ref.: Cabos e 
Soldados) 0,1623 0,5046 

Curso de PC -0,2440 0,3972 

Programa de PC 0,6344 0,4498 

Constante 12,1723   456,3091 
N= 350 / Log likelihood = -305,19725 / LR chi2(20) = 42,46  
Prob> chi2 = 0,0024 / Pseudo R2 = 0,0650 
Fonte: O que pensam os Policiais de Linha de Frente da PMMG sobre o Policiamento 
Comunitário, 2013/2014 

 

Em relação à participação em programa de Polícia Comunitária, a chance de estar 

situado na categoria que confunde polícia comunitária com associativismo ou participação é 

2,65 vezes maior para aqueles que atualmente participam de alguma atividade de 

policiamento comunitário, um aparente paradoxo. Ou seja, quem participa de ações de 

polícia comunitária sabe menos do que se trata realmente esse tipo de policiamento do que 

um outro policial que não esteja envolvido com esse tipo de atividade, o que parece indicar 

que estar no programa é, por si só, uma forma de negar a sua existência. 
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6. Reflexões a partir dos resultados 

Este trabalho encerra um esforço de levantamento e análise de dados quantitativos 

e qualitativos acerca das estratégias de policiamento comunitário desenvolvidas pela Polícia 

Militar de Minas Gerais na capital do estado a partir dos anos 1990. De lá para cá foram 

muitos programas e projetos de Polícia Comunitária, além do investimento na formação 

teórica dos policiais no tema (BATITUCCI et. al., 2016). Por meio da inserção de disciplinas 

voltadas para o tema nos cursos de formação, da edição de manuais e normas operacionais 

destinados ao tema, do incentivo à participação de cursos como aqueles promovidos 

presencialmente ou à distância pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 

o policial militar de Minas Gerais parece ter sido cada vez mais exposto a conceitos e 

técnicas associadas àquela estratégia de policiamento. Contudo, a grande questão que 

norteou esta pesquisa foi buscar compreender até que ponto esse maior contato com 

noções de polícia comunitária refletiriam em uma maior clareza na definição das estratégias 

comunitárias de policiamento.  

A pergunta tem como pano de fundo a hipótese de que a ampliação do discurso 

comunitário não alcançou uma alteração das práticas policiais, as quais são orientadas por 

um modelo de policiamento tradicional, o mesmo que é sempre apresentado nos manuais 

como em oposição ao comunitário. Evidentemente, os dados coletados pela pesquisa “O 

que pensam os Policiais de Linha de Frente da Polícia Militar de Minas Gerais sobre o 

Policiamento Comunitário” não alcançam o campo das práticas policiais, estando restritos 

às percepções dos profissionais de segurança pública a respeito do tema. Porém, tais 

percepções, longe de representarem informações de menor valor, ajudaram-nos a 

identificar de maneira consistente uma face importante da reflexão dos policiais sobre o seu 

fazer profissional.     

De maneira geral, os resultados deste exercício podem ser organizados em torno de 

dois eixos principais. O primeiro identifica esse aparente paradoxo que envolve a PMMG, de 

um lado, o grande investimento na área do policiamento comunitário e, de outro, o 

desconhecimento dos profissionais a respeito de definições mais específicas da estratégia.  

Apesar dos cursos, programas e projetos de policiamento comunitário, os profissionais 

tendem a classificar qualquer modalidade de atuação policial como comunitária.  

Destaca-se que o paradoxo é apenas aparente, dado que reflete tendência também 

presente no discurso dos comandantes e, por consequência, no conteúdo dos cursos, isto 

é, uma ampla gama de ações assistenciais, de mobilização comunitária, projetos sociais e 

outros são entendidos como comunitários. Além disso, parece haver uma confusão entre 
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ações comunitárias e quaisquer tipos de ações preventivas como práticas de policiamento 

comunitário. Evitar que o crime ocorra, com identificação territorial e trabalhando em 

parceria com os moradores, parecem compor a base conceitual que orienta a construção 

dos argumentos dos policiais de linha de frente e dos comandantes sobre Polícia 

Comunitária, o que esvazia o conceito.     

O segundo eixo é um desdobramento do primeiro. Se a definição do que é 

policiamento comunitário é ampla demais, também é difícil identificar um perfil dos poucos 

policiais com maior “afeição” ao policiamento comunitário. Afeição, no caso, entendida pela 

capacidade e disposição de elaborar definição mais precisa acerca do que consiste esse 

tipo de atuação policial. O trabalho sugere que os policiais mais antigos na instituição 

compreendem mais efetivamente o policiamento comunitário, indicando que ao longo do 

tempo os cursos e as práticas da instituição passaram a incluir cada vez mais elementos no 

escopo comunitário, afinal, como afirmou um profissional entrevistado “hoje não tem como 

ser diferente” (OLIVEIRA et. al, 2016). Aparentemente, antes ainda era possível ser 

diferente. 

Os resultados oferecem pistas de que em um passado recente, no início da década 

de 1990, ainda houvesse espaço para a Polícia Comunitária com uma inovação e, portanto, 

para definições mais rigorosas de como seria executar uma atividade essencialmente 

policial (não exclusivamente social), mas com uma lógica comunitária. Os efeitos dessa 

ampliação de conceito e prática se mostram principalmente pela dificuldade em que se 

sobressaiam em resultados quantitativos perfis muito evidentes associados a uma 

percepção mais limitada e, por consequência, mais próxima do que pode ser um 

policiamento comunitário. Esse resultado representa um ponto forte de contraste com as 

experiências em outros países, as quais são destacadas pela literatura revista na segunda 

seção deste artigo, segundo a qual é possível identificar tipos de policiais mais afeitos ao 

trabalho policial comunitário, principalmente no cenário internacional. 

Em síntese, os dados coletados indicam que os policiais que atuam na capital 

tendem a transformar o policiamento comunitário em sinônimo de todas as formas de ação 

policial existentes, posto que direcionadas à melhoria da segurança na comunidade. Em 

nosso ponto de vista, essa tendência evidencia uma importante característica de 

democracias violentas, como o Brasil, ou seja, a possibilidade de convivência entre valores 

e práticas essencialmente repressivas e de controle de direitos da população e as 

atividades legais postas em andamento por instituições como as Polícias Militares (ARIAS & 

GOLDSTEIN, 2010). O discurso que promove o fortalecimento dessas práticas não deixa de 

ser democrático e, nesse contexto, comunitário, ainda que as estratégias operacionais nem 

sempre se baseiem na ampliação da participação popular, aspecto fundamental de 

democracias e da polícia essencialmente comunitária.  
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Argumenta-se, portanto, como possível saída analítica para os resultados 

apresentados neste exercício que as instituições de segurança pública e seus profissionais, 

bem como toda a sociedade brasileira, seria marcada por certa noção plural de violência. 

Não plural no sentido de diversidade de práticas ou de perfil de perpetradores. Ela é 

múltipla, pois se desenvolve no interior das instituições, de maneira intrínseca ao 

desenvolvimento das normas e valores que as orientam. Por isso, mesmo nas práticas 

legais de administração de conflitos, independentemente da atuação de instituições caras 

às democracias como as polícias e a justiça, podem estar guardados traços violentos.  

A construção de noções sobre o policiamento comunitário que não se orientem por 

uma modelo tradicional de como fazer polícia parece constituir uma tarefa demasiadamente 

complexa para profissionais de uma instituição cuja lógica de atuação se baseia em noções 

repressivas e violentas no contato com a população, principalmente nas regiões mais 

pobres. Tudo pode ser polícia comunitária, pois o contato com a comunidade dificilmente se 

estabelece de maneira a superar a ideia de que ela opõe partes em conflito e com 

interesses distintos. Quando há tentativas de que isso ocorra, elas tendem a oscilar entre 

certo distanciamento da atividade policial, em um caráter preventivo, por vezes, mais 

próximo das políticas sociais que de segurança pública (o que seria o perfil associativo) e, 

por outro, em um modelo baseado na repressão e na manutenção da ordem (o que seria o 

perfil policiamento geral).  

Portanto, longe de se constituir em uma inovação, o policiamento comunitário 

implementado pelos policiais militares que atuam na cidade de Belo Horizonte parece ser 

mais do mesmo, já que para a maioria dos entrevistados, qualquer serviço da PMMG é um 

serviço destinado à comunidade. 
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RESUMO: As juventudes, no Brasil, têm sofrido os rebatimentos de uma conjuntura de 
crise estrutural do capital, na qual se aprofundam diversas violações de direitos. 
Dentre essas violações, está o direito à vida, uma vez que jovens aparecem como as 
principais vítimas da violência letal no país. Importa, diante disto, construir estratégias 
para enfrentar essa realidade, permeada por processos de criminalização das 
juventudes pobres e discursos moralizadores dessa população. Nesse sentido, uma 
alternativa que vem se construindo na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é a 
criação da Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil, a qual objetiva dar 
visibilidade a essa demanda, bem como propor, coletivamente, o enfrentamento a 
essa realidade. Articulando-se entre diversos atores sociais, representantes de 
instituições, coletivos, academia, entre outros, vem se consolidando como importante 
espaço para discutir sobre essa demanda, bem como para construir propostas que 
visem à proteção integral das juventudes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um contexto de crise do capital, vivencia-se o agravamento das 

desigualdades sociais, junto a ataques às políticas públicas e direitos sociais, em um 

cenário intensificado pela violência estrutural. Em nível mundial, notam-se os impactos 

da crise no modo de produção capitalista, que tem rebatido diretamente na vida das 

populações, enquanto seletos grupos privilegiam-se com a concentração de riqueza. 

Salta à realidade o desemprego, a violência, o desmonte de direitos e a precarização 

do trabalho, assim como diferentes violações de direitos de grande parte da 

população. 

Embora os impactos da crise do capital atinjam a toda a sociedade, existem 

segmentos populacionais que sofrem rebatimentos mais severos – é o caso das 

juventudes. Apesar de registrar avanços na compreensão do jovem como sujeito de 

direitos, especialmente por meio do ECA, Estatuto da Juventude e da Política Nacional 

de Juventude, constata-se, em realidade, que a materialização desses direitos 

caminha a passos lentos, tornando-se pouco visível diante do cenário de crise 

instaurado. O Estado tem fragilizado a execução e implementação das agendas 

voltadas à atenção aos direitos sociais. De outro lado, aumentam o desemprego, junto 

à inserções precárias no mundo do trabalho, além do recrudescimento do fenômeno 

da violência em suas diversas manifestações, incluindo nesse ínterim o aumento de 

homicídios e encarceramentos. 

Sem a pretensão de esgotar o debate, o presente artigo visa expor reflexões 

acerca das juventudes como um dos segmentos sociais que mais tem sofrido com a 

violência letal no País, e busca compartilhar a experiência de uma das formas de 

encarar essa realidade por meio de ação coletiva de diferentes atores sociais. Assim, 

salienta-se a emergência de um debate sobre juventudes na perspectiva de 

compreender a conjuntura marcada pelas violações de direitos, a fim de promover 

ações que visem o enfrentamento dessa realidade.  

 
2 A MORTALIDADE JUVENIL EM PORTO ALEGRE: EXPRESSÃO TRÁGICA DE 

UM CONJUNTO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS.  

As juventudes na realidade brasileira vêm se constituindo como um segmento 

social marcado por diversas contradições. Ao mesmo tempo em que esse é o 

segmento preferencial das publicidades em diferentes áreas, considerada como fase 

da vida na qual se vive o auge nos âmbitos de saúde e beleza. Os meios de 

comunicação apostam nos jovens como público preferencial para consumo, tanto de 

produtos quanto de comportamentos. Cresce, também, a visibilidade de algumas 
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juventudes nos noticiários, especialmente ligando-as a matérias sobre violência, 

drogas, homicídios, entre outras, mostrando os jovens tanto como vítimas quanto 

como executores da violência. Nota-se, nesse sentido, que determinadas juventudes 

acabam sendo marcadas por diversos estereótipos que relacionam jovens como 

“indivíduos perigosos”. Evidentemente, por detrás das diferenciações entre a “beleza” 

e “problema”, se esconde uma divisão social, marcada pela desigualdade social 

presente historicamente na sociedade brasileira, e ampliada pelo sociometabolismo do 

capital na atual conjuntura. É emergente, no contexto atual, compreender como as 

juventudes vêm sendo afetadas pelas transformações sociais em curso. 

Compreende-se que são construídos, histórica e socialmente, modelos e 

imagens que caracterizariam as juventudes. Entretanto, ao homogeneizar essa 

categoria que, em verdade, é bastante heterogênea, corre-se o risco de não visualizar 

o modo como os jovens vivenciam suas experiências, em especial, os que habitam as 

camadas populares da sociedade, ao analisá-los mediante o “modelo” ao qual 

“deveriam” corresponder (DAYRELL, 2007). Assim, é preciso buscar a compressão 

das juventudes para além do recorte etário (15 até 29 anos, conforme o Estatuto da 

Juventude), ao visualizar as singularidades que permeiam a vivência juvenil, tanto no 

âmbito econômico, social quanto cultural. É no reconhecimento da heterogeneidade 

dessa categoria, de que a juventude não é vivenciada da mesma forma por todos os 

jovens, que se utiliza o plural juventudes, a fim de expressar e demarcar a sua 

complexidade (VELHO, 2006). 

As juventudes classificadas como “perigosas” são constantemente 

responsabilizadas pela “onda de violência” que assola a sociedade, e assim emergem 

os discursos de redução da maioridade penal, bem como ações repressivas por parte 

do Estado, ao crê-las como causadoras do aumento da violência, ampliando uma 

conjuntura repleta de violação de Direitos Humanos para esse segmento populacional. 

Os (as) Jovens vêm sofrendo com o impacto das transformações societárias nas 

últimas décadas, tendo destaque nos dados sobre desemprego, pobreza e as mais 

variadas formas de violência. 

[...] Atualmente, esses atores sofrem um risco de exclusão social sem 
precedentes devido a um conjunto de desequilíbrios provenientes do 
mercado, Estado e sociedade que tendem a concentrar a pobreza 
entre os membros desse grupo e distanciá-los do "curso central" do 
sistema social (ABRAMOVAY, 2002, p. 33).  

Tomar as juventudes pela perspectiva de “problema social” não é novidade. 

Historicamente, jovens tem se tornado foco de atenção quando se desviam dos 

caminhos que os levariam à “integração social”. Na década de 1990, ganham 
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destaque jovens pobres em situação de rua, tomados ora como infratores, e ora como 

pessoas em “situação de risco”. Esses jovens, muitas vezes envolvidos com drogas, 

tanto no uso quanto no mercado do tráfico, acabam morrendo de forma violenta e 

prematura, interrompendo suas trajetórias de vida. 

[...] é muito presente e forte a imagem dos jovens que assustam e 
ameaçam a integridade social. Vítimas do processo de exclusão 
profunda que marca nossa sociedade e, ao mesmo tempo, do 
aprofundamento das tendências do individualismo e do hedonismo, 
se comportam de forma desregrada e amoral, promovendo o 
aprofundamento da fratura e do esgarçamento social que os vítima 
(ABRAMO, 2007, p. 89). 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) foram 

reconhecidos direitos civis, sociais e políticos. No âmbito dos direitos civis está 

expressa a universalização da proteção ao direito à vida, integridade física e direito à 

vida com dignidade (ONU, 2008) Ressalta-se que, dentre as diversas violações de 

direitos humanos, a violência homicida tem crescido na realidade brasileira, 

especialmente atingindo o segmento das juventudes. Crescem os índices de 

mortalidade juvenil, destacando, especialmente, sua vinculação com o que perpassa o 

perverso mercado do tráfico de drogas. 

O Mapa da Violência de 2016, o qual trata sobre os homicídios por armas de 

fogo no Brasil, demonstra que as juventudes constituem-se como principal segmento 

social vitimado pela violência homicida no país; este crescente aparece desde a 

publicação do primeiro Mapa da Violência, de 1998. O crescimento de homicídios por 

arma de fogo na população de 15 a 29 anos de idade subiu 669,5%, tendo em vista 

que o conjunto da população apresentou aumento de 592,8%, fazendo referência ao 

ano de 2014 comparado aos dados de 1980. Salienta-se que o número de vidas 

jovens perdidas subiu de 3.159 para 25.255 (WAISELFISZ, 2016). Conforme Waiselfsz 

(2016) em 2014, os jovens de 15 a 29 anos representavam, aproximadamente, 26% 

da população do país, mas essa faixa é responsável por 60% das vítimas dos 

homicídios por armas de fogo acontecidos nesse ano, tendo essas mortes claros 

contornos raciais, uma vez que entre 2003 e 2014, as taxas de homicídios de brancos 

caem 27,1%, de 14,5, em 2003, para 10,6, em 2014; enquanto a taxa de homicídios 

de negros aumenta 9,9%: de 24,9 para 27,4. Com esse diferencial, a vitimização negra 

do país, que em 2003 era de 71,7%, em poucos anos mais que duplica: em 2014, já é 

de 158,9%, ou seja, morrem 2,6 vezes mais negros que brancos vitimados por arma 

de fogo (WAISELFSZ, 2016). 

Os dados revelam uma clara seletividade homicida na realidade brasileira. 

Apesar de a juventude ser o segmento social que mais morre no Brasil de forma 
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violenta, não são todas as juventudes atingidas por esse fenômeno, mas, um 

segmento juvenil específico: os jovens pobres e negros. São esses jovens, os sujeitos 

que mais vêm sendo atingidos pela dinâmica homicida no Brasil, sendo que a 

seletividade homicida, que captura os jovens negros no Brasil, é fruto de múltiplas 

formas de violações de direitos, mantendo raízes históricas com relação ao 

desenvolvimento capitalista no Brasil, a qual os jovens, especialmente, negros, são 

impactos; fruto da dinâmica produzida e reproduzida pelo atual modo de produção, na 

perspectiva da reificação de sujeitos.  

Importa ressaltar que jovens vão se construindo enquanto sujeitos por meio 

das relações sociais estabelecidas em sua trajetória de vida. Mediante o amplo 

contexto de desumanização e privação no desenvolvimento de potencialidades, 

surgem sujeitos que se adéquam aos recursos dos quais dispõem. Nota-se que a 

juventude não deve ser tomada tão somente como uma fase transitória à vida adulta, 

mas por seu sentido em si mesma, no tempo presente. Para algumas juventudes 

severamente afetadas por violações de direitos, a juventude “não é preparar-se para o 

futuro, para um possível “vir-a-ser”, entre outras razões porque os horizontes do futuro 

estão fechados para eles” (DAYRELL, 2007, p. 170).  

Além disso, a precarização do trabalho no contexto de crise da sociedade 

capitalista tem atingido as juventudes, especialmente jovens pobres, tendo em vista as 

dificuldades de inclusão nos atuais padrões de desenvolvimento econômico, o qual 

apresenta frágeis e insuficientes perspectivas de inclusão. Nesse sentido, Martins 

(1997) faz referência à inclusão precária, instável e marginal considerada insuficiente 

no âmbito econômico, social e moral. No entanto, as políticas econômicas atuais, no 

Brasil e em outros países, seguem orientações neoliberais e efetivam-se no 

favorecimento das classes dominantes. Nesse sentido, a mortalidade juvenil se 

constitui como uma expressão trágica de diversos direitos violados ao longo da 

trajetória das juventudes que encontram dificuldades de acesso a políticas 

educacionais, de saúde, bem como dificuldade de inserção no mercado de trabalho 

formal, dentre outros, tendo na raiz dessas dificuldades a retração de um Estado 

Social em nome da lógica predatória do capital.  

Não são, propriamente, políticas de exclusão. São políticas de 
inclusão das pessoas nos processos econômicos, na produção e na 
circulação de bens e serviços, estritamente em termos daquilo que é 
racionalmente conveniente e necessário a mais eficiente (e barata) 
reprodução do capital. E, também, ao funcionamento da ordem 
política, em favor dos que dominam (MARTINS, 1997, p. 20). 

O Estado, atuando por meio da expansão da ideologia neoliberal e do Estado 

penal, reduz o Estado Social e aprimora as formas de precarização no processo 
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produtivo (WACQUANT, 2011). Neste cenário, surgem ainda reações conservadoras 

que pedem mudança na legislação e na Constituição a fim de reduzir a maioridade 

penal, discursando sobre a necessidade do aumento do poder de coerção e 

responsabilidade penal para com os jovens. Com pautas que afirmam que jovens 

possuem “direitos demais” e poucos deveres, acabam por separar jovens das “elites” 

daquele outro jovem, não mais visto como adolescente, mas sim como delinquente, 

perigoso e ameaçador à ordem social (SPOSITO; CARRANO, 2007).  

O município de Porto Alegre não foge a essa realidade, uma vez que, 

conforme dados disponibilizados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no ano de 

2014, 1,5 pessoa perdeu a vida, a cada dia, fruto da violência social em Porto Alegre. 

No município, a maior parte das pessoas vitimadas por violência letal estavam na faixa 

etária entre 10 a 29 anos, totalizando 56,27% de homicídios no ano de 2014.  

Os debates sobre segurança pública têm centrado discursos que perpetuam o 

aprofundamento do encarceramento, sucumbindo ao recrudescimento da 

criminalização da pobreza com reflexos que levam à seletividade penal. Neste ínterim, 

pouco tem avançado o debate sobre a Guerra às Drogas, que figura com grande 

relevância neste contexto, uma vez que o tráfico demonstra ser uma das causas para 

o agravamento da mortalidade juvenil, tanto no âmbito nacional quanto estadual e 

municipal, ao qual se faz referência. 

Ressalta-se que, conforme dados do InfoPen, 46% das pessoas privadas de 

liberdade são jovens, o que representa 21% do total da população do Rio Grande do 

Sul. A população de jovens considerados entre 18 a 29 anos foi de 62,3% da 

população carcerária do Presídio Central de Porto Alegre. Destaca-se que no ano de 

2012, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, 137 

crianças e adolescentes correspondem a 13,9% do total de óbitos entre as demais 

faixas etárias. Do total de 137 óbitos, 102 foram em decorrência de homicídios, 

representando 74,4%. Contatou-se, ainda, que os dados mais elevados de violência 

ocorrem em regiões mais pobres e que possuem a presença significativa do tráfico de 

drogas (MELCHIONNA et al., 2015).  

É necessário compreender a mortalidade juvenil relacionando-a a violência 

estrutural, a qual tem seu alicerce na sociedade capitalista, manifestando-se, dentre 

outras formas, pelo aumento das desigualdades sociais e sua manutenção, podendo 

desencadear expressões de violência no cenário atual (SILVA, 2009). Apesar de 

reconhecer alguns avanços no que diz respeito às políticas públicas para os jovens 

brasileiros, especialmente com a aprovação do Estatuto da Juventude (BRASIL, 

2013), ao observar a materialização desses direitos percebe-se uma realidade repleta 

de violações, mediante a precarização ou total ausência de serviços 

Anais III Encontro PDPP -  Página 98



socioassistenciais, culturais, educativos, esportivos, entre outros voltados para essa 

população.  

Analisa-se que, mesmo com o avanço na perspectiva legal, a precarização de 

políticas públicas, ancoradas na lógica neoliberal, não possibilitou a constituição de 

padrões de proteção social para a realização do enfrentamento a conjuntura de 

mortalidade juvenil no Brasil. Essa realidade, marcada por perspectivas neoliberais 

fortalecidas pela ascensão de um ultra conservadorismo, que acarreta na 

criminalização das juventudes pobres, demanda a construção de espaços coletivos 

para o enfrentamento a essa realidade. Enquanto a ideologia capitalista prega a 

individualização dos sujeitos, existe a necessidade de construção de espaços de 

contra hegemonia, na direção da construção de ações coletivas, de participação 

social, na perspectiva de criar estratégias para a materialização dos princípios legais 

no que diz respeito aos direitos das juventudes.  

É nessa perspectiva que o Grupo de Estudos em Juventudes e Políticas 

Públicas, juntamente com diversas entidades e pessoas interessadas na temática 

acerca da mortalidade juvenil vem construindo a Frente de Enfrentamento à 

Mortalidade Juvenil em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A presente frente tem por 

objetivo dar visibilidade à mortalidade de jovens na cidade de Porto Alegre, bem como 

propor ações que consigam fazer o enfrentamento a essa realidade.  

 

 

3. A FRENTE DE ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE JUVENIL EM PORTO 

ALEGRE: RESISTÊNCIAS DIANTE DAS TRAGÉDIAS ANUNCIADAS.   

A mortalidade juvenil na realidade brasileira configura-se como uma tragédia 

anunciada na realidade brasileira, uma vez que o Estado, cada vez mais reduz 

processos de proteção social, precarizando políticas públicas centrais na perspectiva 

da materialização de direitos de toda a população; enquanto amplia uma lógica de 

criminalização da pobreza, reproduzindo uma seletividade homicida na realidade 

brasileira. O resultado dessas ações configura-se como uma ampliação da mortalidade 

de jovens pobres e negros, diante de um Estado que busca a proteção das classes 

dominantes, ao invés de investir na proteção social.  

Esse se constitui como um movimento que possui em sua essência uma 

latente violência estrutural, construída por meio das relações de dominação na 

produção e reprodução do capital em seu atual estágio. Uma forma de violência que 

se materializa de diversas maneiras, mas são ocultas pelas múltiplas concepções 

ideológicas que jogam para o sujeito a única responsabilidade por sua condição. 
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Nesse sentido, a luta histórica por direitos, construída por meio de um difícil processo 

na realidade brasileira, é desconsiderada em nome da necessidade de “ajustes 

sociais”, que tem por finalidade perpetuar a gigantesca desigualdade social existente 

na realidade brasileira.  

O desmonte de direitos é fruto de uma concepção neoliberal, que tem por 

finalidade manter intocável a dinâmica do capital, apoiando, inclusive, o descarte vidas 

humanas, por meio da retração da proteção social, para manter a “estabilidade 

econômica” de um Estado máximo para o capital e mínimo para o social. Essa 

realidade ocorre em diversos níveis da gestão governamental, e a cidade de Porto 

Alegre não foge essa realidade.  

O desmonte em políticas públicas que ocorre de uma forma intensa nas 

decisões no âmbito do Governo Federal, também se materializa na Gestão Estadual e 

Municipal por meio de um plano de metas que buscam enxugar os gastos públicos, 

não investindo em políticas essenciais para toda a população, dentre elas para as 

juventudes. O discurso da crise e da necessidade de enxugamento de políticas sociais 

é apresentado como reforma do Estado, necessária para o “desenvolvimento social”, 

quando na verdade são ações estratégias não para o desenvolvimento do capital, 

constituindo na verdade em uma contrarreforma.  O termo “reforma” foi nutrido entre a 

classe trabalhadora e era usado para designar as conquistas e direitos alcançados no 

conflito com o capital em outras épocas históricas, quando se utiliza este termo no final 

do século XX, o seu teor, bem como os efeitos, impactos e a direção sócio histórica já 

não são mais os mesmos, trata-se mesmo de uma contrarreforma (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2009), utilizada para destruir direitos historicamente conquistados na 

realidade brasileira. 

O desmonte dessas políticas públicas é percebido diretamente no cotidiano 

da realidade brasileira, porém, o que fazer diante de uma onda neoliberal tão intensa 

que vem destruindo vidas? É importante considerar que a ideia de crise pode significar 

rupturas no processo de reprodução, que levam um intenso período de criação social, 

com transformações irreversíveis do modo de produção, seja no sentido de sua 

continuidade sob novas formas, seja no sentido de sua superação (BEHRING, 2003). 

Todas as conquistas por direitos na realidade brasileira se constituíram em difíceis 

momentos históricos, portanto, o momento atual mostra-se propício para o 

desenvolvimento de movimentos contra hegemônicos a essa realidade.  

Enquanto a ideologia capitalista prega a individualização dos sujeitos, existe a 

necessidade de construção de espaços de contra hegemonia, na direção da 

construção de ações coletivas, de participação social, na perspectiva de criar 

estratégias para a materialização dos princípios legais no que diz respeito aos direitos 
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das juventudes. A participação se constitui em um processo social da descoberta e 

problematização dos interesses coletivos em um espaço comum (SOUZA, 1996). A 

participação, neste contexto, é um processo dinâmico e contraditório, uma vez que o 

homem é criador por natureza, mas já nasce em um contexto socialmente dado, desta 

forma, encontra-se neste contexto um conjunto de relações e instituições que o fazem 

tomar posições que independem de decisões próprias, assumindo, inclusive 

determinado sistema de pensar e agir (SOUZA, 1996).  

A participação neste sentido se constitui como um elemento que integra o 

homem enquanto ser individual ao universal, fazendo com que ele, em seu contexto 

social, tenha a possibilidade de se posicionar diante do coletivo. Desta forma, no 

momento em que o indivíduo tem a oportunidade de participar, isso é, pensar e agir 

nos processos a qual está inserido tem a possibilidade de manifestar uma consciência 

crítica. A participação, como processo emancipatório, supõe a criação do homem para 

o enfrentamento dos desafios sociais.  

Diante de uma realidade repleta de violações de direitos, a construção de 

espaços coletivos de participação mostra-se como estratégias de resistência 

fundamental. O desmonte de direitos, que acarreta na vitimização das juventudes, é 

algo percebido por todos os sujeitos que vivenciam de perto dessa realidade. Nesse 

sentido, a conjuntura de violações de direitos está representando um elemento 

agregador de diversas instituições e pessoas para o debate e construção da “Frente 

de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil em Porto Alegre”. Configura-se essa frente 

como uma rede profissionais vinculados às políticas públicas como assistência social, 

saúde, sócio jurídico, previdência social, educação; bem como, movimentos sociais, 

grupos de pesquisas, dentre outros. Nesse sentido, constitui-se enquanto um espaço 

de articulação entre a sociedade civil e o poder público para pensar de maneira 

coletiva, propostas que possam realizar o enfrentamento à mortalidade juvenil no 

município, desde agosto de 2016. 

A presente Frente tem por objetivo dar visibilidade à mortalidade de jovens na 

cidade de Porto Alegre, bem como propor ações que consigam fazer o enfrentamento 

a essa realidade. Os participantes da frente relatam diversas formas de violação de 

direitos que as juventudes vivenciam em seu cotidiano, bem como, um intenso 

processo de mortalidade juvenil que, muitas vezes, passam despercebidos diante da 

opinião pública. Um exemplo dessa realidade é o que ocorre no cotidiano de jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas. Segundo os profissionais das redes de 

assistência social, é recorrente em seu cotidiano a notícia de jovens-adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas serem vítimas de homicídios devido ao 

envolvimento com o tráfico de drogas. Contudo, atualmente não há na rede 
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socioassistencial nenhum dispositivo voltado a identificar quem são estes jovens-

adolescentes assinados e consequentemente, não há nenhuma política e/ou ação 

voltada a essa realidade, o que acaba por invisibilizar estes sujeitos. 

Diante desse contexto, análises descoladas de uma totalidade social, sem 

mediação com uma racionalidade crítica, acabam acarretando em concepções 

moralizadoras e criminalizadoras das juventudes. Assim sendo, se reforça a ideia dos 

jovens como um “sujeito perigoso” que necessita de repressão. Tal concepção é 

constantemente associada à juventude, concebida como uma fase de rebeldia e 

violência, sendo ampliada quando se refere às juventudes pobres. 

Nesse sentido, as representações sociais estimuladas pelos meios de 

comunicação na contemporaneidade, ao informar, acabam por difundir estigmas e 

estereótipos vinculados às juventudes pobres. A reprodução desses estigmas atende, 

também, a mecanismos sociopolíticos e institucionais que se expressam por meio do 

discurso “normativo-disciplinador”. De acordo com Sales (2007), historicamente foi e, 

na realidade atual, ainda é preciso que situações de risco social e pessoal extrapolam 

o “tolerável” para que se tornem visíveis por meio de denúncias, reações defensivas 

por parte dos jovens para que recebam atenção. Jovens em conflito com a lei 

caminham em um terreno de invisibilidade e desejos de projeção social, enquanto sua 

exposição nas mídias os apontam como “contra-modelos”, enfatizando ações 

associadas à violência (SALES, 2007). 

Nota-se que a visibilidade é, também, fruto de relações de poder; sendo 

assim, o jovem em conflito com a lei é alvo de manifestações midiáticas que tratam da 

criminalidade juvenil a partir de perspectivas simplistas. Existem ainda dificuldades em 

retratar e contextualizar as juventudes envolvidas em situações de violência, assim 

como relacionar essa realidade com a violência estrutural, a qual se encontra no bojo 

da sociabilidade capitalista, reprodutora de expressões da questão social. É 

importante que os (pré) conceitos aos jovens sejam ultrapassados, além da 

necessidade da agenda pública voltar-se para a garantia do acesso aos direitos 

desses jovens. 

Desse modo, um dos eixos centrais de atuação da Frente de Enfrentamento a 

Mortalidade Juvenil em Porto Alegre é justamente voltar-se a visibilidade destes jovens 

não como sujeitos perigosos, mas sim como sujeitos de direitos que vêm sendo 

atingidos brutalmente pela violência estrutural da ordem do capital, para qual, suas 

vidas não importam. Para além disso, tem também por objetivo pensar de maneira 

coletiva propostas que possam realizar o enfrentamento à mortalidade juvenil no 

município a partir de seminários, conferências, espaços de formação e qualificação 

profissional, sugestões às políticas públicas de juventude, entre outros. 
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Tais ações são fundamentais tanto para fazer o debate com o conjunto da 

sociedade e desmistificar a concepção da juventude perigosa, como já abordado 

anteriormente, mas, sobretudo para propor políticas públicas que garantam tanto os 

direitos destes jovens-adolescentes, como também para instrumentalizar os próprios 

profissionais que trabalham com este segmento social. Nesse sentido, aponta-se que 

uma das motivações que mobilizou diversos profissionais para a construção da Frente 

de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil foi justamente a sensação de insegurança e 

mesmo impotência para atuar com uma realidade tão adversa e conflitante, onde o 

homicídio de jovens-adolescentes é cotidiano nos territórios onde atuam. Portanto, a 

busca por um espaço coletivo por parte dos profissionais visa superar a fragmentação 

na divisão sociotécnica do trabalho e pensar alternativas comuns a problemas e 

demandas que também são comuns nos diversos espaços sócio ocupacionais em que 

se encontram.  

Assim sendo, a Frente vem constituindo-se por meio da livre adesão dos 

interessados pela temática, sejam estes militantes de movimentos sociais ou 

profissionais que trabalham com jovens, a exemplo dos profissionais dos Centros de 

Referências de Assistência Social. Como se constitui enquanto um espaço de 

articulação, é possível em qualquer momento ser realizado o ingresso de novas 

entidades e/ou serviços. Atualmente a Frente é constituída por mais de vinte entidades 

e segmentos sociais que atuam em Porto Alegre/RS. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da construção da Frente de 

Enfrentamento à Mortalidade Juvenil em Porto Alegre perante a um cenário hostil a 

organização coletiva e de grandes ataques aos direitos da classe trabalhadora e 

especialmente, as juventudes. Dessa maneira, rompe-se com processos 

individualistas para se chegar a um processo mais amplo, onde além dos profissionais 

da rede socioassistencial, congrega-se os movimentos sociais, as universidades e os 

próprios jovens para identificar, refletir e, sobretudo atuar na garantia do direito à vida 

das juventudes. 

O processo de construção da Frente é ainda bastante recente, uma vez que 

esta começou a se organizar a partir do mês de agosto de 2016. Nessa direção, suas 

atividades vêm ocorrendo de maneira permanente e sua organização se dá por meio 

de encontros mensais, onde são debatidos em plenária diversos temas com relação 

ao enfrentamento a mortalidade juvenil, bem como, a organização por meio de quatro 

grupos de trabalhos, que tem o papel de executar as ações deliberadas em plenárias 

gerais. A construção dos grupos de trabalho foi definida em meados do mês de 

outubro em uma das plenárias gerais, na perspectiva de atuar em linhas estratégicas 

de ação, sendo os seguintes grupos: 
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I) Pesquisa e Produção do Conhecimento: para poder incidir na realidade na 

mortalidade juvenil em Porto Alegre, compreende-se que é fundamental analisar como 

vem se constituindo essa realidade. Nesse sentido, esse grupo de trabalho busca 

levantar dados e desenvolver pesquisas na cidade para a análise e compreensão 

desse fenômeno. No âmbito desse grupo vêm se constituído um estudo com o objetivo 

de investigar a relação entre os altos índices de mortalidade juvenil e o acesso das 

juventudes às Políticas Públicas em Porto Alegre/RS no período de 2015 até 2019. O 

estudo está sendo coordenado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e 

Políticas Públicas – GEJUP, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Serviço 

Social da PUCRS, contando em sua equipe com pesquisadores da universidade, mas, 

sobretudo, com pessoas envolvidas em movimentos sociais e trabalhadores das 

políticas públicas de Porto Alegre. No âmbito dessa pesquisa, será realizada uma 

análise dos índices de mortalidade juvenil em Porto Alegre nesse período coletados 

por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade da Secretaria de Saúde de 

Porto Alegre, bem como, a coleta de dados empíricos junto aos jovens moradores das 

localidades com maiores índices de homicídio juvenil, seus familiares e trabalhadores 

da rede de proteção à infância e adolescência nessas localidades. A pesquisa 

encontra-se em fase de produção de projeto, e tem previsão de início para o segundo 

semestre de 2017. 

 II) Políticas Públicas: o enfrentamento à mortalidade juvenil se dá, também, 

por meio da construção de políticas públicas, intersetoriais e articuladas na 

perspectiva da proteção social. Esse grupo de trabalho busca incidir no âmbito das 

políticas públicas, pautando a gestão pública para que se efetive as ações na 

perspectiva da proteção social juvenil em Porto Alegre. No âmbito desse grupo vem 

sendo debatida a necessidade de reuniões com a gestão municipal, bem como, vem 

se organizando um debate junto a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com a 

finalidade de colocar a mortalidade juvenil na agenda de políticas públicas da cidade.  

III) Comunicação: o presente grupo de trabalho busca dar visibilidade a 

realidade da mortalidade juvenil em Porto Alegre, buscando se distanciar da 

perspectiva criminalizadora presente na grande mídia. O presente grupo já criou uma 

logo marca para a Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil, bem como está 

produzindo um blog para que as produções dessa frente possam ter visibilidade. 

Busca-se, também, por meio desse grupo de trabalho, uma articulação com as mídias 

alternativas, na busca de estabelecer parcerias e unir formas, acerca da sensibilização 

da temática, contrapondo-se a concepções conservadores, veiculadas na grande 

mídia, que acaba por ocultar as raízes da mortalidade juvenil na cidade e no país.  

IV) Protagonismo Juvenil: esse grupo de trabalho busca possibilitar espaços 
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de participação juvenil, uma vez que compreende que a realidade da mortalidade 

juvenil só poderá ser enfrentada junto às juventudes que vivenciam essa realidade em 

seu cotidiano. Por isso, vem criando espaços de debate e construção de 

conhecimento junto com os jovens nos territórios de maior violência. Esse grupo de 

trabalho mostra-se como fundamental no âmbito dessa frente, uma vez que todas as 

ações foram pensadas por pessoas envolvidas com a temática, mas que não sofrem 

diretamente com os impactos dessa conjuntura. 

Nesse sentido, esses grupos de trabalhos buscam-se consolidar como pilares 

dessa frente, na perspectiva de constituir espaços de resistências à conjuntura de 

violações de direitos, que acarretam na mais trágica de todas as violações: a violação 

do direito à vida! Deste modo, a frente visa articular os eixos da produção do 

conhecimento científico a partir de pesquisas, dados e mapeamentos, para subsidiar a 

elaboração de propostas e ações voltadas à garantia de direitos dos jovens por meio 

de políticas públicas. 

Assim, a Frente busca fazer o embate junto ao Poder Público Municipal para 

que este não se omita perante aos altos índices de mortalidade juvenil que vem 

ocorrendo na cidade de Porto Alegre/RS. Nessa direção, Gohn (2008) aponta a 

importância da sociedade civil, ao ocupar espaços antes dominados exclusivamente 

pelos interesses econômicos, refere-se ao processo de democratização da gestão da 

coisa pública. Ou seja, "para inverter as prioridades das administrações no sentido de 

políticas que atendam não apenas questões emergenciais, a partir do espólio de 

recursos miseráveis destinados às áreas sociais." (GOHN, 2008, p. 78). 

Da mesma maneira, ao propor a criação de um grupo de trabalho voltado à 

comunicação, a Frente busca fazer a disputa de hegemonia junto ao conjunto da 

sociedade com relação à narrativa da criminalidade e da juventude, sob a ótica dos 

direitos humanos. Contudo, percebeu-se que é prioritária a participação dos próprios 

jovens neste espaço, uma vez que são eles que vivenciam esta realidade adversa de 

não garantia de direitos e criminalização. 

Nesse sentido, acredita-se que a construção de um espaço de participação 

juvenil dentro da frente é elemento central em toda a organização dessa estrutura. 

Portanto, o grupo de trabalho de protagonismo juvenil vem desenvolvendo encontros 

em aparelhos das políticas públicas junto aos jovens moradores de comunidades com 

os mais altos índices de mortalidade juvenil. Como forma de aproximação das 

juventudes, além de diversos debates e reflexões realizadas ao longo de oito 

encontros, vem se utilizando da técnica do “Fanzine”, isso é: a produção de um jornal 

construído pelos jovens, noticiando a realidade a partir da sua perspectiva.  

Desse modo, destaca-se que este espaço é ainda bastante recente e têm 
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buscado articular diversas ações na busca do enfrentamento à mortalidade juvenil. 

Contudo, compreende-se que este é um processo a médio e longo prazo e que, 

portanto, ainda é necessário consolidar-se num espaço de articulação na vida 

cotidiana da cidade, bem como conseguir garantir que seja um espaço para que os 

próprios jovens possam incidir. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No cenário atual, de crise do capital, no qual avança a ofensiva aos direitos 

sociais sob a ótica neoliberal, aprofunda-se as desigualdades, culminando em 

diferentes violações de direitos, especialmente no que concerne às juventudes pobres 

e das periferias dos centros urbanos. Nesse sentido, compreender a violência 

enquanto um fenômeno que advém da estrutura da sociedade de classe é 

fundamental para não recorrer em ações culpabilizadoras dos sujeitos, bem como, em 

visões unilaterais do fenômeno. 

Por isso, se faz necessário a compreensão da violência de maneira estrutural, 

como um eixo fundante das relações sociais capitalistas, a fim de garantir uma análise 

acerca da realidade com maior profundidade. A mortalidade juvenil constitui-se como a 

forma de violação de direitos mais extrema vivenciada pelas juventudes no Brasil, 

ceifando vidas em todo o território nacional, sendo que a cidade de Porto Alegre no 

Sul do Brasil, não foge a essa realidade. Deste modo, o presente artigo buscou 

discorrer sobre a experiência que vem sendo realizada na cidade de Porto Alegre/RS 

de construção da Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil. Esta, enquanto uma 

forma de resistência à violação do direito à vida das juventudes na cidade, já se 

mostra com grandes possibilidades para a realização de ações nesse território, uma 

vez que articula diversos segmentos, mesmo sua formação sendo bastante recente. 

Contudo, os desafios não são poucos. As políticas públicas para as 

juventudes são incipientes e a segurança pública ainda precisa avançar muito na 

perspectiva dos direitos humanos, para garantir ao conjunto da população segurança 

sob a ótica de não reprodução de mais violência. Do mesmo modo, a invisibilidade da 

juventude afetada de maneira letal ainda precisa ser superada, a fim de garantir a 

todas às juventudes serem reconhecidas como sujeitos de direitos de fato. 

Nesse sentido, para além de propor ações voltadas ao poder público 

municipal, no sentido de garantia de direitos, e à população em geral, a Frente 

também se propõe a pensar não somente a morte, mas sim, a vida desses jovens. 

Afinal, é preciso desmistificar que esses jovens - a quem hegemonicamente é 
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atribuído a violência - são, na verdade, as maiores vítimas de um sistema para o qual 

suas vidas já não importam. 

A vida das juventudes da classe trabalhadora, pobre, moradora das periferias 

e em grande proporção negra, é marcada por um sistema brutal de não garantia de 

direitos em toda a sua vida, desde o acesso à moradia digna, saneamento básico, 

acesso à educação, cultura e saúde. Assim, ao falar e propor à visibilidade a temática 

da mortalidade juvenil - que salta aos olhos pela sua crueldade e intensificação - 

significa que está é apenas uma das expressões da questão social que estes jovens 

sofrem cotidianamente e resistir a estes processos é fundamental, não somente de 

maneira a contrapor-se ao que está sendo vivenciado, mas, sobretudo, a resistência 

também significa voltar ações à transformação da realidade, a uma realidade de 

cidadania, de direitos e justiça social. Diante dessa brutal realidade, acredita-se que a 

articulação do coletivo esse elemento fundamental para a resistência em uma 

conjuntura marcada de violações.  
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RESUMO 

O estudo qualitativo realizado em 2016 buscou identificar como aspectos de raça/cor 

influenciam as abordagens policiais vivenciadas por adolescentes atendidos no 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Infantojuvenil Brasília. 

Constatou-se que, não obstante o direito à não discriminação de qualquer ordem ser 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o racismo permeia determinadas 

intervenções de segurança pública, contribuindo para ações que violam os direitos 

da juventude. Manifestações do racismo nas abordagens policiais aparecem 

motivadas também por uma série de fatores que fortalecem o estereótipo do jovem-

negro-marginal, tais como local de abordagem, vestuário e consumo de drogas entre 

os adolescentes. O racismo institucional denota a perversa relação entre raça, 

condições socioeconômicas, uso de drogas e violência em nosso país. Tal contexto 

representa diversas dificuldades de protagonismo para a juventude brasileira. O 

acompanhamento de saúde desses jovens no CAPS Adi Brasília, de caráter 

comunitário e psicossocial, apresenta-se, portanto, como uma possibilidade de 

organização, de fortalecimento e de expressões de cidadania infanto-juvenil.  

 

Palavras-chave: juventude, política social, racismo institucional e violência  
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Introdução 

O artigo Racismo Institucional: a repressão policial na atenção a jovens 

usuárias e usuários de um Centro de Atenção Psicossocial no Distrito Federal1 

investigou como discriminações e preconceitos permeiam determinadas abordagens 

policiais a jovens no Distrito Federal (DF), demonstrando viés racista. 

O estudo foi realizado entre fevereiro e junho de 2016 no Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas Infantojuvenil Brasília (CAPS Adi Brasília). À 

época, a pesquisadora atuava como assistente social especialista em saúde pública 

naquele serviço, em contato direto com seus usuários e usuárias, incluindo crianças 

e adolescentes, familiares e responsáveis. O Centro, integrante do Sistema Único de 

Saúde e da Rede de Atenção à Saúde Mental do Ministério da Saúde, destinava-se 

ao tratamento de saúde de crianças e adolescentes, sem distinções de sexo ou 

situações socioeconômicas, porém em condição de uso de álcool e/ou outras drogas 

no DF considerando sua respectiva área de abrangência2.  

Ao realizar o acompanhamento de saúde desses adolescentes, evidenciava-

se o emaranhado de situações de risco a que estavam vulneráveis, entre as quais 

se destaca a repressão policial à juventude nas ruas do DF3.  O trabalho permitiu 

constatar também a prevalência de jovens negros e negras atendidos, em oposição 

a pessoas não-negras, e situados em regiões periféricas do DF, onde as condições 

de saúde, educação, trabalho e segurança pública são inferiores a outras áreas 

conforme sinaliza os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 

relação ao Censo 2010 (CODEPLAN, 2012). Tais evidências não se traduzem em 

mera coincidência.  

Nosso país, apesar de viver sob o mito da democracia racial, difundido pelos 

estudos de Gilberto Freyre nos anos 1933, continua demarcado por desigualdades 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este texto foi elaborado para apresentação no III Encontro Internacional Participação, Democracia e 
Políticas Públicas (realizado entre os dias 30/05 e 02/06/2017, na Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), Vitória/ES), a partir de outro estudo de mesmo título apresentado como trabalho de 
conclusão de curso, pré-requisito para obtenção do título de Especialista em Gestão de Políticas 
Públicas em Gênero e Raça do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 
Brasília/ DF, realizado entre os anos 2015 e 2016.  
2 Há época de realização da pesquisa, existiam dois CAPS Adis no Distrito Federal, ambos criados em 
2013. O CAPS Adi Brasília era responsável pelo atendimento das seguintes regiões do DF: Região 
Centro-Sul – Plano Piloto (Asa Sul) e das RA’s do Lago Sul, Guará, Candangolândia, Núcleo 
Bandeirante e Riacho Fundo; Região Centro-Norte – Plano Piloto (Asa Norte) e das RA’s do Lago Norte 
e Cruzeiro; Região Leste – Paranoá e São Sebastião; e Região Norte – Sobradinho e Planaltina, além  
de famílias advindas da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (RIDE).	  
3 Importa contextualizar que os dois CAPS Adis em questão sofreram modificações em fins do ano 
2016, e em 2017 o CAPS Adi Brasília tornou-se um CAPS III, interrompendo o atendimento 
especializado ao público infantojuvenil. Consideramos, no entanto, que sobre grande parte da 
juventude do Distrito Federal, as condições de vulnerabilidade permaneciam - e inclusive se 
intensificaram com o fechamento do serviço especializado. Assim, a repressão policial e demais 
situações de risco são analisada neste estudo como fator atual e permanente de vulnerabilidade à 
juventude do Distrito Federal.  
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baseadas em preconceito racial. Há todo um histórico de luta e de resistência da 

população negra brasileira para romper com esse “amplo [e violento] consenso 

social a respeito da existência de uma hipotética democracia racial brasileira” 

(PEREIRA, 2008: 117). Luciana Jaccoud nos lembra que “a desigualdade entre 

brancos e negros é hoje reconhecida como uma das mais perversas dimensões do 

tecido social no Brasil” (JACCOUD, 2008: 131). 

Assim, esse estudo foi baseado na hipótese de que, apesar da gravidade do 

racismo institucional na atuação policial aos jovens, são escassas as pesquisas 

específicas sobre essa questão. O aparente silêncio sobre o tema nos estudos 

científicos, como também no âmbito de informações públicas sérias (a despeito da 

perversidade com que o tema tem sido retratado nos principais veículos da mídia 

brasileira), funcionam como estratégia discursiva dominante fortalecendo o 

imaginário social do adolescente negro e periférico: drogado e marginal, não 

merecedor de proteção integral e segurança social; corroborando com a tomada de 

atitudes racistas no trato institucional a esse adolescentes.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Fundação de 

Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/FEPECS). A partir de entrevistas – 

semiestruturadas, gravadas e transcritas – com adolescentes acompanhados no 

CAPS Adi Brasília e o estudo de instrumentais técnico-operativos daquele serviço, 

buscou-se verificar se consideravam que aspectos relacionados a sua cor/raça 

influenciavam as abordagens policiais experienciadas por eles nas ruas do DF. 

O texto apresentado a seguir estrutura-se em três eixos. O primeiro é 

dedicado ao princípio internacional da não-discriminação. O segundo elucida os 

marcos históricos, teóricos e normativos da atenção infantojuvenil. O terceiro dedica-

se à analise dos dados coletados a partir das entrevistas com os adolescentes do 

CAPS Adi Brasília e do estudo dos instrumentais. Por fim, as considerações finais 

recuperam a discussão do problema de pesquisa à luz dos dados obtidos na fase de 

campo. As entrevistas demonstraram a pertinência das hipóteses que nortearam o 

trabalho, a partir da exposição de aspectos do racismo institucional em abordagens 

policiais a jovens que serão discutidos a diante.  

1. Enfrentamento ao racismo  

O princípio da não-discriminação racial foi reconhecido como direito humano 

universal e fundamental em 1963 na Declaração das Nações Unidas sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Foi considerada como 

“uma ofensa à dignidade humana”, “um obstáculo às relações amigáveis e pacíficas 
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entre as nações e como um fato capaz de perturbar a paz e a segurança entre os 

povos”. (ONU, Resolução 1904 (XVIII), Art. 1, 1963).   

A Declaração também afirmou a necessidade de eliminar rapidamente a 

discriminação racial no mundo, em todas as suas  manifestações. Esse princípio foi 

fortalecido em 1968 pela Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial (CERD), adotada pelas Nações Unidas em 1966.  
(...) a expressão ‘discriminação racial’ significará toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de 
condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 
político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública (ONU, Resolução 2106 (XX), Art. 1, 1968).   

Em 1969, o Brasil promulgou a Convenção a partir do Decreto Nº 65.810/69, 

definido sua completa execução e cumprimento no território brasileiro. 

Outro importante documento na defesa da não-discriminação racial é a 

Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais segundo a qual: 
Art. 2. Item 2. O racismo engloba as ideologias racistas, as atitudes fundadas 
nos preconceitos raciais, os comportamentos discriminatórios, as disposições 
estruturais e as práticas institucionalizadas que provocam a desigualdade 
racial, assim como a falsa ideia de que as relações discriminatórias entre 
grupos são moral e cientificamente justificáveis; manifesta-se por meio de 
disposições legislativas ou regulamentárias e práticas discriminatórias, assim 
como por meio de crenças e atos antissociais; cria obstáculos ao 
desenvolvimento de suas vítimas, perverte a quem o põe em prática, divide 
as nações em seu próprio seio, constitui um obstáculo para a cooperação 
internacional e cria tensões políticas entre os povos; é contrário aos 
princípios fundamentais ao direito internacional e, por conseguinte, perturba 
gravemente a paz e a segurança internacionais. 

Art. 2. Item 3. O preconceito racial historicamente vinculado às 
desigualdades de poder, que tende a se fortalecer por causa das diferenças 
econômicas e sociais entre os indivíduos e os grupos humanos e a justificar, 
ainda hoje essas desigualdades, está solenemente desprovido de 
fundamento (ONU, Art. 2, 1978). 

Deste modo, compreende-se nas discussões apresentadas, o racismo como: 

(...) uma doutrina, uma ideologia ou um sistema sobre que se apoia 
determinado segmento populacional considerado como racialmente superior, 
a fim de conduzir, subjugar um outro tido como inferior (...). O racismo serve 
como catalogação dos indivíduos, afastando-os ou aproximando-os do 
sentido de humanidade de acordo com suas características raciais 
(FLAUZINA, 2006: 12).  

O mais recente e provavelmente o mais importante dos instrumentos legais 

de que dispomos no Brasil é o Estatuto da Igualdade Racial. Instituído pela Lei No 

12.288/2010, investiga com maior profundidade os efeitos políticos, econômicos e 

sociais do racismo no Brasil. E inova ao atribuir à sociedade a responsabilidade pelo 

enfrentamento da violência racista. Até a sua promulgação, as leis antirracistas 

brasileiras focavam-se na criminalização individualizada de práticas racistas 
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Enfrentar o racismo se faz fundamental pois toda a história de formação e 

consolidação da sociedade brasileira repousa sobre a supremacia branca, em 

detrimento de direitos e condições de vida dignas a pessoas não-brancas. Como 

não brancas, consideram-se pessoas pretas, pardas, amarelas e indígenas, 

segundo as categorias étnico-raciais utilizadas nos Censos Demográficos do país 

(BRASIL, 2008). Há um movimento crescente de crítica a essa auto declaração de 

raças/cores sugerida pelas estatísticas, no sentido de que ocasiona certa 

invisibilidade do povo e da luta negra, sob a denominação “parda”. No entanto, de 

acordo com Sales Augusto dos Santos, os dados estatísticos produzidos pelas 

instituições públicas: 
Indicam que se justifica agregarmos pretos e pardos para formarmos, 
tecnicamente, o grupo racial negro, visto que a situação destes dois últimos 
grupos raciais é, de um lado, bem semelhante, e, de outro lado, bem distante 
ou desigual quando comparada com a situação do grupo racial branco. 
Assim sendo, ante a semelhança estatística entre pretos e pardos em termos 
de obtenção de direitos legais e legítimos [e de exclusão desses direitos], 
pensamos ser plausível agregarmos esses dois grupos raciais numa mesma 
categoria, a de negros (SANTOS, 2002: 13, appud GOMES, 2005: 40). 

Assim, para efeitos de análise nesse estudo, negras serão consideradas as 

pessoas classificadas como pretas e pardas nos referidos censos.  

Não obstante, crescem os estudos considerando que a cor da pele da 

população, especialmente entre a juventude, incide na maneira como são realizadas 

as abordagens policiais nas periferias e nos grandes centros urbanos, percebendo-

se aí a convergência cruel entre cor da pele e condições socioeconômicas em nosso 

país. Soma-se a esses fatores, a violência crescente advinda de uma suposta 

política de enfrentamento às drogas, como se demonstrará adiante, que mais se 

traduz em uma guerra às pessoas, majoritariamente, negras e pobres.  

 As abordagens policias em que se configuram abusos de poder demonstram 

uma das facetas do racismo institucional. Ele atua de modo discriminatório, baseado 

em critérios étnico raciais, representando “o fracasso das instituições em promover 

um serviço profissional adequado às pessoas por causa da sua cor” (JUNIOR, A.O 

& LIMA, V.C.A, 2013: 23). Ele fica evidente ao nos depararmos com a maior 

prevalência de coerção policial sobre a população negra, em relação às abordagens 

policiais a pessoas não negras. Somam-se à cor da pele, outros fatores como local 

de abordagem, vestuário e demais estereótipos sobre os quais se baseiam 

equivocadamente os agentes de segurança pública. 
Na forma individual o racismo manifesta-se por meio de atos discriminatórios 
cometidos por indivíduos contra outros indivíduos. (…) A forma institucional 
do racismo implica práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo 
Estado ou como seu apoio indireto. (…) os mais terríveis atos de racismo 
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institucionalizado são a perseguição sistemática e o extermínio físico 
(genocídio, limpeza étnica e tortura) (GOMES, 2005: 52-53).  

O Mapa da Violência 2015: adolescentes de 16 e 17 anos do Brasil traz 

atualizações a respeito da evolução da violência letal dirigida a essa faixa etária e as 

demais formas de violência a que estão vulneráveis. Apresenta também elementos 

do crescente debate acerca dos diferentes projetos para implantação da redução da 

maioridade penal, em oposição ao movimento mundial pelos direitos humanos, ao 

qual o Brasil é signatário (WAISELFISZ, 2015).  

Constata-se, assim, que há uma perversa associação entre criminalidade, 

uso de drogas, condições socioeconômicas e aspectos raciais. Perversa, pois, na 

intenção de punir crimes e melhorar a vida da população como um todo, contribui 

em ritmo crescente para a violaçã dos direitos das crianças e dos adolescentes 

negros, bem de toda a população negra e marginalizada do país, elevando ainda 

mais os níveis gerais de violência. As desiguais relações sociais brasileiras, as quais 

raça, etnia, gênero e localização geoespacial são fatores de inclusão ou 

marginalização social, refletem-se na violência urbana e mais, no genocídio da 

juventude negra. Cada vez mais, crescem os índices de assassinato de jovens 

negras e negros.  

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 

devido à violência racial seletiva, a expectativa de vida de um jovem brasileiro negro 

é relativamente menor se comparada a dos não negros nessa faixa etária (JUNIOR, 

A.O & LIMA, V.C.A, 2013). Esse dado demonstra como a média de idade das 

vítimas de homicídios brasileiros tem reduzido cada vez mais, principalmente com 

vítimas negras. Torna-se cada vez mais evidente o panorama de genocídio da 

juventude negra brasileira, em que o estado penal e as violentas estratégias de 

controle do espaço público e privado interferem mais na vida da população do que o 

estado democrático de direitos que deveria protegê-los.  

Deste modo, compreende-se como o recorte racial segue central entre tantas 

violações de direitos humanos. A violência letal aparece como a mais extrema delas. 

Porém, pela cor da pele e demais características raciais, a juventude negra está 

vulnerável àquela faceta específica da violência racista que pode também chegar ao 

assassinato irresponsável: o racismo institucional.  

2. Da invenção da infância até a atenção infantojuvenil 

2.1 Construção social da infância e da adolescência 

Neste trabalho, procura-se demonstrar o viés racista presente em 

abordagens policiais com ênfase na juventude. Para tanto, faz-se necessário refletir 

sobre os aspectos que legitimam tais abordagens, ou melhor, discutir os papéis 
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sociais que o público infantojuvenil tem assumido em nossa sociedade, 

compreendendo assim o porquê de constarem como foco de políticas públicas 

protetivas e, ao mesmo tempo, na mira da ação policial.  

Nem sempre a infância e a adolescência existiram como fases definidas e 

importantes da sociabilidade humana. Destaca-se o autor Philippe Ariès e seu 

clássico trabalho História social da criança e da família (1978), o qual apresenta uma 

análise sobre as imagens e construções de infância ao longo da história das 

sociedades ocidentais. Nas antigas sociedades feudais não havia a noção de 

infância e, consequentemente, não havia cuidados especiais a esse público. Apenas 

no século XVIII, impulsionado por mudanças nos padrões familiares com o 

estabelecimento da sociedade burguesa, houve o rompimento do anonimato das 

crianças.  

A passagem para o século XIX intensificou esse processo, com maior 

influência das transformações religiosas, que incidiam sobremaneira na moralidade 

das famílias burguesas, engendrando uma série de estratégias disciplinadoras e 

segregacionistas às crianças. E pela preocupação moderna com a educação.  

O crescimento da sociedade burguesa engendrou a substituição gradual do 

modelo educacional familiar para a criação de instituições complexas e formais de 

ensino: as escolas. Processo intensificado pelos ideais das Revoluções Francesa e 

industrial. O acesso à escolarização, no entanto, denotava as diferenças de classes. 

A infância torna-se o exemplo inicial do corte de classe da sociedade que a produz.  
No século XX se deu o ápice do processo de ampliação do modelo 

educacional, e das desigualdades sociais, com a construção de um sistema de 

ensino segregador que possibilitava aos jovens da burguesia o acesso ao segundo 

estágio de ensino – o liceu –  enquanto enquanto as crianças das classes populares 

ingressavam precocemente na vida adulta, pois se inseriam muito cedo no processo 

produtivo, após deixarem a fase escolar (MOREIRA & VASCONCELOS, 2003). A 

adolescência foi sendo reconhecida como esse estágio intermediário entre a infância 

e a vida adulta (ARIÈS, 1978). Porém, foi demarcada por desigualdades 

persistentes nos estágios da vida adulta e em toda a história social da pobreza, que 

foram fundamentais para as concepções de juventude.  

Em Adolescência: de que crise estamos falando? (CAMPOS, 2008), consta a 

análise das transformações históricas da adolescência. O autor registrou que a 

noção de juventude no desenvolvimento de determinadas habilidades e papéis para 

a vida pública, tanto política como social, surgiu inicialmente na Grécia e Roma 

Antigas. No entanto, foi justamente a partir das transformações na sociedade e na 
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família modernas, e com a extensão escolar, que essa fase de passagem adquiriu 

maior relevância social.  

A invenção da adolescência é também o reconhecimento dessa fase de 

preparação para a vida adulta, de amadurecimento, que traz consigo a necessidade 

da sociedade adulta definir estratégias de limites e de contenção para o 

desenvolvimento efetivo e seguro das potencialidades juvenis. O processo educativo 

torna-se cada vez mais central no ensino de tarefas aos jovens, para garantia de 

estabilidade à ordem social. 

2.2 Atenção infantojuvenil no Brasil: primeira e segunda fases 

À medida que a valorização das especificidades das crianças se intensificava 

em nosso país, especialmente na passagem para o século XX, crescia o contingente 

populacional de pobres e necessitados, fruto de um processo colonial exploratório e 

reprodutor de desigualdades. No seio da pobreza, incomodava aos olhos da 

sociedade o número crescente de crianças pobres e abandonadas. As primeiras 

ações de acolhimento dessas crianças aconteceu sob a égide religiosa, ao que 

Bazilio (2002) definiu como primeira fase da história da atenção à infância no Brasil. 

Durante mais de três séculos, “as iniciativas em relação à infância no Brasil 

foram quase todas de caráter religioso” (ARANTES, 1995: 194). As primeiras ações 

essencialmente estatais de proteção às crianças pobres no período imperial 

guardaram o traço da servidão e do trabalho escravo, e a educação foi usada como 

ferramenta para acolher esse contingente. Uma série de estabelecimentos de ensino 

industrial foram criados no país a partir de 1854, por meio de regulamentações 

oficiais da Corte Portuguesa (Idem, ibidem). 

O estabelecimento da ordem republicana foi responsável por tornar legal a 

correlação histórica entre pobreza, violência e saúde mental infantojuvenil brasileira, 

iniciando a segunda fase da história da atenção à infância no Brasil. Essa segunda 

fase caracterizou-se pelo enorme aparato jurídico/institucional criado pelo Estado 

brasileiro no trato à infância e durou dos anos 1920 até 1980 (BAZILIO, 2002). A 

criação do Código de Menores Mello Mattos, em 1927, iniciou essa fase repressora 

e instaurou a terminologia “menores” para se referir ao público infantojuvenil. 

A criação do Código resultou na construção do primeiro Juizado de Menores 

e inaugurou a prática da intervenção judicial sobre menores abandonados, traduzida 

em medidas de internação ligadas a psiquiatria e a medicina higienista, e a 

intervenção em famílias pobres a partir da destituição do pátrio poder através da 

sentença de “situação irregular do menor” (ARANTES, 1995: 215).  
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Em 1979, surgiu um novo Código de Menores, com inovações ao seu 

antecessor de 1927. No entanto, o segundo código intensificou ainda mais o poder 

da intervenção judicial na marginalização de menores, especialmente no seio 

daquelas famílias consideradas “desajustadas”. Como nos lembra Arantes, “através 

do artifício jurídico, que transformou pobreza em situação de irregularidade, a 

criança pobre adquiriu o status de ‘menor carente’ ou ‘menor infrator’” (id. ibid.: 213).  

Assim, entre os anos 1930 até 1980, o Brasil experienciou o surgimento de 

inúmeros reformatórios de menores, que se mantinham como instituições fechadas 

e disciplinadoras, com o intuito de prevenir as desordens e recuperar os desviados. 

Veremos que o estigma das famílias “desestruturadas” é responsável por práticas 

intervencionistas e opressoras do Estado até os dias de hoje, guardando interfaces 

cruéis com a prática do racismo institucional.  

2.3 Rede de Atenção infantojuvenil no Brasil contemporâneo 

Os anos 1980 foram marcados por lutas pela redemocratização do país, 

seguindo, mesmo que tardiamente, debates, recomendações e conquistas do 

movimento mundial por direitos humanos. A redemocratização brasileira, que 

culminou na promulgação da Constituição de 1988, atrelada à atuação dos 

movimentos de promoção dos direitos da criança e do adolescente e às denúncias 

dos violentos processos de institucionalização desse público, gestaram mudanças 

essenciais. Nesse cenário, iniciou-se a terceira fase de atenção infanto-juvenil 

brasileira, caracterizada pelo desmonte das instituições de atendimento no país, 

pelo surgimento das Organizações Não-Governamentais, e pela crescente 

participação da sociedade civil na formulação de leis (BAZILIO, 2002).  

Algumas ações internacionais influenciaram sobremaneira as transformações 

na história da atenção infantojuvenil brasileira. Em 1959, houve a aprovação da 

Declaração dos Direitos da Criança pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Em 

1979, a Organização Mundial das Nações Unidas declarou o Ano Internacional da 

Criança. Em 1985, a ONU estabeleceu as Regras Mínimas das Nações Unidas para 

a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), 

decretando o Ano Internacional dos Adolescentes. Em 1989, foram fixadas regras na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E no ano de 1990, 

houve o estabelecimento das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção 

do Jovens Privados de Liberdade e Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção 

da delinquência juvenil (Diretrizes de Riad). 

Reforçados pela tendência mundial, os movimentos e entidades brasileiras 

de promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes incidiram no 
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processo constitucional para garantir a inclusão da questão infantojuvenil. Bazilio 

destaca o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua do Rio de Janeiro e 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que, “embora tendo papéis 

diferenciados, constituíram-se nos principais personagens desse processo” 

(BAZILIO, 2002: 51).   

À medida que se pôde questionar o modelo de assistência vigente, tornou-se 

possível o surgimento de novas proposições conquistadas legalmente pela 

Constituição Federal. Dois anos mais tarde, foi aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, Lei No. 8.069/1990).  Criado para regulamentar as conquistas em 

favor da infância e da juventude obtidas na constituinte, o ECA rompeu com a 

doutrina da assistência ao menor pobre e desamparado. E consagrou a proteção 

integral à criança e ao adolescente no país como responsabilidade de todas as 

pessoas e instituições brasileiras. 

O Estatuto regulou os princípios, direitos e deveres infantojuvenis, organizou 

os procedimentos jurídicos e definiu o papel dos diferentes atores sociais 

envolvidos na proteção de crianças (até 12 anos incompletos) e de adolescentes 

(entre 12 e 18 anos). Além de acrescentar conteúdos novos às políticas públicas, 

definiu linhas inovadoras de ação integrada para a infância e a juventude, e definiu 

um conjunto de medidas aplicáveis nos casos de descumprimento e negligência, 

tanto para as instituições quanto para os núcleos familiares: as medidas 

socioprotetivas (COSTA, 1990).  

Seguindo a perspectiva pedagógica, o Estatuto definiu o sistema 

socioeducativo à criança e ao adolescente infrator. Esse, não mais é considerado 

como marginal e criminoso. Passa a ser compreendido como “pessoa em condição 

peculiar de desenvolvimento” e, por isso, merecedor de atenção diferenciada, 

inclusive no sentido de prevenir novas infrações. Tal perspectiva implementa uma 

série de medidas aplicáveis ao adolescente autor de infração penal, porém de 

caráter emancipatórias, entre as quais se destaca: obrigação de reparar o dano,  

prestação de serviço comunitário, inclusão em programa de assistência,  requisição 

de tratamento de saúde e definição de condicões nas quais devem ser realizadas 

as internações infantojuvenis (COSTA, 1990).  

Ainda mais recente, a promulgação do Estatuto da Juventude (Lei No 

12.852), em 2013, reforça a necessidade de atenção aos jovens, a partir de 

políticas públicas específicas para a essa parcela da população, já sinalizadas nos 

termos do ECA. O Estatuto é uma das recentes conquistas da Secretaria Nacional 

da Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, criados por meio de iniciativas 

conjuntas da sociedade civil e do poder público pela Lei Federal Nº 11.129/2005. 
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O Estatuto da Juventude coaduna com a perspectiva de promoção de 

autonomia da juventude e da dignidade em todos os âmbitos de sua vida. Ele 

descreve como princípios fundamentais o reconhecimento da e do jovem como 

sujeitos de direitos universais, da autonomia e da participação social e política, da 

criatividade, do respeito à identidade e diversidade inerente à juventude, do bem-

estar e da vida segura, sem discriminação de qualquer ordem. Também relaciona 

os agentes públicos e privados e as diretrizes destinadas à responsabilidade pela 

criação e implementação das políticas públicas para a juventude. 

2.4 Rede de saúde mental infantojuvenil 

Concomitante às conquistas da redemocratização do país, o movimento 

denominado Reforma Psiquiátrica ampliou consideravelmente sua influência política 

e cultural durante a década de 90. A Reforma Psiquiátrica brasileira, ainda que 

recente, foi responsável pela substituição gradual das instituições e práticas 

manicomiais por um modelo de atenção psicossocial à saúde mental. Dentro do 

paradigma psicossocial, o objetivo terapêutico torna-se permitir que a pessoa 

assistida vivencie sua experiência, enquanto ao profissional cabe auxiliar o processo 

de vivência e superação, garantindo a segurança do processo (AMARANTE, 2007).  

A reforma e o novo paradigma de saúde mental foram fortalecidos em 2001 

com a promulgação da Lei No 10.216, definindo sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionando o modelo assistencial 

em saúde mental. A Lei assegurou a assistência e a promoção de saúde de base 

comunitária, territorial e psicossocial e restringiu a internação psiquiátrica apenas 

quando considerados esgotados todos os recursos extra hospitalares. Considera 

também a articulação de uma rede intersetorial.  

A redução da institucionalização da saúde mental, entretanto, somente se 

tornou possível com a criação de dispositivos alternativos, como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). A Portaria GM/MS 336, de 2002, definiu as normas e 

diretrizes para a organização desses novos serviços de saúde mental, 

especificando-os quanto a capacidade (I, II e III) e natureza do atendimento (CAPS, 

CAPS i – infantojuvenil – e CAPS Ad – álcool e outras drogas). Apesar dos serviços 

substitutivos serem bem definidos legalmente, sua implementação é desigual no 

território nacional e conta com prioridade de implementação de alguns CAPS em 

detrimento de outros, a critério dos diferentes aspectos regionais e políticos.  

A questão da infância e da adolescência e sua inclusão nas políticas de 

saúde mental, foi tardia. Apenas no ano de 2004, com a realização do Fórum 

Nacional de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, foi possível a ratificação dos 
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serviços substitutivos descritos também à infância e à adolescência. O Fórum, com 

ampla participação da sociedade na elaboração de propostas para esse campo, 

buscou incorporar as orientações do ECA às ações de saúde mental a crianças e 

adolescentes, considerando os princípios de prioridade nacional, de proteção 

integral e de disponibilidade de todos os recursos necessários para a efetivação de 

seus direitos. Em 2005, o Fórum divulgou as primeiras diretrizes para orientar a 

implementação e a execução efetiva da assistência à saúde mental de crianças e 

adolescentes no Brasil, dentre a qual o CAPS i é considerado o serviço de saúde 

mental de excelência para crianças e adolescentes  (MELLO et alli, 2007).  

2.5 Atenção à saúde mental e ao uso de drogas na infância e na 

adolescência no Distrito Federal 

Data do ano 2003 o estabelecimento de Política de Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas no país. Desenhada pelo Ministério da Saúde, 

ela representou uma importante alternativa ao “aparato jurídico institucional 

destinado a estabelecer o controle do uso e do comércio de drogas e a preservar a 

segurança e a saúde pública no país” surgido no século XX (MACHADO & 

MIRANDA, 2007: 803). Anteriormente, a perspectiva antidrogas era pautada apenas 

na Política Nacional Antidrogas (BRASIL, 2002), na qual nenhuma ação de saúde 

pública estava prevista. 

A incorporação da questão do uso de álcool e outras drogas como problema 

de saúde pública define a primazia da atenção à prevenção, ao tratamento, à 

recuperação e à reinserção social da pessoa usuária de drogas executada pelo 

Ministério da Saúde. A partir desse momento, há o estabelecimento de diretrizes de 

ação respaldadas pela Reforma Psiquiátrica, definindo os serviços psicossociais de 

base territorial para atenção a essa questão. O foco, paulatinamente, supera a 

questão do problema do uso de drogas para os problemas decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas.  

As ações de saúde, entretanto, não rompem com a perspectiva 

historicamente repressora da segurança pública. Em 2006, a nova lei de drogas (Lei 

No 11.343/06), tornou-se a máxima autoridade no país. Ao passo que determina o 

fim do tratamento obrigatório para dependentes químicos, possibilitando um debate 

amplo sobre a redução das internações e o fortalecimento dos serviços substitutivos 

e abertos de tratamento, não descriminaliza o uso de drogas no país ou estabelece 

debates acerca dessa importante questão (TEIXEIRA, 2013).  

Outras  iniciativas foram sendo criadas após o estabelecimento da lei, como 

é o caso do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, e seu 
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programa principal: Crack, É possível vencer!, ambos criados em 2011. Tais 

iniciativas foram grandes responsáveis pelo acirramento das ações estigmatizantes 

e violentas para com os usuários de drogas no país que assistimos nos últimos 

anos, em que estratégias de segurança e autoridade (e combate ao narcotráfico) 

possuem maiores investimentos e atenção do que as ações de prevenção, cuidado 

e acolhimento adequados. 

Deste modo, vivenciamos o descompasso entre as políticas de saúde e de 

segurança pública. As consequências são a continuidade de estratégias de alto 

controle estatal sobre o uso de entorpecentes, a criminalização dos usuários de 

drogas e a manutenção dos estigmas associados a eles, dificultando o 

reconhecimento de sua condição de sujeitos de direitos e o próprio acesso aos 

serviços de saúde (TEIXEIRA, 2013). Assim, a que pese o esforço político dos 

últimos anos para ampliar a rede de saúde mental no Distrito Federal, em atraso 

histórico na implementação dos serviços substitutivos para saúde mental, assistimos 

o enrijecimento das ações repressivas exercidas pela segurança pública.  

Retomando a consonância da atenção ao uso de álcool e outras drogas com 

os princípios da Reforma Psiquiátrica, e assumindo o Distrito Federal como lócus 

desta pesquisa, ressalta-se a particular experiência do DF para atenção de crianças 

e adolescentes, em que dois Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

Infantojuvenis (CAPS Adis) foram inaugurados em 2013, extrapolando as definições 

de CAPS descritas em lei, unindo as categorias de CAPS Ad e CAPS i, e 

perduraram apenas até o ano de 2016, quando novo retrocesso no atendimento a 

infância e a juventude no DF se iniciou, ao qual não podemos mensurar ainda suas 

reais consequências, especialmente à juventude negra.  

 

3. Achados da pesquisa 

3.1 Perfil dos usuários do CAPS Adi Brasília 

Passemos à análise dos dados coletados durante a fase de campo da 

pesquisa, na qual quatro adolecescentes em acompanhamento biopsicossocial no 

CAPS Adi Brasília foram entrevistados. As entrevistas foram realizadas durante o 

mês de abril de 2016, mediante assinatura de Termo de Consentimento Esclarecido 

Livre pelos responsáveis e de Termo de Assentimento pelos adolescentes.   

O instrumento de entrevista possibilitou conhecer o perfil sociodemográfico 

dos entrevistados4, combinado com o relato das diversas situações de violência 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Para complementar a análise proposta, foram considerados dados da pesquisa DesCAPSulando 
adolescentes: perfil da população infantojuvenil de um CAPS Adi em situação de uso de drogas e 
saúde mental  (TEIXEIRA, 2013).	  
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policial a que foram (e são) submetidos nas ruas do Distrito Federal. Os resultados 

aludem também à revisão bibliográfica realizada durante a pesquisa e à analise 

documental de instrumentais técnico-operativos do CAPS.  

Segundo pesquisa realizada por Teixeira (2013), à época, o CAPS Adi 

Brasília possuía 243 usuários, majoritariamente garotos (74%), com idade média de 

15 anos. Dentre as áreas de abrangência do serviço “o local de prevalência de 

moradia foi Sobradinho, seguida pela RIDE e, depois, pelo Paranoá” (id. ibid.: 69). A 

experiência de trabalho no serviço permite aferir que o crescimento da população 

atendida ao longo dos anos corresponde com proporcionalidade a esses 

indicadores. Afinada aos dados previamente descritos por Teixeira (ibidem), esta 

pesquisa contou com a participação de três garotos e uma garota, com idades de 

18, 17, 15 e 14 anos, sendo dois deles residentes no Paranoá e dois em 

Sobradinho.  

Quanto à escolaridade, dentre os entrevistados, apenas um estava fora da 

escola, interrompida na quinta série. Os demais possuíam matrícula regular, 

cursando o ensino fundamental. Tais dados também confirmam a estimativa de 77% 

dos usuários do CAPS Adi Brasília nesta fase do ensino formal descritos em 2013. 

A uma das perguntas centrais desse estudo, três adolescentes responderam 

possuir cor preta, sendo que um deles relatou também pertencer à raça indígena. 

Na última entrevista, apareceu a identificação com a cor parda. Todos, portanto, 

foram considerados negros para efeitos da análise proposta, conforme classificação 

racial utilizada pelo IBGE. Entretanto, percebeu-se a dificuldade de identificação dos 

entrevistados com essas categorias de classificação representadas por um entrave 

em responder ao questionamento sem que fossem prestadas explicações. Deste 

modo, foi utilizado recurso de comparação das cores da entrevistada com jovens 

entrevistados, colocando os braços lado a lado. Esta pesquisadora é branca, e a 

partir da indicação da comparação com o tom de pele de seus braços, rapidamente 

os adolescentes reagiam afirmando que não eram as mesmas cores.  

Outro fator releveante à análise é que o indicador de raça/cor não estava 

presente em nenhum dos instrumentais de coleta de dados e registro das 

informações dos usuários do CAPS Adi Brasília. Consequentemente, não havia 

registro dessa informação no perfil sociodemográfico descrito na pesquisa realizada 

em 2013.  

Apesar de constarem questionamentos sobre renda domiciliar nos 

instrumentais de acompanhamento do CAPS Adi, a prática profissional indica que as 

informações prestadas pelas famílias e posteriormente registradas nos formulários 

nem sempre condizem com a realidade. Tal discrepância pode ser ocasionada pelo 
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fato de as famílias nem sempre possuírem renda fixa, além do que a formatação dos 

núcleos familiares pode variar bastante em curtos espaços de tempo, somada à 

baixa escolaridade da maior parte dos atendidos e ao desconhecimento das 

mulheres sobre a renda total de seus companheiros5. Em resposta às entrevistas, os 

adolescentes confirmaram esse desconhecimento. 

A inconsistência das informações acerca de renda per capita e raça/cor dos 

usuários atendidos no serviço de saúde, combinados com o pequeno número de 

mulheres usuárias atendidas, demonstra manter silenciadas essas questões. Essa 

invisibilidade reflete a diferença de acesso às políticas sociais e consequentemente 

a manutenção das desigualdades sociais e da pobreza que atravessa as esferas de 

nossa sociedade e impõem piores condições de vidas para mulheres e negros 

(IPEA, 2012).  

Os dados no âmbito do CAPS refletem como os cortes de raça, classe e 

sexo têm sido invisibilizados no contexto geral das questões de saúde pública. Pode 

ser indicativo da fragilidade do alcance das estratégias de saúde para atender a 

quem mais dela necessita, em especial aos garotos e às garotas negras em 

situações de riscos que, para além de questões clínicas, possuem raízes profundas 

na pobreza e na desigualdade social, de onde resulta maior exposição a contextos 

de violação de direitos.  

3.2 Abordagens policiais violentas segundo usuários do CAPS Adi Brasília 

Todos os entrevistados afirmaram com veemência passarem, 

cotidianamente, por abordagens policiais no DF. Assim como todos já passaram por 

abordagens em que consideram que os agentes do Estado agiram com violência 

desnecessária, atingindo sua integridade física e moral, independente de 

comprovado ato infracional ou não6.   

Xingamentos de diversas ordens, empurrões, tapas, chutes e usos de spray 

de pimenta foram relatadas como experiências violentas em todas as entrevistas. O 

deslocamento dos adolescentes por policiais para locais ermos e matagais foi 

relatado como situação de perigo por três adolescentes. Dois adolescentes 

alegaram a experiência de choques, inclusive dentro de delegacia. E um dos 

adolescentes relatou uma tentativa de estupro com cabo de vassoura somado a 

choques na água às margens do Lago Paranoá (Brasília, DF). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Apesar do maior número de adolescentes garotos usuários do CAPS Adi, entre seus responsáveis 
figuram majoritariamente mulheres. Esse quantitativo justifica-se, pois, no seio das relações familiares, 
prevalecem estruturas patriarcais, com intensa reprodução dos papéis das mulheres responsáveis pelo 
cuidado da casa e dos filhos.  
6 Importante lembrar que o cometimento de ato infracional não legitima a violência. A esses casos 
devem ser aplicadas as medidas socioeducativas (BRASIL,  Lei Nº 8.069/90, Título III). 
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Outro fator que demonstra como os policias agem com demasiada 

autoridade é relatado pelos adolescentes: “Eles nunca estão sozinhos” (Entrevista 

A). “Eles só andam de bonde. Porque se fosse um só, né? Ia levar altas garrafadas 

e pronto!” (Entrevista D).  Por outro lado, nas vezes em que foi relatada maior 

agressividade nas abordagens, com riscos aos adolescentes, estes estavam 

sozinhos ou foram separados dos amigos pelos policiais. Também houve ênfase ao 

período noturno durante as entrevistas, revelando maior agressividade. 

Os adolescentes demonstraram incompreensão pela quantidade de 

abordagens a que são submetidos, exemplificado por frases como “Sei lá. Não tem 

explicação (...)”, mas que seguiam por “deve ser porque eles acham que eu sou 

suspeito” (Trechos da Entrevista B) e “eles acham que eu sou mendigo” (Entrevista 

A) . Em parte, negam os próprios envolvimentos com atos infracionais e a gravidade 

dessas situações – fatores de risco que eram objetos do trabalho no referido serviço 

de saúde. Por outro lado, denunciam que, independente de estarem cometendo atos 

infracionais ou não, as abordagens violentas ocorriam, denotando o preconceito 

social de que o adolescente periférico representa um “risco indiscutível”  à 

sociedade.  

Também relatam a perseguição que sentem pelo fato de serem usuários de 

drogas, traduzida em preconceito por parte dos agentes de segurança que parecem 

enxergar automaticamente o usuário de drogas como criminoso. Essa equivocada 

associação traduz-se, cotidianamente, em situações de mais violências nas 

trajetórias de vida dos adolescentes. 

A indignação com a apropriação de coisas pessoais, principalmente com as 

drogas para consumo próprio do usuário, aparece nas entrevistas. E revela a 

avaliação dos adolescentes de que os policiais agem com abuso de poder, com 

seletividade, e, a certo ponto, com hipocrisia, diante da missão de combate ao 

tráfico de drogas. 

Somam-se à relação com as drogas, demais fatores que influenciam a 

violência das abordagens, segundo relatos dos adolescentes entrevistados. Entre 

eles, a questão racial é central. Segundo os jovens entrevistados, os policiais eram, 

em sua maioria, brancos. Já os entrevistados, como dito, negros. O racismo torna-se 

visível em grande medida nos xingamentos empregados aos adolescentes e na 

extrema violência com que são abordados em detrimento de adolescentes brancos.  

A abordagem destinada aos jovens negros é perceptível também 

considerando o local em que se realizam, essencialmente nas periferias do Distrito 

Federal. Como pressuposto da segurança pública no combate ao crime, as 

periferias são locais de menor poder aquisitivo, onde os jovens são considerados 
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como potenciais infratores, seja pelo tráfico de drogas ou por furtos e roubos. Esses 

estigmas estão presentes nas ações policiais, resultando em abordagens 

excessivamente discriminatórias.  Apenas um dos adolescentes negou a influência 

do racismo. Os demais reconheceram que o racismo é fator determinante da ação 

policial permeada por abuso de poder.  

O relato de abordagens no Plano Piloto, centro econômico e político do DF – 

que aparece quantitativamente menor – denota diferenças também qualitativas. 

Nesses casos, registrou-se que as abordagens são por um lado menos violentas, e 

por outro, ainda mais reveladoras das desigualdades no trato policial a pessoas 

brancas e negras, supostamente ricas e pobres, respectivamente.  

Quando questionados sobre a possibilidade de registro formal, de ocorrência 

das agressões sofridas, todos os adolescentes declararam nunca terem recorrido a 

esse recurso, pois não há esperança de que as coisas mudem. Por outro lado, 

apesar da descrença nos mecanismos institucionais de investigação, enfrentamento 

e punição das violências sofridas, os entrevistados foram taxativos em defender 

como as abordagens poderiam acontecer de outra maneira. Integra o desejo dos 

adolescentes que as abordagens sejam realizadas com menos violência, menos 

abuso de poder e com justiça, principalmente para tratar com mais respeito aqueles 

que fazem uso de drogas, o que por si só não é mais considerado crime.  

Com tudo exposto, a análise dos dados indica que, além de aspectos 

declarados de racismo, como os xingamentos devido à raça/cor dos adolescentes, a 

violência racista institucionalizada manifesta-se na seletividade de abordagem 

policial aos jovens negros. A distinção com a raça/cor dos policiais, em sua maioria 

branca, fortalece a identificação do viés racista. 

Somam-se, ainda, os fatores de classe e localidade em que vivem os jovens 

abordados, situando a violência racista entre as enormes desigualdades vivenciadas 

pelo povo negro, pobre e periférico e, em especial, a juventude negra. O uso de 

drogas, condição central que os torna usuários do centro de atenção psicossocial, 

aparece como importante fator a justificar a violência policial sobre esses jovens. Em 

relação indissociável com as categorias já mencionadas, o envolvimento com drogas 

fortalece ainda mais o preconceito sobre a juventude negra e demonstra justificar o 

racismo institucional presente nessas abordagens violentas.  

No que se refere à hipótese de pesquisa, a qual propunha que há uma 

relação direta entre a violência em abordagens policiais aos jovens no DF e o 

racismo que permeia a vida da juventude negra, pode-se considerar que esta foi 

confirmada. As entrevistas, apesar de realizadas em pequeno número, foram 
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riquíssimas em elucidar como esse tema é central no cotidiano dos adolescentes em 

acompanhamento de saúde devido ao uso de drogas. 

A vivência de abordagens racistas e extremamente violentas pelos jovens 

usuários e usuárias do CAPS Adi Brasília em nada contribui para a redução do 

envolvimento deles com uso de drogas e/ou com atos infracionais. Pelo contrário, 

denota ser fator de ampliação da violência e desigualdade social a que é submetida 

a juventude negra brasileira, representando diversas dificuldades a defesa de seus 

direitos fundamentais e desenvolvimento de seu protagonismo social. 

A efetivação dos direitos humanos depende de dados que indiquem sua 

necessidade, bem como vontade política para investigar os temas adversos, 

produzindo tais dados e promovendo políticas públicas de enfrentamento a essas 

questões. Assim, a pesquisa cumpre seu papel em visibilizar a existência de 

aspectos racistas acirradores da violência policial sobre a juventude a se somar aos 

estudos sobre o genocídio da juventude negra e o enfrentamento do racismo em 

nossa sociedade, assim como as formas instituionalizadas de violência para com a 

população negra. 
Apesar de todas as resistências, o racismo institucional começa a ser 
reconhecido como uma fonte patente na consolidação das assimetrias 
sociais, que devem ser remediadas levando-se em conta esse componente 
de base (FLAUZINA, 2006: 135). 

Como expresso ao final de uma das entrevistas, vivenciamos a naturalização 

das violências em nossa sociedade, sobretudo aquela direcionada à população 

negra e pobre. Pesquisar e denunciar o racismo institucional nesse contexto se torna 

mais do que uma tarefa acadêmica.  

Ressalta-se que esta pesquisadora não é negra, mas possui como princípio 

de seu ativismo pessoal e político o combate às opressões de toda ordem norteada 

por uma perspectiva política feminista de transformação social.  Dito isso, é o 

compromisso em reafirmar a luta insistente pela soberania de nossa democracia e 

dos direitos sociais e humanos para o conjunto da população brasileira, por justiça, 

equidade e bem viver pleno, especialmente à juventude, que move esse trabalho.  

Considerações finais  

O objeto do estudo justifica-se pelo crescente número de mortes envolvendo 

jovens negras e negros no país. Desde o suposto descobrimento do Brasil até os 

dias atuais, a formação e desenvolvimento da sociedade brasileira baseia-se em 

inúmeras desigualdades sociais, entre as quais a raça é fator determinante e 

excludente.  

Os resultados do estudo indicam que, não obstante o direito à não 

discriminação de qualquer ordem ser previsto no Estatuto da Criança e do 
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Adolescente e integrar os protocolos de atuação de todos os agentes públicos, o 

racismo permeia determinadas intervenções de segurança pública, constante no 

cotidiano dos adolescentes, contribuindo para ações que violam os direitos da 

juventude.  

Tal resultado se faz socialmente relevante ao produzir conteúdo de 

referência que evidencie a correlação entre a repressão policial e a violência urbana 

por que passa a juventude negra brasileira –  em grande medida pela aplicação da 

política nacional sobre drogas, que sobrepõe a repressão policial ao 

acompanhamento de saúde a essa população; além de evidenciar o viés racista que 

justifica o contraste entre a defesa dos direitos humanos e os dados inaceitáveis da 

realidade genocida. Acredita-se, assim, que o estudo qualifica os argumentos contra 

a violência à juventude negra, a se somar aos já conhecidos e alarmantes dados de 

homicídio dessa população com vistas ao enfrentamento desta questão pelos 

agentes públicos envolvidos na atenção infantojuvenil.  

Portanto, ainda que pese a extinção do CAPS Adi Brasília – e muito ainda 

deve ser denunciado sobre essa decisão política que apenas representa o retrocesso 

à atenção infantojuvenil no DF e a falta de prioridade do combate ao racismo e da 

garantia de direitos à juventude negra - considera-se que os resultados do estudo 

possam auxiliar o fazer profissional do serviço público na atenção a crianças e 

adolescentes.  E, em sentido amplo, fortaleçer o movimento em defesa da política 

social infantojuvenil brasileira e a luta pelo enfrentamento do genocídio da população 

negra.  

Recuperando um trecho de uma poesia escrita por um adolescente em 

acompanhamento psicossocial no CAPS Adi Brasília, apresentada em uma das 

atividades de grupo realizadas no serviço em 2015, encerro este trabalho com a 

certeza de que são muitos os limites da política pública e do sistema de garantia de 

direitos infantojuvenis no Brasil. Porém, ainda mais urgente é o estabelecimento de 

estratégias públicas de combate ao racismo que perpassa o cotidiano da juventude 

negra, em especial, o racismo cometido por agentes de estado, culminando em 

ações desiguais e ao aumento do racismo em toda a sociedade.  

Para de me julgar 
Só por causa da minha cor 

Só porque sou negro 
Não sou filho de doutor 

Somos brasileiros 
Esqueça o preconceito 

Ninguém é melhor do que ninguém 
Não seja mais um refém 
Liberdade de expressão 

Todo mundo tem.  
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lugares: um encontro com as produções de significados de cidadania.
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Resumo: Ao pensar sobre o olhar jovem periférico espera interpretar de que maneira as

relações sociais, nos espaços e lugares onde os jovens estão inseridos para a produção de

significados de cidadania diante de uma atmosfera comumente classificado como região de

risco ou de expansão da criminalidade

Palavras-Chaves: Juventude, periferia, cidadania e violência. 
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Introdução

A proposta para este artigo nasceu da experiência como professor de ensino médio de

Ceilândia,  considerada a maior  região administrativa  do Distrito  Federal1.  Ao lecionar  durante

quatro anos em escolas públicas da região, percebe-se diferentes situações que chamam para as

questões  de  juventude,  ensino  aprendizagem  e  formação  desses  jovens,  e  uma  política  de

inserção cidadão longe da criminalidade. As primeiras premissas eram compreender os vários

discursos  diferentes  e  contraditórios.  A  relação  entre  criminalidade,  o  papel  da  escola  e

posteriormente o silenciamento de alunos que não se enquadravam à proposta da instituição

escolar, entre outras questões naturalizadas dentro de um contexto de periferia. Aproximação com

os alunos, a relação de uma pedagogia não embrutecedora e de compreender e aproximar da

dinâmica de sala de aula, maneiras testadas como possibilidades, mas ainda sim havia uma forma

de encarar a juventude como sendo perigosa para escola, sem maiores rodeios pela instituição,

tentando inferir  um posicionamento mais firme e severo para os desviantes, como sendo uma

resposta  a formas não bem-vindas para a  escola  e respeito  a  quem  “queria  estudar”,  frase

comum entre professores e entre alunos:  “dá aula pra quem está interessado,  professor”.  Ao

propor uma intervenção maior com todos, o silenciamento de alguns era evidente; de fato, é difícil

manter uma relação de unidade dentro de relações tão sedimentadas de exclusão. 

A percepção enquanto agente escolar(professor) traz questões próprias e dentro de um

modus  operandi escolar  já  sedimentadas  e  fortalecidas  entre  os  pares  de  profissionais.  As

soluções são esperar que a escola seja mais classe média nos dizeres de alguns professores,

atribuindo  com  isso  mais  interesses  por  parte  de  grupo,  porém  convivendo  com  outros  não

pertencentes do mesmo habitus (Bourdieu, 1987), nesse amaranhado de valores e relações entre

sujeitos já colocados na escola, há o estudante já imerso a esta intervenção escolar. Assim:  

Do ponto de vista dos alunos, a construção da individualidade se realiza sobre um
duplo  registro. É preciso “crescer” no mundo escolar e naquele do adolescente.
Alguns o conseguem com facilidade. Outros, ao contrário, vivem apenas em um
destes registros. Então sua experiência escolar se desfaz, ela não tem mais muito
sentido se os professores não são capazes, por seu engajamento e seu talento, de
construir as motivações que, via de regra, não são oferecidas aos alunos. Isto se
torna mais difícil na medida em que não estão numa idade em que a percepção da
utilidade social dos estudos, obter um emprego e uma qualificação, seja suficiente
para dar sentido à escola. (Dubet, 1998: 30)

É evidente  que alunos de ensino médio  já  passaram boa parte desse processo escolar,  que

reafirma sobretudo o silenciamento durante este processo, invisíveis e não notados, e quando

percebidos como problemáticos, não tolerados pela instituição. (Esteban, 2014) 

Desta feita, o artigo tenta propor uma discussão sobre as formas de encontros entre os

agentes na produção de cidadania, quais as formas encontradas nessa relação e produção de

1 População de aproximadamente 490 mil hab. em 2015, dados da Pesquisa Distrital por amostras por domicílios – 
PDAD; CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal, 2015  
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inclusão. Sem com isso deixar de influir sobre o conceito de periferias, propondo de maneira a

trazer uma discussão sobre centro e periferia, embasando para tal a percepção de epistemologia

sul,  assim  como  uma  proposta  metodológica  de  pensar  essas  formas  encontradas  de

silenciamento  e  desfiguramento  das  relações  sociais  existentes  e,  por  fim,  a  percepção  de

criminalidade numa abordagem ainda que não aproximada no caso específico, mas elementos

para serem pensados para o contexto da Ceilândia e suas perspectivas no avanço deste estudo. 

Juventude(s) Periférica(s)

Ao falar sobre a juventude evidentemente não requer apenas a limitação de um período

geracional, mas também um contexto geográfico específico de diferenciação entre grupos que não

compartilham das mesmas subjetividades de outros grupos jovens distante geograficamente da

periferia.  Mesmo  numa  cultura  juvenil  que  se  apresente  como  homogênea  na  formação  de

padrões impostos, por entender que o estilo de vida próprio da idade e as relações de consumo

que as pautam por uma conduta ou construção de identidade sejam parecidas; no entanto, são

diferentes  em  outros  contextos  não  condizentes  em  termos  de  classe  social,  de  gênero  e

étnico/raça de outras juventudes (Nunes,2007). A juventude periférica exprime reações diferentes

mesmo  que  impositivamente  universalizadas  e  aproximadas  em  termos  de  exposição  ao

consumo, pois  para cada relação de vivência expõe cada qual sua maneira de responder de

maneira contrária as relações de consumo homogêneo ou enquadramento de politicas públicas e

curricular para esse público, estabelecidas por instituições, em especial, escolar; sugerindo nesse

bojo outras formas de categorias juvenis. 

Ao se aproximar de uma análise sobre juventude periférica, esta não se apresenta como

sendo  homogênea,  como  podemos  notar  em  estudos  de  Zaluar  (1997).  Convivem  relações

diferentes  em  espaços  delimitados  de  acesso,  de  formação  e  étnico/racial.  Neste  sentido,  a

visibilidade e a forma de ocupação e participação dos espaços políticos através de grupos e

movimentos juvenis que se formam, com base em categorias periféricas, são relevantes, sejam

elas periféricas nas suas formas de juventude, de informação, de consumo e de escolaridade.

Nessas relações de sujeitos sociais, os jovens participam e transformam vínculos e também de

competitividade  social.  O  que  faz  com que  o  fator  geracional  constitua  como um importante

elemento para compreender as características concretas de grupos que atuam na tentativa de

redefinir seu papel em termos de estilos de vida, como descreve Breitner Tavares (2010). Nessas

culturas  jovens e seus potenciais  de visibilidade,  aqui  entendida como proposta de empenho

decisório, participação, de manifestar decisões. A escola evidencia esse contexto aproximado de

heterogeneidade,  abordando  de  maneira  particular,  o  contexto  periférico  e  também  inclusivo,

dentro de um cenário maior nas relações criadas para fornecer relações homogenizadoras para

esse  público,  como  o  currículo  e  reproduções  naturalizadas  de  desigualdades  sociais  em
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diversidade cultural, segundo Esteban (2014). Ou ainda podemos chamar de produção de sujeitos

prontos para servir de cidadania ou sujeitos não encaixados nas propostas de cidadania feita pela

instituição escola.

A essa cidadania, aparentemente uníssona preenche a visão singular de ação para esta

juventude periférica, heterogênea, permeada de rótulos e com ações voltadas no campo curricular

para um público visto com mais suscetíveis à violência. As diretrizes curriculares já pré-definidos

por agências Internacionais e mediadas pelo Estado brasileiro dentro de relações intercambiáveis

com  outros  agentes  sociais,  definindo  ações  acomodadas  como  aponta  Libâneo  (2015),

transforma estilos  de vida  ao  se confrontar  com outras  formas de  pensar  no  contexto  social

gerado pelas relações de risco, estigmas e repressão. Nesses encontros de subjetividades, o risco

vivenciado pelos moradores e sentido pelas esferas institucionais operam na produção de ações

voltadas  para  esta  população  jovem periférica  nos  espaços  institucionalizados,  como escolas

públicas, igrejas, família entre outros. Nesses lugares há trajetórias pessoais e institucionais de

encontros, em formas de agenciamentos dentro de um contexto social que alardeiam a ideia de

perigo ou risco, cuja percepção é alterada constantemente ao passar dos anos, como aponta Ana

Paula Galdeano (2015). Ao amenizar os efeitos em locais visto como ilegais com reprodução de

limites  culturais,  subjetivos,  formativos,  epistemológicos,  percebe-se  que  nesses  encontros  a

construção e a reprodução de ordem discursiva que luta contra a ameaça sempre eminente da

vulnerabilidade social juvenil. 

O imperativo de cidadania propõem numa ordenação de subjetividades na formação de

currículo, com hierarquias de condutas e normas de acesso ou punição de normas não aceitas. As

formas de cidadanias, que os agentes na construção de cidadania conferem aos jovens como

termos universais e obrigatórios para o apaziguamento da pobreza, como aponta Libaneo (2014).

Há de se pensar, sobres essas imbricações institucionais que são submetidos esses jovens e de

como é vivida ou experienciada pelo próprio na periferia. Com isso, duas percepções: o que é

vivenciado ou percebido pelo próprio jovem na construção de significados de cidadania; e como é

tratado pelos agentes a cidadania num contexto de risco. A juventude num olhar institucional, no

esforço  de  agrupá-los  numa  mesma  plataforma  discursiva  e  soluções  aproximadas,  traçam

tentativas  de  adequação  para  grupos  mais  vulneráveis  que  se  propõem  incluí-los  e

simultaneamente,  conferindo  dentro  dos  espaços  periféricos  suas  já  conhecidas  relações

hierarquizadas de juventudes e formação para cada uma delas. 

Com isso,  a  perspectiva  institucional  do agenciamento e  as  formas escolhidas  para a

formação desses jovens,  buscam acordos de normatização de condutas nos lugares onde os

grupos jovens periféricos participam de maneira genericamente pacífica. A pacificação ou mesmo

o silenciamento desse jovem, na forma de não percebê-los enquanto subjetividade, como aponta

Esteban  (2007)  nas  políticas  públicas  voltados  a  esses,  a  escola  pública  propõe  conteúdos

considerados democráticos em situações não iguais, mas se valendo de igualdade em contextos

não  homogêneos,  como  é  o  caso  de  culturas  populares  e  juventudes  periféricas,  subtrai  a
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diversidade  social,  socialmente  e  historicamente  desvalorizadas,  transformando  ou  ainda

reforçando as diferenças em desigualdades sociais. Nesse sentido, a escola pública é elitizada se

comparada aos espaços que são produzidos nas culturas urbanas juvenis.  Há,  portanto,  uma

disputa  de  subjetividades  de  encontros  formativos  e  de  expectativas  diante  de  diferentes

institucionalidades que envolvem relações dentro e fora, espaços públicos ou privados. Esse sair

e entrar de institucionalidades, abrem também para os intervalos de uma para outras esferas de

subjetividades, que acolhem cada qual o seu jeito e se transformam simultaneamente. 

Para um olhar subalterno: a juventude periférica e a cidadania

A cidadania  e  os  efeitos  entre  os  jovens  periféricos  podem  ser  vistos  de  maneiras

diferentes, a depender das situações em que encontram essas relações de cidadania e direitos

humanos(Santos, 2014). A cidadania é um termo polissêmico, tendo em vista a forma como é

encarada  a  sua  ação  para  os  diferentes  grupos  de  jovens,  pois  as  juventudes,  mesmo  as

periféricas estão distante de uma homogeneidade,  isso significa que as relações encontradas

entre os agentes encerrados na proposição de cidadania diferem claramente essa relação entre

os sujeitos dentro do contexto escolar, por exemplo. 

A escola se insere no veículo de proposição de cidadanias, estabelecida de antemão por

propostas de antecedem seus agentes em sala de aula, ou nos espaços que essas são executas.

A proposta  de  uma educação  focada  numa intervenção  globalizante  de  teor  neoliberal  como

sugestões  de  organismos  internacionais  como  a  ONU,  Unicef  e  o  Banco  Mundial,  indicam

claramente a intervenção de produção de cidadanias a que estão submetidas as políticas públicas

brasileiras, em que se pese relatórios e outros exames nacionais que reforçam essa dinâmica de

educação na produção de sujeitos dentro do contexto escolar, como afirma Libâneo (2015). Esses

espaços de cidadania conferida a escola propõem a partir desses organismos e acatados pelas

diretrizes educacionais brasileiros a uma educação pública, que tem na sua maioria jovens das

camadas populares,  uma educação voltada para competências e habilidades para o trabalho,

numa relação entre trabalho, produção, consumo e consumidor. A lógica neoliberal de fornecer a

educação para as populações trabalhadoras estão na preocupação de fornecer assalariados e

consumidores, e apaziguar os conflitos sociais existentes, preocupação internacional essa que

tem como mote a diminuição da miséria e que para isso passam pelo crivo da aceitação de uma

educação baseada em ferramentas necessárias para população jovem periférica para o mercado

de trabalho - seu foco principal -, aqui também entendidas num plano globalizante de mão de

obra, e no campo local estabelecem as hierarquias ainda maiores das relações entre expectativas

entre jovens de diferentes origens. 

Ao pensar na qualidade de ensino, avaliação e formação curricular, passam pela ideia nas

diferentes formas de ver os sujeitos inseridos no contexto social e político de país. Essas relações
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entre avaliação, formação e produção de sujeitos de uma postura hegemônica, tratada aqui como

epistemologia ocidental, designada em contextos periféricos, produz dissonâncias entre as formas

encontradas de juventude e mesmo de espaço, ou ainda de periferia em termos de discursos

hegemônicos sobre o que é periferia geográfica ou epistemológica. Ao problematizar a questão da

identidade,  Mama  (2008)  observa  que  há  uma  construção  e  herança  ideológica  ocidental

emaranhado na estrutura do Estado-Nação nos países colonizados  durante e pós a colonização.

A  essa  forma  ocidental  esbarra  numa  outra  relação  de  identidades  que  agenciou  uma

conformidade  e  suposta  unidade  que,  em  outras  palavras,  traduziu  numa  relação  de  poder,

exploração e classificação.

A burocracia como ferramenta colonizadora de adequar a forma de poder capitalista nas

antigas colônias é a distinção ou classificação de quem pode e quem não pode fazer parte dessa

relação produtiva que se insere o descolonizado. Dessa maneira, o sexismo e o racismo estão

imbuídos dessa classificação, entre os mais capacitados, mais preparados para servir ao novo

processo descolonizador, herança identitária ocidental. Dessa maneira, a questão colocada pela

autora,  sobre  as  ferramentas  ideológicas  de  identidade  ocidental,  está  longe  de  fornecer  a

libertação e democratização desses sujeitos. 

A Epistemologia do Sul (Santos & Meneses, 2009) que estão fora do eixo centro ou países

ocidentais,  propõe uma formação  teórica  de  bases  indígenas,  ou  originarias  do  seu  contexto

social, histórico e político distante do apanágio ocidental, tido como universalizante. No Brasil a

presença dessa discussão está indiretamente ligada a leitura desses autores latinos, indianos e

africanos. A colonialidade termo que representa as formas de colonização ainda existentes dentro

de  cenários  como  o  Brasil.  Ao  pensar  sobre  essas  relações  sociológicas  de  análise  desses

sujeitos  em  espaços  geográficos  não  hegemôncios,  a  proposta  de  pensar  formas  não

hegemônicas  (Connel,2007),  e sua contraposição,  a teoria do sul  (southern theory),  Raewyn

Connell propõe um projeto de democracia do pensamento pela teoria social, com pretensão para

produção de teoria social em escala mundial vindo de outros lugares não ocidentais. A autora

destaca a origem da sociologia enquanto ciência produzida num contexto sócio-histórico, cultural

e econômico específico,  europeu.  Isso significa que a sociologia nasce de uma atmosfera de

propagação  imperialista  nas  décadas  finais  do  século  XIX  e  começo  do  século  XX,  cujos

intelectuais desse contexto imersos nessa mesma perspectiva construíram uma sociologia com

valor moral, com proposições hierárquicas de mundo e visões a partir do seu próprio contexto

cultural  como  parâmetro.  Inevitavelmente  a  sociologia  criou  uma  diferenciação  chamado  por

Connell de Global Difference, cuja análise não problematiza com as reais diferenças de contexto

social e histórico dos locais estudados pelos teóricos europeus, de que se valem de informações

não diretas e observações generalizados. 

 Essa  sociologia  que  prevalece  nos  fins  do  século  XIX  e  começo  do  século  XX  tem,

entretanto, seus reveses, no seio das suas próprias inspirações modernas, a modernidade esta

que fora atestada durantes as guerras mundiais. A sociologia ou pensamento social precisou se
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reinventar  após esse período,  guiado de forma hegemônica pela  visão centralizada dos seus

acadêmicos europeus, no entanto, após reflexões e inflexões a sua hegemonia não parece tão

significativa em relação as alternativas sociologias geradas em contextos fora do eixo ocidental e,

mesmo que ainda reféns de uma normativa sociológica euro americana,  geram contestações.

Numa  relação  de  possível  “vantagem”  enquanto  sociedade,  a  sociologia  euro  americana

experienciou  suas  próprias  contradições,  que  possibilitou  na  desconstrução  em  parte  dessa

hegemonia.  A pesquisa  social,  portanto,  se  desloca  de  uma  análise  particular  para  análises

descentralizadas, que também coincidem com o crescimento de produções teóricas fora do eixo

euro-americano, como, por exemplo, em regiões que foram suas colônias: África, Oriente, América

latina.

No Brasil, na área da educação, Maria Esteban (2015) faz referências a essa perspectiva

epistemológica em seus textos para pensar a relações de produções de subjetividades dentro da

Escola,  em  especial,  a  educação  pública,  alvo  das  politicas  de  Estado.  O  Estado  como

agenciamento dessas relações e herdeiro desse processo de colonialidade que não está apenas

na estrutura do Estado e seu funcionamento, também está imerso nas formas de pensar, agir e,

consequentemente,  na  reprodução  das  relações  sociais  produzidas  pelo  Estado  em  suas

instituições. A escola como componente desse processo, exerce uma relação extremamente de

importância  para  o  inculcamento  dos  valores  ocidentais,  universais,  hegemônicos  para

populações que fogem desse sujeito universal que tem origem e endereço: ocidental, europeu. 

Nessa dinâmica de  análise  de  relações  com base nas relações entre  sujeitos,  jovens

estudantes  que  atravessam essas  relações  e  as  formações  curriculares  propõem um sujeito

dentro de hierarquias já pré-definidas como sendo necessárias para a divisão social do trabalho,

que são os jovens periféricos.  Sobre a qualidade de ensino,  que perpassa a formação desse

indivíduo traduz uma relação de competitividade e sujeitos produtivos, exerce ainda uma relação

mais  violenta  em  termos  simbólicos.  Tratados  como  diversidade  social,  as  diferenças  entre

estudantes, jovens de diferentes origens e acessos diferenciados dentro da periferia,  como as

bordas do processo modernizante das capitais e da juventude urbana, reforçam ainda mais a

desigualdade social. Da inclusão ao mercado de trabalho e instrumentalização em parte da classe

trabalhadora  e  silenciamento  daqueles  não  enquadrados,  constituem  a  formação  de  jovens

periféricos,  numa processo de  desfiguramento das relações sociais  já  existentes,  gerando em

níveis  de  acesso  a  relações  de  acomodação  e  do  outro  de  discurso  de  reparação  da

criminalidade, que é a inclusão excludente que naturaliza as desigualdades em diversidade social.

Supõe,  portanto,  que a relação escola e comunidade é incisiva e de real  importância para o

estabelecer uma diversidade pleiteada no seio de uma juventude também diversa. No entanto, a

reprodução  e  produção  de  sujeitos  submetidos  as  formações  diferenciadas  de outros  grupos

jovens, distante portando do chamado juventudes urbanas, com as juventudes periféricas e dentro

delas  ainda  outra  relações  de  diferenciação  de  juventudes.  A produção  e  reprodução  dessa
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desigualdade sociais, produz significados transitórios e permanentes entre os grupos dentro e fora

do espaços institucionais. 

Para uma metodologia da Juventude periférica 

Na  crítica  de  pensamento  hegemônico  entre  a  produção  escolar  de  cidadania  e  de

pesquisa social  que mesmo o sociólogo está inserido,  numa forma de epistemologia do norte

incutido na pesquisa, e na busca de uma análise critica, este trabalho é primeira parte da pesquisa

que  ainda  está  em  processo  de  feitura.  Dentro  de  uma  proposta  de  análise  de  realidades

diferentes em contextos próximos, busca indagar como é reproduzido ou mesmo direcionado e

quem a produz ou mesmo quem são as instituições envolvidas  nessa trama:  escola,  família,

instituição policial entre outros vínculos a associado a informação e formação desses jovens. “Há

uma diversidade de instituições e pessoas que se dedicam a diferentes modalidades de ação em

um  mesmo  território,  cujas  trajetórias  pessoais  e  institucionais,  formas  de  agenciamento  e

gramáticas conformam a ação.”  (Galdeano,  2013,  p.  101).  Nesse sentido,  a análise sobre os

sujeitos dentro de um contexto periférico, como  demonstra Galdeano, também com referências a

outras análises  com sínteses analíticas, sobre os quais nesse trabalho se propõe avançar. 

Para um exame mais aproximado da questão, as impressões desses jovens a partir dos

seus  discursos  são  importantes  para  salientar  como  se  dá  a  forma  de  conduta  e  mesmo

distanciamento de algo que os atingem. Há algumas premissas para serem discutidas: o currículo

escolar  formal  e  informal,  o  que  está  escrito  e  o  que  não  está  em  lugar  nenhum  mas  é

responsável  pela  formação(currículo  oculto)  de  condutas  desses  jovens  pode  trazer  algumas

evidências a respeito dessa formação. É escusado dizer que a ideia de currículo permeia dentro e

fora  das  competências  formais,  pois  estão  para  além  daquilo  que  descreve  numa  formação

instituída ou ainda, na sua forma mais tradicional de conhecimento de conteúdo em sala de aula.

Esse é um ponto pacífico na discussão do currículo, no entanto, como se manifesta a função

pedagógica  de  discursos  contraditórios  com  relação  a  própria  forma  de  viver

subalterna( SPIVAK, 2014). Não é, talvez, a premissa inicial entender o que está por detrás do

currículo oculto e sim da forma como se apresenta no discurso de adolescentes da periferia. O

ponto de partida seria a análise desses discursos, o registro e a sistematização e os pontos de

encontros naquilo que está dentro e fora do currículo formador desses jovens cidadãos. Falar de

uma pedagogização das formas policiais  no incremento  daquilo  que os afetam como batidas

policiais diárias a locais próximos e até mesmo dentro da própria instituição escolar é um ponto de

observação importante.

Essas proposições não se esgotam, aliás, são as primeiras inquietações de pesquisa e

investigação  que  precisam  de  um  detalhamento  para  novos  caminhos  do  trabalho  ou  ainda

clareza  do  que  se  propõe;  não  interessa  achar  que  os  fatos  listados  nesse  relato  são
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autoexplicativos,  ao contrário,  precisam de um exame que  se faz  necessário  empreender  na

busca de dados primários: relatos de jovens,  de professores, entre outros que compõem esse

universo, entendido como a forma de representação da vida periférica. Assim como estabelecer o

melhor método de analisar esses dados, em campo e como material etnográfico. A bibliografia

sobre a discussão similar  ou aproximada das premissas colocadas aqui  e já  trabalhadas por

outros pesquisadores, como também seus principais teóricos na discussão de uma sociologia da

juventude,  imaginário  juvenil,  violência,  currículo  oculto,  periferia,  salientando  aspectos  dos

Direitos Humanos, como é feita essa interpretação ou como é pensada a visão dos direitos, como

atuam,  sua  normatização  e  práticas  envolvidas.  A subversão  por  parte  dos  jovens  diante  da

investida hegemônica, do controle e da domesticação, e os que fogem dessa perspectiva.
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III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas  
UFES, Vitória, ES, 30/05 a 02/06/2017   

 
ST 13 - Espaços e experiências de participação social em contextos de violência: 

tensões, desafios e possibilidades 
Coordenadores:  Luciane Patricio Barbosa Martins (UFF) e Haydée Glória Cruz 

Caruso (UnB) 
 

Modalidades e alcances institucionais dos atores sociais mobilizados em 

contextos de violência 

 

Jaqueline Garza Placencia1 

Resumo 
A violência através de diversas expressões mostra-se presente e latente nas periferias 
da cidade de São Paulo. Os jovens, em particular os negros e pobres, são o principal 
alvo da repressão policial e da criminalização. Além disso, os moradores do território 
enfrentam-se em uma violência que é regulada pelas facções criminosas. Nesse 
contexto de violência urbana, uma heterogeneidade de atores e organizações da 
sociedade civil começaram a atuar com distintos interesses e agendas. O trabalho 
aqui apresentado tem como propósito analisar os tipos de intermediação, tensões, 
desafios e conflitos que as organizações civis estabelecem com as instâncias estatais 
para assistência social, defesa de direitos e/ou integração comunitária dos jovens e de 
suas famílias, afetadas pela violência criminal e violência policial nessas periferias. A 
pesquisa é desenvolvida a partir de etnografias realizadas em uma periferia de São 
Paulo e fundamenta-se no debate teórico-contemporâneo sobre institucionalismo 
histórico, ação coletiva e movimentos sociais, dado que se busca compreender as 
capacidades de ação que os atores adquirem para obter soluções coletivas através do 
Estado em contextos de violência urbana. 
 
Palavras-chave: Violência. Mobilização. Institucionalismo. Jovens. 
 

Introdução 

 

A violência através de diversas expressões mostra-se presente e latente nas 

periferias da cidade de São Paulo. Os moradores são estigmatizados e criminalizados 

pelos discursos da segurança pública e da mídia. Os jovens das periferias, 

principalmente os afrodescendentes que estão em situação de vulnerabilidade, são o 

principal alvo da repressão policial e dos encarceramentos em massa. A cidade de 

São Paulo, desde meados dos anos 1990, apostou no "modelo de encarceramento": 

assim, até o início de 2016, produziu-se mais de "220 mil encarcerados e 1 milhão de 

ex-presidiários" (FELTRAN, 2016, p. 9). No entanto, a repressão ocorre diretamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Possuo Doutorado em Antropologia pelo Centro de Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS-DF). Atualmente, sou pesquisadora de Pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM), vinculado ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e à Universidade de São 
Paulo (USP), com financiamento recebido pelo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
México, sob a orientação do Professor Dr. Adrian Gurza Lavalle. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 146



	   2	  

sobre os indivíduos que praticam o ato infracional e não sobre o ato mesmo. A 

aparência física passa a ser a demonstração pública do indivíduo ilegal, de forma que 

todos os que se parecem fisicamente serão considerados "criminosos", para punir e 

reprimir (FELTRAN, 2011). 

 Por outro lado, são os jovens que desde idades escolares estão engajados no 

consumo e no tráfico de drogas, aspectos que se apresentam como uma oportunidade 

para conseguir poder econômico e simbólico (tal como status ou controle do território). 

Mas nem sempre os adolescentes envolvidos nesses tipos de crimes conseguem esse 

poder tal como sonham e idealizam. Tampouco são em grande maioria os jovens que 

têm a escolha de fazer parte ou não do mundo do crime. As crianças e adolescentes 

dessas áreas periféricas crescem nesses contextos de violência, até que muitos deles 

se convertem em um "bucha", sendo que são os próprios meninos da periferia 

colocam esse apelido para falar dos jovens que portam armas e estarão na linha de 

frente se houver um enfrentamento com a polícia. Ou seja, esses jovens são a peça 

mais vulnerável dessa enorme maquinaria que é o mercado ilegal (o que envolve 

venda e consumo de drogas, roubos de carros, extorsões, assaltos, sequestros, entre 

outros). Desse modo, a população desse território tem que habitar em um contexto de 

violência estrutural, simbólica, policial e de outra forma de violência que é regulada 

pela “autoridade local” do próprio “mundo criminal”, especialmente pelos membros 

batizados do Primeiro Comando da Capital (PCC) (FELTRAN, 2010a).   

 Na literatura atual sobre movimentos sociais, ação coletiva e política, tem-se 

analisado que, a partir dos anos 1990, novos atores e organizações da sociedade civil 

começaram a atuar no âmbito da violência e da segurança nas periferias (FELTRAN, 

2011; GALDEANO, 2014; LANDIM, 2012). Assim, é possível identificar o 

protagonismo das mães e dos familiares de vítimas da violência policial, como o grupo 

Mães de Maio, mobilizado pelo desarquivamento e pela federalização das 

investigações sobre os crimes ocorridos entre os dias 12 e 20 de maio de 2006 na 

cidade de São Paulo, quando houve um registro de "uma média diária de 55 mortes" 

(GALDEANO, 2012a, p. 230; GOMES, 2015). Por sua parte, as organizações 

religiosas fundaram, em parceria com o Estado, diversos projetos seculares para 

"salvar os jovens" do crime (GALDEANO, 2012b; GALDEANO, 2014). Outras 

organizações de defesa de direitos empreenderam projetos de atendimento para os 

jovens em conflito com a lei (FELTRAN, 2011; GALDEANO, 2012b; GALDEANO, 

2014). Segundo Feltran (2010b), por exemplo, as organizações civis, envolvidas 

nessas estruturas de gestão social e em ciclos de administração pela obtenção de 

recursos, têm consequências em suas atividades políticas, especialmente em termos 

de desmobilização e burocratização. 
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Este trabalho apresenta os avanços de uma pesquisa pós-doutoral em 

andamento, desenvolvida a partir da revisão da literatura existente sobre as 

organizações civis envolvidas na temática da violência urbana e a partir de um 

trabalho de campo etnográfico realizado na periferia da cidade de São Paulo. As 

perguntas que orientam este trabalho são: 1. Como os atores coletivos têm ganhado 

capacidades para desenvolver processos de intervenção com jovens afetados pelas 

diversas expressões de violência no distrito de Sapopemba (periferia da Zona Leste 

de São Paulo)?; 2. Quais conflitos, dilemas e desafios os atores coletivos têm que 

enfrentar para alcançar seus propósitos?; 3. De que maneira, a partir dos processos 

de interação e influência entre atores societários e estatais, os repertórios de 

organização e de mobilização no território de Sapopemba têm sido alterados? 

Esta pesquisa tem como objetivo, portanto, compreender as capacidades dos 

atores da sociedade civil para atuar e obter soluções coletivas através de sua 

articulação com o Estado, dentro de um território caracterizado pela violência urbana, 

capacidades que também podem ser limitadas pela existência de constrangimentos 

institucionais e contextuais. Neste texto, a construção histórica das capacidades dos 

atores coletivos em Sapopemba é examinada a partir de categorias como: repertórios 

de organização, encaixes institucionais e intermediação (conceitos definidos nas 

partes subsequentes do texto), provenientes dos estudos baseados na perspectiva 

teórica da mútua constituição entre Estado-Sociedade Civil. 

Essa perspectiva teórica está centrada na análise das relações entre Estado-

Sociedade Civil, enfatizando o caráter mutuamente constitutivo e contingente entre 

esses atores (SKOCPOL, 1995; GURZA LAVALLE et al., 2012; HOUTZAGER, 2003), 

e se fundamenta no debate contemporâneo sobre o neoinstitucionalismo histórico 

proveniente da proposta de Theda Skocpol (1995), denominada de abordagem do 

corpo político (polity approach) (HOUTZAGER, 2003; GURZA LAVALLE et al., 2012). 

Com essa proposta teórica se busca superar as visões normativas nas que a 

sociedade civil é considerada como um "polo de virtudes democratizantes e o Estado 

que frequentemente tem sido visto como a encarnação do mal" (DAGNINO, 2006, p. 

239). Portanto, com a mútua constituição, propõe-se explicar o conjunto de dinâmicas, 

padrões e lógicas institucionais que configuram um modo recíproco de interação e 

influência entre atores societários e estatais (SKOCPOL, 1995; GURZA LAVALLE et 

al., 2012; NASCIMENTO, 2012). 

A perspectiva da mútua constituição também proporciona um conjunto de 

categorias analíticas para compreender as ações dos movimentos sociais pela via das 

instituições. As clássicas teorias sobre movimentos sociais têm argumentado que sua 

institucionalização implica tanto o reconhecimento pleno dos processos de 
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desmobilização do protesto, como o fato de, as organizações que fazem parte do 

movimento estarem envolvidas na burocracia governamental (McADAM et al., 1999; 

COHEN e ARATO, 2000). Contudo, pesquisas recentes baseadas no enfoque da 

mútua constituição apontam que, para a compreensão dos movimentos sociais em 

interação com a institucionalidade política, é necessária uma análise dinâmica que 

enfatize os aspectos de um processo de interação contínuo e contingente entre atores 

societários e estatais, cujas fronteiras são sempre imprecisas (NASCIMENTO, 2012; 

DOWBOR, 2012; ALBURQUERQUE, 2012).  

Por exemplo, Nascimento (2012) analisa as mudanças nos padrões de ação 

coletiva a partir de sua participação institucional. A autora propõe que essas 

mudanças têm como característica uma complexa estrutura organizacional na qual 

são formalizadas as estratégias de ação e a participação dos militantes, além de se 

ampliarem as relações com os atores governamentais e os vínculos entre movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil. Nascimento (2012) destaca ainda que os 

padrões de interação entre atores societários e estatais podem ser configurados como 

autônomos e cooperativos. No entanto, na análise da evidência empírica demonstra 

que os padrões de ação coletiva são mais propensos a entrar em conflito e 

contestação com o Estado. Além disso, do ponto de vista dos militantes, sempre se 

corre o risco de dependência e de perda da capacidade de discussão, proposição e 

crítica para com o governo. 

Escolhi como estudo de caso empírico um grupo de organizações civis que têm 

uma trajetória ampla de mobilização, tanto fora das instituições como por meio delas, 

no distrito de Sapopemba. As organizações escolhidas têm origem nos movimentos 

sociais que lutavam pelos direitos socais desde os anos 80 nas periferias, movimentos 

que foram mudando seus repertórios de organização e transformaram sua atuação 

para dar respostas às necessidades e demandas da população que se apresentavam 

no território. Porém, no debate acadêmico dos anos 90, baseado nas exigências 

normativas da sociedade civil, esse tipo de atores periféricos (associações de bairro e 

comunitárias) perderam centralidade pela pouca visibilidade que tinham, pelas 

mínimas capacidades para intervir na agenda pública e porque suas reivindicações 

eram eminentemente materiais e distributivas (tais como demandas pelos serviços 

públicos no território) (GURZA LAVALLE et al., 2008).  

A análise neste trabalho centra-se nas organizações que têm projetos de 

intervenção socioeducativa para os jovens em Sapopemba, tais como os Centros para 

Juventude (CJ) e os Núcleos de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, que fazem 

parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esses serviços, em convênio 

com a Prefeitura municipal, são executados pelo Centro de Defesa da Criança e do 
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Adolescente (CEDECA Sapopemba), pelo Instituto Daniel Comboni, pela Associação 

União da Juta e pela Sociedade Amigos de Bairro do Conjunto Habitacional Jardim 

Sapopemba. O trabalho de campo está conformado pelas narrativas etnográficas das 

organizações e do território, assim como pelas entrevistas2 com os integrantes das 

organizações e jovens que participam dos projetos de intervenção socioeducativa. 

Assim, empreendo o projeto desde uma perspectiva qualitativa baseada na 

etnografia política (AUYERO, 2012). Os estudos de etnografia política são importantes 

porque podem aportar uma visão crítica para compreender como são as práticas 

sociais e organizacionais por meio das quais se produzem as políticas públicas. Estas 

são entendidas como ferramentas de intervenção e ação social para "administrar, 

regular e mudar a sociedade" (SHORE, 2010, p. 30); no entanto, problematizo como 

as políticas públicas se relacionam com o contexto no qual estão inseridas. Por isso, é 

crucial, neste trabalho, saber como as políticas públicas são implementadas pelas 

organizações civis e experimentadas pelas pessoas afetadas por elas, no caso, pelos 

jovens da periferia.  

Além desta introdução, o trabalho divide-se em três partes: duas partes que 

apresentam avanços da pesquisa em campo e as notas finais. Na primeira parte, 

expõe-se uma revisão geral da trajetória dos atores sociais mobilizados pelos direitos 

das crianças e dos adolescentes em Sapopemba. A análise está centrada nas 

mudanças de seus repertórios de organização e nas transformações de sua atuação a 

partir dos encaixes institucionais arquitetados na legislação e na Política de 

Assistência Social. Na parte seguinte, apresenta-se o papel de intermediação que as 

organizações civis tentam cumprir para manter em funcionamento os Centros para 

Juventude, um projeto de intervenção socioeducativa que faz parte dos serviços 

conveniados com a Prefeitura de São Paulo, e expõem-se as tensões, desafios e 

conflitos cotidianos no momento da execução do projeto. 

 

Trajetória institucional e mudanças nos repertórios de organização em 

Sapopemba 
 

Tivemos que nos mobilizar para garantir diretos 
Garantidos os direitos na lei 

Tivemos que nos organizar para executá-los 
(CRÉCIA, Instituto Daniel Comboni, janeiro de 2017) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A pesquisa de campo começou no mês de janeiro e ainda está em andamento. No entanto, este texto está 
baseado nas etnografias e em 15 entrevistas realizadas entre o mês de janeiro e abril de 2017. Os nomes 
dos entrevistados nas áreas pesquisadas são fictícios, exceto o nome de Valdênia Paulino e Crécia 
Ferreira, por serem figuras mais públicas. 
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Para iniciar minhas atividades da pesquisa em campo, saí de casa às 6 horas e 

40 minutos da manhã para empreender meu caminho para Sapopemba. Depois de 

duas conexões de metrô, cheguei ao ponto do local para pegar mais um ônibus que 

me levaria até a Zona Leste de São Paulo. Naquele dia, fui para conhecer as 

atividades do Instituto Daniel Comboni, localizado na Fazenda da Juta, um dos bairros 

de Sapopemba. Essa organização surgiu no ano 1992, pela iniciativa das irmãs 

combonianas e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que, em parceria com a 

Associação dos Moradores da Fazenda da Juta, faziam trabalhos de atendimento para 

pessoas em situações vulneráveis na região, como o caso das crianças em situação 

de rua e em trabalho infantil. No entanto, com o convênio estabelecido com a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o Instituto 

Comboni estabeleceu-se como uma entidade de referência dentro desse território, 

pela capacidade de manter serviços como a Creche, os Centros para Crianças e 

Adolescentes (CCA) e o Centro para Juventude (CJ), espaços que são altamente 

demandados pelos moradores, tanto da Fazenda da Juta como de outros bairros dos 

arredores. 

 Em meu trajeto de ônibus pela Avenida Sapopemba, observei que a paisagem 

é dominada pela cor cinza do cimento de uma obra do monotrilho que prometeu 

conectar a periferia leste com o centro da cidade de São Paulo. No ano de 2014, um 

trecho do monotrilho foi inaugurado com duas estações: Vila Prudente e Oratório. A 

obra anunciada no ano de 2009, ainda continua em processo de construção e 

supostamente deverá concluir-se até o ano de 2020. Enquanto isso, os habitantes da 

periferia seguem na espera do trem que prometeu trasladá-los em um tempo mais 

rápido para seus trabalhos e, de lá, para suas casas. Passei de ônibus por uma 

delegacia policial, pelo Hospital Sapopemba e por várias Igrejas Protestantes. 

Caminhei pelo bairro e ao meu redor ficavam quarteirões inteiros de unidades 

habitacionais; no entanto, em outras ruas observei casas completamente construídas, 

com fachadas pintadas e possuindo até três andares. Continuei meu trajeto e observei 

que o bairro conta com todos os serviços públicos: rede de água encanada, rede 

coletora de esgoto, energia elétrica e ruas pavimentadas. Subi um morro e pulei o lixo 

que estava na calçada, ao mesmo tempo em que pensei: que periferia tão urbanizada!  

 Logo descobri que estava enganada, fiquei um pouco perdida pelo bairro e 

uma das ruas me conectou com outras que ainda não tinham sido asfaltadas e o forte 

cheiro do esgoto me levou a andar mais depressa. Passei pelos barracos de madeira 

que ficam ao lado do esgoto a céu aberto. De longe escutei a música funk que 

competia com o alto volume da música evangélica que saía de um dos barracos. O 

espaço era muito movimentado, com pessoas que entravam e saíam das pequenas e 
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simples padarias e sacolões. Fora da oficina de motos, ficava uma dupla de moços 

que observavam com atenção as pessoas que passavam pela rua. Na esquina de 

outra rua, um grupo de jovens fumava maconha livremente. Outras pessoas 

apressadamente deixavam os seus filhos na escola ou na Creche e depois corriam 

para pegar o ônibus. Eu cheguei ao escritório da coordenadora geral do Instituto 

Comboni e fiquei pensando que aquela periferia tinha suas próprias características e 

identidade que aos poucos conheceria no percurso do meu trabalho de campo.  

 Sapopemba3 é um distrito situado na Zona Leste do município de São Paulo. 

Segundo o Censo de 2010, com 284.524 habitantes, é o terceiro distrito com a maior 

população do município morando em um contexto de diversas expressões de violência, 

como: assassinatos, abusos e repressão policial (uso excessivo da força policial, 

detenções arbitrárias, execuções extrajudiciais), roubos de carros e residências, tráfico 

e consumo de drogas, violência doméstica, entre outras. Embora "Sapopemba já 

tenha sido muito pior", frase que repetem meus entrevistados nas falas para se 

referirem aos precários assentamentos dos primeiros moradores da região. Nesse 

sentido, destaca-se a participação dos movimentos sociais, que desde a década dos 

anos 80, em sua luta pelo direito à cidade, se mobilizaram para a posse da terra, da 

moradia e para garantir acesso a serviços públicos como saneamento básico, 

iluminação, educação, saúde e proteção social em alguns dos bairros de Sapopemba. 

Porém, os repertórios de organização dos atores sociais para intervir no 

território de Sapopemba têm mudado para cumprir sua vocação, identidade e 

propósitos. Clemens (2010) introduz o conceito de "repertórios de organização" para 

explicar como os grupos de atores sociais marginalizados pelas instituições políticas 

existentes têm um incentivo para desenvolver modelos alternativos de organização. 

Segundo Clemens (2010), esses modelos não são apenas convenções para 

coordenar as ações, são também declarações do que significa para algumas pessoas 

se organizarem de determinadas maneiras para cumprir seus propósitos em um 

momento específico. A autora afirma que 
Os modelos de organização fazem parte do ferramental cultural de 
qualquer sociedade e, assim como preenchem funções instrumentais, 
preenchem também funções expressivas ou comunicativas. Além 
disso, a adoção de uma forma particular de organização influencia os 
vínculos que um grupo organizado estabelece com outras 
organizações. O modelo de ação coletiva escolhido conforma as 
alianças com outros grupos e as relações com as instituições 
políticas. Tanto no âmbito cultural como no institucional, os modelos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sapopemba (do tupi sau'pema) é o nome que os habitantes indígenas deram para as enormes árvores que 
existiam na região. Árvores, cujas raízes são grandes, expostas e que crescem até dois metros de altura, 
foram cortadas e deram lugar ao povoado, um grupo de famílias proprietárias de chácaras que plantavam 
hortaliças, frutas e eucaliptos (FERREIRA, 2016). 
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de organização e de atividade coletiva são mecanismos centrais na 
transformação dos sistemas políticos (CLEMENS, 2010, p. 180). 

 

 Todavia, analisando as trajetórias pessoais e o protagonismo de alguns 

ativistas, é possível observar a centralidade da agência para definir determinados 

repertórios de ação, estruturas de organização e relações com as instituições políticas 

e outros atores sociais. A noção de agência é entendida como essas capacidades que 

cada sujeito tem para processar sua experiência social, para interpretá-la e para usar 

essas informações para o desenho de diversas estratégias que lhe permitam lidar com 

problemas específicos de seu contexto (GIDDENS, 2003; LONG, 2007).  

 No território de Sapopemba os repertórios de organização dos atores sociais 

têm mudado a partir dos resultados dos encaixes arquitetados na legislação e nas 

políticas públicas dirigidas para os jovens. Nesse sentido, o conceito de "encaixe" 

oferece uma distinção teórico-analítica apta para identificar os resultados dos 

processos de interação societário-estatais, em que os atores sociais são bem 

sucedidos para que as instituições operem a seu favor, sob determinadas 

circunstâncias (GURZA LAVALLE et al., s/d). Segundo Skocpol (1995), o encaixe (ou 

a falta dele) apresenta-se entre os objetivos e capacidades de diversos grupos 

politicamente ativos e os pontos de acesso permitidos pelas instituições políticas, mas 

que são historicamente mutáveis. Em outras palavras, são os canais institucionais, tais 

como: aprovar uma lei, criar um órgão e ter acesso regularmente às reuniões com 

funcionários públicos-chave. Constituem mudanças institucionais que os atores 

societários conseguem para que o Estado opere a favor de seus interesses e 

demandas (GURZA LAVALLE et al., 2012). Mas explicar as mudanças institucionais 

como produtos de novos repertórios organizacionais não implica que todos esses 

modelos aplicados serão eficazes, tampouco que os grupos mobilizados tenham 

conseguido tudo o que desejaram (CLEMENS, 2010). 

 Os ativistas de Sapopemba, principalmente os líderes da região, integraram-se 

a dois importantes movimentos que foram, a sua vez, definindo os repertórios de 

organização e de intervenção no território. O primeiro esteve focado na defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes4, principalmente com a demanda pela criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a segunda mobilização estava 

centrada na assistência social, especialmente focada na implementação dos serviços 

no âmbito municipal. Ambos os processos de mobilização foram transversais para a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Múltiplos atores se articularam no debate e elaboração do ECA, dentre eles, representantes das 
organizações civis, "[...] juristas (principalmente ligados ao Ministério Público) e técnicos de órgãos 
governamentais (notadamente funcionários da própria Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – 
Funabem)" (ALBUQUERQUE, 2015, p. 258). 
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definição de políticas públicas para os jovens da periferia, embora a assistência social 

não tenha recebido esse reconhecimento por parte do movimento das crianças e dos 

adolescentes. Segundo Sposati (03/03/2017), os serviços básicos da assistência 

social tendem a ser concebidos como uma política de caridade e não como uma 

política de direitos cidadãos. O maior obstáculo para a política social segue sendo sua 

própria origem, vinculada às práticas filantrópicas realizadas principalmente pela Igreja 

Católica, além de ser historicamente uma política marcada como "o lugar de 

atendimento das carências". Em consequência, os moradores da periferia têm sido 

colocados na condição de “assistidos” ou "favorecidos" pelos governos que buscam 

conseguir vantagens e legitimação política (FERREIRA, 2013).  

 Uma das características mais importantes dos atores mobilizados em 

Sapopemba tem estado em seu enquadramento ideológico fortemente arraigado na 

noção da luta pelos direitos da cidadania na periferia, sendo que a Igreja Católica 

"Progressista" se constituiu como um ator fundamental na formação desse 

enquadramento. Nesse sentido, é importante mencionar que, antes do surgimento do 

ECA e da própria Política de Assistência Social, a Pastoral do Menor teve um papel 

relevante para articular os ativistas de Sapopemba na mobilização social e na 

execução de diversos programas para atender às crianças, adolescentes e jovens em 

situação de rua, sem emprego ou vítimas de exploração infantil. Depois, muitas 

dessas práticas foram sendo formalizadas com a criação das organizações civis, como 

é o caso do Instituto Daniel Comboni:  
A Associação de Moradores da Fazenda da Juta, em conjunto com as 
Irmãs Combonianas, ao identificar muitos jovens sem nenhuma 
ocupação, contando com a participação da Cáritas Arquidiocesana, 
solicitaram e obtiveram o apoio da PUC-SP, que doou inicialmente 
seis máquinas de datilografia para a oferta de cursos 
profissionalizantes; a novidade e o atrativo do curso foi uma máquina 
elétrica. Era a "tecnologia top". Essa experiência foi exitosa e mais 
tarde, no ano de 1992, floresceu o Instituto Daniel Comboni 
(FERREIRA, 2013, p. 102). 

 

Para Crécia, integrante da Pastoral do Menor, militante de diversos 

movimentos sociais (tais como moradia, direitos dos jovens, assistência social) e atual 

coordenadora geral do Instituto Comboni, sua participação no movimento pela 

elaboração do ECA estava sustentada em um ideal sustentado na justiça social e na 

garantia que os diretos dos jovens fossem respeitados:  
Com as medidas de internação onde antes era a antiga FEBEM, hoje 
é a Fundação Casa, era para proteger a sociedade dos meninos. 
Com o ECA, se buscava inverter essa situação, ou seja, proteger e 
defender os direitos da criança e do adolescente. Mas, o ECA foi uma 
luta árdua dos educadores e dos agentes da pastoral que davam 
seguimento aos meninos que saíram da FEBEM. Eles já davam um 
acompanhamento para evitar que o menino viesse cometer outra 

Anais III Encontro PDPP -  Página 154



	   10	  

infração e ajudá-lo com as dificuldades que tinham de trabalho, 
educação, etc. Logo depois surgiu o acompanhamento da "liberdade 
assistida comunitária". Ou seja, um grupo de pessoas da comunidade 
que continuavam com esse apoio e atenção aos meninos. Mas foi 
nos encontros da "Semana Ecumênica do Menor", onde se reuniam 
líderes e educadores do Brasil inteiro, que se socializaram as ideias 
para a formulação da lei que nós queríamos. Assim foi escrito cada 
artigo do ECA. Embora nós, como profissionais, precisamos fazer 
uma reflexão de como na prática se aplica o ECA. Nós escrevemos o 
ECA de acordo aos parâmetros dos direitos garantidos na Suíça e 
esse foi um idealismo porque nossa realidade é outra (CRÉCIA, 
03/03/2017). 

 
Em 1991, no plano local, foi criado o Fórum da Criança e do Adolescente de 

Vila Prudente–Sapopemba, a partir da articulação de ativistas e organizações civis 

que participavam do movimento pelos direitos das crianças e adolescentes nessa 

região. Esse Fórum também se integrou às mobilizações de denúncia pelas violações 

dos diretos dos adolescentes internos da Fundação Estadual para o Bem-Estar do 

Menor (FEBEM), especialmente no final da década de 1990, quando os jovens 

internos organizaram rebeliões, aquecendo-se a repressão policial contra eles 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Em 1997, estabeleceu-se um convênio para a “Liberdade Assistida 

Comunitária” dos adolescentes em conflito com a lei, firmado entre a FEBEM e as 

organizações civis no estado e na capital, entre elas pode ser mencionado o caso do 

CEDECA Sapopemba. Com esse convênio, começaram a se institucionalizar as 

atividades que, durante os anos 80, os integrantes da Pastoral do Menor e as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) realizavam para abrigar os adolescentes 

praticantes de atos infracionais e os usuários de drogas. Nessa época, esse grupo de 

ativistas também iniciou ações de denúncias sobre o alto índice de mortes violentas e 

sobre a exploração sexual de adolescentes, assim como realizou plantões e 

mobilizações pela construção do ECA5 (FELTRAN, 2010b; SÃO PAULO, 2015). 

No ano de 2002, o governo municipal6 de São Paulo, em colaboração com 

organizações civis e militantes de movimento pelas crianças e adolescentes, criou um 

projeto piloto para o desenho e execução das Medidas Socioeducativas7 em Meio 

Aberto, definidas pelo ECA, tais como a Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 

à Comunidade (ALBUQUERQUE, 2012). No ano de 2004, essa atenção aos 

adolescentes em cumprimento das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto foi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 No ano de 1990, como produto dos protestos, denúncias, manifestações e negociações com os atores do 
Estado, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
6 Governo da Prefeita Marta Suplicy, vinculada ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
7 O jovem que tem que cumprir uma Medida Socioeducativa é aquele que foi julgado, condenado e 
encaminhado oficialmente pela justiça por ter cometido um ato infrator à lei e por ter sido detido pela 
polícia (FELTRAN, 2011). 
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definida como um serviço continuado pela Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, assumido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) da Política 

de Assistência Social. O CEDECA Sapopemba, no ano de 2005, administrou um dos 

projetos piloto da municipalização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (SÃO 

PAULO, 2015). 

 Assim, a execução das Medidas Socioeducativas definidas no ECA estará 

vinculada transversalmente a outro encaixe arquitetado na Política de Assistência 

Social no âmbito municipal. Durante o governo da Prefeita Marta Suplicy e da 

intervenção da Secretária Municipal de Assistência Social, Aldaíza Sposati, e do 

Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), do qual participou como 

conselheira Crécia Ferreira, uma das lideranças em Sapopemba, foram acionados 

diversos processos de interação societários e estatais que tiveram como resultado um 

novo marco regulatório das parcerias na área de assistência social com o município, 

como é o caso do Decreto nº 43.698, de 2 de setembro de 2003, que regulamenta a 

Lei nº 13.153, de 22 de junho de 2001. Essa lei define uma Política Pública de 

Assistência Social, sem fins lucrativos, operada por convênios de entidades sociais ou 

organizações civis com o município de São Paulo. Como essa regulação, pretendia-se 

que a política social não fosse só operada pelas entidades filantrópicas, baseadas na 

tradição clientelista e assistencialista (YAZBEK, 2004), de modo que, no marco de uma 

perspectiva de política pública que aspirava fundamentar-se nos direitos dos cidadãos, 

as organizações civis da periferia conseguiram uma maior participação nesses 

convênios para a execução dos serviços de assistência social que estavam sendo 

demandados em seus territórios.  

Com o encaixe arquitetado no município de São Paulo a partir desses 

convênios, introduziram-se novos repertórios de organização dos atores coletivos na 

periferia. Algumas organizações civis formalizaram os processos de intervenção com 

os jovens em Sapopemba, profissionalizaram-se e garantiram a permeância de uma 

fonte para a obtenção de recursos econômicos. Essas organizações civis também 

assumiram um papel de intermediação entre a população juvenil que reivindicavam e 

a execução dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esse é o 

caso tanto dos serviços de "Proteção Social de Média Complexidade”, definidos pela 

Política Nacional de Assistência Social, que se destinam à atenção dos adolescentes 

em conflito com a lei e que cumprem as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 

como dos serviços de "prevenção de riscos" e intervenção socioeducativa, que fazem 

parte da "Proteção Social Básica", como é o caso dos Centros para Juventude. 

Contudo, os antigos militantes dos movimentos sociais e atuais integrantes das 

organizações civis conveniadas vão encarar novos desafios, tensões e conflitos como 
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esses encaixes arquitetados, entre os quais está manter uma continuidade nos 

projetos e espaços para sua intervenção com os jovens, através de sua vinculação 

com a Política de Assistência Social, e não perder sua capacidade crítica ante o 

modelo das políticas punitivo-repressivas da justiça e da segurança pública.   

 Nesse sentido, Gabriel Feltran (2011) estuda em profundidade o caso do 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, "Mônica Paião Trevisan" (CEDECA 

Sapopemba), e a centralidade da Presidenta da organização, Valdênia Paulino, para 

propor e coordenar projetos focados na defesa dos diretos dos jovens da região. O 

CEDECA foi fundado em 1991 e converteu-se em uma entidade especializada na 

questão dos adolescentes em conflito com a lei e na execução das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. Feltran (2010b), em pesquisa de campo, 

acompanhou as rotinas da organização em seu atendimento aos jovens que estavam 

cumprindo Medidas Socioeducativas. A situação de cada caso de adolescente em 

conflito com a lei era estudada por um grupo de profissionais (psicólogos, assistentes 

sociais e advogados), que tentava ativar espaços que responderiam às necessidades 

do jovem, fossem de saúde, trabalho, educação ou cultura. Em consequência, o 

CEDECA teve que assumir a responsabilidade de resolver as demandas e problemas 

dos jovens. Por exemplo: proporcionar atenção psicológica para o adolescente e para 

sua família, buscar opções para empregar os meninos e ajudar com a mudança dos 

jovens ameaçados para casa de uma família. Segundo Feltran (2011), com essas 

práticas cotidianas de gestão dos programas sociais, a organização tornou-se uma 

experiência de “burocracia de base” dependente do governo, deixando pouco espaço 

para uma racionalidade propriamente política. Feltran (2010b, p. 210) concluiu que o 

CEDECA, com os convênios adquiridos com o Estado, perdeu sua capacidade de 

pressão e decresceu a "autonomia reivindicativa e a garantia dos direitos dos 

atendidos". 

Dessa forma, no interior da própria organização, alguns membros 

questionaram-se a perda dessas capacidades e propuseram uma nova organização 

que, sem convênios com o Estado, se dedicaria à defesa dos direitos da população de 

Sapopemba, especialmente do bairro Santa Madalena. Assim, sob a direção de 

Valdênia, surgiu o Centro de Direitos Humanos Sapopemba (CDHS), caracterizado 

por suas ações de denúncias de violência policial nas favelas. Por tudo isso, Valdênia 

foi criminalizada, ameaçada e exilada, tendo voltado ao país para continuar com a 

defesa dos direitos humanos.  

Além da execução das Medidas Socioeducativas, o CEDECA e o CDHS têm 

outros projetos para os jovens, em parceria e com o financiamento de organizações 

internacionais. Com oficinas de grafite, cinema, capoeira e passeios para parques, 
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bibliotecas e museus da cidade de São Paulo, as organizações propõem que os 

jovens se desvinculem desse contexto de violência no qual estão inseridos. Essas 

experiências foram fundamentais para alguns dos jovens que nunca tinham saído da 

periferia. Não obstante, os recursos econômicos nunca foram suficientes para manter 

as atividades da organização em funcionamento contínuo. 

Apesar dos problemas financeiros, a organização sempre tem um novo projeto 

para desenvolver na comunidade. Por exemplo, o CEDECA organiza o bloco de 

Carnaval chamado "EURECA", em Sapopemba. Tal bloco surgiu originalmente do 

empenho dos educadores, crianças e adolescentes que participavam do Projeto 

Meninos e Meninas de Rua, no município de São Bernardo do Campo. Logo depois, o 

bloco estendeu-se para outras regiões, em parceria com diversas organizações civis. 

O bloco Eureca representa mais uma mudança nos repertórios de organização do 

movimento social pelas crianças e adolescentes em Sapopemba. As caminhadas e 

manifestações nas ruas e estradas formalizaram-se no bloco, constituindo uma 

atividade cultural muito mais atrativa para organizar e engajar os jovens. Natália, 

militante do movimento e atual coordenadora do Centro para Juventude do Instituto 

Comboni, narra como foi essa mudança: 
A Caminhada pela Paz era um movimento histórico nosso em 
Sapopemba que fizemos por mais de 10 anos, sempre com algum 
tema de protesto e de provocação. Nós chegamos a ter entre duas a 
três mil crianças e adolescentes caminhando emum sábado. Também 
se conseguiam juntar a Igreja e os projetos sociais em áreas de muita 
violência. A caminhada era uma forma de reivindicação e de denúncia 
da falta de políticas públicas para os jovens. Nós começamos a 
caminhada nos anos 2002 até 2012. Esse ano, organizamos a 
Caminha já com muita dificuldade de articulação entre as 
organizações e também legais porque a Prefeitura não nos permitia 
tomar as ruas. Em Paralelo, foi surgindo o bloco Eureca e a 
caminhada pela paz foram se unificando nessa nova forma de 
protesto, bem interessante porque é um bloco carnavalesco e a 
garotada gosta muito dele (NATÁLIA, 23/02/2017).  

 

 Assim, os repertórios de protesto também têm mudado, as mobilizações pelos 

direitos das crianças e adolescentes nas ruas foram adquirindo uma identidade mais 

cultural e artística, como é o caso do bloco de carnaval "Eureca". Para determinados 

educadores do CEDECA, conseguir que o bloco “Eureca” permanecesse como uma 

atividade da organização foi o resultado de confrontos e muitas tensões internas, 

porque a música de carnaval é estigmatizada por alguns ativistas que, vinculados à 

região, têm discursos mais conservadores. Nesse sentido, é importante mencionar 

que a Igreja Católica Progressista tem perdido presença no território e que o número 

de Igrejas Evangélicas, assim como de "pessoas convertidas", tem aumentado em 

Sapopemba, de modo que os enquadramentos ideológicos da mobilização social 
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pelos direitos dos cidadãos fomentados pela Igreja Católica Progressista vêm sendo 

substituídos pelo conservadorismo moral e pelas posições ideológicas que acreditam 

no empreendimento individual para ser alguém na vida, promovidos pela Igreja 

Evangélica (MACHADO, 2017). Além disso, essas Igrejas produziram nos últimos 

vinte anos um repertório bastante particular para enfrentar a violência nas periferias 

urbanas, apresentando 
[...] desde práticas de devoção voltadas à “batalha espiritual” contra o 
crime, passando por ações de evangelização voltadas aos criminosos 
encarcerados, até negociações diretas com líderes do crime, visando 
à libertação de “bandidos” condenados à morte pelos “tribunais do 
tráfico” e seu posterior acolhimento no seio da igreja (MACHADO, 
2017, p. 4). 

 

 No território, nota-se que os militantes, principalmente do CEDECA, do CDHS e 

do Instituto Comboni, mantêm seus repertórios de protesto pelos direitos das crianças 

e adolescentes. A morte de um jovem ocorrida em 1º de março de 2017, na favela 

Santa Madalena, é o caso mais recente de violência policial denunciado pelo CDHS. 

Esse caso levou novamente as pessoas de alguns bairros de Sapopemba a se 

manifestarem nas ruas. Nesse sentido, os líderes das organizações estão buscando 

colocar na agenda pública o debate sobre o "crime de genocídio contra a juventude 

negra e pobre da periferia".  

 

A intermediação: o caso do Centro para Juventude  

 

Para prosseguir com minha pesquisa em campo, cheguei à sede do Instituto 

Comboni para participar das atividades socioeducativas do Centro para Juventude 

(CJ). Era um dia especial, porque os professores iam receber uma nova turma de 

jovens. Na ocasião, eles me contaram que alguns jovens participam dos cursos 

apenas para comer: "Alguns só vêm pelo almoço e refeições que se dão aqui", me 

relatou. Outros jovens foram inscritos nos cursos por seus pais, com o propósito de 

que não passem o tempo livre nas ruas. Os jovens que estão com mais de 17 anos, 

normalmente assistem aos cursos porque desejam ter conhecimento “técnico 

especializado”, com a ideia de poder conseguir um emprego.  

Depois do almoço, iniciou-se a primeira aula e, durante a rodada de 

apresentações, uma das professoras pediu para que os jovens falassem de seus 

sonhos. Assim, eles começaram a narrar seus sonhos: ter uma terra, ganhar uma 

casa, ser cantor, ter a melhor moto e o melhor tênis do bairro. O ambiente era 

tranquilo e ocasionalmente os jovens riam de alguns dos sonhos de seus colegas. A 

tensão chegou quando os professores explicaram as regras dentro do CJ. Então, 
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fizeram-se notar as diferenças entre o que é "permitido" e "não permitido” para os 

jovens e professores. A Coordenadora e a Assistente Técnica do CJ não permitiram o 

uso do boné. Alguns jovens questionaram essa regra: "Porque não podemos usar 

boné?", falou um deles. Dois professores intervieram rapidamente para mediar a 

situação. “Vamos votar”, “vamos decidir por votos se a gente pode usar boné no 

Centro”, “Vamos fazer um consenso”, propuseram os professores. Na votação, a 

maior parte dos jovens votou pelo uso do boné. Apesar de não estar de acordo, a 

Coordenadora e a Técnica Assistente tiveram que aceitar o uso do boné no CJ.  

Outro momento de tensão foi experimentado quando os professores pediram 

aos jovens que descrevessem seu bairro. Os jovens descreveram o território 

baseados nos lugares que conheciam. No entanto, os jovens se empolgaram falando 

do “Mezanino”, um novo bar com apresentações musicais que seria inaugurado na rua 

que fica quase em frente do Instituto Comboni. “O dia 11 promete!”. “Vamos todos 

para o Mezanino!”, gritaram alguns jovens, e o barulho iniciou-se na sala. Os 

professores, com uma expressão de desacordo na cara e sem dar muita importância 

ao entusiasmo dos jovens, tentaram tomar o controle da sala e falaram: “Gente, gente 

vamos continuar”. 

Uma das professoras do CJ tinha falado desse lugar durante um passeio que 

ela e eu fizemos pelo bairro: “Esse lugar grandão vai ser para dançar, escutar música 

funk, beber todo dia, um ‘ninguém dorme’ em todos os sentidos”, mencionou a 

professora. Mantendo uma postura radical, ela me falou que lugares como o 

"Mezanino" são espaços para o crime, a prostituição e o tráfico e consumo de drogas. 

Depois da conversa com a professora, fiquei pensando nos problemas que trazem as 

posturas radicais, entre elas os estigmas. Os jovens podem ser estigmatizados 

simplesmente porque gostam da música funk, mas não necessariamente estão 

envolvidos nas drogas ou no crime. As posturas entre os integrantes da organização 

são diversas em relação a esse assunto e, em geral, em relação às formas com que 

os jovens da periferia aprenderam se divertir. Um dos professores expôs que esses 

lugares não podem ser “criminalizados”, porque também são espaços que dão 

trabalho para as famílias de Sapopemba. Nesse sentido, “a gente vê nesses lugares 

os pais dos adolescentes vendendo cerveja na rua, as mães vendendo tapioca. Nem 

tudo o que acontecem ali é ruim”, comentou o professor. Outra professora afirmou: “Eu 

compreendo os jovens porque eu também fui jovem, gostava de dançar, cantar e 

andar na balada”. Um grupo de integrantes da organização concorda com a visão 

dessa professora, já que, para eles, ser jovem representa um período da vida no qual 

os meninos querem vivenciar situações novas e diferentes, mesmo sendo coisas que 

os adultos não curtem.   
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 Essa narrativa expõe que, mesmo que os Centros para Juventude sejam um 

projeto do governo operado pelas organizações civis no território, eles também são 

espaços heterogêneos onde se reúne um conjunto de atores sociais com diferentes 

interesses que, em seu intento de afastar os jovens da violência, têm dinâmicas 

cotidianas nas quais se transpõem e divergem projetos e trajetórias pessoais 

baseados em uma mistura de concepções religiosas, culturais, identitárias, educativas, 

sociais e políticas. Nesse conjunto de atores diversos, as organizações civis cumprem 

um papel importante de intermediação, seja uma intermediação institucionalizada ou 

externa, com outros atores implicados no funcionamento dos Centros para Juventude8, 

seja uma intermediação interna, com parte dos professores que estão cotidianamente 

em contato com os jovens. O conceito de intermediação permite pensar na 

complexidade das funções que os atores coletivos na periferia têm que assumir 

quando se colocam numa posição de estar no meio ou de cumprir uma espécie de 

ponte com outros conjuntos de atores na sociedade civil, no Estado ou no mercado 

(GURZA LAVALLE e VON BÜLOW, 2014). A intermediação é institucionalizada na 

medida em que "implica a transferência de recursos e autoridade de outros atores" e 

que o "desempenho de suas funções poder estar submetido à negociação contínua e 

intensa com aqueles que os apóiam e a quem eles têm de prestar contas" (GURZA 

LAVALLE e VON BÜLOW, 2014, p. 126-127). 

 Uma das principais modalidades institucionais do Instituto Comboni tem sido 

seu papel de intermediação entre a execução da Política de Assistência Social e os 

jovens de Sapopemba. O Centro para Juventude é um projeto de intervenção 

socioeducativa, focado para jovens9 na faixa etária de 15 a 17 anos e 11 meses, e que 

fazem parte da rede de serviços socioassistenciais. O Instituto Comboni é responsável 

por prestar contas sobre o serviço aos Técnicos Supervisores do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS). A maior tensão na relação entre a Coordenadora do CJ 

e o Técnico Supervisor do CRAS sempre está na negociação pelos recursos 

econômicos e em como estes podem ser gastos nas atividades do Centro. Por 

exemplo, prestar atenção à família do jovem tem se convertido em uma atividade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 O Centro para Juventude é um espaço que realiza atividades socioeducativas para 60 adolescentes 
diariamente, de segunda a sexta-feira. O grupo está dividido em duas turmas com 30 jovens que são 
atendidos por um orientador socioeducativo e 30 adolescentes atendidos por um técnico especializado em 
cursos de informática, administração pública, entre outros (NORMA TÉCNICA, 2012). 
9 Segundo a Norma Técnica dos Serviços Socioassistencias de "Proteção Social Básica" (2012), o CJ é 
um serviço destinado para: adolescentes fora da escola, de famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda; egressos de programas de combate à violência, trabalho infantil, exploração sexual, 
assim como em situação de risco e vulnerabilidade. Os jovens de Sapopemba cumprem com uma, 
algumas ou todas essas características, por isso as vagas no CJ do Instituto Comboni são altamente 
demandadas, fazendo com que a organização se valha de uma lista de espera para que os jovens possam 
ingressar nos cursos.  
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prioritária para o Técnico Supervisor do CRAS e em uma exigência para a 

permanência do convênio. Os integrantes do CJ têm que se reunir com as famílias, 

proporcionar atenção psicológica, dar orientação e acompanhamento a outros serviços, 

mesmo que não recebam recursos para realizar esse tipo de atenção. 

 Além disso, os recursos do convênio com a Prefeitura não podem ser usados 

para comprar ativos fixos (tais como computadores, móveis, eletrônicos, entre outros). 

O Centro para Juventude, pelas doações da própria comunidade, tinha conseguido 30 

computadores para a sala de informática. No entanto, em dezembro do ano de 2016, 

ladrões entraram na sede do CJ e roubaram os 30 computadores. Frente à 

problemática, alguns vizinhos doaram alguns computadores e os alunos consertaram 

outros com peças antigas, mas ainda não se conseguiu recuperar todos os 

computadores para o uso nos cursos. 

 O CJ "Dom Luciano Mendes", do Instituto Comboni, tem como antecedente 

uma série de projetos que tinham sido realizados em parceria com outras 

organizações, como a implementação de um Núcleo de Medidas Socioeducativas em 

parceria com o CEDECA Sapopemba, e o Projeto Agente Jovem, focado na 

capacitação dos jovens da comunidade para que eles realizassem algum serviço 

dentro da própria comunidade. Esse Projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de São 

Paulo e operado pelo Instituto Comboni, em parceria com outras organizações como a 

Associação União da Juta e o CEDECA Sapopemba. Segundo Marina (13/02/2017), 

professora do Instituto Comboni, o Projeto Agente Jovem, “foi um jeito que a 

organização encontrou para manter esse espaço de atenção para os jovens, embora a 

operação fosse bastante precária". O projeto tinha "um orientador educativo e um 

instrutor. Um recebia uma bolsa de 200 reais e o outro 400 reais por mês, e qualquer 

assistência que se tinha para dar aos meninos era de 18 centavos por dia. Não tinha 

auxiliar de cozinha e o educador fazia tudo praticamente" (MARINA, 13/02/2017). No 

ano de 2009, a Prefeitura municipal transformou o Projeto Agente Jovem no Centro 

para Juventude (CJ). Com esse serviço, houve melhorias nas condições da operação 

dos projetos de intervenção socioeducativa. No entanto, permaneceram os problemas 

para prestar atenção aos jovens envolvidos em situações de violência ou em conflito 

com a lei. Sobre isso, a Coordenadora do CJ explicou-me que, quando os jovens 

começam a se viciar em drogas, os relatórios sobre a situação são enviados para o 

CRAS ou CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). 

Contudo, o CJ não recebe uma resposta desses centros para que os jovens sejam 

encaminhados para um serviço de atenção especial. "O problema é nosso, nós temos 

que ajudar esses jovens que se estão viciando, mas nem sempre conseguimos. A 

Rede de Proteção Especial nos deixa sozinhos" (NATÁLIA, 23/02/2017). 
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De acordo com a Norma Técnica dos Serviços de "Proteção Social Básica" 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012, p. 109), o Centro para Juventude é um "[...] 

espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeducativas que buscam 

assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e 

social". Porém, as organizações civis são quem definem as estratégias e o tipo de 

intervenção a serem feitos com os jovens do território. O Instituto Comboni, para 

desenvolver essas ações socioeducativas, precisa vincular-se a outros parceiros e, 

novamente, a Igreja Católica é um parceiro importante na concessão do espaço físico 

para realizar as atividades do Centro. A organização fez outro convênio com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o propósito de conseguir 

certificados para os cursos profissionalizantes do CJ. Essa parceria se estabeleceu 

como resposta à demanda dos jovens por cursos profissionalizantes para conseguir 

um melhor emprego.   

 Os professores também cumprem um papel importante de intermediação entre 

as diretrizes técnicas das atividades e conteúdos educativos, entre o projeto religioso 

da Instituição e os interesses e desejos dos jovens. Para realizar essa intermediação, 

os educadores põem em prática as ferramentas que têm adquirido por meio de sua 

participação nas ações da Igreja Católica ou como alunos dos cursos 

profissionalizantes oferecidos na própria organização ou em outra instituição. A 

agência desse grupo de professores e funcionários10 ajuda a compreender a trajetória 

dos atores mobilizados em Sapopemba. Esse grupo de professores e funcionários 

constitui os filhos de algumas das pessoas que fizeram parte do movimento pela 

moradia. Os filhos participaram do mutirão e, conforme foram crescendo, tiveram um 

engajamento no movimento pelos direitos das crianças e dos adolescentes, logo 

integrando-se como alunos e depois como professores e funcionários dos Centros 

para Juventude. Alguns deles têm permanecido na mesma organização há mais de 14 

anos e outros vão migrando de organização a organização da sociedade civil, 

procurando encontrar um melhor salário. 

 Esse grupo de integrantes dos Centros para Juventude em Sapopemba 

constitui os "casos exemplares de agência" de um ator social engajado com uma 

causa no território e representam o usuário "ideal" e “esperado” pela aplicação da 

política pública, no sentido de ser a "ideia positiva da juventude", ou seja, jovens da 

periferia que têm que cumprir com as normas estabelecidas de contar com um 

trabalho, renda e família para não serem considerados um problema social. Ainda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O CJ é operado por uma equipe integrada por: um Gerente, um Assistente Técnico, um Auxiliar 
Administrativo, um Técnico Especializado, um Orientador Socioeducativo, um Cozinheiro e um Agente 
Operacional (de cozinha e limpeza), todos contando com contrato assinado e salário.   
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assim, eles não se mantêm à "margem da violência" porque, além de serem vítimas do 

crime, são alvo da repressão policial que é permanente na região, isto é, quando se 

tornam vítimas das detenções arbitrárias e dos maus tratos infligidos pela polícia. 

Nesse sentido, a violência pode ter uma consequência que não se limita aos efeitos 

diretos de aniquilamento físico. Para que o agressor consiga seu propósito, ele tem 

que suprimir aquilo que faz de outro ser humano um "sujeito", por meio da 

criminalização, da intimidação e do medo (WIEVIORKA, 2005). 

 O Centro para Juventude também tem como função receber jovens, para 

cumprir Medidas Socioeducativas, que são encaminhados pelo CRAS e ou CREAS. 

Não obstante, cada dia aumenta a desconfiança dos integrantes do Instituto Comboni 

acerca da oferta de acolhida a esses jovens. Na opinião de Pedro, professor do CJ, 

muitos dos jovens, uma vez envolvidos no tráfico, dificilmente saem desse meio, 

fazendo com que o Instituto tenha que tomar precauções com os jovens que entram 

nos cursos do CJ: 
O CJ teve um menino que estava fazendo os cursos. Mas o menino 
cometeu um ato infracional e agora quer cumprir Medidas 
Socioeducativas no CJ. Nós temos muitas dúvidas: será que esse 
menino realmente gosta da comunidade daqui? Ou só é conveniente 
para o tráfico, o crime, ter alguém neste meio? Será que o menino fez 
essa escolha livremente ou está sendo condicionado por essas redes 
de tráfico? O tráfico, o crime, é muito mais experto que nós todos 
juntos, eles estão na frente. Por isso não podemos ser ingênuos e 
pensar: “ah, que bonitinho, ele quer voltar para o Instituto Daniel 
Comboni” (PEDRO, 23/02/2017). 

 

Nas entrevistas, os professores relataram que os jovens que cumprem as 

Medidas Socioeducativas no CJ participam das atividades, têm uma boa relação com 

os colegas, mas ficam esperando que o tempo passe até "cantar a liberdade", sendo 

que a maioria das vezes volta a cometer uma infração. 
Os meninos que estavam conosco cumprindo Medidas 
Socioeducativas e passaram à liberdade não ficam nos cursos do CJ. 
Em 2014, nós perdemos um jovem que saiu daqui. Ele era todo de 
boa, gostava das atividades; mas, uma terça feira, ele resolveu 
roubar uma moto. A moto era de um policial. O policial disparou nele 
e matou (NATÁLIA, 23/02/2017). 

 

 Portanto, alguns dos integrantes do CJ, frente aos constrangimentos 

institucionais e às limitadas capacidades para intervir na vida desses jovens 

envolvidos em conflitos com a lei, têm que maximizar a ideia de que os jovens 

representam uma potencial ameaça dentro da própria organização. Contudo, é 

importante mencionar que as capacidades das organizações civis para dar "proteção" 

aos jovens da periferia também são limitadas por outras variáveis contextuais, como o 

caso das políticas punitivo-repressivas da justiça e da segurança pública. Os jovens, 

Anais III Encontro PDPP -  Página 164



	   20	  

uma vez envolvidos em um conflito com a lei, serão estigmatizados e criminalizados, 

tornando-se o principal alvo da polícia para reprimir, punir novamente e, inclusive, 

exterminar. 

 

Notas finais  

 

O trabalho aqui apresentado apresenta os avanços de uma pesquisa em 

andamento. Os primeiros resultados da pesquisa em campo mostram que os atores 

sociais mobilizados em Sapopemba, a partir de sua mútua constituição com o Estado, 

têm diversificado seus repertórios de organização para dar continuidade a seus 

processos de intervenção junto aos jovens afetados pelas diversas expressões de 

violência. Alguns militantes, líderes e representantes religiosos integraram-se às 

organizações civis para intervir no território, ora em ações não institucionalizadas, 

como é o caso dos protestos e das denúncias de violência policial, ora de forma 

institucionalizada, com projetos vinculados à Política de Assistência Social. 

 Como encaixe arquitetado no governo municipal, as organizações civis 

ganharam a capacidade para manter uma continuidade em seus projetos sociais, 

culturais, educativos e de lazer para os jovens da periferia, assim como adquiriram um 

saber especializado na execução da política social no território. Contudo, existem 

muitas dificuldades na atenção aos jovens envolvidos em situações diversas de 

violência (tais como a doméstica e a exploração sexual) ou em conflitos com a lei (tais 

como furto, roubo de carro, tráfico ou consumo de drogas). Na prática, é quase 

inexistente a "Rede de Proteção Social Especial" para ajudar esse jovem a sair de tal 

situação. Além disso, os projetos de intervenção socioeducativa que fazem parte dos 

serviços da "Rede de Proteção Social Básica", assim como seu orçamento, estão em 

constante ameaça com as mudanças de partido político no governo. Todas essas 

práticas envolvidas nas "Redes de Proteção Social" deixam em evidência a fragilidade 

dessa política pública. 

 O Estado, através de sua mútua constituição com a Sociedade Civil, também 

ganhou em presença e controle das populações atendidas pelas políticas públicas 

operadas pelos atores sociais no território de Sapopemba. Porém, nesta pesquisa, 

ainda precisam ser indagados e compreendidos os sentidos que adquirem a política 

social no contexto de violência: Quais são os efeitos dos “Centros para Juventude” na 

vida dos jovens? Como entram e saem os jovens que fazem parte desses processos 

de intervenção "socioeducativa? Que tipo de problemas e relações sociais são 

produzidos ou reforçados nesses espaços? 
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A conformação de uma sociedade civil e a consolidação da violensia domestika: Faces 

da transposição da modernidade em Timor-Leste1 

Miguel Antonio dos Santos Filho2 

 

Resumo 

No Timor-Leste contemporâneo, passados quatorze anos desde o restabelecimento 

da independência em 2002, estão em curso projetos que visam erradicar as agressões 

cometidas em âmbito intrafamiliar, que são denominadas como violensia domestika. 

Este trabalho acompanha etnograficamente rotinas de diferentes ONGs atuantes no 

combate à violensia domestika e que são responsáveis por formar um campo 

organizacional e institucional (junto com setores do Estado leste-timorense) em torno 

de tal questão naquele país. A atuação deste campo, formado pelas ONGs 

comprometidas com a eliminação desta violência e com a propagação das ideias da 

igualdade de gênero, se dá por meio de atividades e projetos que visam promover os 

direitos das mulheres, sua autonomização, a defesa e a aplicação da lei que coíbe 

atos de violensia domestika e a reorientação de comportamentos considerados como 

violentos. Argumenta-se que, ao empreenderem tais atividades e projetos, essas 

organizações atuam enquanto mediadoras de sentidos modernos ao mesmo tempo 

em que permitem reconhecer a consolidação de uma esfera de participação política 

entendida como sociedade civil em Timor-Leste. 

Palavras-chave: sociedade civil, violência doméstica, Timor-Leste, modernidade. 

 

Considerações Iniciais 

Este artigo discute como algumas organizações não-governamentais – ONGs – 

em Timor-Leste têm atuado no combate às agressões cometidas em âmbito 

intrafamiliar e doméstico, entendidas localmente como violensia domestika. 

Argumenta-se que, a partir de tais ações de combate à violensia domestika, essas 

ONGs colaboram tanto para o enraizamento dessa categoria – e das ideias a ela 

                                                           
1
 Este trabalho é um subproduto da monografia de graduação apresentada pelo autor ao Departamento de 

Antropologia da Universidade de Brasília como um dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel 

em Antropologia na instituição. A pesquisa foi possibilitada pelo período de mobilidade acadêmica 

realizado na Universidade Nacional de Timor Lorosa’e em Timor-Leste no segundo semestre de 2015, 

financiado pela CAPES/MEC. 
2
 Mestrando no PPGAS da Universidade de Brasília. miguel.antonio1993@gmail.com. 
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relacionadas – quanto para a própria edificação de uma arena de participação político-

social distinta do Estado no empreendimento de um certo governo da/para a violensia 

domestika. Neste movimento de enraizar a categoria e edificar a sociedade civil, 

percebe-se que que essas ONGs colaboram para o que Silva (2014) chamou de 

processos de transposição da modernidade. Esta ideia indica os processos pelos 

quais algumas práticas baseadas em ideologias modernas integram-se às práticas 

locais, conferindo a estas, sentidos modernos que podem transformar, refundar e 

ainda ressignificar algumas sociabilidades em Timor-Leste (Ibid). 

Práticas de combate à violensia domestika no país têm se baseado nas ideias 

de respeito aos direitos humanos e de condenação às agressões cometidas contra as 

mulheres, considerando as agressões diretas aos direitos destas. Outras justificativas 

baseiam-se na defesa da autonomia econômica das mulheres em relação aos seus 

grupos familiares e nos esforços de transformar comportamentos entendidos como 

violentos que recorrem ao uso da força física para readequar comportamentos às 

expectativas concernentes aos papeis de gênero. Diante disso, entidades do Estado e 

da sociedade civil leste-timorense têm atuado no sentido de transformar este 

panorama. É sobre os agentes dessa – ainda em consolidação – sociedade civil que a 

presente discussão se ocupa. Neste exercício, começaremos por entender a recente 

origem da sociedade civil leste-timorense, conheceremos mais detidamente as rotinas 

e os projetos de duas ONGs locais e, por último, algumas reflexões sobre as relações 

possíveis entre sociedade civil, ações de combate à violensia domestika e práticas de 

transposição da modernidade. 

 

As origens da sociedade civil leste-timorense 

Entender como se deu a constituição deste grupo político que atua no combate 

à violensia domestika, passa pela compreensão do “sobre que questões” e “de que 

forma” se organizou o que se entende por sociedade civil naquele contexto. Para esta 

tarefa, proponho uma breve imersão nos argumentos de Jannisa (2002) sobre as 

expressões embrionárias da formação da sociedade civil leste-timorense. Por 

expressões “embrionárias” deve se entender um conjunto de fatos espalhados na 

história do país, referentes à colonização por Portugal (entre os séculos XVI e meados 

do século XX) e o período de ocupação empreendido pela Indonésia entre 1975 e 

1999 (JANNISA, 2002). Entre a chegada portuguesa e a retirada indonésia, ocorreu 

uma série de eventos chave para a formação do que hoje se entende por sociedade 

civil, dentre os quais: a autonomização, individualização ou desprendimento de 
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sujeitos de algumas das lógicas “tradicionais” que organizavam suas vidas localmente, 

considerando, principalmente, as migrações dentro do território (movimento dos 

distritos para a capital, Dili) e para fora dele (estudantes da elite local que iam a 

Portugal estudar); a formação de “coalizões” entre diferentes grupos etnolinguísticos; 

as revoltas organizadas contra o sistema colonial português; a formação dos primeiros 

partidos políticos por pessoas da elite de Dili, ainda durante o período colonial 

português; e, ainda, todos os processos de organização de resistência contra a 

ocupação indonésia, que vão desde o aumento da adesão ao catolicismo até a 

formação das primeiras ONGs nacionais, processo intensificado após a chegada de 

ONGs e organizações internacionais pós 1989 (Idem). 

Pensar a sociedade civil implica, antes, que existam condições adequadas para 

construção desse campo. Uma dessas condições é a existência – ou, pelo menos, os 

processos de “criação” – de indivíduos minimamente autônomos que possam atuar 

numa esfera entendida como pública, a partir de sua livre associação, frente a um 

Estado moderno (Idem). As formas de organização social dos múltiplos grupos 

etnolinguísticos habitantes da parte da Ilha de Timor, hoje entendida como Timor-

Leste, não configuravam uma nação antes da chegada portuguesa – nem configurou 

durante muito do tempo em que aqueles europeus formaram colônia no território – de 

modo que, a existência dos diversos grupos étnicos lá existentes não conformava uma 

comunidade homogênea que partilhasse sentimentos de pertença nacional (Idem).  

Um dos primeiros indicativos que permitem pensar a união de nativos 

timorenses, para além de suas comunidades e grupos de parentesco ou 

etnolinguísticos imediatos, foi o levante instigado por Dom Boaventura, régulo de 

Manufahi (um dos 13 distritos atualmente que compõem o país), em 1911/1912. O que 

aconteceu no período foi uma reação ao imposto por capitação, determinado pela 

administração colonial, e que evidenciou e intensificou algumas divergências entre 

grupos que eram em maior ou menor grau simpáticos à presença portuguesa no 

território. Aqueles que apresentavam maior contrariedade à administração portuguesa 

se autodenominavam Firaku. Na região mais próxima a Dili e Ermera, onde se 

concentraram as primeiras plantações coloniais de café, estavam os Kaladi, mais 

favoráveis à presença lusa no território.  

Com a identificação polarizada que reuniu, através de interesses comuns, 

pessoas de diferentes grupos etnolinguísticos, Jannisa (2002) indica um caráter 

organizatório embrionário para a sociedade civil. Numa oposição binária e, um tanto 

simples, seria o mesmo que dizer que: de um lado estava o poder colonial e 
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centralizador, e do outro, diferentes grupos etnolinguisticos, de diferentes regiões no 

território, que se assimilavam nessas frentes contrarias ou favoráveis à Administração 

Colonial. Desse processo chama a atenção o fato de que a identificação daquelas 

pessoas enquanto grupos mistos maiores (Firaku ou Kaladi), não delimitados por 

consanguinidade ou laços de parentesco – como eram originalmente Mambai, 

Makassae, etc. – se dava na medida em que eles se uniam por interesses comuns 

naquele novo cenário colonial que se formava (Idem).  

Novas sociabilidades iam se criando, também, a partir das migrações que iam 

de distintas partes do país para a capital Dili, possibilitando maior contato e 

aproximação de indivíduos que passavam a construir novos tipos de sociabilidades, 

distintos daqueles oriundos das realidades nas quais viviam em seus grupos 

etnolinguísticos e comunidades de origem. Esses fluxos migratórios foram 

potencializados pela migração internacional de pessoas das elites locais, mestiços de 

portugueses e timorenses. Tratava-se de jovens estudantes que iam estudar nas 

universidades em Portugal ou que estudavam em escolas portuguesas em Timor-

Leste, tendo contato com professores que poderiam ser críticos ao regime colonial. 

Nestes contextos essa juventude teve contato com movimentos e com reflexões 

críticas a respeito do governo colonial português em território africano. Esses dois 

novos fatores foram responsáveis, segundo Jannisa (2005), por qualificar a leitura 

crítica das pessoas daquelas elites a respeito da presença portuguesa em Timor, 

originando uma nova postura em relação a eles próprios, enquanto timorenses, como 

que portadores de uma nova identificação, agora, nacional. 

Esse grupo nascido por volta de 1940 e que compunha uma elite timorense 

sediada, em grande medida, em Dili, retornara de Portugal empreendendo discussões 

políticas que culminaram, em 1974, na criação dos três primeiros partidos leste-

timorenses: a União Democrática Timorense (UDT), a Frente Revolucionária de Timor-

Leste (FRETELIN) e a Associação Popular Democrática Timorense (APODETI). Aqui 

também já era possível reconhecer tanto a existência quanto a associação de 

indivíduos que não se limitavam apenas às lógicas indígenas de sociabilidades e 

passavam a atuar de forma mais autônoma em outras esferas políticas. Essa 

característica autônoma de atuação pode ser caracterizada como um dos 

pressupostos para a existência e para a organização de uma sociedade civil, que 

mobilizava, inclusive, partidos políticos.  

Timor-Leste deixou de ser colônia de Portugal em 1974 e já no ano seguinte 

viu-se ocupado e anexado como 27° província Indonésia, fruto da operação Comodo. 
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A resistência iniciada a partir de dezembro de 1975 foi um importante marco para 

construir e afirmar algumas noções da eminente nação leste-timorense enquanto 

comunidade imaginada (ANDERSON, 2008), “rompendo” com algumas das lógicas 

das sociedades ditas tradicionais, baseadas no Gemeinschaft3 (JANNISA, 2005 

p.251). A ideia do autor é de que uma vez que uma sociedade se afasta de lógicas de 

sociabilidades baseadas no parentesco e nas tradições, cria-se condições para a 

associação mais intensa de sujeitos de diferentes grupos etnolinguísticos dentro do 

território nacional de Timor-Leste. Nos anos da resistência vigoraram algumas 

estratégias que indicavam a expansão e até o rompimento com algumas das visões 

marcantes de sociedades pré-modernas. A massiva adesão à religião católica, por 

exemplo, foi uma das respostas da população timorense a um invasor cuja religião 

oficial era o Islamismo4. O apoio da população local às Forças Armadas de Liberação 

Nacional Timor Lorosa’e – FALINTIL da FRETELIN foi igualmente significativo para 

construir a noção de uma comunidade imaginada e de um nacionalismo no país. A 

resistência foi, de certo modo, fundamental para construir a nação e o nacionalismo 

timorenses (Idem). 

Esse apanhado indica como se construíram as condições para as primeiras 

expressões de uma “sociedade civil” em Timor-Leste, o que esteve ligado aos 

processos de autonomização e individuação (ELIAS, 1994) circunscritos nas lutas de 

resistência timorense durante os períodos coloniais empreendidos por Portugal e pela 

Indonésia. Isso tem particular relevância se considerarmos que ao mesmo tempo em 

que se balanceava a exclusividade da pertença dos indivíduos aos grupos 

etnolinguísticos locais, surgindo indivíduos autônomos, pensados a partir de uma 

lógica moderna, preparava-se o caminho para a livre associação destes. A 

identificação dessas pessoas e dos diferentes grupos que coexistiam no território 

timorense, que como bem aponta Jannisa (2005), se identificavam enquanto mambai, 

makasae, fataluku etc. e que passaram a adotar a pertença também enquanto 

timorenses, era um processo no qual se forjavam a consciência ou imaginação de uma 

comunidade e de indivíduos a ela pertencente.  

                                                           
3
 Categoria, cunhada por Ferdinand Tonnies, para se referir às comunidades que têm como característica 

fundamental a sociabilidade a partir das relações de parentesco e tradição. Os indivíduos são amigáveis 

com seus familiares, companheiros de vila e membros dos clãs e mostram-se hostis aos inimigos ou 

indivíduos fora dessa pertença. Aqui a falta de confiança é uma questão séria, vital, e crucial para a 

sobrevivência fora de sua vila de origem. É um tipo de sociabilidade marcada pela dicotomia entre a 

amizade e confiança “entre nós” e a hostilidade para com “eles” (JANNISA, 2005 pg. 251).  
4
 Frente às determinações impostas durante o regime indonésio, o que incluía a obrigatoriedade de as 

populações do país aderirem a uma das “religiões dos livros” – catolicismo, judaísmo, islamismo – a 

adesão católica se sobressaiu às demais de forma significativa (JANNISA, 2005). 
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Norbert Elias (1994) aponta que o afastamento dos indivíduos em relação aos 

pequenos grupos – sejam feudos ou tribos – faz com que a coesão seja perdida, 

rompida ou minimizada, implicando no enfraquecimento das funções protetoras e de 

controle dos grupos sobre eles. Passa a fazer parte da experiência desses indivíduos 

a mobilidade, tanto espacial quanto social uma vez que se  deslocam no que se refere 

ao envolvimento familiar ou dentro das relações restritivas de parentesco (Idem). Em 

Timor-Leste, por mais que não tivessem sido eliminados os reconhecimentos de 

pertença referentes aos grupos sociais imediatos, baseados nas tribos, nos grupos 

etnolingúistos e nas relações de parentesco, dava-se lugar a criação de um coletivo 

mais abrangente, o nacional e, concomitantemente, o civil-social. 

Dialongando com as ideias de Elias, Jannisa (2002) propõe que a produção de 

indivíduos autônomos dessas/nessas redes só é possível quando se produz a quebra 

de algumas limitações produzidas pelas lógicas sociais “pré-modernas”, baseadas em 

tradições e na identificação estrita aos grupos familiares, de sangue e parentesco, o 

que marca profundamente a vida nas aldeias. Algumas das limitações referentes a tais 

lógicas de sociabilidade, como as que ocorriam em Timor, foram sendo rompidas ou 

minimizadas na história de resistência do país, desde o período colonial português 

com as primeiras junções políticas, partidárias e de formação de um senso abstrato de 

timorenses como resposta à anexação do território por parte da Indonésia.  

À medida que se desenvolviam algumas expressões de indivíduos “autônomos” 

no país, particularmente durante a ocupação indonésia, foi se intensificando e 

tornando mais factível a possibilidade de que organizações populares de sujeitos 

naquele país se constituíssem. As associações políticas timorenses iniciadas a partir 

de 1974, cujos debates se centravam na situação colonial empreendida há séculos por 

Portugal, se reconfiguraram após 1975, indicando novas formas e necessidades de 

organizações para a resistência. Nesse período, com o mais acentuado e perceptível 

desenvolvimento das individualidades e autonomias modernas, é que algumas ONGs 

timorenses começaram a surgir, expressivamente a partir dos anos 1990 – 

denunciando o momento político do país e os abusos cometidos pelo governo 

provincial indonésio. Como antecedente a esse processo de gênese de ONGs leste-

timorenses, em 1989, destaca-se o aumento de ONGs internacionais atuando em 

Timor-Leste, principalmente à medida que o regime lá imposto pelo governo indonésio 

ganhava notoriedade midiática. Começaram a atuar no país organizações como a 

Cruz Vermelha e a Care Internacional, o que influenciou, inclusive, a formação das 

primeiras ONGs locais a partir de 1990, das quais destacam-se organizações 

mobilizadas pela juventude e por estudantes, além de duas grandes organizações de 
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mulheres: a  OPMT (Organização Popular das Mulheres Timorenses, vinculada à 

FRETELIN) e a OMT (Organização das Mulheres Timorenses, uma dissidência da 

primeira)  (HUNT, 2004). 

As organizações não-governamentais que atuaram na reconstrução de 

instituições físicas (ou não) após a retirada Indonésia do território em 1999 se 

multiplicaram – tanto em termos numéricos quanto no que se refere às áreas de 

atuação – logo nos primeiros anos de governo da Administração Transitória das 

Nações Unidas em Timor-Leste - UNTAET (HUNT, 2004). O campo de atendimento 

emergencial em relação a necessidades mais básicas não foi, entretanto, o único em 

que essas ONGs atuaram de forma expressiva. Várias delas ganharam destaque por 

suas atuações com temáticas relacionadas à defesa dos direitos humanos. Nesse rol 

entravam as organizações empenhadas com as questões de gênero, em particular às 

situações de violações dos direitos humanos das mulheres. Já em 1997, por exemplo, 

existiam no país, ONGs como a FOKUPERS, que tinha como algumas de suas ações 

o acolhimento e o abrigo para mulheres que tivessem vivenciado casos de violência 

doméstica ou sexual (Idem).  

Feito esse levantamento sobre como se criaram as condições possíveis para o 

surgimento das primeiras associações político-sociais que reverberaram na criação de 

algumas organizações da sociedade civil em Timor-Leste, passemos à discussão mais 

contemporânea sobre os modos de agir e de orientar as concepções de algumas 

ONGs daquele campo. A pesquisa etnográfica que baseia as interpretações feitas 

neste trabalho foi realizada em Timor-Leste entre 2015 e 2016, período no qual 

acompanhei, atuando como voluntário, a rotina de duas ONGs, a AMKV e a 

FOKUPERS.  

 

AMKV 

A Assossiasaun Mane Kontra Violensia (Associação Homens Contra a 

Violência) – AMKV é uma ONG local fundada em 2002 que tem como objetivo 

construir uma sociedade livre da violência doméstica através da promoção de 

atividades de conscientização sobre a igualdade de gênero, discriminação contra as 

mulheres e violência baseada em gênero (violência doméstica e sexual). Muito do que 

conheci da AMKV deveu-se a minha permanência na sede da ONG, nos diálogos com 

sua equipe, na participação em algumas atividades, por meio dos relatórios e dos 
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projetos submetidos aos seus doadores5 e através dos materiais que eles distribuem 

durante suas campanhas: folders, informativos, camisetas etc. Sua estrutura 

organizacional possui o setor executivo geral, chefiado pelo diretor, um setor 

financeiro, um grupo de estudos – responsável pela formulação dos textos a serem 

submetidos aos doadores – e o setor operacional, no qual a equipe desenvolve as 

atividades e campanhas de conscientização. 

Envolver-me com a AMKV permitia participar das atividades que eles 

desenvolviam, o que foi importante para que eu tivesse acesso a (e entendesse) 

algumas possibilidades de ações de combate à violência doméstica para além da 

aplicação da medida penal. Em suas atividades, voltadas para a conscientização 

popular, indicavam para as comunidades as formas de discriminação empreendidas 

contra as mulheres timorenses nas esferas sociais locais, visando modificar tais 

concepções e transformar alguns aspectos das realidades no país. O trabalho de 

conscientização, como expresso no Plano Estratégico de 2009-2012, deveria se dar 

por meio de campanhas, workshops e atividades para discussão e reflexão sobre a 

prevenção da violensia domestika contra mulheres e crianças. A justificativa para tal 

abordagem era a e de que mulheres e crianças figuravam enquanto um “grupo de 

pessoas vulneráveis”.  

Em uma proposta de trabalho submetida à GIZ6, uma agencia internacional 

parceira, a AMKV expressava sua preocupação a respeito da participação dos homens 

em promover a igualdade de gênero para reduzir a violensia domestika nas famílias e 

comunidades timorenses dos distritos de Viqueque e Manufahi. A proposta justificava 

a escolha das comunidades daqueles distritos pelo que a equipe considerava como 

uma “alta prevalência” de níveis de analfabetismo, isolamento geográfico, pobreza e 

pelas normas e tradições culturais locais, que viriam acompanhadas de estereótipos 

de gênero. Somada a essas características, estavam ainda o abuso de álcool e uma 

generalizada falta de informação e conhecimentos sobre igualdade de gênero. A 

AMKV considerava que aqueles dois distritos tinham altos índices de violensia 

domestika e isso se devia a esse conjunto de fatores ao analfabetismo da população e 

sua “ignorância” em relação aos ideais igualitaristas para as relações de gênero. Era a 

esses fatores e características sociais que a AMKV atribuía as condições para 

existência da violensia domestika, devidas, principalmente às normas culturais e 

                                                           
5
 As atividades da AMKV  são realizadas com recursos disponibilizados por parceiros, sejam eles ONGs 

e entidades nacionais e estrangeiras ou o próprio Estado de Timor-Leste por meio da Secretaria de Estado 

responsável pelas ações de promoção da igualdade de gênero, a SEM. 
6
 A GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernabeit) é uma agência alemã que atua em 

Timor Leste e estabeleceu algumas parcerias com a AMKV. 
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tradicionais que previam posições hierarquicamente inferiores para as mulheres em 

relação aos homens.  

Pode-se interpretar que o entendimento da ONG em relação às comunidades e 

às suas formas de sociabilidades, é de que devido os papéis de gênero (cunhados 

como estereotipados) nelas existentes não dialogarem com visões igualitaristas e 

modernas sobre os sujeitos e sobre os seus direitos constituintes, seriam estas, 

portanto, tanto condenáveis quanto carentes de serem modificadas, o que seria feito 

através dos seminários, workshops e campanhas de conscientização. O não 

compartilhamento moral e ético nas comunidades, das ideias de que homens e 

mulheres deveriam gozar dos mesmos direitos como de acesso à escola, deveriam ser 

independentes economicamente etc., posto nos termos de “falta de informação e 

conhecimento a respeito da igualdade de gênero” justificava que se empreendessem 

ações que transformassem tais formas de ser, estar e de agir no mundo, reorientando 

assim, suas práticas e até domesticando-as (FOUCAULT, 1999). 

A AMKV buscava fazer com que as comunidades “entendessem” sobre todo 

esse conjunto de questões, para que pudessem então “enfrentar”, a violensia 

domestika, adotando posturas pautadas pela garantia dos direitos das mulheres. Esse 

enfrentamento deveria vir, por exemplo, no recurso às instituições do Estado, como o 

sistema de Justiça, esfera entendida como a adequada para lidar com os casos de 

agressões cometidas em âmbito doméstico ou familiar. Para mediar o acesso a essa 

esfera estatal, a AMKV buscava agregar em suas diferentes atividades todas as 

autoridades locais das comunidades: os chefes de aldeia e de suku7, os lia na’in8 e 

ainda os representantes da Igreja. Isso se dava pela justificativa de que são a essas 

autoridades que as mulheres potencialmente recorrerão quando vivenciarem situações 

de violensia domestika. Essa abordagem de direcionar as atividades aos líderes locais 

com o objetivo de instruí-los sobre a importância de encaminhar as vítimas para a 

polícia e seguirem com o processo judicial, conforme estabelece a LKVD, representa 

um passo ambicioso, no sentido de ir direto aos “reprodutores” da kultura e inserir 

neles algumas concepções e valores modernos sobre a resolução dos conflitos de 

ordem conjugal que envolvam o uso da força física. Mais do que recorrer a uma esfera 

                                                           
7
 Unidade administrativa entre as aldeias e os subdistritos. Resumidamente, um suku é composto por um 

conjunto de aldeias. Juntos os sukus formam os subdistritos, que por sua vezes, formam cada um dos treze 

distritos existentes em Timor-Leste. 
8
 Significa literalmente “dono da palavra”. São autoridades locais de grande prestígio nas comunidades 

leste-timorenses. São geralmente homens anciãos que desempenham atividades rituais, de mediação e 

resolução de conflitos, negociações entre as famílias e mediações com representantes do Estado, como os 

chefes de suku e de aldeia. 
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judicial, buscava-se enraizar o entendimento de que as agressões feriam aos direitos 

das pessoas, que deveriam ser reparadas diante do Estado. 

Esta reflexão sobre os projetos acionados pela AMKV ajuda a basear uma 

reflexão sobre como a organização produz mediações e transposições de sentidos 

modernos para as comunidades em Timor-Leste. Mediações como estas podem ser 

percebidas, igualmente, em atividades desenvolvidas por outra ONG expressiva neste 

campo de combate à violensia domestika naquele país, a FOKUPERS. 

 

FOKUPERS 

O Forum Komunikasi Untuk Perempuam, ou FOKUPERS, ONG de grande 

representatividade no cenário da sociedade civil leste-timorense, foi fundada em 1997 

e desde o início de suas atividades se dedica ao acolhimento e abrigo para mulheres 

que vivenciam casos de violência doméstica e/ou sexual. Na atual estrutura da ONG a 

equipe se divide entre diretorias: Financeira, Executiva, de Comunicação, de 

Assistência às Vítimas e de Coordenação dos Abrigos; e setores de Assistência Legal, 

de Transporte e Apoio operacional. Foi no setor de Assistência Legal que passei a 

maior parte de meus dias em campo na ONG, acompanhando e participando das 

atividades, dos encaminhamentos dados para os casos recebidos e, 

concomitantemente, das rotinas gerais do setor e da ONG. Ali pude acompanhar e 

entender como se dava a relação entre aquela ONG e as mulheres assistidas por ela.  

O setor de Assistência Legal era formado por um Advogado (Dr. Marino), duas 

bacharéis em direito (Lili e Augustina) e uma estudante de direito, Luiza, ou Zinha. 

Dentro da estrutura da FOKUPERS, as responsabilidades do setor de Assistência 

Legal são de tirar dúvidas, prestar esclarecimentos, receber as mulheres agredidas 

por seus companheiros ou familiares e encaminhá-las para a Polícia caso não 

tivessem ainda denunciado as agressões ou violações sofridas. Também são 

atribuições acompanhar e auxiliá-las durante todos os procedimentos e/no tribunal ao 

longo do processo judicial. Em suma o trabalho era dar orientações e “guiar” as mitra 

estivessem elas ou não no Abrigo de Dili, nomeado de Uma Mahon9. Mitra é o termo 

da língua indonésia para “parceira”, e é usado pela FOKUPERS para se referir às 

mulheres atendidas por seus serviços de suporte, seja orientações nas atividades de 

                                                           
9
 Existem três abrigos sob administração da FOKUPERS: a Uma Mahon em Dili, o abrigo Maria Tapô 

em Maliana e a Uma Transit em Suai. 
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advocacy10 e aconselhamento, seja no abrigo. O termo é usado para diminuir a 

“distância” entre a ONG e seu staff em relação às mulheres que, de modo geral são 

referenciadas como vítimas.  

Os serviços prestados pela FOKUPERS agregavam, além do abrigo e das 

atividades de orientação legal e psicoemocional, todos os meios necessários para 

garantir que aquelas mulheres tivessem acesso ao processo judicial nos casos de 

violensia domestika. Para esses casos a FOKUPERS desempenhava um papel 

importante em garantir que suas parceiras se envolvessem no processo legal nos 

tribunais, mediando para isso, tanto as questões de ordem prática quanto os sentidos 

da justiça do direito positivo.  

Para garantir que as mulheres assistidas tivessem participação efetiva nos 

processos judiciais, a ONG operava produzindo a mediação entre elas e o sistema de 

justiça do Estado através de duas frentes. Por um lado garantia as condições materiais 

de participação nos julgamentos, fornecendo recursos como o transporte e 

alimentação (uma vez que as sessões poderiam demorar uma tarde inteira, somando-

se à necessidade de percorrer longas distâncias até a corte determinada) e ainda o 

acompanhamento delas aos tribunais – especialmente nos casos em que a mitra 

tivesse sido ameaçada ou sofresse algum tipo de perseguição por parte do agressor. 

O transporte era feito nos carros da própria FOKUPERS, dirigidos por um dos quatro 

motoristas que lá trabalhavam. Ainda nessa frente de mediações materiais, é muito 

significativo que a FOKUPERS pudesse ficar responsável – a partir de ação conjunta 

com o tribunal de Dili – por entregar as notificações das audiências e julgamentos para 

as mitra e para os arguidos dos casos que acompanhava. O tribunal comunicava o 

setor de Assistência Legal da existência de notificações a serem entregues e ficava a 

seu cargo encaminhá-las às mitra que estivessem na Uma Mahon ou que já tivessem 

deixado o abrigo. Por outro, a FOKUPERS operava mediando os sentidos do direito 

positivo com as mitra. Muitos dos serviços prestados pela ONG a elas tinham o 

objetivo de garantir sua inserção numa nova lógica de resolução de conflitos e de 

promoção de justiça, que tende a ser distinta das lógicas nas aldeias, segundo as 

quais a Polícia e a esfera da Justiça são as últimas a se recorrer (SILVA, 2014; 

SIMIÃ0 2013; UNDP 2013).  

Na relação de parceria estabelecida entre a FOKUPERS e as mulheres as 

quais assiste há diversas situações de interação que incluem atividades de mediação 

de sentidos do direito positivo. Descreverei duas delas: a primeira – Socialização – foi 

                                                           
10

 Advocacy é o termo internacionalmente utilizado pelo campo da cooperação internacional para se 

referir a práticas de promoção e defesa de direitos. O uso do termo é feito em substituição a “lobby”, 

usualmente associado a práticas de promoção de interesses privados junto a instâncias de governação. 
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um treinamento coletivo com todas as mitra no escritório sede em Dili, no galpão de 

atividades da ONG; a segunda – o Drama – foi uma preparação individual, na sala de 

Assistência Legal, com uma mitra que teria de comparecer ao julgamento no qual era 

a parte lesada. 

Socialização: treinamento coletivo 

Certo dia foram levadas ao salão da sede da FOKUPERS, todas as mitra do 

abrigo, juntamente de algumas mitra que recebiam assistência legal da ONG e que 

não estavam mais abrigadas na Uma Mahon. Participei da atividade fazendo os 

registros fotográficos e tomando notas para colaborar no relatório. Ficamos reunidos 

durante a manhã, quando lhes foi dado um workshop sobre direito, no qual Dr. Marino 

falou da LKVD, do código penal, do código civil e sobre as formas adequadas de se 

lidar com casos de violensia domestika. O objetivo do advogado que dava o 

treinamento era ensinar como elas deveriam lidar com casos desse tipo, não apenas 

quando ocorressem com elas, mas também quando tivessem conhecimento de que 

mulheres em suas famílias e comunidades estivessem passando pelo mesmo. Essa 

via tida como a adequada para resolver conflitos era a justiça do Estado, não as 

formas locais de resolução, nas quais se recorre às autoridades locais como os chefes 

de suku e aldeia ou aos lia na’in. 

O objetivo daquele tipo de atividade era de tornar as mitra instruídas para levar 

tais concepções sobre violência, direitos e justiça para suas comunidades, vizinhanças 

e famílias. Naquela atividade elas tiveram de aprender a responder determinadas 

questões, tais quais: “Quando acontece violensia domestika, o que você deve fazer?”, 

“Pode-se resolver o problema em família ou na comunidade?”. As respostas para 

essas questões deveriam indicar às mitra para a necessidade de se recorrer à Polícia 

para resolver os casos, não às esferas locais de resolução de conflitos. Com isso a 

FOKUPERS orientava que o adequado a se fazer, uma vez que elas estivessem 

expostas à violensia domestika, era procurar a polícia ou as autoridades locais não 

para resolver seus casos por meio das formas locais de resolução de conflitos, mas 

sim para que eles encaminhassem tais casos para a polícia resolver na “justiça do 

Estado”.  

A principal tarefa do setor e das atividades deste tipo era a de garantir que 

aquelas mulheres passassem a compartilhar de concepções oficiais, legais e 

modernas sobre os casos de violensia domestika que, figurando enquanto formas de 

violação de seus direitos, deveriam ser tratados na esfera da justiça do Estado por 

meio das denúncias feitas na polícia. Com aquilo, a FOKUPERS buscava garantir que 
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aquelas mulheres, que já haviam feito suas denúncias, encorajassem outras mulheres 

em situação de violensia domestika a fazerem o mesmo, instruindo-as, então, 

enquanto multiplicadoras daquelas concepções sobre direitos e sobre justiça. 

Drama: preparação para o julgamento 

Outra oportunidade em que pude ver como a FOKUPERS mediava ou 

transpunha sentidos para as mitra foi a partir da preparação de Betânia11 para o 

julgamento de seu agressor. A agressão que aquela mulher sofreu se deu após uma 

discussão que ela tivera com um vizinho. O homem teria feito uma festa que durou 

toda a madrugada, mantendo o volume da música bastante alto. Incomodada, Betânia 

o procurou no dia seguinte dizendo que relataria o ocorrido a polícia. Em resposta, o 

vizinho deu-lhe dois chutes, o que fez com que ela o denunciasse.  

Na semana do julgamento Betânia foi recebida no escritório da Assistência 

Legal para participar em uma atividade que visava orientar-lhe a conduta que deveria 

adotar no tribunal. Para que ela aprendesse o que deveria fazer, encenamos com ela 

o julgamento e fizemos, o que a equipe do setor chama de drama do julgamento. 

Tratava-se de uma encenação na qual Zinha representava o defensor público do 

arguido, eu representava o Ministério Público e Augustina era a juíza. Todo o ritual do 

julgamento foi encenado. Betânia era completamente orientada por Zinha desde a 

levantar-se quando da entrada da meritíssima (e assim permanecer até que ele 

pedisse que todos se sentassem), até a requerer o direito de fala quando este a 

questionasse sobre sua vontade em ser representada pelo promotor, que poderia falar 

em seu lugar.  

Ao passo que fazíamos a dramatização do julgamento, a equipe explicava 

detalhadamente quem eram as personagens da cena na qual Betânia seria inserida 

dali alguns dias na vida real: o juiz era a figura responsável por tomar a decisão sobre 

o caso; o Ministério público era quem acusava, baseado na queixa prestada por ela 

(era o Ministério Público também responsável por levar a questão e “cuidar do 

interesse da lesada”, explicava Zinha); a defensoria pública, por sua vez, estava lá 

para “defender o arguido”. O Arguido era seu vizinho, que era acusado de tê-la 

agredido e que seria inquirido sobre isso; Betânia, por sua vez, seria referida no 

julgamento como a lesada do caso, aquela que sofreu com o ato infligido pelo vizinho. 

A explicação dos termos empregados naquela linguagem jurídica, com os quais se 

referiam às partes conflitantes e aos operadores do direito envolvidos, é interessante 

                                                           
11

 Nome fictício. 
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para ser pensada enquanto atividade pedagógica na qual os termos necessitam ser 

explicados ou traduzidos para a mitra. Tudo aquilo ia sendo verbalizado, transposto 

para ela. Pode se falar, deste modo, em pedagogias jurídicas. 

A equipe também lhe ensinava a postura que deveria adotar: falar de forma 

clara, com tom de voz firme, contando o que aconteceu no dia da festa, sobre o 

volume do som; contar os detalhes de como o homem a agrediu e de como ela se 

sentiu. Era importante construir bem a narrativa do acontecimento para expor ao juiz, 

combinando-a a uma postura firme, de alguém que era consciente de ter tido seus 

direitos infligidos pelo arguido. Esse rito era repetido duas, três vezes se fosse preciso 

para assegurar que, no momento do julgamento, a mitra soubesse exatamente o que 

dizer e como dizer perante o juiz. Sua postura era treinada, talvez até construída, para 

se adequar ao universo legal no qual ela seria inserida. Ao mesmo tempo ela aprendia 

o léxico categorial para entender aquele sistema.  

 As ações empreendidas pela FOKUPERS tinham, de modo geral, o objetivo de 

inserir as mitra em uma nova arena, esta que seria judicial, visando garantir a elas 

mais que seu acesso à justiça “do Estado”, o acesso aos seus direitos. Para isso era 

preciso ensinar o léxico categorial daquele universo, se valendo de pedagogias 

jurídicas não no sentido formativo proposto por Leite (2003), mas sim de introduzir 

com o máximo de significação prática possível aquelas mulheres no universo do direito 

positivo. Como resultado, acabava reafirmando e legitimando a validade das esferas 

institucionais do Estado para a resolução dos conflitos doméstico-familiares que 

envolviam o recurso a agressões físicas.  

 

Notas sobre o campo das ONGs e suas articulações 

Este campo no qual coabitam organizações não governamentais como a 

FOKUPERS e a AMKV, é composto por uma rede de outras ONGs mobilizadas pelo 

combate à violensia domestika e/ou pela construção de uma sociedade mais igualitária 

entre homens e mulheres. Recorro a algumas situações e acontecimentos expressivos 

da articulação entre ONGs leste-timorenses em interações entre si e com outras 

instituições/organizações que podem indicar como esta arena de participação social 

civil tem consolidado sua própria existência enquanto tal.  

A presença das ONGs na esfera judicial 

Ao acompanhar uma mitra, juntamente do setor de Assistência Legal da 

FOKUPERS, à audiência sobre seu caso no Tribunal de Dili, conheci duas moças 
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enquanto esperava do lado de fora. Ambas eram da equipe da ALFeLa, ONG que 

presta Assistência judicial para mulheres e crianças atingidas por violência doméstica 

ou sexual, e estavam ali para acompanhar o julgamento daquela que era mitra da 

FOKUPERS. Enquanto esperávamos do lado de fora da corte, iniciamos uma 

conversa. 

Aquelas moças foram designadas por sua ONG para acompanhar aquele 

julgamento no tribunal. Fazia parte da rotina de trabalho de organizações preocupadas 

com questões legais o acompanhamento de diferentes casos no tribunal. O tribunal de 

Dili dispunha de um quadro branco com uma agenda mensal de julgamentos e 

audiências, o que servia para orientar o público sobre quais tipos de casos seriam 

julgados no período. Expressos pelos artigos em que se enquadravam no Código 

Penal do país, cada julgamento tinha sua data publicizada, mesmo que fosse uma 

sessão fechada, como eram aqueles referentes aos casos de violência sexual.  

Com aquele mecanismo era possível saber quando seriam julgados os casos 

de violensia domestika, o que ajudava as ONGs a determinar as agendas de 

acompanhamentos daqueles casos. Para exemplificar, em certa oportunidade, 

acompanhei com Lili o caso da mitra Francisca que fora agredida por Benedito, seu 

marido. Naquele dia havia uma “plateia” presente para a sessão. Aquelas pessoas não 

eram familiares ou amigos do casal que queriam acompanhar o julgamento, eram, em 

sua maioria, membros de ONGs que faziam o monitoramento dos casos no tribunal, 

exatamente a mesma coisa que as moças da ALFeLa faziam dias atrás. No 

julgamento de Benedito estavam presentes, além de Lili e eu, dois representantes do 

Judicial System Monitoring Program – JSMP (ONG que atua no acompanhamento do 

sistema judicial timorense), dois outros representantes da ALFeLa e um pesquisador 

timorense que fazia pesquisa de campo no tribunal. 

Este tipo de encontro entre representantes de diferentes organizações é 

apenas uma das possibilidades nas quais se acirra a participação e o próprio 

fortalecimento/consolidação dessa sociedade civil leste-timorense. Parcerias 

realizadas entre elas e com instituições do Estado são também relevantes para que se 

pense a consolidação desse campo, como podemos perceber abaixo.  

Os 16 dias de Ativismo 

Num encontro promovido pela SEM12 em novembro de 2015, foram 

convocadas representações de ONGs locais e alguns parceiros – como a ONU 

                                                           
12

 Secretaria de Estado para Promoção da Igualdade para a Mulher, órgão do Estado leste-timorense para 

a produção de políticas para igualdade de gênero. O documento oficial mais recente que trata das 

atribuições da SEM é a Orgânica da Secretaria, publicada através do Decreto-Lei N.º 8/2016 de 4 de maio 
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Mulheres – para discutir os 16 Dias de Ativismo Contra Violência Baseada em 

Gênero13. Em volta de uma grande mesa oval e espalhadas em cadeiras por todos os 

cantos da sala, cerca de 50 pessoas, representantes de várias organizações se 

apresentavam e falavam seus propósitos para aqueles dias de campanha. Uma a uma 

foram sendo apresentadas as organizações que compunham o evento: AMKV, 

ALFeLa, Alola Foundation, Asia Foundation, Casa Vida, FOKUPERS, Forum Tau 

Matan, JSMP, Rede, Ba Futuro, Pradet entre outras.  

Naquela ocasião os representantes compartilharam e discutiram suas 

expectativas de atividades a serem realizadas numa campanha que é mundial – 

fomentada pela ONU Mulheres – e que se espalharia por todo o país. As pautas de 

atividades propostas por aquelas ONGs eram bastante variadas e iam desde 

socializações da Lei Kontra Violensia Domestika (lei 7/2010) até campanhas de 

conscientização sobre assédios cometidos contra mulheres no transporte público. 

Aquele espaço de discussão e compartilhamento de planejamentos individuais 

para a Campanha serviu, também, como uma oportunidade para o estreitamento de 

laços e parcerias entre os agentes que compõem a agenda do gênero. O encontro 

serviu como um fórum no qual a pauta principal eram as ações que seriam 

desenvolvidas por aqueles agentes, mobilizados em prol de uma causa comum, que 

tinham suporte em potencial vindo do Estado por meio da SEM. Ela viabilizou o que foi 

necessário para que as ONGs realizassem suas atividades e estas iam definindo as 

agendas de atividades pelos diferentes distritos leste-timorense, fosse para atuar 

isoladas ou conjuntamente. Como forma de oferecer suporte às organizações, a SEM 

garantiu à AMKV o transporte para levar um ou dois representantes de sua equipe 

para auxiliarem numa atividade de socialização da LKVD Viqueque, distrito na ponta 

leste do país. A atividade havia sido planejada pela SEM em parceria com a ALFeLa, 

mas ganhava agora reforço de outra organização. Na ocasião, a FOKUPERS se 

comprometeu, de forma autônoma a promover uma atividade também de socialização 

sobre violência baseada em gênero a se realizar em Ainaro, distrito nas imediações da 

capital. 

As interlocuções e os entrelaçamentos estabelecidos entre as ONGs e as 

esferas de Estado (SEM e tribunal) indicam, para além da grande participação desses 

                                                                                                                                                                          
do mesmo ano. Disponível em 

<https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2016/serie_1/SERIE_I_NO_17.pdf> . Acesso em 28 de Julho 

de 2016. 
13

 A campanha visa envolver diversas entidades para promover ações de conscientização e atividades em 

que sejam envolvidas a comunidade do país, abordando questões de gênero, igualdade e, principalmente, 

combate às formas de violência baseadas em gênero (doméstica, sexual etc.). 
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agentes nas discussões sobre a violensia domestika, a consolidação do campo da 

sociedade civil leste-timorense. Essa consolidação passa, em grande medida, pelas 

articulações entre elas e com o governo, como ressalta Celeste, chefe do Setor de 

Legislação da SEM. Ela, assim como o órgão que compõe, defende a parceria entre a 

Secretaria e outros órgãos do governo e entidades da sociedade civil para atingir a 

abordagem integral de gênero, alcançando a igualdade entre homens e mulheres e 

erradicando as formas de violência baseada em gênero, que atingem principalmente 

as mulheres. 

A chefe do setor de Legislação destaca com muita empolgação o papel da 

sociedade civil, referindo-se exclusivamente às ONGs nessa empreitada. Ela ressalta 

que algumas delas iniciaram suas atividades antes mesmo da criação do Gabinete 

para Assuntos de Gênero (durante e após a administração transitória da ONU) que 

veio a se tornar a SEM. Por seus trabalhos e abordagens para alcançar a população 

do país, as ONGs são consideradas parceiras fundamentais para promover a 

conscientização e a sensibilização sobre a igualdade de gênero e sobre a violensia 

domestika. 

As ações empreendidas pelas ONGs, que ganham destaque no 

posicionamento favorável de Celeste à integração e participação da sociedade civil 

nas ações de combate à violensia domestika e promoção da igualdade de gênero, se 

devem em grande parte às abordagens destas e à sua presença ou acesso eficiente 

em todo o país. Ao longo desta discussão acompanhamos algumas delas, como as 

atividades, campanhas e seminários realizados pela AMKV com o intuito de 

“ressocializar” ou reorientar práticas e sociabilidades locais tidas como perpetuadoras 

de atos discriminatórios, violentos e desiguais para as mulheres. Os trabalhos de 

conscientização para a população, que visam transformar comportamentos – ou 

simplesmente moldar novos – também são realizados pela equipe da FOKUPERS em 

suas atividades coletivas de socialização sobre a Lei Kontra Violensia Domestika, 

sobre os procedimentos legais dos casos judiciais e nas atividades de drama e 

preparação para as sessões no Tribunal. 

 

Considerações finais 

 Sobre a constituição deste campo da sociedade civil em Timor-Leste, Simião 

(2015), que acompanhou o primeiro processo de consulta pública para promulgar a Lei 

Kontra Violensia Domestika no país, analisava que já era possível à época 
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(2002/2003) entender a “constituição de um campo social específico organizado em 

torno de algumas ideias-valor” que mobilizava atores do Estado e de fora dele numa 

agenda política sobre gênero e justiça (SIMIÃO, 2015. p. 324). Essa arena era 

exatamente a da sociedade civil que no início dos anos 2000, preocupada com a 

disseminação das ideias sobre violensia domestika e sobre (igualdade) de gênero, 

dava indícios de sua consolidação. Esses sujeitos que compunham essa arena, como 

analisou Jannisa (2002), eram aqueles homens e mulheres já entendidos como 

indivíduos modernos que rompiam com as lógicas de sociabilidades das aldeias, 

baseadas fortemente nas relações familiares e de aliança e que passavam a lidar com 

outras questões, entoando novas ideias e novos discursos. Para ele, se ali já estava 

formado o embrião para uma sociedade civil, e que Simião (2015) dava novos insumos 

para acompanhar a constituição deste campo, aqui tenho forte tendência a perceber 

essa arena da sociedade civil deveras consolidada. E essa consolidação se vê, ainda, 

fortemente apoiada ainda nas ideias de violensia domestika e de promoção da 

igualdade de gênero, o que visa reorientar certas condutas e produzir novas, ao 

mesmo tempo em que defende ou valida a busca e o acesso às instituições modernas 

do Estado, como o próprio sistema de Justiça.  

Junto das práticas das ONGs aqui retratadas surgem várias questões 

relacionadas à reorientação e domesticação de condutas/percepções da população 

que elas buscam empreender. As ações de combate à violensia domestika são 

interessantes indicativos de um duplo movimento modernizador que se coloca em 

curso em Timor-Leste. Por um lado produz-se, ou visa se produzir, a modernização de 

atores e condutas na sociedade leste-timorense de modo mais amplo, isto é, para 

além desta camada social engajada com uma agenda de gênero. Por outro, evidencia-

se a consolidação de uma arena de participação política que se organiza para além do 

Estado, a sociedade civil.   

A ideia de processos de transposição da modernidade, conforme sugerida por 

Silva (2014) pode ser reconhecida neste contexto a partir dos esforços das ONGs que 

visam educar indivíduos a agir reproduzindo socialmente discursos e atitudes 

pautadas por valores do igualitarismo de gênero, do respeito aos direitos humanos das 

mulheres e, ainda, de novos valores-ideias que defendem a autonomização destas 

últimas em relação aos grupos dos quais elas fazem parte. Esses valores centrados 

no indivíduo separado de seus grupos são os responsáveis por romper com algumas 

lógicas de sociabilidades “tradicionais” baseadas na mútua dependência intra-grupo e 

nas relações estabelecidas com os outros (JANNISA, 2005 p.251). 
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 Programas que abrangem atividades de socialização, conscientização, 

empoderamento, assistência ou assessoria jurídico-legal são utilizados pelas ONGs 

como recursos – potencialmente – transformadores de condutas por se proporem a 

“fazer pensar”, fazer entender e reconhecer os direitos humanos das mulheres, a 

importância de se garantir a elas os mesmos direitos dos homens em todas as esferas 

da vida – como se pensa a partir de uma lógica moderna de atuação fragmentada 

(social, educacional, político-econômico etc.). A FOKUPERS, em particular, em seu 

cuidado com as mitra através das atividades de assessoria jurídico-legal e de 

assistência em diversas esferas (garantia de abrigo, atendimento psicoemocional e 

assistência legal), permite refletir sobre diferentes possibilidades de transformação de 

condutas e mesmo de subjetivação dos atores sociais que se envolvem com a 

violensia domestika. Nas atividades de assistência legal, as mitra eram apresentadas 

e familiarizadas à linguagem judicial do Direito e dos tribunais por meio de atividades 

pedagógicas, nas quais aprendiam sobre suas posições de lesadas nos casos e eram 

ensinadas sobre uma ética comportamental perante os/as juízes/as. Também nessas 

atividades que se explicam as partes e os papéis dos atores naquele cenário: quem é 

o Ministério Público e o que faz, quem é o defensor público e o que faz e como o Juiz 

se baseia para dar seu parecer sobre os casos. 

Todas essas ações e agendas particulares às diferentes ONGs com as quais 

dialoguei até aqui, corroboram para a interpretação de que essas organizações estão 

envolvidas e são protagonistas em processos de transposição da modernidade em 

Timor-Leste, conforme proposto por Silva (2014). Essa transposição se dá na medida 

em que tentam se inserir nas pessoas formas de reconhecimento e de condutas mais 

ou menos centradas nas ideias de individualidades e de respeito aos direitos humanos 

(principalmente os das mulheres), no recurso às instituições do Estado e, ainda, no 

reconhecimento de uma esfera pessoal, subjetiva e individual que pode ser violada 

com os atos de uso da força física. 

Seja na defesa da igualdade dos direitos de homens e mulheres, na 

condenação moral do recurso à força física nas relações conjugais-familiares, na 

defesa dos preponderantes do direito positivo, através do apoio necessário às mitra 

para levarem adiante seus casos nos tribunais, garantindo e pressionando pelo 

cumprimento da Lei Kontra Violensia Domestika, ou ainda na reorientação pedagógica 

de comportamentos através de diferentes instrumentos, colocam-se em práticas 

recursos para modernizar sujeitos e condutas, contribuindo para a transposição da 

modernidade. Entretanto essa não é a única esfera de modernização que se 

empreende quando falamos desse campo ou governo da violensia domestika em 
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Timor-Leste. Ainda observa-se que – a partir deste campo de agentes de uma 

sociedade civil engajada com as questões de gênero e com a violensia domestika – é 

que essa arena de participação politica e de mobilização de atores sociais se mostra 

de forma mais consolidada, mais aglutinada e com novos e diferentes níveis de 

participação ao lado da esfera do Estado.  

Nas ações destes atores da sociedade civil estão em jogo diferentes 

investimentos e empreendimentos para desenvolver ações que transformem sujeitos, 

condutas, concepções e interações a partir de lógicas modernas de sociabilidades, 

que veem nas sociabilidades locais algumas das explicações para a existência da 

violensia domestika. Percebe-se ainda como essa sociedade civil tem levado adiante o 

processo de invenção da violensia domestika (SIMIÃO, 2015) e como isso também 

tem se consolidado uma vez que ela se vale da produção de saberes que se 

pretendem hegemônicos sobre essa categoria; da produção e reorientação de leituras 

do mundo, adequadas aos valores de igualdade e de respeito aos direitos das 

mulheres, que devem ser disseminados para a população; e, por fim, da disciplina 

(FOUCAULT,1999) e da domesticação de condutas (SILVA, 2014).  

Ao nos voltarmos para algumas atividades propostas pelas ONGs, é possível 

argumentar sobre como estas se estruturam e se organizam enquanto mediadoras ou 

transpositoras de sentidos modernos a partir do momento em que mobilizam 

categorias como igualdade entre indivíduos (homens e mulheres), ao primarem pelo 

recurso à justiça do Estado e a defesa do direito positivo, e ao afirmarem o respeito 

aos direitos humanos das mulheres, à sua liberdade e à sua autonomia em relação 

aos grupos familiares e comunidades locais. Ao mesmo tempo, se a existência de uma 

sociedade civil organizada é pressuposto para a construção de um Estado realmente 

moderno e democrático, pode-se dizer que este é um cenário que se estabelece e se 

coloca em curso em Timor-Leste. Deste modo, ao tomar para si esses discursos 

modernos, (produtores de individualidades) e basear-se neles para empreender suas 

atividades de transformação e domesticação de condutas, essa sociedade civil 

comprometida com as questões de gênero, consolida também a sua existência 

enquanto esfera de participação social e política para além das instituições do Estado. 
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Resumo:  

 

A presente proposta tem como objetivo demonstrar as experiências de mobilizações coletivas 

do bairro de Custodópolis/Campos dos Goytacazes – RJ, e pensá-las como dispositivos de 

limpeza moral com objetivo de eliminar a má reputação do bairro na cidade, dado que o mesmo 

era tomado por violento pelos moradores das primeiras áreas ocupadas da cidade, situadas na 

margem direita do Rio Paraíba do Sul. 

A ocupação da cidade de Campos, em sua primeira fase, ocorreu contígua à margem direita do 

Rio Paraíba do Sul, portanto, um lugar potencialmente ocupado pelas denominadas “famílias 

tradicionais” (Blanc e Assis, no prelo). Em um processo mais tardio, houve um projeto de 

expansão da área urbana em direção ao norte; contígua à margem esquerda do Rio Paraíba 

do Sul. Esta última foi ocupada, majoritariamente, por trabalhadores das usinas de cana de 

açúcar, em um primeiro momento, e, em seguida, por trabalhadores urbanos que migraram do 

interior do próprio município.  

Interessa aqui investigar a especificidade do bairro de Custodópolis, situado ao norte do 

município e integrante de um projeto de expansão da área urbana da cidade, a saber; o plano 

de remodelamento urbano de 1944, concebido na gestão do prefeito Salo Brand em parceria 

com o interventor Amaral Peixoto. O plano é tomado por mim como um efeito das políticas de 

combate ao “problema favela” realizadas na capital carioca. Para além desse contexto macro, 

ainda nos anos 1930, surge um bairro através da iniciativa do médico Custódio Siqueira, um 

antigo proprietário das terras. Este, por meio de um autofinanciamento, loteou sua propriedade 

para atender aos funcionários da mesma.  

O que destaquei no parágrafo precedente trata-se de um primeiro momento de ocupação do 

bairro. A partir dos anos 1950, período em que se deu a segunda fase da ocupação do bairro, 

foram criadas instituições locais envolvidas por uma sociabilidade local e espaço em potencial 

de realização de ações de “utilidade pública”. Dentre as instituições presentes no lugar darei 

ênfase a GRES União da Esperança e ao Grêmio desportivo de Custodópolis 

 

Palavras-chave: Bairro; política; subúrbio. 
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O surgimento do bairro Cidade de Palha. 

 

 É fundamental demarcar aqui, que o bairro que será tomado como objeto de 

investigação surgiu à revelia das políticas públicas de planejamento urbano adotadas 

na cidade de Campos dos Goytacazes. A localidade em seu primeiro momento foi 

denominada Cidade de Palha devido ao padrão de construção das casas dos 

primeiros moradores que utilizavam palha, bambu e barro. Cortada pela antiga Estrada 

do Nogueira, local recorrente nas notícias jornalísticas que tocavam a fuga de 

escravos no Séc. XIX, a localidade Cidade de Palha pode ser tomada como um 

Quilombo urbano ou mesmo uma importante rota de fuga dos escravos fugidos da 

cidade.  

 Nos anos 1930, com o objetivo de criar “habitações próprias” e “higiênicas” 

para moradores da localidade e antigos trabalhadores das terras, Dr. Custódio 

Siqueira, antigo proprietário das terras, vulgo “médico dos pobres” e membro do 

Partido Comunista do Brasil (PCB), resolveu lotear as terras e vendê-las a “preços 

módicos” em um sistema de financiamento próprio (Assis, 2016).  Após esta 

intervenção realizada na localidade as casas de palha passam a ser substituídas pelas 

casas de alvenaria e o bairro passa a ser incorporado no plano de remodelamento 

urbano de 1944, realizado pelo prefeito Salo Brand. O então plano contemplaria as 

áreas suburbanas da cidade, o que inclui a Cidade de Palha.  

 A partir do loteamento das terras o bairro começa a ganhar um novo padrão de 

construção que substituiu as casas de palha: a alvenaria. Neste momento as casas já 

contavam com tijolos maciços, colunas de madeira e telha francesa. Em um 

levantamento realizado pelo Guia Geral da Cidade de Campos no ano de 1947, o 

bairro contava com 300 casas de alvenaria, ruas bem traçadas, uma praça principal e 

terrenos edificados medindo 10x40 metros. Além das construções residenciais o Guia 

destacou ainda as casas comerciais que compreendiam armazéns de secos e 

molhados, lojas de fazendas, padaria, açougue, várias granjas, uma capela que 

pertencia a antiga propriedade e a construção iniciada de um templo de culto Batista. 

A população do bairro era em um total de 1,500 pessoas.  

 Nos anos quarenta o bairro fora marcado por uma ação política operária 

intensa, pois o mesmo fora constituído por operários das usinas de açúcar da região e 

tiveram um amplo apoio do PCB por intermédio de Custódio Siqueira. Além do apoio 

mencionado, em 1947 o bairro conseguiu eleger um vereador que era morador e 

proprietário de uma granja na localidade, o Professor Gentil de Castro Faria. Estes 

eventos tiraram a Cidade de Palha do isolamento físico e moral e a tornaram em um 
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bairro de expansão urbana através das estradas que começaram a romper os antigos 

canaviais que cercavam o bairro e limitavam circulação dos moradores na cidade.  

 A primeira ocupação do bairro, entretanto, fora permeada por uma ação política 

mediada pelo antigo proprietário das terras, que através de sua ação, denominada em 

periódicos locais como “caridosa”, garantiu posse da terra para trabalhadores urbanos 

e os inseriu na política partidária que estava refletindo uma disputa de nível nacional, 

na qual os comunistas estavam se aproximando das favelas e bairros de expansão 

urbana e constituindo células que potencializavam mobilização coletiva já existente 

nesses contextos. Este aspecto vivido pelo bairro também ocorreu nas favelas 

cariocas nos anos 1940 (Leeds e Leeds, 1978).  

 Até aqui fiz uma breve descrição da formação inicial do bairro Cidade de Palha, 

constituído por antigos trabalhadores das Terras de Custódio e migrantes da área rural 

do próprio município. Após a atuação política ocorrida nos anos 1940 e 1950, o bairro 

recebeu mais equipamentos e novas áreas foram loteadas no seu entorno, o que 

atraiu novos grupos oriundos do interior do município. Estes, ao chegarem ao bairro, 

se depararam com as seguintes associações de entretenimento ou desportivas: Cine 

Primor; Come-gato Futebol Clube; Escola de Samba União da Esperança; Jongo; 

Quadrilha; Corrida de Cavalo; Festas da Capela Nossa Senhora da Conceição; Festa 

da Capela de São Jorge.  

 As associações mencionadas acima foram constituídas pelos primeiros 

moradores do bairro e garantiram uma centralidade deste na localidade. Nos relatos 

que obtive durante a pesquisa ficou claro o quanto o bairro se consolidou como 

centralidade comercial, cultural, desportiva e, posteriormente, de serviços públicos. 

Moradores da Cidade de Palha, após a morte do Dr. Custódio Siqueira, reivindicam 

junto ao prefeito de então a mudança de nome do bairro para Vila Custódio Siqueira, 

porém, o nome que prevaleceu foi Custodópolis, como é chamado até os dias de hoje. 

 O novo nome, como veremos mais à frente, é fruto de uma mobilização coletiva 

para que o bairro fosse associado a uma referencia citadina, algo que a designação 

Cidade de Palha não contemplava. Deste modo o movimento de mudança de nome do 

bairro visava melhorar a reputação do bairro diante dos demais na cidade. A segunda 

geração de moradores, que participou ativamente do movimento de mudança, migrou 

para o bairro a partir dos anos 1950 e já apresentava outro perfil que não mais aquele 

associado ao trabalho nas usinas de açúcar da localidade. Estes eram profissionais 

urbanos de baixa qualificação.  

 Aos poucos o bairro é integrado a cidade e as associações que este dispunha 

foram fundamentais nesse processo. Foi no Cine Primor que as reuniões para 

aquisição de uma caixa-d’água para o bairro ocorreram, foi na Escola de Samba União 
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da Esperança que Seu Manoel (morador antigo do bairro) conseguiu a iluminação 

pública para o bairro vizinho e era no Campo do Grêmio (antigo Come-Gato) que os 

moradores se mobilizavam com objetivo de atrair melhorias para o bairro e para a 

própria sede do clube. As instituições mencionadas realizavam/realizam atividades 

que ultrapassam a atividade fim das mesmas.  

 

Um bairro no âmbito da causa operária.  

 

“A cerca de quinze anos atrás, por um desses 

azares da sorte, era o Dr. Custódio Siqueira 

proprietário de uma larga extensão de terra em 

certo ponto do município. Por iniciativa própria 

loteou a propriedade, e entregou a terra 

àqueles que a queriam trabalhar. Os que 

tinham possibilidades, pagavam pelo seu lote 

uma ninharia, em ínfimas prestações mensais. 

Grande número nada pagou.  

Onde ficava a propriedade do Dr. Custódio 

Siqueira, levanta-se hoje algo bem capaz de 

chamar atenção do curioso. Enervada entre os 

grandes latifúndios campistas, - que formam 

entre os maiores do Brasil -, fica ali uma 

extensão de pequenas propriedades rurais: a 

chamada “Cidade de Palha”. Cerca de 3000 

pessoas ali vivem produzindo legumes, aves e 

verduras, que abastecem o Mercado Municipal 

de Campos. Desenvolveu-se também uma 

indústria artesanal de cerâmica, madeira e 

construções”.  

(Luta do povo de Campos contra o Latifúndio e 

o Imperialismo. Tribuna Popular, Ano III, nº 

705, 20/09/1947). 

 

 

 A trajetória do bairro de Custodópolis está vinculada a um projeto que não se 

limita a Campos. Como já demonstrado, não somente o bairro de Custodópolis, mas 

também, Guarus, foram constituídos por uma classe trabalhadora das usinas de cana 

de açúcar e pequenos comerciantes, grupos que não faziam parte das famílias 

tradicionais da cidade de Campos. Neste caso, é imprescindível retomar a atuação do 

Partido Comunista (PCB) mediada por Custódio Siqueira. 

A ocupação da localidade pelas famílias que trabalhavam nas Terras de 

Custódio, ou mesmo, em terras vizinhas, possibilitou a formação de mais um núcleo 

urbano na cidade de Campos nos anos de 1930. Em 1947 o bairro possuía “300 casas 

de construção regular com ruas bem traçadas, uma praça principal” (Guia Geral, 1947, 

p. 121). No tocante ao transporte público, o Guia Geral de 1947 destaca que o bairro 
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era atendido pelo ônibus que atendia ao Parque Guarus, bairro vizinho que, inclusive, 

possuía transporte público já em 1943, conforme o Guia Geral. De acordo com Dona 

Mothé, uma moradora do bairro que migrou do município de São João da Barra nos 

anos 1960, para ir para a cidade caminhava até à BR 101, para então embarcar no 

ônibus que atendia o Parque Guarus. Ela relatou situações nas quais seguia a pé até 

a área central da cidade pela Avenida Carmem Carneiro.   

Após o ano de 1947, a Cidade de Palha passa a ser alvo de intervenção de um 

projeto político de formação dos “parques proletários”, dada a atuação de Gentil de 

Castro Faria, morador do bairro e eleito vereador no ano de 1947 pela sigla PSD, bem 

como, a possível vitória de Custódio Siqueira para o cargo de executivo, não fosse um 

infarto fulminante após a realização de um comício. Nota-se uma mudança 

significativa na reputação do bairro em relação aos demais da cidade após o ano 

mencionado. Em treze de maio de 1948, o então vereador Professor Gentil de Castro 

Faria solicita de serviços de “aplainamento das ruas do bairro” para que as mesmas se 

tornassem “carroçáveis” (Atas-37 1948 a 1949, pp. 5-7).  

Além de vereador, Gentil de Castro Faria possuía uma granja na localidade, 

sendo um investidor no local. Uma das ruas do bairro, inclusive, possuía o seu nome, 

mas, após a sua mudança para a margem direita o seu nome foi colocado em uma rua 

do Bairro Turfe também na margem direita. Eu não obtive acesso a muitas 

informações sobre Gentil de Castro Faria, mas hipoteticamente afirmo que ao tornar-

se vereador sua reputação fora elevada para que o seu nome permanecesse no 

bairro. Hoje não há qualquer informação sobre o referido no bairro. Existe uma 

presença forte do sobrenome Farias, mas somente o sobrenome. Não há qualquer 

referência atual a ele, somente no Guia Geral.  

Antes de adentrar na política do Estado Novo varguista de criação dos parques 

proletários, cabe uma problematização do surgimento da Cidade de Palha, criada pelo 

Médico Custódio Siqueira no final dos anos 1930. O médico, além de ser conhecido 

como um “médico que atendia os pobres” integrava o Partido Libertador, e, 

posteriormente, estreitou relações com o Partido Comunista, que possuía uma “célula” 

em Guarus.  Sobre a criação da Cidade de Palha nesse contexto, Gomes (2000, p. 26) 

escreve as seguintes palavras: 

 

A existência de uma central sindical, desde o fim da década de 1920, a CGTB 

– Comando Gera dos Trabalhadores Brasileiros – sob hegemonia dos 

comunistas e aliados, propicia uma luta pelo movimento sindical independente, 

fora da órbita do Governo e com características revolucionárias, visando à 

tomada do poder em um futuro próximo. Esta linha programática do Partido na 

frente sindical será motivo de confrontos na cidade de Campos. Paralelamente, 

a direção do PCB procura criar novas células nas empresas e nos bairros. Em 
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Guarus, com a adesão do médico Custódio Siqueira – proprietário de uma 

grande área no bairro [Terras de Custódio], que foi loteada para abrigar 

pessoas humildes, muitas delas sem condições de pagar, mas assim mesmo 

todas recebiam as escrituras da propriedade – ao Partido, o PCB teve 

influência, destacando-se o pedreiro João Barros, que havia ingressado 

recentemente na legenda. [grifo meu] 

  

  

É nesse contexto que Custódio Siqueira, com recursos próprios, dá início a um 

projeto habitacional para trabalhadores, ação, inclusive, que antecedeu o de Salo 

Brand, cuja pretensão era expandir a cidade em direção ao norte do município. 

Custódio Siqueira teve uma participação ativa na política campista nos anos 1930, 

período em que o bairro fora criado. Uma característica marcante de sua trajetória 

política no município fora a “participação popular”. Quando candidato à prefeitura de 

Campos, no ano de 1947, realizou um comício na Praça São Salvador, área central da 

cidade e, em direção ao evento, “moradores da Cidade de Palha” deslocaram-se 

descalços e a pé. Além destes, o comício teve ampla participação dos moradores dos 

distritos de Poço Gordo, Mineiros, Saturnino Braga, Ururaí, Goitacazes, Tocos e 

“outras caravanas de moradores” de localidades que estavam fora dos limites da sede 

do município. O total de presentes foi estimado em 8.000 pessoas (Gomes, 2000, p. 

71).  

Custódio Siqueira, horas após a realização do evento mencionado no parágrafo 

precedente, fora vítima de um infarto fulminante. Sobre o cortejo fúnebre, Gomes (op. 

cit., p. 72) escreveu as seguintes palavras:  

O caixão foi carregado nas mãos, o carro fúnebre seguiu vazio. Grande parte dos 

acompanhantes eram moradores da Cidade de Palha, que vieram a pé, descalços, 

segurando o caixão em todo o seu cortejo. Em sua maioria, homens, mulheres e crianças 

da raça negra. Seu funeral emocionou a população de maneira geral.  

 

De acordo com Gomes (op. cit., p. 71), a campanha de Custódio Siqueira teve 

forte adesão dos “marginalizados da classe operária”. É nessa configuração que surge 

a Cidade de Palha. O bairro é reflexo de um projeto de urbanização que se opunha ao 

projeto varguista. O que os projetos tinham em comum era o grupo de alcance.  

Ambos refletiam os efeitos do problema favela1 da capital fluminense, porém o tema 

não fora abordado em Campos da mesma forma, pois Custodópolis até então não era 

denominado favela, mas um bairro de trabalhadores urbanos pobres.   

                                                           
1
 Sobre este aspecto, há uma longa discussão nos trabalhos de Leeds e Leeds (2015), Machado da Silva 

(2016) e Valladares (2005). Estes destacam os diferentes momentos pelos quais as “favelas” passaram a 

ser alvo de políticas públicas urbanas. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 198



8 
 

A partir do ano de 1947 a Cidade de Palha começa a ganhar destaque entre os 

demais distritos do município no Guia Geral da Cidade de Campos. O bairro é 

denominado “núcleo de população proletária”. Vejamos a seguir: 

O Dr. Custódio Siqueira, com seus esforços e a sua tenacidade, no intuito de 

satisfazer às aspirações sociais, fez surgir no 6º distrito, Guarús, em terras 

próprias e pertencentes ao seu irmão, Júlio Greví de Siqueira, um núcleo de 

população proletária, oferecendo às classes menos favorecidas pela fortuna, a 

oportunidade de possuir casa própria em condições higiênicas, mediante forma 

razoável de resgate.  

A Cidade de Palha, que se engasta num dos pontos mais altos dos subúrbios 

de Campos, (14 metros acima do nível do mar) ‘possúe’ 300 casas de 

construção regular com ruas bem traçadas, uma praça principal, edificações de 

terrenos de 10X40 metros, constitui hoje um dos mais pitorescos bairros do 

município de Campos.  

 (Guia Geral da Cidade de Campos, 1947, p. 121). 

 

O aumento dos quadros do Partido Comunista neste período foi um divisor de 

águas para que estas áreas passassem a ser mais atendidas pelas políticas do Estado 

Novo, e este fato se deu não somente em Campos, mas também, na capital 

fluminense. Vejamos um trecho no qual Leeds e Leeds (2015, p. 254 [grifo meu]) 

destacam este processo:  

 

Explícito nesse pensamento inicial [“recuperar os favelados”] estava o controle 

da “infiltração comunista”, que era visto por muito como uma enorme ameaça 

em uma época em que o Partido Comunista (PC) tinha seu maior apoio popular 

[...] o número absolutos de votos que ele obteve nessa eleição de 1947 foi tão 

grande que parecia representar um verdadeiro perigo eleitoral para o futuro. O 

PC foi declarado ilegal no mesmo ano. Um slogan popular da época era ‘É 

preciso subir o morro antes que eles os (comunistas) desçam’.  

    

Uma notícia sobre atuação política dos moradores da Cidade de Palha que 

merece destaque foi uma situação na qual quarenta e duas famílias se dirigiram para o 

Rio de Janeiro para um evento do Partido Comunista no ano de 1944:  

 

Narra-se, um episódio expressivo, que não ficou plenamente esclarecido. Certo 

dia, chegaram a uma das favelas [do Rio] quarenta e duas famílias de 

trabalhadores agrícolas, procedente da famosa “Cidade de Palha”, em 

Campos, onde vivem carreiros, cortadores de cana dos engenhos da região. 

Alguns deixaram transparecer o real motivo dessa repentina migração. Tinham 

vindo por sugestão dos chefes comunistas locais que lhes asseguravam apoio 

dos correligionários do Rio e a ajuda de custo de quarenta cruzeiros por 

família.  

(Conquista política das favelas. Diário da Noite, edição 04531. Acervo digital da 

Biblioteca Nacional: 1944).  
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Como já destacado, anteriormente, não somente Custodópolis, mas diversos 

outros bairros “afastados” de Campos aderiram ao PC. Não há nenhuma coincidência 

no destaque dado ao bairro pelo Guia Geral no ano de 1947, pois Custódio Siqueira, 

candidato do partido, certamente sairia vitorioso no bairro que ele mesmo criou. Leeds 

e Leeds estão fazendo menção à criação de centros sociais, escolas e clínicas como 

um projeto de “orientação prévia” na urbanização. Em Custodópolis havia sido criado o 

Rotary II, fruto de uma parceria dos rotarianos com o projeto da então gestão 

municipal, e em Guarus, um Posto de Assistência à Infância e uma Cantina infantil da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA). As políticas do Governo Federal buscavam, 

através das instituições mencionadas, urbanizar as áreas denominadas “favelas” e 

evitar a adesão dos moradores ao Partido Comunista. 

 Os moradores da Cidade de Palha estavam inseridos em uma sociabilidade 

urbana mediada não pelo pertencimento a uma cadeia de reputação associada às 

famílias tradicionais da cidade (Blanc e Autor, no prelo), mas sim, pelo potencial de 

mão de obra, como trabalhadores, elemento central do trabalhismo varguista (Gomes, 

2005). O Guia Geral, no qual fora extraída a matéria citada acima, começou a ser 

publicado anualmente desde o ano de 1943, no mandato do prefeito Salo Brand, 

engenheiro que dirigiu o órgão de municipalidades no Estado Novo (Alves, 2013). Ele 

exerceu o cargo de prefeito em 1939 (13/4 – 19/6) e 1942 a 1945 (23/04 - 8/09), sob 

indicação do interventor federal Amaral Peixoto, e a sua atuação política estava 

alinhada a um projeto de “modernização” estadonovista, que se efetivou no “plano de 

remodelamento da cidade”. Sobre este plano, o periódico A Noite traz as seguintes 

informações:  

 

A urbanização de Campos: Assinados os contratos que farão Campos uma cidade 

Moderna. 

 

Assistida por numerosas autoridades, realizou-se na sede Associação de Imprensa 

Campista a Cerimônia da assinatura dos contratos para os serviços de urbanismo e 

cadastro imobiliário de Campos, e serviços de topografia e água e esgotos de Cardoso 

Moreira. A solenidade foi presidida pelo Sr. Stephan Vanier, engenheiro do 

departamento das Municipalidades, que representou o secretário do Interior e Justiça. 

Referindo-se a importância do evento, falaram o Prefeito Salo Brand, congratulando-se 

com os campistas o Jornalista Silvio Fontoura, o Professor Octávio Reis e, por fim, o Sr. 

Sttephan Vanier.  

(A Noite, 17 de abril de 1944, p. 4, edição 11558) 

 

 

Salo Brand, em parceria com o departamento de municipalidades, buscou 

implementar o “plano de remodelamento da cidade” cujas principais características 

Anais III Encontro PDPP -  Página 200



10 
 

seriam tornar Campos uma “cidade moderna”, o que incluiu projetos para áreas que 

não foram contempladas pelos planos anteriores, como destaca Faria (2005, p. 12):  

 

A pedido de Salo Brand, a Empresa Coimbra Bueno elabora o Plano Urbanístico de 

1944. Este foi concedido para, primeiramente, "corrigir" os erros das intervenções 

anteriores que tenderam apenas à valorização e embelezamento das áreas centrais e, 

segundo, orientar a expansão da cidade, integrando, por exemplo, inúmeros bairros que 

não foram considerados pelos planos anteriores. 

 

É nesse cenário em que surge o Guia Geral. Em sua primeira edição do ano de 

1943, faz a seguinte introdução:  

É sempre interessante para o forasteiro encontrar um orientador para encaminhá-lo na 

cidade por onde passe, e que, de uma maneira prática, o possa levar aos pontos mais 

pitorescos, tornando, muita vez, uma caminhada longa, breve; com êsse objetivo foi 

organizado o Guia Geral da cidade de Campos.  

 

O forasteiro, neste caso, era o então prefeito Salo Brand. O guia organizou 

uma série de informações sobre o município, das quais podemos citar: demografia, 

história, economia, cartografia, transporte entre outras informações consideradas 

relevantes para o “plano de remodelamento” da cidade de Campos dos Goytacazes. A 

figura (1) abaixo demonstra as principais áreas atendidas pelo plano, e como podemos 

perceber, os novos bairros projetados em Guarus tinham por objetivo integrar os 

bairros mais afastados do município sede. As áreas que coloquei em destaque na 

figura 1 nos possibilitam entender como Custodópolis seria integrado à sede do 

município.  
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Figura 1: Mapa de Campos de 1950, com Plano de Remodelamento de 1944. 

Havia uma parte dedicada às informações da sede do município e, em seguida, dos 

demais distritos, ao todo, quinze. Dentre as informações sobre os distritos, havia em destaque 

a Cidade de Palha, como esta fosse o 16º. O bairro é denominado pelo guia como bairro 

proletário. A atuação de Custódio Siqueira, bem como a de Gentil de Castro Faria, inseriu o 
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bairro em um projeto político de âmbito nacional. A Cidade de Palha, na política local, passa a 

ser categorizado como um modelo para as políticas dos parques proletários da cidade. Este 

fator é esclarecido quando percebemos o destaque que o bairro recebeu no guia. Nos anos 

quarenta a capital fluminense também possuía seu parque “proletário modelo”, no caso, o 

Parque da Gávea (Valladares, 2005, p. 61). 

Sobre este projeto na capital, o Prefeito da capital carioca em 1942, então distrito 

federal, destaca que estes parques tinham como objetivos extinguir as favelas (A noite, 

28/06/1942, p. 3). O título da notícia da criação dos parques proletários era o seguinte: 

“Favelas – fontes perenes de crimes”. Fica evidente a criação dos parques nos anos 1940 

como uma solução para o problema favela, questão já debatida por autores consagrados no 

tema (Ver: Leeds e Leeds, 2015, pp. 245-269; Valladares, 2011, pp. 49-73; Abreu, 2010, pp. 

71-135; Machado da Silva, 2016).  

  Sobre a política dos parques proletários, Leeds e Leeds destacam que:  

O interesse populista do governo Vargas e a abordagem habitacional do “problema 

favela” cristalizavam-se logo depois do começo do Estado Novo, em 1937. O Governo 

de Henrique Dodsworth, prefeito do Distrito Federal no início da década de 1940, foi o 

primeiro de 11 mandatos, de 1940 até hoje, a lidar administrativamente com as favelas. 

A era Dodsworth deve ser vista no contexto da ideologia do Estado Novo da Era 

Vargas, modelando segundo o fascismo europeu de Estado corporativo. 

(Leeds e Leeds, 2015 [1978], p. 250) 

 

No caso destacado acima, os autores deixam evidente a preocupação da “era 

Dodsworth”, que era lidar administrativamente com as favelas, inserindo-as em um 

Estado corporativo. O título da matéria do periódico A Noite, destacado antes da 

citação, deixa mais evidente os objetivos do Código de Obras da Capital Federal, 

decreto 6000 de 1937, que, no tocante a construção dos Parques Proletários, teria 

como principal foco a “extinção de habitações anti-higiênicas” (art. 349) e a 

recolocação de seus moradores em “núcleo de habitações de tipo mínimo” (art. 347). 

Neste caso, a criação dos Parques Proletários fora uma “solução” apresentada para o 

denominado problema favela.  

Campos, de algum modo, foi afetado pelo “problema favela”, não o vivenciou 

diretamente, dado este ter sido uma peculiaridade da cidade do Rio de Janeiro. As 

ações realizadas em Campos refletem um alinhamento moral aos projetos de uma 

cidade moderna e industrial, implementados na capital. O que ficou evidente no Guia 

Geral (1947, p. 121) foi a preocupação com os “bairros pitorescos”, que foi o caso da 

Cidade de Palha, denominada pelo Guia “um dos bairros dos mais pitorescos do 

Município de Campos”. O Guia chama atenção para o padrão das construções: 

“própria” e “em condições higiênicas”, atendendo assim, as exigências dos parques 

proletários.  
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A era Salo Brand em Campos, no que toca ao desenvolvimento dos parques 

proletários, teve uma atenção especial voltada para uma política de “saúde física e 

moral” da infância. Na Cidade de Palha, assim como no Parque Guarus, criou creches-

escola que atendiam, sobretudo, os filhos de “trabalhadores e das domésticas”. Em 

Guarus Salo Brand construiu o Posto de Assistência à Infância e uma Cantina infantil 

da Legião Brasileira de Assistência (LBA) cuja responsável desta última fora a sua 

esposa (Guia Geral, 1944).  

Estes projetos estavam relacionados ao projeto de “maioridade equilibrada” (A 

Noite, 1943, p. 2), um reflexo do homem novo do projeto varguista. Na semana da 

criança de 1943, foram realizadas diversas atividades direcionadas aos “estudos de 

puericultura” (op. cit.). Com relação a criação destas instituições em Campos, o 

Periódico A Noite (9 de novembro de 1943, p. 9 [grifo meu]) transmitiu a seguinte 

informação: “Campos festejará o 10 de novembro com um grandioso programa em 

prol da criança. As inaugurações do Parque Infantil [Parque Alzira Vargas] e do Posto 

de Guarulhos [Guarus] vão dotar o ‘leader’ dos municípios de um posto assistencial 

completo”.  

Nesses programas idealizava-se um cuidado com mães e crianças com a 

finalidade inseri-las nos moldes do homem novo, parte do projeto da habitação 

saudável. Para isto os postos ofereciam palestras de “bons hábitos morais e 

higiênicos”, que auxiliavam o “reforço alimentar”, tanto das mães quanto das crianças 

(Botelho, 2011, p. 40). A responsável pelo Posto de Puericultura de Campos foi a 

Professora Joaquina Mendes Bella Campos, que antes mesmo da criação do posto, 

ministrava conferências às mães, como destacado na notícia a seguir: “A fundação 

Policlínica e Maternidade organizou uma série de conferências sobre puericultura, 

dedicada às mães campistas, com entrada franca. Amanhã deverá falar a Professora 

Joaquina Bella Campos” (A Noite, 3 de setembro de 1939, p. 5).  

 As políticas direcionadas à Custodópolis durante a era Salo Brand se deram, 

basicamente, pela implementação de políticas sociais de apoio à infância e a 

adolescência. Em relação às políticas de obras que tornaram possível a comunicação 

do bairro com as demais localidades, sobretudo a área comercial, estas não foram tão 

significativas, pois grande parte do plano urbanístico previsto para Guarus não fora 

efetivado naquela época. Neste caso, o mérito de Salo Brand esteve não em 

implementar o plano, mas em concebê-lo, uma vez que a região até então não era 

sequer objeto de projetos públicos significativos. O plano integrava Custodópolis à 

sede com a criação de bairros localizados entre o bairro e a sede, como o exemplo do 

Parque Presidente Vargas.  
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 As informações colocadas até aqui são fundamentais para que possamos tecer 

um entendimento da cartografia moral da cidade a partir do um “regime de prioridades” 

no tocante a elaboração de políticas públicas. As políticas sociais não foram 

combinadas com a urbanização da localidade, pois os investimentos em infraestrutura 

não foram tão intensos na região. Apenas o Jardim Carioca, bairro contiguo ao rio 

Paraíba do sul, recebeu tais investimentos. Apesar de não ter sido um projeto capaz 

de aumentar significativamente a mobilidade urbana dos moradores da Custodópolis e 

de Guarus, foi o projeto que mais se aproximou da localidade. Por disputa ideológica 

ou não, após a atuação do Dr. Custódio Siqueira e da era Salo Brand, Custodópolis 

finalmente foi inserido no mapa do município de Campos.  

 

A política no bairro: a “utilidade pública” das instituições do bairro. 

 

[Como o senhor chegou aqui? Conhecia alguém do bairro?] Num conhecia 

ninguém não, eu tava na loja de Geraldo do Bar, na Rua João Pessoa com 

Barão de Cotegipe. Eu tava comprando lá e apareceu um senhor vendendo 

terrenos. Aqui [se referindo a sua casa]. Em frente, aqui. Comprei logo o 

terreno da esquina. Quando eu fiz casa ali, só tinha um barracão ali em baixo 

[apontando a esquina da Rua Acácio Faria de Freitas com a Rua Altino 

Campos], mas derrubaram. [Barracão de quê?] Barracão de palha, de 

madeira com coberturas de palha, lá na outra esquina. [morava alguém no 

barracão?] Tava morando gente. [Por isso o lugar era chamado cidade de 

palha?] Cidade de palha era lá, aqui fizeram um barracão de palha mesmo, 

mas logo quando eu cheguei eles foram embora. Logo depois veio Seu 

Francisco, foi chegando, foi chegando... e ai melhorou. Fiquei nove anos aqui 

sem luz. [E o transporte? Qual era o ônibus?] Era a lotação de Amadeu. Só 

fazia a linha até o Armazém Terra. Santa Rosa não existia não. [Qual era a 

empresa?] Era lotação... Era Amadeu. Depois foi autoviação Campista, depois 

São Salvador e hoje, é aquela... São João. [O senhor veio de onde?] Eu 

morava na Rua Almeida Barbosa, lá no Turf. [Foi lá que o senhor nasceu?] 

Eu nasci em Ponta Grossa dos Fidalgos. [O senhor trabalhava com o que 

lá?] Eu tinha uma sapataria na Rua Sacramento. Eu trabalhava na fábrica de 

tecido. Eu trabalhava na fábrica de tecidos e vendia roupa à prestação [...] 

Você ia se casar, no sábado que vem, eu tinha um alfaiate, cê ia fazer o que 

queria lá, eu ia no sapateiro, fazia o sapato, depois você me pagava à 

prestação.  

 [...] 

[Como foi o movimento político daqui, como chegou o calçamento?] 

Naquela época, naquele tempo era Zezé Alves de Azevedo, Zezé Barbosa, é... 

Esse... Altamir Bárbara, Carlito... Carlito Barbosa. [...] Sérgio Mendes... Sergio 

Mendes que calçou essa rua aqui. Uma rua é a largura de um terreno. A rua 

tem 12 metros de largura, 8 metros de pista e 2 [metros] de cada passeio. Isso 

aí você conhece, né? [Sim] Essa pista aí tem sete metros de pista e dois 

metros e meio de cada lado [se referindo a sua calçada]. Sergio Mendes teve 

aqui e eu falei com ele, você sabe comé que é. A Avenida José Carlos Pereira 

Pinto era uma pistazinha só. Era uma trilha de um lado e uma de outro. O 

capim roçava no meio e limpava o fundo do carro e a carroça de burro. Quando 
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vinha um carro, um tinha que se mover para o outro romper. Vê hoje, uma 

avenida tão importante.  [Hoje está bem pavimentada, é outra pista] É. Esse 

parque aqui cresceu muito quando Zezé Barbosa colocou o aterro na Lagoa do 

Vigário. Foi criticado pra daná... ‘porr..., vai acabar com a lagoa’. Ele fez, fez 

um manilhamento que ligou uma parte a outra. Foi o que cresceu este bairro 

aqui. É isso aí, rapaz. 

(Seu Manoel) 

 

 Conversar com Seu Manoel não foi muito fácil, pois ele sempre estava 

“ocupado” com alguma atividade, mas depois que consegui um primeiro contato, até 

bebemos uma cerveja. Foi apenas uma, pois ele, na ocasião do trabalho de campo, 

era um senhor de 84 anos, e um dos seus filhos, que possui um bar e mercearia no 

bairro, não apreciava que ele consumisse bebida alcoólica. Ele não foi o primeiro 

contato, mas a minha primeira entrevista. Eu o encontrei saindo do Bar de Dário em 

direção ao Bar de Saulo, seu filho. Estava cambaleando e com uma voz trêmula. Ele é 

alto e bem branco, mas na situação, estava com o rosto avermelhado. O interpelei e 

perguntei se podia entrevistá-lo, e ele disse que havia “tomado uns negócio” e que 

preferia falar comigo em outra ocasião. Eu já estava pronto para me despedir, quando 

ele começou a falar sobre o bairro. Liguei o gravador e começamos a entrevista.  

 A sua trajetória em Campos do Goytacazes começou quando ainda jovem, em 

1942, no Turfe Club, um bairro denominado como “proletário” no livro de atas da 

câmara de vereadores do município (Atas-36 1937 a 1948, p. 15). Seu Manoel disse 

que possuía uma fábrica de calçados na Rua Aquidabam e trabalhava na fábrica de 

tecidos com a mãe de um ex-prefeito de Campos que assumiu o cargo em 1988. Ele 

fabricava calçados e fornecia para alguns vendedores ambulantes que circulavam no 

Mercado Municipal, onde conheceu Francisco, esposo de Dona Janaína.  

 Seu Manoel nasceu na Lagoa Feia, em Ponta Grossa dos Fidalgos, na Baixada 

Campista. De acordo com seus relatos, seu avô tomava conta de escravos. Ele, 

quando jovem, foi para a “cidade” trabalhar na fábrica de tecidos. Trabalhando na 

fábrica de tecidos adquiriu competências técnicas para o exercício de atividades como 

de alfaiataria e a fabricação de calçados. A fabricação de calçados foi o que lhe 

conferiu capacidade de ser “dono do próprio negócio”. Possuía uma “fabriqueta” na 

Rua Aquidabam, na área central de Campos, que foi transferida para a “pracinha” de 

Custodópolis na década de 1960, quando se mudou para a localidade com a sua 

esposa e o filho mais velho. Os demais filhos nasceram no Parque Nova Campos. 

 Em um primeiro momento, morou de aluguel em um “bairro operário” na sede 

do município, mas a aquisição de um “cantinho para morar”, que pode ser traduzido 

pela “casa própria”, foi possível com a compra de um terreno “barato” em um bairro de 
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“expansão urbana2”, onde ele construiu uma “meia água”, um padrão de construção 

muito predominante no bairro. Seu Manoel Peçanha experimentou a transformação de 

um loteamento em bairro. O loteamento, que posteriormente veio a se chamar, não 

por acaso, Parque Nova Campos, é contíguo a Custodópolis. 

 Seu Manoel remonta uma série de situações nas quais o bairro ainda carecia 

de equipamentos urbanos básicos. No que diz respeito ao transporte público, este era 

realizado pelo que Seu Manoel chama de “lotação”. Esta modalidade de transporte 

cumpria a mesma função do “ônibus pirata” que Mamani (2004, p. 324) identifica em 

sua pesquisa. O “ônibus pirata”, em um trecho da fala do interlocutor de Mamani, era 

uma resposta à “debilidade” do transporte em Bangu, bairro de expansão da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. O caso destacado por Mamani faz menção a uma 

“alternativa” ao transporte “débil”. No caso de Custodópolis, no ano de 1947, quatorze 

anos antes da chegada de Seu Manoel ao bairro, o Guia Geral de Campos (Guia 

Geral, 1947, p. 121) destaca haver um serviço de micro-ônibus que atendia ao Parque 

Guarulhos e a Cidade de Palha, cujo ponto de partida era a Praça das Quatro 

Jornadas, área central do município. No mesmo período havia reivindicação do 

vereador Gentil de Castro Faria para que fosse ampliada a oferta de bondes em 

direção ao “Beco”, no caso, na margem direita do Rio Paraíba, naquele momento, 

denominado Turfe Club pelo vereador mencionado. O projeto de bondes, pelo visto, 

não atendia a margem esquerda, algo que ficou ao encargo dos ônibus apenas. 

 Mamani (2004) abre uma reflexão sobre a expansão do “transporte alternativo” 

como sendo inerente ao processo de expansão da região metropolitana do Rio de 

Janeiro.  O estabelecimento do diálogo entre a fala de Seu Manoel e a abordagem de 

Mamani - apesar deste ter feito um recorte da década de 1990 - é fundamental para 

estabelecer uma relação entre expansão urbana e a demanda pela oferta de serviços 

contíguos e esta, sobretudo, o de transportes. A questão do transporte tem uma 

centralidade tão importante no bairro que os que possuíam “ônibus de turma” tinham 

uma notoriedade elevada, pois dispunham do primeiro meio de transporte dos 

trabalhadores até as usinas de cana-de-açúcar.  

 A circulação é central nas falas de Seu Manoel. Não por acaso, pois esta 

estabelece comunicação entre os mercados, que Park (1948, p. 133) aponta como o 

“nascedouro das cidades modernas”. O bairro foi uma das vias de entrada de 

trabalhadores na cidade pelo fato deste estabelecer uma relação entre os moradores e 

os mercados, sobretudo, o de trabalho. Apesar de uma débil circulação, oferecia muito 

                                                           
2
 Este conceito fora mobilizado por Luiz Antônio Machado da Silva em 1971, quando este se debruçou 

sobre a relação entre o trabalho e a marginalidade em “favelas” e “bairros de expansão” urbana. Este 

último é caro neste trabalho, pois se relaciona intimamente com a minha situação de pesquisa. 
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mais possibilidades do que as localidades de origem, com uma baixa oferta de 

trabalho devido ao processo de concentração das ofertas de empregos e serviços na 

área urbana.  

Seu Manoel dá grande ênfase ao “aterramento” da Lagoa do Vigário3 por este 

estabelecer uma comunicação entre a Estrada do Calabouço e a ponte Barcelos 

Martins, que dá acesso ao Mercado Municipal (Mercado Público), local onde Seu 

Manoel colocava à venda os calçados fabricados por ele em Custodópolis. Cabe 

ressaltar que esta obra alterou significativamente a demografia da localidade, que 

passou a receber não somente migrantes da área rural do município, mas ainda, do 

Estado Espírito Santo.  

 Além do destaque dado a circulação possibilitada pelo transporte coletivo, Seu 

Manoel relatou experiências do momento em que o bairro fora calçado, na década de 

1990, na gestão do prefeito Sérgio Mendes, jornalista que ocupou o cargo de 

executivo entre os anos de 1993-1997. De acordo com Seu Manoel só havia “rua 

calçada na pracinha” de Custodópolis e o Parque Nova Campos foi um loteamento 

que só possuía ruas traçadas, sem nenhuma estrutura. Ele relatou em uma conversa 

que tivemos no Dario´s Bar que Seu Francisco sempre comentava com ele que eles 

“saíram de uma roça para outra”. Ele questionou, inclusive, que este comentário era 

                                                           
3
 Com relação ao aterramento da Lagoa do Vigário, Souza (2009, p. 38), em seu trabalho dissertativo, 

coletou um relato do prefeito José Carlos Vieira Barbosa, o qual sinto necessidade de citar na íntegra para 

complementar a afirmação de Manuel Peçanha sobre a relação entre o aterramento e o crescimento do 

então distrito de Guarus. Segue o relato: “Na época em que o a linha férrea vinha de Vitoria, esta, tinha 

como estação final o distrito de Guarus, e muitas pessoas que vinham para Campos em busca de emprego, 

acabavam ficando em Guarus, aumentando a população. A classe media alta vivia no centro da cidade, já 

os mais desfavorecidos tinham suas casas em Guarus, principalmente próximo a Lagoa do Vigário.  

Havia muitos moradores na margem esquerda da lagoa, e estes, reclamavam bastante quando tinham que 

fazer compras em farmácias, açougues e mercados, pois tinham que margear toda a lagoa para chegar ao 

comercio local de Guarus.   

 Tendo sido procurado por vários moradores locais a época em que foi prefeito pela primeira vez (1967-

1970), resolveu tentar solucionar a demanda. Dirigiu-se ao DNOS, órgão responsável pelas lagoas e pediu 

autorização para fazer uma ponte fixa que pudesse servir para a travessia, autorização que foi negada pelo 

DNOS. Mesmo assim, com o intuito de favorecer a população que vivia na margem esquerda da lagoa, 

“Zezé Barbosa” conseguiu fazer uma ponte móvel com tambores infláveis que conseguiu junto ao 

Exercito, e dessa forma, os moradores quando necessitavam atravessar, utilizavam esses tambores. Com o 

fim do mandato, houve nova eleição e o vencedor foi Dr. Rockfeller Felisberto de Lima (1971-1972). Em 

sua gestão, foi iniciada a construção de uma ponte de madeira sobre a Lagoa do Vigário, porem, no final 

da obra, a ponte não resistiu e caiu, tendo sido levada para o meio da lagoa. Nessa ocasião, “Zezé 

Barbosa” foi ate o DNOS questionar a obra do atual prefeito, uma vez que houvera sido negada a ele 

quando solicitado, e não obteve êxito na resposta. 

Na gestão seguinte, “Zezé Barbosa” foi eleito e iniciou o processo de urbanização no distrito de Guarus, 

inclusive com o aterro da lagoa para beneficiar os moradores da margem esquerda. Ele informou que foi 

muito difícil a conclusão do aterro, pois o solo era muito “fofo” e não ajudava a fixar as manilhas. Porem, 

após muitas tentativas, foi possível terminar a obra. A população da margem esquerda da lagoa ficou 

muito feliz, e iniciou o processo de urbanização. Só não esperava que as pessoas fossem invadir a 

margem da lagoa e que fossem jogar lixo e esgoto na mesma. Minha intenção era ajudar a população a se 

deslocar, e não criar área para construção irregular. A água da lagoa já foi azul, hoje, esta muito poluída.” 
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utilizado jocosamente em situações vividas do “lado de lá”. Para rebater este 

comentário ele aciona a posse da casa própria como um princípio de equivalência. “É 

na roça, mas é minha, não pago aluguel [, pois] aluguel come juntinho com você ali, 

todo mês!”.  

 Seu Manoel chega à Custodópolis quando o bairro está em uma nova fase de 

urbanização, em que as atividades laborais dos novos moradores não são mais 

estritamente relacionadas ao setor agrícola. O bairro, a partir da década de 1940, 

antes da chegada de Seu Manoel, ganha novos delineamentos. As Terras de Custódio 

não são mais referenciais inteligíveis. Novos enquadramentos foram constituídos pelos 

novos moradores ligados diretamente a um mercado de trabalho urbano. As 

declarações sobre as atividades presentes no bairro passam a caracterizá-lo como 

constituído por trabalhadores manuais, com algumas exceções de professores que 

lecionavam no bairro ou em outras áreas da cidade, um deles é o caso do Professor 

Gentil de Castro Faria.   

 Seu Manoel não mora em Custodópolis propriamente, mas no Parque Nova 

Campos, o que não quer dizer que ele não esteja associado à Custodópolis. Ele 

participou da formação do Campo do Grêmio, da compra da sede da União da 

Esperança, e ainda relata que ele e Seu Nogueira teriam participado de um 

“movimento” de mudança do nome do bairro de Cidade de Palha para Custodópolis. 

Seu Manoel, ao relatar sobre a mudança do nome do bairro, evidencia uma ação 

política que eu compreendo como um processo de “limpeza moral4” pelo qual o bairro 

estava passando com a chegada de novos fluxos migratórios.  

 No tocante ao processo de mudança de nome do bairro, Seu Manoel, 

juntamente com Seu Nogueira, declarou terem ido até o então prefeito Rockefeller 

Felisberto de Lima, que ocupou o cargo executivo de 1964 a 1966, e pediram a ele 

que fosse dado um novo nome ao bairro. Esta experiência fora relatada tanto por Seu 

Manoel, quanto por SS. Se formos às informações disponíveis em periódicos da 

época, iremos perceber uma “contradição” na declaração de ambos. A notícia a seguir 

destaca um processo de mudança que já estava sendo realizado no ano de 1947, 

antes mesmo da chegada de Seu Manuel ao bairro: 

                                                           
4
 Machado da Silva (2008, pp. 23-24).   

Anais III Encontro PDPP -  Página 209



19 
 

 

Figura 2 : Gratidão Popular da Cidade de Palha.  

Fonte: “A Noite”. 

 

  

A figura acima (2) faz menção a um processo anterior a chegada de Seu Manoel ao 

bairro, porém, uma mudança de nome oficial não é incorporada do dia para a noite. Os 

próprios periódicos que utilizei nesta pesquisa utilizavam o nome Cidade de palha, e 

quando mencionavam Custodópolis, acompanhavam o nome da seguinte expressão: 

“mais conhecida como Cidade de Palha”. No entanto, a iniciativa de Seu Manoel e de 

José Dias Nogueira visava efetivar a mudança do nome social do bairro, não apenas o 

“oficial”. Alterar o nome social do bairro era um processo para efetivar a limpeza moral 

que os novos moradores do bairro idealizavam. 
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Algumas situações do bairro são relembradas não apenas pelas memórias 

acionadas nas entrevistas, mas constam ainda nos sambas enredos da Escola de 

Samba União da Esperança, como a melodia a seguir:  

 

 

Cidade de Palha (Custodópolis) 

 

Custodópolis 

Vai caminhando em paz 

Foi cidade de palha 

Há muito tempo atrás 

 

Havia jongos 

Havia bailes 

Folia de reis e quadrilha em seu passado 

O cine teatro percorrerá sempre lembrado 

 

Tenho saudades 

Do meu estádio lagoinha 

Onde eu gostava de ver meu come gato jogar 

Era um time aguerrido 

Meu come gato querido 

Me fazia vibrar 

 

Confiando no bom treinador 

José Dias Nogueira 

Eu ficava sentado tranquilo  

Na sombra da mangueira 

 

Também é forte 

Nosso esporte atual,  

Pois tem jogos numa tarde divinal. 

 

Bairro de comércio 

Bem ativo da escola de samba 

Que é motivo de minha inspiração 

Que bela praça, com marquise e orelhão 

 

Avante nossa juventude estudantil 

Formando o futuro do Brasil 

Neste bairro de amor e emoção 

Existem igrejas de várias religiões 

 

E para aumentar o cenário 

Tem o centro social universitário.  

 

Hino de Custodópolis 

Autor: Milton Ribeiro do Nascimento (Neguinho) 
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 Esta música, que foi samba enredo da Escola de Samba, é mobilizada por 

moradores “mais antigos” como uma referência das memórias do bairro. Esta foi dada 

a mim por Margarete. Quando acabou a nossa primeira entrevista, ela me prometeu 

escrever os sambas que ainda guardava em sua memória. Além desse, ela escreveu 

mais dois. Durante a entrevista com SS ele interrompeu a fala para pegar uma folha 

xerocada com o mesmo samba. O samba se tornou uma narrativa sobre o bairro.  

 O referido samba possibilita a compreensão do “cenário” do bairro encontrado 

por Seu Manuel e Seu Francisco, um bairro com marquise no ponto de ônibus, e 

telefone público chamado de “orelhão”, dois elementos importantes de comunicação. 

As casas de palha começaram a ser substituída por novos referenciais. O bairro 

passou a ser relatado como possuidor de equipamentos, não como aquele cercado de 

canaviais apenas. O Centro Social Universitário, reconhecido como CSU pelos 

moradores, é mencionado como um novo elemento presente no “cenário”. A referência 

ao Centro Social Universitário evidenciou uma disputa política presente na localidade, 

como destaca o relato a seguir:  

 

Isso, eu fui cobrado por alguns cabos eleitorais da época, políticos... Que eu 

devia tirar isso do samba. Não vou citar nomes aqui, porque aí falavam de um 

[político]... Nunca, eu não avisava não: vou falar de seu fulano, seu. Veja que 

eu só citei o nome aqui... Oh, rapaz, eu cortei o samba, cortei o samba, esqueci 

de falar do José Dias Nogueira. Então eu citei aqui o José Dias Nogueira que já 

não estava mais entre nós. A minha intenção não era falar de quem fez o 

centro social, né? [Por] isso me chegam muitos políticos às vezes: “ah você 

falou do centro social, isso é obra de fulano de tal...”. Eu não tava fazendo 

campanha, eu tava falando do bairro, entendeu? [grifo meu] 

[Pretinho] 

 

Esta situação põe em evidência um repertório que se fez presente no bairro 

desde a sua formação, o “conhecimento político”. Este “conhecimento”, mediado por 

instituições presentes no bairro, foi importante para inseri-lo em uma ampla agenda de 

oferta de serviços, alguns já destacados por Pretinho. Ao final dos anos 1960, em um 

processo lento, o bairro começa a receber investimentos que contemplou não apenas 

a população concentrada no entorno da praça, mas ainda, nos bairros contíguos. Seu 

Manoel, ao mencionar o serviço de energia no período de sua chegada, relata que 

“puxavam um fio do Rotary” até o Parque Nova Campos para terem acesso à luz 

elétrica. Seu Manoel relatou ter ficado nove anos sem luz. A iluminação das casas era 

garantida por “lamparinas de querosene”. No tocante a aquisição de postes de luz 

para o Parque Nova Campos, Seu Manoel relatou que os conseguiu em uma situação 

na União da Esperança, quando encontrou com um político local.  Vejamos a seguir:  
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Seu Manoel: A luz aqui na época, eu era presidente da União da Esperança, a 

luz ali na pracinha era no Rotary. O Rotary era pequenininho, não é aquele 

Rotary de hoje não. Aí tava na época de eleição, 1970, Aí o [candidato] 

passou... Passou ele e o secretário de energia elétrica, naquela época era 

Comissão Central de Macabú.  

Candidato perguntando ao Seu Manoel: ‘Neguin, tá precisando alguma coisa 

de mim ae?’  

Seu Manoel: Não, não estou precisando não... PERAÊ... Eu tô sem luz aqui, 

eu moro aqui no Parque Nova Campos.  

Candidato: ‘Vamos lá vê. Aqui, segunda feira eu passo com vocês aqui.’  

Seu Manoel: O engenheiro falou: “[candidato], lá não tem material para botar 

luz aqui”. Esse poste ali [se referindo ao poste que fica em frente a sua 

residência] é lá do Parque São José, ia botar luz no Parque São José. E 

quando eu puxava luz do Rotary pra cá, ia chegar para mim uma lamparina, 

pois todo mundo puxava luz pra ‘vim’ pra cá. Candidato falou: ‘Tira o material lá 

do Parque São José pra botar aqui. ’ Eu tava com a minha casa instalada, com 

[candidato] e ele disse: ‘aqui, quarta feira você vai ter luz aqui’. AI, MEU DEUS! 

Nove anos que eu fiquei sem luz aqui. Ahhh, rapaz... Sexta feira eu fui lá e 

comprei uma televisão. Uma TV de quatro pé. A casa ficava cheia de criança. 

Olha ali os dois postes ali oh. O ‘menorzinho’. Mudou há pouco tempo.  

  

Até aqui pudemos observar os diferentes momentos experimentados pelo bairro, bem 

como, seus novos delineamentos na medida em que novos grupos ocupavam o mesmo. Os 

atores que tinham acesso aos políticos locais se aproximam do que Machado da Silva 

denominou burguesia favelada (2011 [1967], p. 702). Este conceito fora cunhado na década de 

1960, quando o autor realizou uma reflexão sobre as diferenciações existentes entre 

“moradores de favela”. Em Custodópolis os que possuíam conhecimento político passaram a 

possuir notoriedade
5
 em relação aos demais moradores por possuírem capacidade de 

captarem recursos para o bairro, mas, ao atravessarem a ponte para o outro lado, são 

ordinários ou desqualificados por não possuírem uma reputação ampla na cidade. O notório de 

Custodópolis se torna apenas um “morador de Guarus” ao atravessar a ponte, no caso 

específico de Seu Manoel Peçanha, “rato” e “morador da palha”, como destacarei mais à 

frente. 

Além do trabalho de Machado da Silva, posteriormente, em uma pesquisa de referência 

sobre bairros de expansão urbana de Lícia Valladares descreve a relação de “cabos eleitorais” 

com políticos, cujo objetivo era alcançar “proteção e garantias contra forças hostis” à favela 

(1978, p. 27). Lembrando que o próprio Machado da Silva (op. cit.) já sinalizou que este fato 

não ocorre exclusivamente nestas regiões, mas também em bairros de classe média alta. 

No caso do Seu Manuel, comerciante do bairro, este possuía provas que lhe conferiam 

um status de grande em relação aos demais moradores do bairro, do ponto de vista de um 

ordenamento ancorado na noção de cité cívica de Boltanski e Thévenot (1991), pois deixa de 

                                                           
5
 No tocante a noção de notoriedade, Blanc (2013), em uma pesquisa realizada em um contexto de uma 

cidade pequena, identificou as cadeias de reputação e seus respectivos membros como notórios, 

sobretudo, para estas cadeias. Os notórios são aqueles que têm valor elevado em uma dada cadeia de 

reputação, que eu traduzo aqui por grupo. A notoriedade usada aqui pode ser comparada ao status de 

prestígio de Goffman (1988). 
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ser um ator singular para tornar-se um porta-voz, aquele que exerce funções de “utilidade 

pública”. 

 O “conhecimento político” presente no repertório de Seu Manoel pode ser traduzido 

por uma relação direta com políticos locais, o que Machado da Silva denominou “conchavos 

entre representantes e candidatos” (op. cit. p. 704). No caso da aquisição da luz elétrica para o 

bairro, esta é mediada pela União da Esperança, que neste caso, não é uma instituição que 

deve compreendida apenas pelo lazer, mas ainda como uma mediadora de recursos para o 

bairro. Portanto, um ator não humano que integra o repertório de objetos de uma cité cívica.   

Sobre a escola de samba e a política, Leeds e Leeds (2015, p. 172) fazem a seguinte 

consideração:  

É preciso ter visto a súbita chegada e a igualmente súbita saída de candidatos, 

deputados, funcionários estatais (como Lutero Vargas, filho de Getúlio, no 

Jacarezinho e na Mangueira, e o Governador Negrão de Lima e a secretaria de 

Serviços Sociais do Estado da Guanabara, Hortência Abranches, também na 

Mangueira) em ensaios, cerimônias e festas da escola de samba. 

  

 Neste caso, os autores, além de tratarem de uma atuação política por meio das 

atividades realizadas no interior da escola de samba, conferem a esta um papel 

importante no que toca a sua capacidade de organização – garantida em meio a 

disputas internas bem acirradas -, uma vez que esta confere a localidade, bem como a 

própria escola, o que os autores chamam de “moralidade”; neste caso a elaboração de 

uma reputação que tem um amplo alcance, que incide fortemente na inserção da 

agremiação no repertório de objetos da política local. 

Outra situação relatada por Seu Manoel Peçanha em uma conversa de esquina 

foi o processo de aquisição de recursos para o aterramento do Campo do Grêmio e a 

construção da sede, como veremos a seguir, em um trecho de meu relato de campo:  

 

[...] Após falarmos sobre a Estrada do Nogueira, começamos a conversar sobre 

o Grêmio. Ele disse que, nem ele, nem Lauzinho, estão podendo ir lá, pois 

estão velhos. Disse ainda que foram eles dois que fundaram o campo, e se 

continuar do jeito que está, terão que entregar o campo para a prefeitura. Ele 

reclamou sobre o novo grupo que está à frente do time, que “está se achando 

dono daquilo lá”. Ele reclamou ainda, da nova diretoria ter tirado as fotos e 

placas que ficavam na parede. Falou, com um ar exaltado, que irá lá a um 

domingo qualquer, e colocará em cima da mesa o seu título de sócio 

proprietário.  

Após falar sobre isso, me disse como foi a fundação do estádio. Segundo 

relatou, juntamente com Lauzinho, conseguiu apoio para aquisição do terreno 

e, futuramente, construção da sede. O campo era chamado de lagoinha, pois 

era uma “baixada” e ficava com água após as chuvas. Como o terreno era em 

uma área baixa, tiveram que fazer o aterramento. Na gestão do prefeito 

Rockfeller de Lima, eles dois conseguiram que os caminhões da limpeza 

pública depositassem “lixo” no terreno para dar início ao aterramento. [Manoel] 

disse que todos diziam que o lugar era um chiqueiro de porco, pois era lugar de 

depósito de lixo. Após a colocação de lixo, [Milton] Bárbara, que no momento 
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era chefe do departamento de estrada e rodagem, conseguiu terra para colocar 

por cima do lixo e, finalmente, fazer o aplainamento do terreno.  

Com o campo aterrado – lembrando que o campo já era utilizado antes disso– 

eles começaram a organizarem-se para a construção da sede. De acordo com 

Seu Manoel, ele foi à Distribuidora Mercantil e comprou Geladeira, radiola, 

fogão, bicicleta, dentre outros prêmios. Ele começou a vender cartelas de bingo 

nos estabelecimentos comerciais do bairro, onde ficavam dispostos alguns dos 

prêmios. Em seu Argeu ele deixou um, em Manoelzinho deixou outro... Ele 

disse que muita gente falou que não ia dar certo, inclusive, [Lucemir], que não 

apoiou a iniciativa. Ele, com ar de alegria e lágrima nos olhos, disse que, com 

menos de um mês faltando para a realização do bingo, eles já haviam vendido 

todas as cartelas. “O bingo foi um sucesso!”. E depois, com o “sucesso” do 

bingo, “todo mundo chegou pra perto querendo aparecer”, inclusive, o “pessoal 

de [Leucemir]”, “que não ajudou em nada”. Ele disse que não deu muita 

confiança para o pessoal que queria aparecer depois do sucesso do bingo. 

Eles conseguiram angariar fundos para a construção da sede, e o nome do 

estádio passou a ser o do pai de falecido Bacalhau (Edinho), que participou do 

processo. O pessoal de [Leucemir] não gostou, pois eles queriam colocar o 

nome de gente dele, mas seu [Manoel] “barrou” e não deu “confiança”. 

(trecho da nota de campo do dia 15 de novembro de 2015) 

 

 O Campo do Grêmio é um dos muitos exemplos da “vida política” do bairro, 

que sempre foi mediada por instituições que sequer eram concebidas para esses fins. 

A capacidade de associação mediada por instituições sejam elas quais forem, acaba 

construindo uma agenda que ultrapassa a atividade fim da organização. O campo de 

futebol é um equipamento de utilidade pública no bairro, portanto, estruturá-lo é 

equivalente à realização de uma obra pública de melhoria na localidade.  

No caso específico de Seu Manoel, podemos pensar nos atores não humanos 

como integrantes desse processo de desqualificação da localidade. As casas de palha 

eram integrantes de um repertório de objetos da moralidade sertaneja que, em 

conjunto com as demais situações, delineavam moralmente a localidade. Uma casa de 

pau a pique com telhados de palha trazia consigo elementos materiais que se fazem 

presente no estilo de vida sertanejo. Seu Manoel, logo que chegou ao bairro, 

“construiu” “uma meia” água de alvenaria com telha francesa, portanto, “não morava 

na palha”, e ainda assim, sentia-se confrontado constantemente na “cidade”, o que o 

levava a realizar uma limpeza moral com a finalidade de fornecer provas de que ele 

era um morador da “mesma cidade” daqueles que desqualificavam o seu bairro.  

A sua atuação política foi um dispositivo de limpeza moral, pois as instituições 

nas quais atuou acabou possibilitando a circulação de moradores de outras áreas da 

cidade no bairro. O Campo do Grêmio, por exemplo, foi utilizado pelo time do 

Americano Futebol Clube6 (AFC) quando este estava sem estádio. O campo do 

                                                           
6
 Trata-se de um dos principais times do município que disputa campeonatos em nível Estadual.  
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Grêmio tem hoje uma função importante no bairro, devido a sua capacidade de 

promover a circulação de moradores de outras localidades da cidade em um bairro 

passa a ser tomado como centralizador de determinadas atividades.  

 

 

Considerações finais 

 

Seu Manoel deve ser pensado a partir de um contexto definido por uma forte 

atuação política.  Na fábrica de tecidos7 onde trabalhou havia uma “célula” do PCB, 

neste caso, uma organização entre trabalhadores que discutiam ações do Partido 

Comunista. Esta fora visitada por Prestes no ano de 1945 (Gomes, 2000, pp. 51-52). 

Neste caso, havia um forte engajamento por parte de alguns dos trabalhadores da 

fábrica em ações políticas cujo fim era a causa operária. Seu Manoel não se 

autodenomina membro do PCB, inclusive, membro de nenhuma sigla. Os partidos 

defendidos por ele são: União da Esperança e Grêmio, segundo suas próprias 

palavras. Estas instituições foram e ainda são importantes espaços de mobilização, 

pois tem a capacidade de reunir alguns moradores do bairro em favor de um interesse 

comum e, por mais que não sejam capazes de mobilizar todos, conseguem recursos 

que beneficiam todos os moradores. Neste caso, uma simples reforma no estádio de 

futebol pode incidir sobre o bem de todos os moradores do bairro. 

 Os comerciantes do bairro, como as próprias famílias tradicionais (Blanc e 

Autor, no prelo) da cidade de Campos dos Goytacazes, ou mesmo a sociedade 

campista (Cunha, 2007), eram responsáveis pela monopolização dos recursos via 

“conhecimento político”. A garantia de recursos para o bairro se dava em uma relação 

pragmática de troca, na qual os recursos eram obtidos mediante a capacidade de 

“ganhar votos” para o candidato. Portanto, período eleitoral era extremamente 

valorizado, seja pelos mais velhos, na aquisição de recursos para si ou para o bairro, 

seja pelos mais jovens, cujo pedido poderia ir desde uma bola nova ou uniforme para 

o time de futebol. Nessa situação, a capacidade de cumprir uma promessa feita tem 

mais relevância do que a própria filiação partidária do candidato. O que está em jogo é 

a obtenção de recursos. Machado da Silva (2011, p. 716) trata esta atitude não como 

uma ingenuidade ou inabilidade, mas como “realista”, uma vez ser “orientada por 

                                                           
7
 Com relação a um movimento operário presente nas fábricas de tecidos, Lopes (1988, p. 327) em seu 

trabalho de doutoramento destaca para um movimento que ele denomina “microfísica da resistência” 

surgido no interior das fábricas após um processo de reorganização da produção que se deu ao final dos 

anos 1940. Os referenciais teóricos mobilizados pelo autor não são os meus, porém, seu rico material 

empírico muito contribui para uma reflexão acerca de possíveis enquadramentos cognitivos presentes no 

contexto das fábricas de tecidos, o que não foi muito diferente em Campos.  
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resultados em curto prazo”. Estes acessos, no caso estudado, são mediados pelas 

lideranças compostas pelas famílias antigas no bairro, pois estas, em alguma medida, 

têm mais acesso as instituições locais. 

 As “famílias antigas” do bairro possuíram um acesso diferenciado aos recursos 

políticos e de moradia, uma vez ocuparem as principais ruas de acesso ao bairro, que 

por sinal, são as que apresentam melhor pavimentação. Inclusive, quando Seu Manoel 

se refere ao calçamento da rua, destaca que a largura de sua calçada fora maior do 

que a dos demais moradores. O acesso aos recursos é diferenciado entre os 

moradores do bairro. Ser parte de uma família antiga e ter conhecimento político são 

recursos importantes na escala de valores do bairro.   

Esses recursos de diferenciação não são privilégios das denominadas famílias 

tradicionais da “margem direita”, ocorrem em diferentes gradações. Esta constituição 

não se dá via poder aquisitivo somente, mas também a partir de uma moralização do 

território ocupado. O antigo capataz, pai de Ângela, também proprietário do Armazém 

do bairro e os comerciantes do bairro com “conhecimento político” passaram a 

constituir as famílias tradicionais do “bairro de operários”. A reputação, neste caso, 

está vinculada a capacidade de realizar ações de “utilidade pública”, e o comércio, 

neste caso, é parte do repertório de objetos para esse fim na localidade. 
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Resumo

O estudo pretende compreender o impacto de um projeto social no cotidiano de crianças e
adolescentes das periferias do município de Vitória-ES, notadamente na região do bairro
São Pedro. O projeto social denominado Formação em Dança (FORDAN) é uma extensão
universitária da UFES e desenvolve atividades de formação de dançarinos e músicos sem
perder de vista a formação política para a cidadania, tendo em mente emancipar os sujeitos
daquele contexto, por meio da expressão artística e da ação política, além de atividades
relacionadas à discussão sobre as violências presentes naquele contexto. Deste modo, o
que motiva a investigação é examinar em que medida as ações da instituição impactam o
cotidiano dos atores participantes, no sentido da construção de consciências críticas. Uma
contribuição do trabalho será descrever  quais  tipos de participação social  e  política,  no
sentido  não-institucional  sobretudo,  foram concretizadas  por  meio  das  experiências  dos
sujeitos no FORDAN. Trata-se de um estudo em andamento. Para tanto, lançamos mão de
uma metodologia qualitativa, a qual utilizará como instrumento entrevistas semi-estruturadas
junto aos participantes do projeto e equipe técnica. 

Palavras-chave: adolescentes; participação; violência.
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Introdução

No  começo  do  século  XX  verificamos  no  Brasil  o  início  dos  processos  de

industrialização  e  urbanização,  o  aumento  súbito  da  população  em  cidades  como  São

Paulo, a inserção precária das camadas populares no mundo do trabalho e o agravamento

da pobreza. Nesse contexto, as famílias urbanas pobres trabalhavam, e quando os filhos

não estavam inseridos nesse mercado também não eram assistidos por instituições, tais

como a escola. Esse estado de coisas fez com que crianças e adolescentes ficassem pelas

ruas  em  busca  de  diversão  e  sustento,  provocando  a  preocupação  social,  pois  eram

refratários à ordem estabelecida, insubordinados com suas travessuras e, eventualmente,

protagonistas  de atos ilícitos.  Assim,  o adolescente das camadas urbanas pauperizadas

passou a ser percebido como um tipo social  “perigoso” (BATISTA, 2003; PAULA, 2015).

Desde meados dos anos 1970, com o aprofundamento do fenômeno da violência urbana,

adolescentes e jovens (em geral afrodescendentes e do sexo masculino) constituem o grupo

mais vitimado pelos homicídios. Nesse sentido, é o segmento mais exposto às situações

violentas. As áreas de moradia desses agentes, as periferias urbanas, são representadas

socialmente  como  o  lugar  produtor  de  seres  inferiores,  de  onde  emergem  “pivetes”  e

“bandidos”. Desse modo, os morros, vilas e favelas são termos associados à violência e à

criminalidade. Segundo Rosa (2014), os jovens destes locais, sobretudo do sexo masculino,

são desde muito cedo vistos como pretensos “bandidos”. Quando efetivamente estes jovens

se envolvem em algum ato definido como delituoso, o lugar de moradia, bem como suas

condições  socioeconômicas  pesam  contra  eles,  agravando  sua  “capacidade  delitiva”.  

Notamos, dessa maneira, por meio dos índices de homicídio no Brasil, que o direito à

vida, conquanto seja o mais elevado,  é desigualmente distribuído; considerando que um

jovem, residente das áreas periféricas urbanas, tem mais chances de sofrer violência letal

do  que  outro  jovem  oriundo  das  classes  média  e  alta.

À vista disso, pretendemos compreender o impacto de um projeto social no cotidiano

de crianças, adolescentes e jovens das periferias do município de Vitória-ES, notadamente

na região do bairro São  Pedro1.  O projeto de extensão universitária Formação em Dança

(Fordan) desenvolve atividades de formação de dançarinos e músicos sem perder de vista a

formação política para a cidadania, tendo em mente emancipar os sujeitos daquele contexto,

1 A região de São Pedro está localizada na porção noroeste da Ilha de Vitória junto a um dos canais
do estuário do Rio Santa Maria (Canal de Vitória) e adjacente a Rodovia Serafim Derenzi, estando
a uma distância de 4 km do Centro da Cidade. O assentamento de São Pedro iniciou-se em
meados  dos  anos  1970,  com a  ocupação  de  uma  área  de  mangue  por  famílias  que  lá  se
instalaram de maneira humilde e precária, em barracas de lona, por exemplo. O local era uma
alternativa para migrantes pobres,  os quais  foram atraídos,  parcialmente,  pelos denominados
“Grandes Projetos” industriais que se constituíram nesse mesmo período histórico no estado do
Espírito Santo. O bairro foi criado pela Lei 2.959/82. Veremos mais detalhes sobre o bairro ao
longo deste trabalho. 
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por meio da expressão artística e da ação política. Além de formar músicos e dançarinos, o

projeto discute através de suas atividades, temáticas concernentes à violência presente no

cotidiano dos atores. O impacto do projeto no cotidiano é entendido, aqui, em termos do

desenvolvimento  de  uma  consciência  cidadã,  especificamente  no  que  se  refere  ao

aprendizado dos direitos de cidadania e ao estímulo à participação social e política. O que

motiva  a  investigação  é  examinar  em que  medida  as  ações  da  instituição  impactam o

cotidiano dos atores participantes, no sentido da construção de consciências críticas, que

problematizem o contexto social (de exposição à violência) em que estão inseridos, a fim de

buscarem a transformação deste. 

Uma contribuição do trabalho será descrever quais tipos de participação social  e

política, no sentido não-institucional sobretudo, foram concretizadas por meio da experiência

dos sujeitos no Fordan.  Desde que o projeto se propõe a intervir  na formação social  e

política dos participantes (para além da dimensão artística), tendo em conta o contexto em

que estão inseridos, cabe-nos compreender a partir da percepção destes participantes, em

que medida tal formação tem contribuído para a efetivação de canais de participação social

e  política.  Trata-se  de  um  estudo  em  andamento.  Para  tanto,  lançamos  mão  de  uma

metodologia qualitativa, a qual utilizará como instrumento entrevistas semi-estruturadas com

os participantes do projeto, bem como com a equipe técnica envolvida. 

1.  A  situação  das  crianças,  adolescentes  e  jovens  pauperizados  urbanos:  os

engajamentos no “mundo do crime” 

Nos  bairros  socialmente  estigmatizados,  localizados  em  geral  nas  periferias  das

grandes cidades brasileiras, adolescentes e jovens são assassinados com uma frequência

que já  não causa tanto  espanto na sociedade.  Em verdade,  essas vidas  são  matáveis

(MISSE,  2010). Ou  seja,  são  mortos  que  já  eram  considerados  mortos  no  plano  da

gramática moral que orienta os habitantes da cidade. Quando um adolescente é vítima de

homicídio  em  um  bairro  periférico  a  indignação  não  é  a  mesma do  que  se  fosse  um

adolescente  de  um  bairro  das  camadas  média  e  alta  da  população,  por  exemplo.  O

adolescente assassinado é considerado de antemão como um “bandido”, alguém que, no

limite, merecia ser morto, a despeito de o direito à vida ser garantido formalmente a todos no

Estado brasileiro. Assim, dizemos que o direito à vida é desigualmente distribuído.

Freire (2010), em seu trabalho acerca da sociabilidade urbana na cidade do Rio de

Janeiro (RJ), reflete sobre os repertórios da “violência urbana” e os “direitos humanos” por

meio de quatro tipos de coletivos, a saber, moradores de condomínios fechados, policiais

militares, advogados que atuam em defesa dos direitos humanos e familiares de vítimas de

violência  policial.  A partir  desse  estudo,  a  autora  aponta  evidências  de que  existe  uma

gramática  de  sociabilidade  que  não  assume  como  óbvio  o  pertencimento  de  todos  os
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moradores da cidade a uma humanidade comum, a isso Freire (2010) denomina de “regime

de desumanização”. 

A autora examina as formas de coordenação que sustentam a sociabilidade no RJ,

inspirando-se  nas  abordagens  sociológicas  pragmatistas  francesa  e  norte-americana,

contudo sem aplicá-las rigidamente aos contextos urbanos das cidades brasileiras. Nesse

sentido, reflete acerca das maneiras particulares segundo as quais alguns dos atores se

coordenam e coordenam suas ações e, por isso, declara que tais coordenações não podem

ser  analisadas  somente  à  luz  dos  regimes  de  ação  propostos  pelos  teóricos  sociais

Boltanski e Thévenot.  Para Feire (2010), é preciso contextualizar os regimes de ação (em

especial, os regimes de  justesse,  de justiça e de violência) nas situações de definição do

problema da “violência urbana”. Desse modo, como dito acima, a autora postula o conceito

de “regime de desumanização”. Vejamos nas palavras dela: 

o regime de violência apreende uma ordem ilegítima na qual os seres não
são passíveis de serem incorporados a uma humanidade comum e, neste
sentido, as ordens de grandezas que distribuem uma situação não são mais
reconhecidas. Enfrentam-se meras forças. A metafísica da violência inviabiliza
a ordenação de seres em uma humanidade comum e,  por este motivo,  o
regime de violência torna-se um regime do injustificável, da guerra, e se opõe
ao regime de justificação (FREIRE, 2010, p.120).

Portanto, a situação da “violência urbana” faz com que se enfrentem meras forças,

numa guerra, em que o outro é “desumanizado”, a vida humana se torna banal, mas não

qualquer vida. Porém, Freire (2010) discute que não se trata, meramente, de um “regime de

violência”,  porque  este  poderia  explicar  estados  de  guerra  e  de  exceção,  mas  não  a

sociabilidade das metrópoles brasileiras, embora esta seja afetada por situações de recurso

à força. Trata-se, portanto, de um “regime de desumanização”, o qual é caracterizado por

uma  metafísica  que orienta  uma gramática  de justificação pública,  a  qual  busca extrair

certos seres de uma humanidade comum. 

No início do ano de 2017 foi possível verificar uma evidência neste sentido, isto é, da

“desumanização” de determinadas vidas. Durante o período o qual ficou conhecido como

“crise  da  segurança  pública”  no  estado  do  Espírito  Santo2,  em função  de  protestos  de

familiares de policiais militares, aproximadamente 200 pessoas foram vítimas de violência

letal.  A maioria  dos  assassinados era  do sexo masculino,  de pele  parda e  morava nos

bairros periféricos da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), quer dizer, o mesmo

perfil dos que, tipicamente, mais sofrem com a mortalidade violenta (CERQUEIRA, et al.,

2016;  DADALTO  e  RODRIGUES,  2015).  Em  meio  à  catástrofe  urbana,  foi,  num  certo

sentido, comum notarmos comentários nas redes sociais, em sites de notícias e pelas ruas

2 Informações acessadas pelo site de notícias G1 ES. Acesso em 19 de abril de 2017. Disponível
em:  http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/02/sobe-para-173-o-numero-de-mortes-
violentas-durante-crise-no-es.html 
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de pessoas as quais diziam,  resignadamente, que “só morriam bandidos”. Dessa forma, a

indignação não era proporcional a dimensão da tragédia, tendo em mente o fato de que as

vítimas eram concebidas como “menos humanas”, “eram bandidos”, “os que podem morrer”.

Não é exagero afirmar que muitas pessoas se declaravam, inclusive, aliviadas por esses

assassinatos, pois, em tese, significava que a cidade, o estado, estaria, por conseguinte,

“limpo da bandidagem”. Isso pode ser sintetizado na frase “bandido bom é bandido morto” -

declaração que pôde ser ouvida no contexto da pesquisa de Freire (2010) sobre violência

urbana no RJ e direitos humanos. 

Com efeito, refletimos acerca desse estado de coisas a partir do estudo de Jussara

Freire (2010, p.120),  quando a pesquisadora defende que o “regime de desumanização”

pode ser  uma chave analítica para compreendermos modelos  de coordenação que não

compõem regimes de exceção, mas uma regimização  cujas principais tensões surgem da

aproximação  entre  situações  de  recurso  à  força  estatal  com  situações  em  que  a

publicização e o acesso ao espaço público orientam as rotinas dos seres. Em suma, no

“regime de violência”  a inumanidade é dada enquanto no “regime de desumanização” é

questionada  a  humanização  dos  seres  (a  qual  não  é  constantemente  negada).  Assim,

compreendemos que esse tipo de sociabilidade por meio do “regime de desumanização”

contribui para a prevalência do quadro dos homicídios juvenis no Brasil e, em particular, no

Espírito Santo. 

Freire (2010) estuda as percepções de justiça de diferentes atores sociais, os quais

são recortados conforme as várias “regiões morais” da cidade. A intenção era de apreender

a  pluralidade  de  entendimentos  acerca  do  tópico  “direitos  humanos”  na  Região

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Nesse sentido, são descritas as construções de

séries  gramaticais  de  quatro  tipos  de  coletivos:  advogados  (defensores  dos  “direitos

humanos”); moradores de “territórios da riqueza” e de moradores de “territórios da pobreza”

na RMRJ; policiais e outros atores que têm voz e obtêm repercussão para suas opiniões no

espaço público para, dessa maneira, analisar a pluralidade de lógicas de protagonistas da

construção de séries cognitivas sobre a criminalização da pobreza no Rio de Janeiro.  A

autora explica que esses protagonistas apontam as tensões entre a lógica universal dos

direitos humanos e as lógicas contextuais nas quais diversos atores operam com esses

direitos como princípios que variam de situação em situação. 

Por exemplo, a pesquisadora descreve a situação do advogado defensor dos direitos

humanos que, a fim de dar bom curso ao processo judicial aberto por uma mãe de vítima de

violência policial,  necessita lembrar  ao juiz  que a cliente e seu filho  (assassinado),  são

humanos. Na cena descrita, o advogado reúne fotos da vítima em diferentes momentos da

vida, desde a infância, por exemplo, e explica para a pesquisadora que tal procedimento

servirá para humanizar o filho da cliente. Pois bem, os jovens moradores de comunidades

pobres das grandes cidades são, em alguma medida, vistos como pretensos “bandidos”, o

Anais III Encontro PDPP -  Página 227



que equivale a dizer que o indivíduo merece morrer. Semelhantemente, a autora descreve

as situações em que pessoas das classes médias defendem a matança generalizada dos

que não consideram humanos e leitores que aplaudem e encorajam a prática de chacinas

por meio de seus comentários em grandes sites de notícias. Ademais, são também descritas

cenas de moradores das favelas, em que comentam a experiência de estarem na linha de

tiroteios entre policiais e traficantes, afirmando com veemência que são humanos. Por fim, o

trabalho enfatiza a cena de uma mãe, a qual insiste que seu filho morto pela polícia não era

“bandido”, o que parecia ser o único recurso para expor o sentimento de injustiça diante da

desgraça. Tais questões apontam para o fato da pluralidade de percepções sobre a ideia de

justiça e direitos humanos.  

A  reflexão  de  Freire  (2010)  se  inspira  na  perspectiva  analítica  dos  sociólogos

Boltanski e Thévenot, que dá ênfase aos recortes cognitivos, morais e afetivos tipicamente

realizados pelas pessoas comuns, consideradas atores competentes. Nessa perspectiva, a

unidade  elementar  de  observação  é  a  situação  na  qual  se  encontram  pessoas  que

estabelecem um acordo,  em um espaço-tempo particular,  sobre  um “bem-comum”,  que

configura um princípio superior o qual viabiliza o “viver junto”. A autora conclui que tendo em

mente que os “territórios da pobreza” são os mais afetados pela sociabilidade violenta e

seus  moradores  têm  um  acesso  limitado  ao  espaço  público,  a  ordem  social  na  RMRJ

estabelece de antemão que esses moradores são os “pequenos”, nos termos de Boltanski e

Thévenot,  de  várias  situações  da  vida  cotidiana.  O  ser  “pequeno”,  no  “regime  de

desumanização”, caracteriza o fato de ser potencialmente percebido como “desumanizado”.

A condição de ser inaudível no espaço público, para a autora, pode implicar na percepção

de que os moradores dos “territórios da pobreza” são seres extermináveis. 

Esse estado de coisas  se encontra  mais  presente  em territórios  que  podem ser

compreendidos como “campos”, na terminologia de Agamben (2002), onde se é permitido

eliminar os seres indesejáveis, onde o Estado cumpre de maneira indolente seu papel de

garantir a segurança de todas as vidas e não somente das pessoas consideradas “cidadãs”.

São áreas em que o Estado nem sempre mata, mas  deixa morrer. Todavia, é em meio a

esse  mesmo  painel  de  conflito  que  crianças,  adolescentes  e  jovens  resistem  e  tecem

sociabilidades que buscam construir  caminhos que os levem além dos engajamentos no

“mundo  do  crime”  (catalisador  de  homicídios  entre jovens  e  entre  estes  e  os  agentes

policiais), a partir da participação social em grupos, sejam grupos na escola, no âmbito de

entidades religiosas, esportivas e artísticas – música, dança e teatro, por exemplo. 

Por outro lado, mesmo os engajamentos no “mundo do crime” não significam, na

percepção dos atores, que assimilaram passivamente o papel de morador de periferia. Ao

contrário,  adolescentes e jovens engajados no comércio varejista de drogas ilícitas,  nas

periferias, se sentem como  sujeitos das interações estabelecidas, embora tais interações

sejam  marcadas  pela  violência,  pela  constante  “guerra”  de  uns  contra  os  outros,
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configurando-se  num  tipo  de  extermínio  mútuo  da  juventude  dessas  regiões.  O

“envolvimento” com o crime, nesses contextos, se refere geralmente ao tráfico de drogas.

Esse comércio é fragmentado e pulverizado em vários pontos dos bairros das cidades da

RMGV; e é caracterizado por uma disputa intestinal entre concorrentes. A principal mão de

obra  do  empreendimento  são  crianças,  adolescentes  e  jovens,  do  sexo  masculino,

moradores dos bairros pauperizados urbanos. As disputas produzem vítimas não apenas

uma vez por mês ou uma vez por semana, mas continuamente, tendo em vista que a ordem

é  imposta  nesse  comércio  pelo  uso  da  força  física  ou  mesmo  pelo  extermínio  dos

transgressores. As penas são aplicadas com rigor, de modo a servir como exemplo e conter

os demais.

Os  adolescentes  compreendem  o  tráfico  como  “o  movimento”  em  que  estão

“envolvidos”,  em  que  o  trabalho  é  organizado,  sendo  necessário  agir  com  disciplina  e

responsabilidade. Eles trabalham desde muito cedo, em regimes de plantões em que são,

entre outras coisas, espécies de sentinelas dos pontos de vendas de drogas. Começam na

fase da pré-adolescência (aos 9 ou 10 anos de idade), sofrem e praticam vários tipos de

violências, as quais estão associadas às sanções impostas aos transgressores das normas

do  “movimento”  local  e  às  disputas,  como  indicamos  acima.  Tais  informações  foram

encontradas a partir  de uma pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em Ciências

Sociais acerca dos conflitos potencialmente letais entre adolescentes em cumprimento de

medida socioeducativa3 de internação no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória.

O  estudo  está  em andamento  e  os  dados  advindos  do  trabalho  de  campo,  que  serão

apresentados parcialmente aqui, foram coletados nos meses de março e abril de 2017. 

Enfocamos  a  Unidade  de  Internação  Metropolitana (Unimetro);  onde  foram

realizadas cinco entrevistas em grupo com a participação de dez adolescentes com idades

entre 17 e 19 anos. Essas entrevistas foram realizadas sempre após as aulas do curso de

elétrica. O curso especificamente é oferecido apenas aos adolescentes que estão nas fases

intermediária e conclusiva da medida socioeducativa, como uma espécie de  benefício  ou

incentivo para que o adolescente se ajuste às normas institucionais, embora a educação

profissionalizante seja um direito (BRASIL, 2002). Desses dez, foram selecionados três para

as entrevistas narrativas individuais. De acordo com a instituição, a unidade possui noventa

3De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2002), os menores de 18 anos são
“penalmente  inimputáveis”.  Nesse  sentido,  verificada  a prática  do  ato  infracional,  que  significa  a
conduta  descrita  como  crime  ou  contravenção  penal,  são  aplicadas  as  chamadas  “medidas
socioeducativas”. As medidas socioeducativas são divididas entre as que são executadas em meio
aberto (advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida) e
as de privação de liberdade (semiliberdade e internação em estabelecimento educacional). A medida,
conforme o Estatuto, levará em conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e
a  gravidade  da  infração.  Em geral,  a  medida  de  internação  é  aplicada  quando  se  trata  de  ato
infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa. As medidas são operadas por um
sistema  que  envolve  o  poder  judiciário,  que  as  aplica,  organizações  estatais  especializadas  na
medida de privação de liberdade e poderes públicos e instituições civis responsáveis pela execução
das medidas em meio aberto. 
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vagas e estavam internos, no momento da pesquisa, aproximadamente cem adolescentes.

Em respeito a “Instrução de Serviço nº038-P” de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a

regulamentação  dos  procedimentos  de  pesquisa  no  âmbito  do  Instituto  de  Atendimento

Socioeducativo  do  Espírito  Santo  (Iases),  as  entrevistas  foram registradas  por  meio  de

anotações no diário de campo. 

A Unimetro está localizada em Xuri, Vila Velha (município da RMGV), a qual fica no

mesmo ambiente do complexo prisional dos adultos.  O fato é motivo de críticas,  pois  a

avaliação  feita  é  que  o  tratamento  dos  adolescentes  é  o  mesmo dado  aos  adultos.  A

situação,  bem  como  as  violações  de  direitos  humanos  na  Unidade  de  Internação

Socioeducativa (Unis), em Cariacica (RMGV), serão debatidas em uma reunião da Corte

Interamericana de Direitos Humanos em maio de 20174.

Notamos que embora os adolescentes, interlocutores da pesquisa, afirmem estar “na

vida errada”, também expressam, por meio de suas regras próprias de conduta, que existe

um “jeito certo de andar na vida errada”. Podemos compreender, portanto, a existência do

que denominamos de “desvio do desvio”. Quer dizer, para a sociedade global, a conduta dos

adolescentes internos é “desviante”, e os próprios adolescentes se veem assim, em alguma

medida. Contudo, mesmo no microcosmo concebido como “desviante”, existem regras que

precisam  ser  respeitadas.  Nesse  sentido,  analisamos  as  noções  de  moralidade  ou  os

sentidos que balizam a sociabilidade dos adolescentes engajados no comércio varejista de

drogas ilícitas no contexto dos bairros urbanos pobres da RMGV.

No  que  tange  à  masculinidade  construída  em  meio  a  “guerra”  característica  do

fragmentado  comércio  varejista  de  drogas  ilícitas,  consideramos  que  é  agressiva,

direcionada para a luta contra os “inimigos”. O “inimigo” é o outro que pode ser morto, ou

melhor,  que  deve ser morto. Viver em “guerra” faz com que se mate para não morrer e

fomenta uma cultura  agonística  cuja  marca importante  é a  desconfiança.  Aliás,  um dos

adolescentes do grupo pesquisado, Felipe5, possui uma tatuagem, desde quando tinha 13

anos, com a seguinte frase de origem bíblica: “maldito o homem que confia no homem”. Isso

porque o irmão dele (que também pertencia ao “movimento”6 local) foi traído pelos supostos

amigos, os quais estavam de “judação”7.  

A categoria “sujeito-homem” na percepção dos adolescentes participantes do estudo

é significativa. “Sujeito-homem” é aquele que “anda certo”, no contexto das atividades ilícitas

4 Fonte:  G1 ES.  Acesso em 09 de março de 2017.  Disponível  em:  http://g1.globo.com/espirito-
santo/noticia/2017/03/corte-interamericana-vai-avaliar-situacao-da-unis-em-cariacica-es.html. 

5 Para preservar o anonimato dos interlocutores descritos neste trabalho, foram alterados todos os
nomes citados, datas e determinados lugares. Tratam-se de cuidados derivados de exigências
éticas que acreditamos não afetar a confiabilidade da descrição realizada.

6 Termo usado pelos adolescentes que significa a organização do tráfico de drogas local.

7 A expressão faz referência à Judas, o discípulo que traiu Jesus com um beijo, segundo os relatos
bíblicos.
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das quais os adolescentes eram engajados, sobretudo se quiserem progredir na “carreira”

referente às atividades. A expressão aparece em contraposição a imagem da “criança”, do

“moleque”, ou seja, “sujeito-homem” é alguém que merece ser respeitado em virtude de sua

condição de “homem”. Tendo em mente essas ideias, consideramos o trabalho de Diogo

Lyra  (2013),  “A República  dos Meninos”,  que conta a  história  de cerca de trinta  jovens

vinculados ao varejo de drogas no Rio de Janeiro que cumpriam medidas socioeducativas

no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (Criam) de Nova Iguaçu, Rio

de Janeiro.  O autor explica que entre os jovens de comunidade,  a adesão ao tráfico é

mínima e não existiria uma causa específica para a esta, mas antes um conjunto de fatores

que remetem a um processo de procura por  autonomia. Segundo o autor, a inserção no

tráfico  de  drogas  é  vista  como um processo  de  independência,  como a busca  por  um

caminho  autônomo  e  parte  do  desejo  de  se  tornar  “homem”;  trata-se  de  um  ingresso

simbólico na vida adulta. Para além de se tornar simplesmente homem adulto, na percepção

dos adolescentes, significa se tornar um “sujeito-homem” (termo igualmente usado pelos

adolescentes na Unimetro), com todas as consequências de independência, respeitabilidade

e responsabilidade pelas decisões tomadas. 

Outro adolescente entrevistado, David, contou como foi “preso” pela segunda vez,

depois de ter fugido da Unis, aos 17 anos. Na Unis, David ficou interno por um ano e seis

meses. Visto que sua expectativa de ser posto em liberdade foi frustrada (a medida duraria

no mínimo mais seis meses, conforme a decisão do juiz responsável), ele decidiu fugir e,

nessas condições, retornou para o “movimento” de onde pertencia. Certa vez, David estava

“enquadrando” um jovem transgressor das normas locais, um provável “inimigo”, quando um

amigo de David, que o acompanhava na missão, disparou acidentalmente uma arma, a qual

atingiu primeiro a mão do amigo e depois as costas de meu interlocutor. A princípio, David

pensou que o disparo tinha sido proposital e por pouco não atirou em seu amigo; felizmente

percebeu que a bala também havia atingindo a mão deste. David se justificou dizendo que

“nessa  vida  a  gente  não  pode  confiar  em ninguém”.  Depois  de  ser  baleado,  David  foi

apreendido pela polícia novamente, no hospital onde fora internado. Enfim, as interações

urdidas nesse modelo específico de empreendimento do comércio de drogas ilícitas são

marcadas pela desconfiança, até mesmo entre amigos. A desconfiança impulsiona conflitos

potencialmente  letais.  Enfatizamos  que  esse  sentimento,  proveniente  das  relações  de

competição e conflito no comércio varejista de drogas ilícitas, não se restringe ao âmbito do

comércio,  porém  produz  consequências  nas  outras  interações  estabelecidas  pelos

adolescentes, como no que se refere aos relacionamentos afetivos e, obviamente, dentro da

unidade de internação.

 Pois  bem,  compreendemos  que  o  convívio  dos  adolescentes  na  Unimetro  é

impactado pela dinâmica de sociabilidade experienciada fora da unidade. Nesse sentido,

segundo os adolescentes, uma das principais causas para a emergência dos conflitos entre
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eles são as “guerras nas ruas”, a despeito de existir um forte discurso institucional para que

essas  “guerras”  não  afetem  o  convívio  dos  socioeducandos.  Perguntamos  a  um  dos

adolescentes,  numa  entrevista  individual,  se  a  turma  do  curso  de  elétrica,  poderia  se

reencontrar  a  fim de discutirmos sobre  os  projetos  de vida deles  quando todos fossem

liberados,  ele  disse  que  não:  tendo  em conta  a  hostilidade  de  alguns  contra  outros,  o

encontro seria inviável. Depois, indagamos se semelhante situação poderia ser resolvida de

alguma forma,  ao  que  o  adolescente  respondeu  que  somente  se  a  pessoa  declarasse

abertamente que “deu gelo8 de vez nessa vida” (do crime). Esse mesmo adolescente contou

que quando estava na Unidade de Internação Provisória, o convívio era melhor, pois estava

com “os moleques do meu bairro”, com quem já tinha laços de amizade; desse modo, ele

podia  ficar  relativamente  tranquilo.  Já  na  Unimetro,  o  meu  interlocutor  convive  com

adolescentes  de outros  bairros  e,  logo,  de outros  “movimentos”,  com quem está  numa

“guerra”  latente,  embora  não  tivesse  sido  diretamente  afetado  pelo  conflito  até  aquele

momento.  Ou  seja,  a  lealdade  para  com  o  “movimento”  do  qual  fazia  parte,  o  coloca

tacitamente “em guerra” com os adolescentes internos de outros “movimentos”. E, por sua

vez,  a “guerra” com os movimentos rivais,  funciona como um mecanismo de coesão do

grupo do qual faz parte. O conflito entre grupos é fonte potente de cooperação intragrupal

(OGBURN e NIMKOFF, 1971). Segundo os adolescentes, a causa mais óbvia para esses

conflitos é “o olho grande na boca9 do outro”. Mesmo quando um “movimento” coopera com

outro, o risco de “judação” ainda é grande, dai advém a desconfiança. 

Ademais, a partir da observação participante e de conversas informais percebemos

que, em certo sentido, os agentes socioeducativos são céticos com relação à “mudança de

vida”  dos  adolescentes.  Ora,  isso  impacta  a  constituição  das  identidades  dos

“socioeducandos”10.  O  professor  do  curso  de  elétrica  comparou  sua  relação  com  os

adolescentes com a atividade de um domador  de leões.  O domador,  na maior  parte do

tempo, é amigo do leão, confia nele e etc., mas sempre existe o risco de ser atacado, traído,

já que se trata de um animal selvagem, irracional. Ou seja, por mais que este professor

estivesse à vontade entre os adolescentes e fosse amigável (contando piadas e tornando o

ambiente leve e divertido, muitas vezes), o temor por estar numa instituição destinada para

pessoas “perigosas” nunca deixou de existir, totalmente. 

Nesse ponto, abordamos o conceito de “sujeição criminal” de Michel Misse (2010).

Conforme o sociólogo, a sujeição criminal é um processo de criminação de sujeitos e não de

8 Significa abandonar, ignorar.

9 Ponto de venda de drogas.

10 A palavra está  entre  aspas,  a  fim de apontar  a  complexidade dos  termos.  O termo oficial  e
legitimado  juridicamente  para  se  referir  aos  adolescentes  é  socioeducandos,  no  entanto,  os
adolescentes se percebem como “presos”  e os próprios agentes tratam os adolescentes,  em
maior ou menor medida, como “presos”, tendo em vista o fato evidente de eles estarem privados
de liberdade pelo cometimento de um ato definido como delituoso. 
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cursos  de  ação.  O  sujeito  criminal  é  aquele  produzido  pela  interpelação  da  polícia,  da

moralidade pública e das leis penais. Não se trata de qualquer sujeito incriminado, pois pode

haver  crime sem que haja sujeição criminal,  mas é um sujeito  “especial”  cuja morte ou

desaparecimento pode ser desejável, ou seja, é um sujeito  matável. O autor destaca que

existe uma afinidade entre certas práticas criminais, aquelas que disseminam o sentimento

de  insegurança  na  vida  cotidiana  das  cidades  e  certos  “tipos  sociais”  de  agentes

demarcados  socialmente  pela  pobreza,  pela  cor  e  pelo  estilo  de  vida.  Seus  crimes  os

diferenciam de todos os outros  autores  de crime,  de modo que o  sujeito  e  o  crime se

confundem, se imiscuem, como se o crime fosse uma marca indelével na vida do agente,

como se ele fosse essencialmente criminoso. 

Misse (2010), aponta uma evidência nesse sentido, ao apresentar o fato de que no

Brasil, a partir de meados dos anos 1950, houve certa justificação habitual para a eliminação

física de criminosos comuns, além dos episódios frequentes de torturas e da existência de

esquadrões e  grupos de extermínio.  Na sujeição criminal  se verificam os processos de

rotulação com um status negativo atribuído ao desviante: são processos de estigmatização.

Esse estado de coisas é potencializado no contexto brasileiro, estudado pelo autor, tendo

em vista o ambiente de profunda desigualdade social. Desse modo, o rótulo de “bandido” é

reificado no indivíduo, lhe restando poucos espaços para negociar, manipular ou abandonar

a identidade pública estigmatizada. A constituição de uma identidade degradada faz parte do

processo  de sujeição  criminal.  Tendo em mente  essas ideias,  podemos  compreender  o

ceticismo  dos  agentes  socioeducativos  quanto  à  mudança  de  vida  dos  adolescentes

“desviantes”, uma vez que estes já foram rotulados como “bandidos”. 

Pois bem, compreendemos que os principais alvos das instituições de atendimento

socioeducativo são os adolescentes pobres urbanos, em geral “envolvidos” com o “mundo

do crime”, o qual tem a ver com o estabelecimento do comércio de drogas ilícitas. Esse

comércio fomenta interações caracterizadas pela “guerra”,  pela constituição de “inimigos”

que devem ser eliminados. A maioria dos adolescentes do grupo pesquisado estava fora da

escola no momento da internação, ou seja, podemos dizer que não eram assistidos pelas

políticas sociais. Segundo Waiselfisz (2016), a escolaridade reduz significativamente o risco

de morte por homicídio. No estudo sobre a relação entre a escolaridade e os homicídios, foi

constatado que os jovens de 15 a 19 anos com 0 a 3 anos de estudo (analfabetos ou com

alfabetização deficitária) têm 4.473% maiores chances de morrerem assassinados do que

aqueles jovens na mesma faixa etária que têm 12 anos ou mais de estudo (que finalizaram o

Ensino Médio  ou mais).  Já na faixa etária  de 20 a  29 anos,  em que a vitimização por

homicídio atinge sua máxima expressão, a proteção que os anos de estudo dão aos jovens

fica mais evidente. A taxa de homicídios para o grupo com 12 anos ou mais de estudo foi de

4,0%  e  a  taxa  para  os  com  0  a  3  anos  de  estudo  foi  de  264,0%.  Desse  modo,  a

probabilidade diferencial  para essa faixa etária  é de 6.516%, isto é,  para cada 1 jovem
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assassinado com 12 anos ou mais de estudo, são assassinados 66 com 0 a 3 anos de

estudo. Esses dados são referentes ao ano de 2014 e as informações sobre os homicídios

foram coletados por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da

Saúde  (SIM/MS).  Nesse  sentido,  verificamos  que  o  simples  fato  de  um  adolescente

frequentar a escola já o protege contra a violência letal, por isso os projetos sociais que

engajam esses sujeitos nas comunidades, onde o índice de homicídio é significativo, são

importantes. A educação,  seja formal ou no âmbito de uma instituição de artes, como o

Fordan, por exemplo, funciona como uma espécie de escudo protetor, simbolicamente. 

A despeito da violência que marca a vida desses adolescentes, eles se sentem como

sujeitos, “sujeito-homem”, que “correm pelo certo”, ou seja, existe uma moral própria que

rege a conduta desses adolescentes naquele contexto, como dito acima. O que a instituição

socioeducativa  tenciona  é  ajustar  os  adolescentes  à  moral  da  sociedade  abrangente,

inserindo-os  no  mundo  da  educação  formal  e  do  trabalho.  Um  dos  adolescentes

pesquisados,  concebido  pela  instituição  como  “problemático”,  “insubmisso”,  perguntou,

criticamente, certa vez ao assistir um vídeo sobre direitos humanos se se tratava de uma

espécie de “lavagem cerebral” para ensiná-los o que é “certo”. Ou seja, no limite, aprender

outras  formas  de  conduta,  outros  modelos  de  interação  social,  significa,  para  alguns,

“lavagem cerebral”, tendo em mente que eles já possuem uma moral própria inculcada por

intermédio da socialização vivido. Vejamos o que nos diz Malvasi (2011, p.166): 

quanto menos autônomo e mais afeito às expectativas institucionais, quanto
mais submisso  em seus atos  e  falas,  ao discurso  institucional,  maior  é  a
chance de o adolescente em conflito com a lei ser considerado saudável e
pronto para se reinserir na sociedade sem o 'risco' de voltar a cometer um
crime. 

Por isso, adolescentes críticos, que não se submetem, ao menos aparentemente, ao ajuste

proposto pela instituição, são aqueles que mais sofrem as sanções das rotinas institucionais,

por exemplo, sendo isolados numa moradia denominada de “reflexiva”11 quando cometem

algo definido como inadequado.

Com efeito, no mesmo contexto socioeconômico (bairros pauperizados da RMGV),

porém,  emergem sociabilidades  distintas  da  descrita  acima,  as  quais  têm a ver  com a

resistência contra a injustiça social;  contra,  justamente,  as mortes violentas de crianças,

adolescentes e jovens. À vista disso, consideramos o estudo de Oliveira (2013), que discutiu

o impacto do “Projeto Vida Padre Gailhac” no bairro Jardim Carapina, em Serra-ES, o qual

desenvolve  atividades  de  educação  e  fortalecimento  de  vínculos  com  crianças  e

11 O que em verdade aconteceu com o mencionado adolescente crítico, o qual questionou sobre a
finalidade da exibição do vídeo sobre os direitos humanos,  ou seja,  foi  punido (mas não em
virtude do comentário, a sanção se deveu a outro motivo), tendo de passar uns dias na moradia
“reflexiva” e, em razão disso, não pôde estar na confraternização oferecida pela pesquisadora
como uma forma de agradecimento pela participação na pesquisa.
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adolescentes  da  comunidade.  O  bairro  mencionado  possui  índices  consideráveis  de

homicídios juvenis, justamente em função dos confrontos no contexto do tráfico de drogas

local.  O “Projeto Vida” sempre teve, segundo a pesquisa, uma demanda maior do que a

oferta de vagas. A mãe de um jovem vítima de homicídio no bairro afirmou que várias vezes

tentou inserir o filho no projeto, mas sem sucesso; ela acreditava que isso poderia ter feito a

diferença na vida dele. O jovem foi assassinado em função de um conflito envolvendo um

traficante. O “Projeto Vida” tenciona apontar novos caminhos para os participantes que não

o “envolvimento” no “mundo do crime” e, nesse sentido, significava um meio de resistência

contra as violências.

Segundo a  pesquisa  “Juventude  Brasileira  e  Democracia:  participação,  esferas  e

políticas públicas” (IBASE e POLIS, 2006), realizada com jovens com idades entre 15 e 24

anos nas regiões metropolitanas do Brasil e no Distrito Federal, os jovens de maior poder

aquisitivo participam mais de grupos do que os jovens economicamente desfavorecidos. A

maior participação dos jovens mais ricos em grupos tem a ver com seus níveis superiores

de escolarização, o que implica em mais oportunidades apresentadas e a existência de mais

tempo liberado do trabalho,  comparativamente aos jovens mais pobres.  Isso demonstra,

portanto, a importância que a experiência da escolarização exerce sobre a vida associativa

juvenil, tendo em vista que a própria escola é um espaço para o encontro. Não obstante,

destacamos que projetos sociais em comunidades urbanas pobres servem como canais de

incentivo à participação social de jovens. O estudo aponta que as principais atividades dos

grupos estão relacionadas com aquelas de cunho religioso, esportivo e atividades artísticas.

Ora, tanto as igrejas cristãs de diferentes denominações são comuns nessas comunidades

e, por meio de ministérios específicos para adolescentes e jovens, fomentam novos tipos de

sociabilidade e participação social,  quanto os projetos  de cultura e arte,  como veremos

abaixo  no  caso  do  Fordan.  Os  dois  estilos  citados  de  participação  em  grupo  podem

representar caminhos de resistência contra a estigmatização e a mortalidade violenta.

2. A participação social de crianças e adolescentes num contexto de violências: a 

experiência do Projeto de Extensão Formação em Dança (Fordan) em São Pedro

Nesta parte do artigo, propomos apresentar o problema geral da pesquisa sobre as

formas de sociabilidades juvenis existentes em contextos de exposição à violência, tendo

como  foco  especificamente  a  forma  engendrada  pelo  Projeto  Formação  em  Dança

(“Fordan”). Ademais, apresentamos o conjunto de questões levantadas a partir de algumas

observações e entrevistas realizadas. Por estar ainda em processo de análise, tomamos a

liberdade de divulgar os resultados sistematizados em uma próxima publicação. 

O  objetivo  central  da  pesquisa  é  descrever  e  interpretar  as  percepções  dos

participantes e técnicos do “Fordan” quanto ao impacto do projeto em suas vidas no que se
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refere  à  construção  de  consciências  críticas,  problematizadoras  daquele  contexto

sociopolítico, em particular da questão da violência e dos homicídios juvenis, do comércio de

drogas  ilícitas  (catalisador  destas  formas  de  violência)  e  da  segurança  pública  (relação

polícia e comunidade). A partir do desenvolvimento de atividades artísticas, notadamente no

que concerne à dança, o projeto tem no horizonte fomentar, justamente, a discussão de

assuntos sociopolíticos relacionados ao cotidiano dos participantes no bairro. Ou seja,  a

participação no projeto social enfocado engendra um tipo de sociabilidade diferente daquela

exposta no primeiro tópico deste trabalho, qual seja, a sociabilidade tecida por adolescentes

e jovens no contexto do comércio fragmentado de drogas ilícitas. Para tanto, utilizamos as

seguintes  técnicas  de  pesquisa  qualitativa:  entrevistas  semi-estruturadas,  conversas

informais  e  observação  participante.  Doravante, faremos  uma  breve  contextualização

sociohistórica acerca do espaço territorial onde o projeto é realizado, no caso o bairro São

Pedro, situado no município de Vitória-ES.

O Estado do Espírito Santo, até a década de 1970, teve sua economia baseada no

plantio do café. Com os grandes valores do grão no exterior, essa economia se consolidou

como a principal renda interna do Estado e principal empregadora de mão de obra. Porém, a

partir do meio do século XX, a economia cafeeira atravessa uma crise: elevação da oferta, o

que  levou  à  baixa  no preço,  fazendo  com que o  Governo  Federal  adotasse uma nova

política para o setor  cafeeiro,  o que culminou com diminuição do trabalho no campo e,

consequentemente,  desencadeou  o  êxodo  rural  (SIMONETTI;  ALVES,  2013).  Em

contrapartida, o Governo Federal, realizou investimentos no setor industrial, com vistas a

esquivar-se da crise econômica, por meio da expansão da Companhia Vale do Rio Doce e

Companhia Siderúrgica de Tubarão no Espirito Santo.

O processo de industrialização aliado ao êxodo rural, se desdobrou na urbanização

da cidade de Vitória. Desse modo, a capital, bem como toda a região metropolitana12, se

tornaram destino do fluxo migratório de pessoas provenientes do interior do Estado e de

estados  vizinhos,  tais  como Minas  Gerais  e  Bahia.  Os  migrantes  advindos  de  diversas

regiões ocuparam os entornos da cidade compostos basicamente por morros e mangues,

em meados da década de 1970. Nesse sentido, Dadalto e Rodrigues (2015) afirmam que a

situação atual de violência criminalizada, em particular dos homicídios na RMGV, é uma

sobredeterminação do processo de industrialização e urbanização,  que se deu de forma

desigual e não planejada. Segundo as autoras,

12 A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) é composta pelos municípios de Cariacica,
Fundão, Serra, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Esses municípios abrigam quase a
metade  da  população  do  Espírito  Santo.  Segundo  Dadalto  e  Rodrigues  (2015),  a  RMGV  é
resultado da contínua absorção de migrantes vindos de várias regiões do próprio estado, do país
e do exterior.
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No  Espírito  Santo,  estado  localizado  no  Sudeste,  também  se  realizou
processo similar: até os anos de 1950, 78,2% da população residia em área
rural,  e em 2009 o grau de urbanização da população capixaba atingiu o
índice de 82,6%. Esse processo de adensamento populacional  teve início
com  a  instalação  das  grandes  plantas  industriais,  então  denominadas
“grandes  projetos  industriais”,  na  região  da  Grande  Vitória  (DADALTO  e
RODRIGUES, 2015, p.263). 

As  pesquisadoras  apontam que  “nas  três  últimas  décadas,  entre  1979-2009,  o

Espírito Santo apresentou um crescimento real de cerca de 700% no número de homicídios,

saltando de 256 (12,65 homicídios por 100 mil habitantes) no final da década de 1970, para

2.034  homicídios  em  2009  (58,32  homicídios  por  100  mil  habitantes)”  (DALDALTO  e

RODRIGUES,  2015,  p.267).  Aproximadamente  70%  do  total  desses  homicídios  estão

concentrados na RMGV. Todavia, a violência letal não ocorre uniformemente no ambiente

metropolitano, porquanto é restrita a alguns bairros, tipicamente, de forma concentrada em

regiões com elevada densidade demográfica, de ocupação recente (nos últimos 30 anos),

com  baixo  índice  de  urbanização,  infraestrutura  habitacional  e  desenvolvimento

socioeconômico.  Noutras  palavras,  naqueles  locais  definidos  como  os  portadores  de

segregação e exclusão urbana, portanto, nos “territórios da pobreza” (FREIRE, 2010).

Com efeito,  a  concentração  populacional  na  região  metropolitana,  a  urbanização

descomedida,  a  desigualdade  social  e  espacial  e  a  falta  de  políticas  públicas  geraram

bolsões de miséria (SIQUEIRA, 2011)  como o “Lugar de Toda Pobreza  – São Pedro”13.

Famílias ocuparam o manguezal pelo lado oeste da ilha e foram se ajeitando ao longo da

rodovia Serafim Derenzi, dando origem aos bairros São Pedro I, II, III, IV, V e VI (GURGEL;

PESSALI apud SIMONETTI; ALVES, 2013) e os poderes públicos se preocuparam mais em

resolver os problemas de ordem da produção industrial e menos com as questões sociais,

relativas à miséria e ao desemprego. Centenas de famílias foram excluídas do processo

industrial do Estado e procuraram, desse modo, outros meios de sobrevivência. 

O assentamento da região onde hoje é o bairro São Pedro, propriamente, iniciou-se

em setembro de 1977 com a ocupação de uma área de mangue, por aproximadamente 40

famílias  que  ali  instalaram  suas  barracas  de  lona,  barracos  rústicos,  e  iniciaram  a

construção de pinguelas no mangue que mais tarde se tornaria área de palafitas e depósito

de lixo. Com o lançamento do lixo no manguezal, promovido pela municipalidade no intuito

de  dar  uma  destinação  final  aos  resíduos  urbanos  residencial,  comercial,  hospitalar  e

industrial,  a  área foi  aterrada,  iniciando-se,  assim,  a subdivisão formal  em lotes e ruas.

O  local  se  caracterizou,  em  fins  da  década  de  70,  como  alternativa  habitacional  para

migrantes pobres, desempregados, subempregados e trabalhadores de baixa remuneração

dos setores público e privado.

13Lugar de toda pobreza  (1983) – documentário dirigido pelo cineasta Amylton de Almeida como
demonstração da desordenada urbanização e industrialização da cidade de Vitória, Espírito Santo.
Retrata como viviam as famílias domiciliadas no bairro São Pedro em Vitória-ES na década de 80.
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A Prefeitura de Vitória, a partir de 1981, começa a despejar o lixo nessa região, onde

os migrantes se estabeleceram – no bairro de São Pedro II. Nesse sentido, a população foi

encontrando funções para os dejetos: primeiramente, para aterrar os lotes e também de

onde tiravam o sustento.

O documentário, mencionado acima, expõe que quando o caminhão do lixo chegava

ao bairro, os catadores corriam até ele avidamente, esperando o derrame. Pareciam felizes

pela chegada do alimento, mas em poucos minutos, a alegria se transformava em briga,

tendo em vista a competição pelo sustento. Eles se apegavam a cada pedaço de comida,

caixa de iogurte e alimento ainda não degradado como uma possibilidade de sobrevivência.

Outra imagem relevante apresentada no documentário se refere ao cotidiano das

crianças  crescendo  em  meio  ao  lixo.  A naturalidade  com  a  qual  elas  caminhavam  e

brincavam naquele espaço é motivo de preocupação, tendo em vista a situação de privação

de  direitos  e  vulnerabilidade.  Nesse  sentido,  somos  levados  a  refletir:  quais  seriam  as

perspectivas para essas crianças e para os demais membros daquela comunidade? Como

aquelas crianças teriam um futuro promissor, levando em conta a omissão do Estado no que

diz respeito à garantia dos direitos sociais básicos de moradia digna, saúde e educação, por

exemplo? 

Na década de 1980, a partir da divulgação do documentário “Lugar de toda pobreza”

nas  telas  capixabas,  alguns  movimentos  sociais  se  comoveram  com  a  situação  de

vulnerabilidade  dos  moradores  de  São  Pedro,  e,  desse  modo,  buscaram  formas  de

enfrentamento, no sentido do atendimento às necessidades sociais básicas e também ações

direcionadas para a redução da criminalidade.

Dentre tantos movimentos sociais e projetos que emergiram na década de 1990 com

vistas  a  promover  os  sujeitos  sociais  (GOHN,  2011),  surgiu  o  Programa  de  Extensão

Universitária  Formação  em  Dança  (Fordan)  fundado  no  ano  2005  pela  professora  da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e atual coordenadora Rosely Maria Silva

Pires.  O  Fordan  articula  um  conjunto  de  experiências  de  estudos  e  intervenções,

acumulados  ao  longo  de 10  anos  pela  pesquisadora  Rosely  no  Projeto  de  Extensão  e

Pesquisa  “Cultura,  Enfrentamento  e  Problematização  da  Violência”,  registrado  na  Pró-

Reitoria de Extensão da UFES, abrangendo diversas áreas dos cursos de graduação dessa

universidade. 

O Fordan realiza  o acolhimento  de crianças,  por  intermédio  da dança e música,

principalmente. Também são oferecidas assessorias jurídica e assistencial às famílias de

pessoas em conflito com a lei, tendo parcerias com a Vara de Execuções Penais e Medidas

Alternativas do Poder Judiciário do Espírito Santo (VEPEMA). Além do trabalho realizado na

comunidade, o projeto tem problematizado e enfrentado a complexidade da violência, por

meio da criação de diversos espetáculos críticos e de cunho militante,  por  exemplo:  os

espetáculos de dança “Emoções político-ideológicas: contra a misoginia e contra a redução

Anais III Encontro PDPP -  Página 238



da  maioridade  penal”;  “Processos  de  invenção  da  vida:  resistência  as  violências  como

afirmação  de  potência”;  “O  homem  criativo  'intervendo'  na  violência”14.  Segundo  Pires,

Campos e Rodrigues (2015, p.4), o foco deste último espetáculo citado 

foi apresentar a complexidade da violência, tomando como inspiração a obra
de Picasso sobre a Guerra (Guernica). O autor fez um retrato da guerra; nós
problematizamos  a  complexidade  da  violência,  tematizando:  no  forró  Asa
Branca  (Luiz  Gonzaga  revela  a  seca  do  nordeste  como  descaso  dos
governos com as necessidades básicas da população); no samba de gafieira
com  a  música  Saudosa  Maloca  (Adoniram  Barbosa  conta  a  história  do
processo de urbanização de São Paulo retirando os barracos do centro da
cidade); na dança Afro (Olodum denuncia a chacina da Candelária em 1993);
com a  Street dance  (MV.  Bill  delata  os  policiais  como braço  do  Governo
invadindo as favelas para o projeto de "pacificação”). 

Enfim, o projeto percebe a cultura como um importante veículo de ação para a trans-

formação da sociedade, visto que possibilita a construção de uma nova realidade social à

medida que os sujeitos se identificam como capazes de superar as opressões as quais es-

tão submetidos. Paulo Freire (1981, p.33) apregoa que a realidade social é transformável,

podendo ser mudada pelos homens, substituindo assim o fatalismo em uma crítica esperan-

ça que pode mover os indivíduos a ação em favor de uma mudança radical da sociedade.

Desse modo, a criatividade tem o potencial para propiciar um meio para que o sujeito desen-

volva uma compreensão e ação crítica sobre a sociedade, buscando transformar a realidade

social. 

Uma evidência nesse sentido, ou seja, da luta contra as opressões por meio das ar-

tes, pode ser encontrada no caso empírico15 de uma escola “Orchard Gardens”, localizada

em Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A direção trocou seguranças por

professores de arte com intuito de melhorar o desempenho escolar dos alunos. A escola

apresentava um dos maiores índices de violência no estado, ficando entre as cinco piores

escolas. Por meio de um programa de recuperação de instituições de ensino do Governo

Federal no ano de 2010, o diretor demitiu parte dos seguranças, contratando simultanea-

mente professores de artes nas modalidades de teatro, dança, artes visuais e música. Dois

anos depois da implementação do projeto a escola teve os índices de violência diminuídos

consideravelmente e passou a ser avaliada entre as melhores escolas do estado de Massa-

chusetts.

Com base no exemplo acima e nas considerações do filósofo Gilles Deleuze pode-

mos compreender a arte como uma estratégia de luta e resistência contra violência e as

14 O espetáculo apresentado no ano de 2015 pode ser assistido por meio do canal do Youtube.
Acesso  em:  29  de  abril  de  2017.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=IDxSbCGPqwY No canal mencionado também constam outras atividades do Fordan.

15 Informações  encontradas  no  site  de  notícias  “Terra”.  Disponível  em:
http://www.hypeness.com.br/2013/09/pra-diminuir-violencia-escola-demite-segurancas-e-contrata-
professores-de-arte/ Acesso em: 24 de abril de 2017.
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opressões sociais. Deleuze (1992, p.215) declarou, certa feita, que “a arte é o que resiste:

ela resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha”. Enfim, podemos afirmar ousadamen-

te que a arte também resiste a todas as formas de violência, na medida em que pode signifi-

car um meio de expressão, de denúncia e de luta pela emancipação. Ela soa como um grito

de luta em meio à violência, um grito de denúncia junto ao caos. A arte sabe dizer não! 

Além disso, por meio da expressão artística, crianças, adolescentes e jovens podem

se expressar e construir caminhos alternativos aos trilhados por aqueles que se engajam no

comércio varejista de drogas ilícitas, por exemplo. Por meio da arte, os adolescentes podem

se perceber enquanto sujeitos de direitos, cidadãos com capacidade de intervir nos rumos

da sociedade a qual pertencem, podem resistir ao “regime de desumanização” (FREIRE,

2010). 

O Fordan, em particular, atualmente atende 55 crianças e adolescentes com idades

entre  7  e  15 anos  da comunidade  de  São  Pedro.  As  atividades  ocorrem uma vez  por

semana, nos turnos matutino e vespertino, num espaço cedido pelo “Instituto de Educação

Social Joana Darc” (Iesjd) e conta com a atuação de cinco estudantes bolsistas da UFES do

curso  de  graduação  em  Educação  Física.  Nessa  comunidade,  o  Fordan  desenvolve  o

ensino-aprendizagem das danças: “cultura afro”,  hip hop e  outras danças urbanas e balé

clássico, com vistas a contribuir para o enfrentamento da violência e com o fortalecimento

dos valores democráticos e promoção dos direitos humanos junto à comunidade. O projeto

problematiza  o  contexto  de  criação  das  danças,  trazendo  a  figura  dos  compositores,

problematizando  o  artista  diante  dos  processos  de  violências,  individual  e  coletivo.  As

danças ensinadas são conhecidas por terem relação com uma cultura jovem que critica a

realidade social  vigente,  denunciando as  formas de violência  sofrida  pelas pessoas nas

periferias  urbanas  -  como  é  o  caso  do  hip  hop,  o  qual  discute  sobre  o  cotidiano  de

moradores jovens periféricos, sobre estigmatização e racismo. Especificamente, este estilo

musical pode ser entendido como um mecanismo produtor de orientações coletivas e visões

de mundo. 

Para  Tavares  (2009),  os  posicionamentos  da  juventude  hip  hop  desafiam  certos

reducionismos no que tange à separação entre cultura e política, considerando que por meio

da cultura os jovens se expressam politicamente, de maneira ativa. Segundo este autor,

historicamente o  hip hop se refere ao movimento cultural, produzido por jovens negros e

latinos,  surgido  em  espaços  segregados  de  grandes  metrópoles  nos  Estados  Unidos,

Inglaterra,  no  final  dos  anos  1970  por  meio  da  influência  dub (música  instrumental

combinada com efeitos eletrônicos) da cultura caribenha que chegava aos EUA trazida por

imigrantes. O hip hop desde a sua origem, portanto, é associado a uma arte voltada para

segmentos excluídos no espaço urbano. Sendo concebido como um movimento cultural que

engloba estéticas artísticas, como o break ou street dance (dança de rua), o grafite (pintura

aerográfica), o DJ (como produção musical) e o rap (como a combinação de ritmo e poesia
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cantada). Uma das interlocutoras da pesquisa, e professora de dança do Fordan, enfatizou

que eles evitam no projeto músicas sexistas, machistas e homofóbicas. Ela explicou que

não faria sentido oferecer as crianças periféricas aulas de dança de salão, tendo em mente

que, em tese, este estilo não teria ligação com o contexto socioeconômico e político dos

atores do projeto, conquanto uma das modalidades de dança do projeto seja o balé clássico.

O Fordan atua através de três eixos em termos da problematização sobre violência

em suas atividades, são eles: 1) proporcionar que os atores identifiquem o que é violência e,

consequentemente, 3) denunciem a violência; 3) humanização, que significa uma atitude de

não reagir com violência diante da violência sofrida. Além disso, o projeto se esforça para

não condenar moralmente o tipo de sociabilidade dos jovens da comunidade no que diz

respeito  ao  comércio  de  drogas  ilícitas,  por  exemplo.  Segundo  conversas  com  uma

professora do Fordan, estudante da UFES, eles tencionam demonstrar para as crianças e

adolescentes  participantes  do  projeto  as  consequências de  se  viver  no  “crime”,  como

“bandido”  e,  simultaneamente,  fomentar um tipo de sociabilidade diferente:  não violenta.

Isso é construído por meio das atividades culturais, das danças e músicas, mas, por vezes,

também  são  realizadas  conversas  diretas  com  os  participantes  sobre  esses  temas,

dependendo  das demandas,  das  discussões levantadas pelos  próprios  atores,  as  quais

dizem respeito ao cotidiano. 

Existe atualmente no Fordan oficinas de violão. O projeto é gratuito e oferece lanche

para  os  participantes  nos  dois  turnos,  o  lanche  é  doado  pelo  Iesjd.  Algumas  crianças

deixaram de participar do projeto, pois foram inseridas na escola de horário integral. Os pais

ou responsáveis, nesse caso, considerando que o Fordan só funciona uma vez por semana,

preferem deixar os filhos na escola integral. A divulgação do projeto é feita informalmente

pelos participantes e também pelo próprio Iesjd, mas existe no momento uma lista de espera

de interessados que o projeto não tem condições de atender. 

No que tange à família das crianças e dos adolescentes, aos sábados uma agente

do projeto, a qual é professora de artes da UFES, apresenta palestras e propõe rodas de

conversa sobre o tema “violência doméstica”, tendo em mente que esta é uma demanda dos

participantes  do  projeto.  Segundo  os  professores  do  Fordan,  as  crianças,  em  geral,

conversam  consideravelmente  acerca  desse  tipo  de  violência,  relatando  os  conflitos

vivenciados no cotidiano doméstico. Com  efeito,  o  projeto  intervém  na  formação

política dos participantes, construindo uma visão de mundo crítica, politizada. As meninas

negras, por exemplo, são ensinadas a valorizar, em alguma medida, a cultura Afro; a gostar

do cabelo crespo, do tipo de corpo e da cor da pele, por exemplo. Discursos aparentemente

banais, a semelhança do “o meu cabelo é ruim”, são desconstruídos no contexto da prática

da dança afro, por exemplo. Além disso, são discutidos assuntos relativos ao assédio sexual

por meio do uso de um simples “short curto”,  em geral,  comum entre as meninas. Elas

discutem que a despeito de usarem o tal short, os homens, os meninos, não têm o “direito”
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de cometerem violências sutis, como uma cantada ou, no limite, o estupro. Nesse sentido,

os responsáveis do projeto pela ministração das aulas cuidam para que os participantes e,

sobretudo, as participantes sejam alertadas a respeito da violência contra a mulher existente

na sociedade. 

Considerações finais

Neste artigo apresentamos dados parciais da pesquisa sobre os impactos do Projeto

de Extensão Formação em Dança (Fordan) no cotidiano de crianças adolescentes e jovens

na  região  do  bairro  São  Pedro.  Paralelamente,  discutimos  sobre  um  tipo  particular  de

sociabilidade existente nos bairros periféricos da RMGV: a sociabilidade engendrada pelo

comércio varejista de drogas ilícitas. Ou seja, num mesmo contexto socioeconômico existem

tipos de sociabilidade distintos, mas que estão em comunicação, porquanto uma não existe

isolada da outra – tanto é que as crianças e os adolescentes do Fordan trazem discussões

relativas  à  sociabilidade  do  tráfico  para  as  aulas,  por  meio  de  comentários  sobre  os

homicídios juvenis, por exemplo, de colegas, vizinhos ou, até mesmo, de familiares. 

Com as atividades culturais, o Fordan fomenta a construção de consciências críticas

e problematizadoras do cotidiano de seus participantes, principalmente em termos das aulas

de cultura afro e hip hop. Nesse sentido, o impacto do projeto na formação sociopolítica de

crianças e adolescentes pode, por conseguinte, contribuir para a emancipação dos sujeitos

e  para  instrumentalizá-los  para  a  participação  social  na  comunidade  e  na  sociedade

abrangente.  Entendemos que o projeto é,  por  si  só,  um meio de participação social  de

crianças  e  adolescentes  da  comunidade  de  São  Pedro.  Sabemos  que  as  crianças,  os

adolescentes e os jovens urbanos pobres são as principais vítimas de violência letal  na

sociedade brasileira, por isso acreditamos que a discussão suscitada pelo Fordan impacta

aquele microcosmo social. 

À  vista  disso,  um  dos  próximos  passos  da  pesquisa,  vai  no  sentido  de  nos

aprofundarmos no estudo dos percursos de vida dos participantes do Fordan, bem como de

outros projetos sociais de natureza semelhante. Ademais, pretendemos mapear os tipos de

participação social mais comuns entre adolescentes e jovens nas periferias da RMGV, os

conflitos vivenciados e de que modo estes engajamentos impactam a vida dos sujeitos e a

comunidade, no sentido do enfrentamento a violência que particularmente os atinge. 

O aprendizado dos direitos necessários ao exercício da cidadania é fundamental no

contexto  da  democracia  brasileira,  ainda  mais  quando  levamos  em  conta  a  discussão

proposta por Freire (2010) no que se refere ao “regime de desumanização”, em que nem

todos  os  cidadãos  são  considerados  humanos,  da  mesma  forma.  Por  isso,  iniciativas

culturais e políticas que trazem à tona o debate no interior de comunidades estigmatizadas
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pela violência e pobreza e a partir do cotidiano dos moradores são importantes, sob o ponto

de vista ético. 
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1 
 

A PARTICIPAÇÃO COMO ELEMENTO DE SUSTENTABILIDADE DE PROJETOS 

SOCIAIS: uma análise sobre a Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos 

 

 

 
 
 
 
 

Resumo: 
 
 

 

Este estudo faz uma reflexão sobre diferentes teorias que classificam os tipos de 

participação e apresenta pontos de vista de cidadãos envolvidos com um projeto 

participativo, desenvolvido num complexo de favelas da cidade do Rio de Janeiro. O projeto 

que deu origem à Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos foi fruto de 

demanda da população local, através do seu Conselho Comunitário, por um plano que 

socializasse informações entre as Comunidades que compõem o Complexo de Manguinhos. 

Por meio de uma pesquisa documental e de entrevistas com os moradores da comunidade, 

buscou-se compreender o caráter participativo desse projeto. Segundo os entrevistados, 

muitas forças afastam a sociedade de uma participação efetiva nos projetos e processos de 

construção de políticas públicas. Para eles, as dificuldades para se estabelecer diálogos no 

cotidiano levam as pessoas a não estarem preparadas para ouvir opiniões, ou mesmo a 

acreditar que alguém as ouvirá. Os resultados denotam que o fato de o projeto da Agência 

incorporar os moradores do território nas discussões de todas as suas etapas tem 

proporcionado a aproximação entre as ações desenvolvidas e as reais demandas da 

comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Participação Comunidade Projeto 
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2 
 

A PARTICIPAÇÃO EM SEUS DISTINTOS MODOS DE CLASSIFICAÇÃO 

O tema da participação foi estudado sob diversos pontos de vista e analisado por diferentes 

métodos, com distintos propósitos. Esse tema ora é analisado sob a perspectiva do grau de 

envolvimento da sociedade, que vai desde a manipulação à participação completa, ora é 

problematizado com foco nos conflitos entre radical ou liberal, ou ainda sob a dicotomia 

entre a participação ser instrumental ou desenvolvimentista, além de outros critérios de 

análise (ARNSTEIN, 1969; PATEMAN, 1992; GOHN, 2003; SAYAGO, 2000).  

O grau de poder que o cidadão tem ao participar de um processo foi a forma escolhida por 

Arnstein (1969) para classificar os modelos de participação. A autora criou uma 

classificação, a que chama de Escada de participação Cidadã, na qual ela gradua os níveis 

de envolvimento do cidadão, como mostrado no quadro 1, abaixo: 

 
Quadro 1 – Oito degraus da Escada de participação-cidadã 

88 Controle cidadão 
Níveis de poder 

cidadão 77 Delegação de poder 

66 Parceria 

55 Pacificação Níveis de 
concessão mínima 

de poder 
44 Consulta 

33 Informação 

22 Terapia 
Não participação 

11 Manipulação 

  Fonte: Adaptado de Arnstein (1969). 
 

O modelo de Arnstein (1969) retrata de baixo para cima, primeiramente, os degraus 1 e 2 

que representam situações que a autora não reconhece como sendo participação, apesar 

de alguns as considerarem processos participativos pelo fato de envolverem de algum modo 

as pessoas, mesmo não tendo elas qualquer poder decisório nos processos. Nos degraus 3, 

4 e 5 já são observados níveis de concessão limitada de poder, tendo os participantes o 

direito a ouvirem e serem ouvidos, mas sem garantia de que suas opiniões serão aceitas por 

aqueles que detêm o poder. Apenas nos três degraus superiores o cidadão passa a ter 

poder de decisão, podendo negociar com quem detêm o poder ou mesmo ser maioria nos 

fóruns de tomada de decisão. 

Esse modelo proposto por Arnstein (1969) traz à discussão o fato da participação em seu 

caráter efetivo não ser mensurada pela simples presença física dos indivíduos no processo. 

Como enfatiza a autora, há situações em que as pessoas estão, de algum modo, incluídas, 

porém sem terem direito de se manifestar ou influenciar de algum modo os processos de 

tomada de decisão. Participar efetivamente, segundo a linha de pensamento expressa 

nesse modelo, é ter poder para exercer papel ativo nos processos. 

Seguindo esta linha de análise do grau de interferência do indivíduo no processo de tomada 

de decisão, Pateman (1992) também enfatiza que há casos em que os indivíduos estão 
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presentes no processo, mas apenas para ser consultados sobre alguma temática específica, 

sem poder decisório, caso em que a autora classifica como pseudoparticipação. Quando o 

processo em questão chega ao conhecimento de muitas pessoas, mas poucas têm poder 

para decidir algo, o autor classifica como participação parcial. A participação total, para 

Pateman (1992) só ocorre quando cada grupo de indivíduos tem oportunidade de contribuir 

com a decisão final. 

Já com um olhar sobre os paradigmas analíticos que envolvem a temática da participação, 

Gohn (2003), por sua vez, defende que existem, historicamente, cinco formas distintas de 

compreender seu conceito: 

a. A participação liberal reflete o desejo de reformar a estrutura da democracia 

representativa ampliando os canais de informação aos cidadãos de forma que eles 

possam manifestar as preferências antes que as decisões sejam tomadas. Seria, 

portanto, um instrumento para buscar a satisfação das necessidades dessa 

sociedade de iguais. 

b. A participação autoritária infere sobre a integração e controle social da sociedade e 

da política através de ações direcionadas de cima para baixo. A sociedade civil é 

cooptada por programas pensados estrategicamente para diluir os conflitos sociais. 

c. A participação revolucionária representa-se por coletivos organizados em busca de 

uma autonomia da divisão do poder político, contra as relações de dominação. 

d. A participação democrática se fundamenta a partir da soberania popular e da 

participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Seu princípio 

básico é a delegação do poder de representação e o sistema representativo via 

processo eleitoral é o critério supremo de organização dos indivíduos. 

e. Por fim, a participação democrática radical é uma espécie de fusão entre os modelos 

de participação democrática e revolucionária. Teóricos e ativistas que não acreditam 

na democracia representativa como um modelo concretamente democrático, 

propõem sua substituição por um modelo de democracia participativa que fortaleça a 

sociedade civil para a construção de uma nova realidade social sem injustiças, 

exclusões, desigualdades, discriminações, etc. 

Os modelos descritos na classificação de Gohn (2003) relacionam-se ao modo como a 

sociedade é incluída nos processos de construção das políticas públicas e sociais: ora 

tratados como meros beneficiários das políticas; ora convidados a participar emitindo 

opiniões e pareceres; ora convocados para eleger quem os represente nos processos; e, 

ora articulados para fazer frente ao governo requerendo seu espaço como ator nesses 

processos com uma inserção mais direta nos centros de tomada de decisão. Dessa forma, 

os cidadãos se fazem presentes com posturas distintas em cada forma de participação. 
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Entendendo que a participação social está diretamente vinculada às formas como se 

relacionam o Estado e a sociedade, nos processos de elaboração de políticas públicas, Coto 

e Carvalho (2014, p. 14-15) a classifica sob os vieses deliberativo neoliberal, deliberativo 

republicano e emancipatório: 

a. No conceito deliberativo neoliberal de participação, participar é emitir juízos ou 

compartilhar políticas com o Estado para ampliação da informação e transparência 

das políticas formais. Este modelo se dá por meio de ações individuais e coletivas de 

curto prazo nas quais a participação é compreendida como o apontamento, por parte 

dos cidadãos de suas preferências ao Estado (esfera separada da sociedade civil), 

mas não necessariamente participam das decisões políticas.    

b. No Conceito deliberativo republicano de participação, é possível participar através de 

grupos representantes da sociedade civil (esfera separada do Estado) em espaços 

existentes na política formal. A Política nesse modelo se dá pelo estabelecimento de 

consensos sociais através de ações comunicativas na esfera pública, através de 

ações individuais e coletivas de curto prazo e também recai na manutenção das 

relações de dominação. 

c. O Conceito emancipatório de democracia e participação abrange a participação por 

meio de ações, por parte de grupos e movimentos sociais, nas esferas políticas 

formal e informal. Ações coletivas são desenvolvidas em longo prazo e 

estrategicamente calculadas, valorizando a participação política dos cidadãos. 

Diferentemente das visões de Arnstein, Pateman, Gohn e Coto e Carvalho, que analisam a 

participação pelo nível de envolvimento dos indivíduos nos processos, Sayago (2000) 

classifica os tipos de participação em seis modalidades diferenciadas entre si com base no 

caráter ideológico que as permeia: 

a. Participação Individual: quando o indivíduo toma sua decisão de forma individual e 

de livre escolha; 

b. Participação Coletiva: quando as decisões são tomadas de forma coletiva; 

c. Participação Passiva: quando o indivíduo se comporta de modo desejado, sem 

interferir no processo; 

d. Participação Ativa: quando os sujeitos assumem o compromisso da luta e da 

conquista para alcançar os seus objetivos, de forma coletiva e solidária; 

e. Participação Voluntária: quando de forma espontânea, um grupo se junta para 

resolver problemas imediatos; e,  

f. Participação Instrumental: quando as mobilizações são feitas com o propósito de 

conquistar posição ou poder. As mobilizações são dirigidas por organizações 
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externas que traçam os objetivos anteriormente. A população é incluída, mas as suas 

opiniões e decisões são excluídas.  

Diante de tal tipologia, a perspectiva de análise de Sayago (2000) parte do posicionamento 

do indivíduo sobre a sua forma de participar das decisões. Segundo esse autor, a 

possibilidade de ter controle e poder de decisão sobre problemáticas que afetam sua própria 

condição motiva esse indivíduo a buscar alguma forma mais direta de participação. Todavia, 

embora muitas das iniciativas de participação social surjam do desejo individual ou coletivo 

dos cidadãos, o autor enfatiza situações em que a participação é utilizada como ferramenta 

para legitimação de interesses de grupos que não correspondem aos reais interesses do 

coletivo de participantes ou das pessoas que estes representam. Tal situação equivale ao 

que Arnstein (1969) chama de manipulação, Pateman (1992) chama de pseudoparticipação 

e Chasin (2000) e Cunha e Rezende (2015) chamam de participacionismo. 

Assim, embora utilizando diferentes metodologias para classificar e compreender a 

participação social, os autores chamam atenção para a importância da inclusão da 

sociedade na construção das políticas públicas. Os distintos pontos de vista que 

caracterizam cada uma das classificações sobre participação, aqui apresentadas, 

convergem numa preocupação com o real envolvimento da população com os processos e 

da efetividade dessa participação.  

A discussão teórica aponta ainda para os casos em que o processo é denominado 

participativo pelo fato das pessoas estarem presentes, entretanto, esses participantes, 

muitas vezes, são conservados distantes do nível de acesso à tomada de decisão. Na 

prática, entretanto, a abertura de canais de acesso que realmente aproximem o cidadão das 

instâncias de tomadas de decisão, por vezes, só acontece após longos processos de 

articulação social e reivindicações junto ao governo. 

 

SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS SOCIAIS POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO 

EFETIVA 

A promoção de projetos que se proponham a resolver problemas da sociedade e realizar 

inclusão social se dá por meio de ações estruturais e intencionais de pessoas, grupos 

sociais ou organizações que desejam incidir sobre as realidades para afirmá-las ou mudá-

las (GIEHL, 2010). Todavia, a sustentabilidade e continuidade das ações e melhorias que 

eles promovem nem sempre são consideradas ao traçar o escopo desses projetos. 

O modo como o projeto social será desenvolvido, como defende Coelho e Gonçalves (2011, 

p. 437), pode afetar a realidade da população beneficiada, alterando cenários, interferindo 

em diversas esferas. Assim, para um projeto social resolver efetivamente um problema 

social, de acordo com Carvalho (2006), as pessoas devem continuar agindo mesmo após o 
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seu encerramento. Por isso, segundo a autora, é importante valorizar o diálogo, a linguagem 

comum, a capacitação e o pensamento coletivo, promovendo um processo de concertação. 

Um projeto que tem em seu escopo a perspectiva de superar o caráter assistencialista de 

levar benefícios temporários às comunidades pode promover uma maior difusão do 

conhecimento produzido durante sua execução. Tal iniciativa pode ter como fundamento 

uma construção compartilhada do conhecimento, que na definição de Carvalho et al. (2001), 

considera a experiência cotidiana dos atores envolvidos. A construção compartilhada de 

conhecimentos possibilita, portanto, que os membros das comunidades que recebem 

projetos sociais possam reaplicar o aprendizado e multiplicar os benefícios alcançados 

durante os projetos. 

A participação deve ser considerada, segundo Landázuri Benítez (2010, p. 666) desde a 

concepção até a operação de projetos de desenvolvimento. No entanto, a autora salienta 

que a participação não pode ser decretada, sem que se estabeleçam as condições políticas 

necessárias para construir uma verdadeira democracia, incluindo a sociedade civil, dando-a 

ferramentas para que esta se desenvolva como sujeitos sociais, capazes de agir em auto-

gestão produtiva, não só na esfera econômica, mas também na política, através de formas 

autônomas em relação a outros setores e do Estado (LANDÁZURI BENÍTEZ, 2010, p. 666). 

A gestão dos projetos sociais quando estruturada por meio de processos dialógicos, 

possibilitem o compartilhamento da tomada de decisão entre os diversos atores 

participantes, inclusive os próprios beneficiários dos projetos (TENÓRIO, 1998). Dessa 

forma os projetos podem ser construídos através do fortalecimento das relações sociais, 

dando a os envolvidos o direito à fala, sem nenhum tipo de coação. 

Essa estratégia de empoderamento é considerada por Barreto e Paes de Paula (2014, p. 

112) como uma das formas de se combater o quadro de pobreza e exclusão social, 

possibilitando às pessoas terem controle sobre os recursos que serão implantados em suas 

comunidades, sejam eles físicos ou simbólicos. Como salienta Carvalho (2006, p. 3-4), a 

utilização de métodos participativos desde o momento da concepção do projeto aumenta as 

chances de seu sucesso. Para a autora, as pessoas da comunidade passam a se sentir 

também parte da equipe e não apenas como meros objetos de estudo ou como clientes que 

esperam um resultado pronto ao final do processo. Assim, sendo os membros da 

comunidade, paralelamente, beneficiários e atores dos projetos, estes terão oportunidade de 

pontuar, em cada etapa, o que querem que seja executado na sua comunidade. 

A competência técnica dos propositores dos projetos, na visão de Campos et al. (2002), 

deve buscar compreender e incorporar, o conhecimento acumulado pelos próprios 

beneficiários e demais atores que vivenciam cotidianamente os problemas da comunidade. 

Esses autores enfatizam que a efetividade da intervenção, e sua contribuição para a solução 

do problema enfrentado dependem da compreensão e do consentimento dos atores sociais 
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envolvidos quanto aos propósitos do projeto, e, consequentemente, do empenho dos 

mesmos na concretização de seus objetivos (CAMPOS et al., 2002). Assim, um projeto que 

propicie a essas pessoas a participação nas tomadas de decisão tende a melhor se 

aproximar do objetivo que é a satisfação das necessidades ou solução de problemas que 

assolam tal comunidade. 

A participação em projetos, como defendem Cohen e Franco (2007, p. 77), melhora o 

desenho dos projetos, fazendo com que o diagnóstico e as formas de intervenção adaptem-

se às características específicas da população destinatária; Possibilita o controle da 

população destinatária sobre o projeto, ajudando assim a transparência de sua gestão, e 

Aumenta a sustentabilidade do projeto ao envolver os beneficiários em sua operação. 

Projetos sociais que contam com ativa participação comunitária no seu desenho, gestão e 

avaliação conseguem alcançar resultados muito superiores aos programas de modelo 

tradicional burocrático vertical (COHEN e FRANCO, 2007, p. 77). Assim, a junção dos 

múltiplos conhecimentos e experiências dos diversos atores de um projeto social, incluindo 

as vivências dos atores moradores da própria comunidade, pode condicionar que as 

conquistas desse projeto não se resumam ao período sua execução, propiciando mudanças 

concretas na realidade social dessa comunidade. 

Como apontado por Franco (2003), várias avaliações têm mostrado uma forte correlação 

entre o nível de participação da população-alvo na formulação e implementação das 

soluções propostas e o grau de sucesso na realização dos objetivos do impacto dos 

programas e projetos sociais. Para o autor, essa identificação com o projeto pode ajudar a 

orientar a estratégia de resolução de problemas sociais, combinando a oferta de bens com 

as necessidades sociais prioritárias da população a que se destinam (FRANCO, 2003, p. 7). 

Por fim, Franco (2003) afirma ainda que o sucesso da descentralização depende da 

participação, e para que este seja ampla os programas sociais devem superar a abordagem 

de considerar a comunidade simplesmente população beneficiária das intervenções.  

A solução de problemas sociais é, portanto, um desafio para gestores de projetos, uma vez 

que, como as transformações sociais só se fazem visíveis num prazo relativamente longo, 

muitas vezes o projeto encerra suas atividades sem que os gestores possam mensurar a 

efetividade das ações implementadas. 

As discussões que embasam o entendimento dos conceitos de participação social e projetos 

sociais, apresentadas nesse referencial teórico, se convergem, portanto, a partir de 

constatações como as de Franco (2003), Carvalho (2006) e Cohen e Franco (2007) de que 

projetos sociais participativos tendem a serem mais efetivos no alcance dos seus objetivos. 

As pesquisas desses autores denotam a importância de os projetos sociais serem 

formulados e implementados dando oportunidade para a sociedade expor suas ideias e 

atuar no processo de tomadas de decisão. 
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE PROJETOS – UMA ANÁLISE SOBRE O 

PROJETO DA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE MANGUINHOS 

Diversas Instituições têm em sua natureza a prática de desenvolver projetos sociais nas 

comunidades que compõem o bairro de Manguinhos, situado num complexo de favelas na 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o projeto que deu origem à Agência de 

Comunicação Comunitária de Manguinhos, objeto dessa pesquisa, teve sua demanda 

oriunda dos anseios da própria população local. Segundo Fala Manguinhos (2014), em 

reuniões do Conselho Comunitário de Manguinhos, moradores apontaram a necessidade de 

um plano que buscasse socializar informações que outrora não tinham mecanismos para 

alcançar todas as Comunidades que compõem o Complexo de Manguinhos. 

A análise sobre o papel da participação social no projeto da Agência se deu em duas fases, 

uma documental e outra de entrevistas: 

A fase documental desta pesquisa visou caracterizar o perfil socioeconômico das 

Comunidades do bairro de Manguinhos e analisar documentos de constituição e 

desenvolvimento do projeto da Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos, 

implantado nas Comunidades do bairro de Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro.  

A fase de entrevistas consistiu em diálogos semiestruturados junto aos atores envolvidos no 

projeto da Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos. Nesses diálogos buscou-

se analisar o processo de participação dos atores no projeto. 

Todas as entrevistas se deram por corte seccional com perspectiva longitudinal, que, como 

enfatiza direciona o foco no fenômeno e na forma como este se caracteriza no momento da 

coleta, e os dados, resgatados do passado são utilizados para explicar a configuração atual 

do fenômeno (VIEIRA, 2006, p. 21). 

Para selecionar os sujeitos dessa pesquisa, se estabeleceu como critério que cada 

entrevistado precisaria: 

a. Ter estado envolvido com o projeto na sua fase de concepção; 

b. Possuir vínculo com o projeto até o momento da aplicação pesquisa; 

c. Quando representante de alguma organização, ainda possuir vínculo com a mesma 

até o momento de aplicação da pesquisa. 

Um levantamento preliminar foi necessário para identificar quais os atores do projeto da 

Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos que atendiam aos critérios 

estabelecidos. Assim, definiu-se pela entrevista a cinco indivíduos: 

a. Um representante da Fundação Oswaldo Cruz (Apoiadora do Projeto); 

b. Um representante do Conselho Comunitário de Manguinhos; 

c. Todos os seis membros da comunidade que atuam na Agência de Comunicação 

Comunitária. 
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Cabe esclarecer vários moradores da Comunidade de Manguinhos estiveram envolvidos no 

início do projeto, porém, no momento da aplicação pesquisa apenas seis pessoas ainda 

possuíam vínculo com a Agência. 

 

Caracterização das Comunidades de Manguinhos 

O bairro de Manguinhos é formado por várias as comunidades e vilas que, segundo 

Casanova et al. (2014) são, em sua grande maioria, territórios favelizados que apresentam 

altos índices de violência, além de diversas carências e necessidades.Abrigando uma 

extensa população em condição de pobreza e miséria, de acordo com as pesquisadoras 

Bodstein e Zancan (2002), os territórios favelizados concentram os principais problemas 

relacionados à precariedade e ausência de serviços públicos.Ainda segundo essas 

pesquisadoras, Manguinhos é uma dessas áreas que concentra diversos problemas 

relacionados à insuficiência na oferta de serviços e a falência das políticas públicas em 

setores essenciais como educação, saúde, infraestrutura urbana, segurança pública, cultura 

e lazer (BODSTEIN e ZANCAN, 2002). 

De acordo com dados do IBGE, Manguinhos foi o bairro da zona norte do município do Rio 

de Janeiro que, no censo de 2000, apresentou um dos piores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH), situando-se em 122º lugar dos 126 bairros da cidade. Casanova et al (2014) 

apontam que algumas áreas de Manguinhos são territórios onde a violência, expressa pelos 

altos índices de morbimortalidade por causas externas e o consumo e tráfico de drogas, são 

problemas de grande magnitude e relevância nos campos da saúde, da assistência social, 

da segurança pública, entre outros.  

Dados do censo de 2000 mostram que, naquele ano, Manguinhos ocupava a 138ª posição, 

num total de 158 bairros contabilizados pelo Índice de Desenvolvimento Social (IDS). Dez 

anos depois, dados do censo de 2010 apontam Manguinhos na 150ª posição, demonstrando 

que, nessa década, o desenvolvimento do bairro diminuiu em relação aos demais bairros da 

cidade do Rio de Janeiro. O IDS é um índice que congrega oito indicadores relativos tanto 

ao domicílio quanto às pessoas que o habitam, usando-se variáveis, cujos resultados são 

apurados no censo promovido pelo IBGE.  

Outros índices apontados pelo Censo de 2010 que denotam a baixa infraestrutura do bairro: 

Manguinhos é o bairro carioca com menor índice de coleta de lixo, tendo apenas 10,83% 

dos seus domicílios com lixo sendo coletado; apenas 6,28% das pessoas com 5 ou mais 

anos são analfabetos; 34% da sua população com 10 anos ou mais vivem com até um 

salário mínimo; sua população tem a quinta mais baixa média de renda entre os bairros do 

município, correspondendo a R$ 424,26. 

O histórico de vulnerabilidade, conforme salientam Bodstein e Zancan (2002) têm 

despertado o interesse de investimento de algumas instituições vizinhas do Complexo de 
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Manguinhos. As autoras afirmam que instituições como Fiocruz, Correios, Embratel e 

Refinaria de Manguinhos têm desenvolvido ações e apoiado projetos sociais e de 

responsabilidade social, visando a mudança da qualidade de vida na área.Iniciativas dessas 

e de outras instituições, bem como da própria comunidade de Manguinhos são estratégias 

de combate à pobreza na região, reforço à garantia de direitos e mudanças qualitativas 

concretas no cotidiano dos moradores. 

 

Resultados da análise documental sobre o projeto da Agência de Comunicação 

Comunitária de Manguinhos 

As análises, abaixo apresentadas, estão agrupadas a partir dos pontos fortes de cada 

elemento de análise, identificados nas falas dos atores entrevistados. 

A necessidade de potencializar o papel protagônico de moradores e instituições do 

Complexo de Manguinhos foi uma das preocupações que levaram à formação de parcerias 

entre o conselho Comunitário de Manguinhos e duas das instituições que estão fisicamente 

próximas ao Complexo: a Fiocruz e o Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM 

(FIOCRUZ, 2013). Os documentos analisados denotam que o setor da Fiocruz denominado 

Coordenadoria de Cooperação Social e os programas de Comunicação Social e de 

Extensão da UNISUAM uniram forças para articular redes nas Comunidades do bairro de 

Manguinhos, com o objetivo de reforçar a gestão participativa das políticas públicas e os 

acessos aos sistemas de direitos. Esses parceiros, por meio de um projeto básico registrado 

na Fiocruz sob o processo nº 25.380.002320/2012-40, escolheram apoiar a consolidação de 

uma agência de comunicação comunitária, a partir do desenvolvimento de tecnologias de 

informação e comunicação (FIOCRUZ, 2013). 

O projeto básico aponta que o segmento Juvenil, em idade entre 18 e 24 anos, foi 

selecionado como púbico alvo para participar diretamente do projeto. Tal escolha foi 

embasada em demandas sociais, apresentadas por este segmento e observadas no Brasil e 

em diversos países. No documento é utilizado como argumento o fato de que é nessa faixa 

etária em que se busca a inserção socioprodutiva, e também onde se encontram os maiores 

índices de óbitos por arma de fogo. Tais fatores fazem da juventude o segmento de maior 

vulnerabilidade, constituindo-se enquanto as principais vítimas relacionadas no contexto de 

território de exceção (FIOCRUZ, 2013). 

Assim, o projeto considera imprescindível assegurar, para jovens em Manguinhos, espaços 

onde possam exercitar suas potencialidades e habilidades. A perspectiva era proporcionar 

que esses jovens pudessem vivenciar atividades culturais e sentindo-se envolvidos e 

apoiados para enfrentarem os desafios que a vida lhes reserva, conscientes do seu papel 

enquanto cidadãos e sentindo pertencimento ao seu território (FIOCRUZ, 2013). 
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Este projeto de desenvolvimento de tecnologia social em comunicação pretendeu contribuir 

para a realização de diálogos a partir da identificação das ações desenvolvidas pelos 

moradores das comunidades, do reconhecimento de suas experiências, da disponibilização 

de ferramentas conceituais e tecnológicas adequadas aos seus propósitos e associada à 

prática e à sabedoria popular. O Projeto se coloca como referência para o fortalecimento 

das identidades pessoais / locais, com a perspectiva de ampliar o fluxo de informações 

adequadas aos voluntários, estudantes, profissionais e trabalhadores da área social, 

principalmente da saúde, educação e assistência social; contribuir para consolidar redes e 

ampliar diálogos e parcerias (FIOCRUZ, 2013). 

Segundo Fiocruz (2013), um aditivo ao projeto realizado no ano de 2014, sob o número de 

processo 25.380.001037/2014-62, identifica que Agência de Comunicação Comunitária de 

Manguinhos consolidou-se como um empreendimento socioeconômico voltado para o 

desenvolvimento territorializado, integrado e sustentável, através das seguintes fases: 

a. Ampliação do número de parceiros, envolvendo os atores sociais do Complexo de 

Manguinhos 

b. Capacitação com a implantação de um Plano de Formação, Mobilização e Seleção 

de jovens, junto à UNISUAM 

c. Realização de formação técnica para 11 jovens em comunicação social e Gestão de 

Empreendimentos Econômicos Solidários através de oficinas temáticas de 

qualificação técnica em comunicação e empreendedorismo solidário (Impresso, Blog, 

Publicidade, Vídeo e Rádio) 

d. Viabilização de dois canais virtuais interativos de informação: o blog ―Fala 

Manguinhos‖ e a página do Facebook Comunicação em Manguinhos 

e. Composição do primeiro jornal impresso ―Fala Manguinhos!‖ 

A solidificação da relação entre a Agência e os moradores de Manguinhos, segundo Fiocruz 

(2013), ainda precisa de um tempo maior para se estruturar, melhor acertar os conteúdos e 

formas apresentadas no Jornal e no Blog Fala Manguinhos!, bem como a regularizar e dar 

continuidade a essas publicações. O texto do aditivo afirma que, até o momento de sua 

publicação, contabilizava-se a publicação de 45.000 exemplares / cinco edições do jornal 

―Fala Manguinhos!‖, e, aproximadamente, 230 postagens no blog.  

O propósito do aditivo foi dar um aporte à agência visando a distribuir 40.000 novos jornais, 

ajudar na manutenção do blog comunitário e estimular a participação social e o 

protagonismo comunitário através de debates sobre políticas públicas relativas à saúde e 

desenvolvimento sustentável. Segundo o projeto, os debates facilitam a institucionalização e 

a consolidação da Agência de comunicação em meio às Comunidades (FIOCRUZ, 2014b). 
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Na justificativa apresentada por Fiocruz (2013), o projeto também poderia propiciar 

ampliação dos espaços de interação, ao oportunizar a formação técnica, a construção 

compartilhada do conhecimento e a busca de solução para questões sociais e de 

comunicação em áreas urbanas vulnerabilizadas. São apresentados também como 

benefícios do projeto: seu potencial de reaplicabilidade; o desenvolvimento de diálogos 

urbanos; e a interferência crítica na realidade, buscando transformações que melhorem a 

qualidade de vida, da saúde e do ambiente, na perspectiva de um desenvolvimento 

sustentável (FIOCRUZ, 2014b). 

Segundo Fiocruz (2013), no primeiro ano do projeto já se tinha como resultados a ampliação 

o número de parceiros e atores sociais e a implantação de três canais de interação com as 

comunidades de Manguinhos, sendo dois canais virtuais (blog ―Fala Manguinhos‖ e a página 

do Facebook Comunicação em Manguinhos) e um físico (jornal impresso ―Fala 

Manguinhos!‖).  

Tais iniciativas são reflexos das novas formas de participação, salientadas por Pires e Vaz 

(2012) e Brasil (2014), que conferem protagonismo aos movimentos sociais em rede e 

dinamizam o acesso da população a canais pelos quais seja possível expressar suas 

opiniões. 

 

Resultados das entrevistas com os sujeitos do projeto da Agência de Comunicação 

Comunitária de Manguinhos 

Por meio das entrevistas realizadas junto aos sujeitos selecionados foi possível identificar 

dados que auxiliam a caracterização do projeto da Agência. Esses dados foram aqui 

tratados de forma agrupada, a partir dos elementos de análise estabelecidos junto marco 

teórico da pesquisa. Assim, tornou-se possível reunir informações sobre a dinâmica do 

projeto da Agência, tendo como referência o ponto de vista dos atores envolvidos no projeto: 

a. Inserção de atores o projeto 

Quando se questiona os atores sobre a sua inserção no projeto da Agência, as falas se 

concentraram em três vertentes: abordam-se desde seus primeiros contatos com a proposta 

do projeto, ao momento em que passaram a integrar o projeto e às atividades que 

desenvolvem atualmente na Agência. 

Como o projeto da Agência de Comunicação nasceu em discussões internas do grupo 

temático de comunicação, que compõe o Conselho Comunitário de Manguinhos, esse grupo 

foi o canal que fez a primeira ligação entre o projeto e maioria dos seus atores. 

A primeira atividade realizada no projeto, segundo os relatos dos entrevistados, foi um curso 

de comunicação promovido em parceria com o Centro Universitário Augusto Mota 

(Unisuam). Essa atividade é lembrada como um marco das suas inserções no projeto. 
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Iniciar um projeto promovendo uma capacitação é uma estratégia que se alinha à ideia 

defendida por Carvalho (2006), que defende a importância de se valorizar o diálogo, a 

linguagem comum e a capacitação, promovendo um processo de concertação durante a 

execução do projeto. 

A efetividade da inserção desses atores no projeto é identificada quando eles relatam as 

atividades que desempenham atualmente na Agência. A distribuição das tarefas e 

responsabilidades entre os membros é destacada como um fator que denota o 

comprometimento do grupo com a realização das ações do projeto. 

Assim como nos relatos dos atores, a experiência de envolvê-los em todas as etapas do 

projeto, aproveitando suas experiências, é também defendida por teóricos, como Carvalho 

et al. (2001), que compreendem que dessa forma consegue-se dar à sociedade maior poder 

e intervenção nas relações sociais que influenciam a qualidade de suas vidas.  

b. Forma de elaboração do projeto 

No processo de entrevistas ratificaram-se as informações coletadas na pesquisa 

documental, que apontavam que a ideia de criação da Agência de Comunicação 

Comunitária foi fruto de discussões coletivas do de grupo temático de comunicação do 

Conselho Comunitário de Manguinhos. 

A evidenciação de que o projeto surgiu a partir de uma demanda coletiva da população de 

Manguinhos traz à tona a discussão sobre a importância de se fazer um diagnóstico 

participativo antes de tomar decisões sobre um projeto. O fato de a própria comunidade ter 

proposto a criação do projeto preenche ao pré-requisito definido por Campos et al. (2002) e 

Tenório et al. (2003), para os quais é importante reunir os interessados para, de forma 

coletiva, identificar qual situação é sentida como deficiente, sob os diversos pontos de vista. 

Os relatos demonstram que a ideia inicial da Agência não era um jornal impresso com alta 

tiragem e distribuição, mas algo mais simples e que fosse diferenciado das outras iniciativas 

que já teriam surgido no território e que não tiveram sustentabilidade. A função básica seria 

expor informações de utilidade pública em todas as comunidades de Manguinhos. 

Sendo o Conselho Comunitário uma instituição formada por moradores e que não dispunha 

de recursos para bancar um projeto desse porte, segundo os entrevistados, o avançar da 

elaboração do projeto se deu a partir da busca de parcerias com instituições locais. 

Como visto no referencial teórico deste estudo, alguns projetos surgem por iniciativa de 

organizações ou por meio de parcerias entre organizações que se dispõem a intervir 

socialmente. Nesses casos os projetos já nascem com uma previsão de fonte de recursos. 

Sendo, a Agência de Comunicação de Manguinhos, fruto de um coletivo de moradores do 

Complexo de Favelas, os relatos demonstram que esses moradores buscaram atrair as 

instituições da sua vizinhança para atuarem como seus parceiros nesse projeto. 
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Mesmo tendo demonstrado prévio interesse em fazer parte do projeto que se iniciava, a 

maioria dos atores relatam que não tinham um conhecimento prévio sobre a área de 

comunicação. Para que pudessem se engajar na rotina de uma Agência, elaborando jornal e 

paginas em redes sociais, lhes foi imprescindível que o trabalho se iniciasse com uma 

capacitação. 

Como salientam Tenório et al. (2003) e Campos et al, (2002) a elaboração de um projeto 

social deve sempre partir da identificação de um problema e, a partir deste, busca-se uma 

solução. De acordo com os relatos dos atores entrevistados, o projeto da Agência de 

Comunicação Comunitária seguiu a técnica orientada por esses teóricos, com o diferencial 

do problema e a solução terem sido discutidos de maneira coletiva. 

c. Mecanismos de implantação das etapas do projeto 

Os atores apontam que, após a capacitação, com a Agência constituída, o grupo deveria 

começar a montar o jornal, para tanto seria necessário estabelecer uma rotina de atividades 

que seriam norteadas da seguinte maneira:  

I. Reuniões internas da equipe para distribuição de demandas e responsabilidades: 

Segundo os relatos, essas reuniões seriam mais administrativas, para discutir questões 

formais da Agência. Cabe pontuar que essas pessoas, em sua maioria, não se conheciam 

antes de passarem a atuar junto no projeto. Então, essas reuniões também funcionaram, 

inicialmente, como espaço para se construir essas relações entre os atores e possibilitar que 

eles identificassem as habilidades e disponibilidades uns dos outros. Posteriormente, essas 

reuniões passaram mais a concentrar as tomadas de decisão internas e divisões de tarefas 

entre esses atores. 

II. Reuniões mensais abertas à comunidade para diálogos e composição de pauta do 

jornal: 

As falas dos entrevistados identificam essas reuniões como o coração da Agência. Nessas 

reuniões é que a equipe conseguia captar as demandas e opiniões dos moradores de 

Manguinhos, bem como sentir a evolução do reconhecimento das comunidades sobre os 

trabalhos que a Agência estava a desenvolver.  

III. Coletas de informações no campo para composição de matérias e embasamento das 

propostas surgidas nas reuniões:  

Todos os entrevistados ressaltaram a importância do processo de distribuição dos jornais 

ocorrer diretamente pela mão dos atores da Agência. Segundo eles, essa é uma excelente 

oportunidade para dialogar com os moradores, apresentar o trabalho, tirar dúvidas, convidá-

los a participar das reuniões, bem como conhecer suas demandas e opiniões. 

IV. Atividades de produção de matérias para publicação: 
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O processo de construção das matérias para o jornal e as páginas nas redes sociais, de 

acordo com o informado nas entrevistas, se dá de maneira coletiva, pelos membros da 

Agência ou mesmo por moradores de Manguinhos que se dispunham a colaborar. 

O mecanismo adotado para implantação das etapas do projeto da Agência, descrito pelos 

entrevistados, adéqua-se à definição de Giehl (2010), uma vez que se buscou estruturar as 

ações de modo coletivo com a comunidade. Essa iniciativa de discutir com a comunidade as 

etapas do projeto também é defendida por Cohen e Franco (2007) que enfatizam que os 

projetos sociais que contam com ativa participação comunitária no seu desenho, gestão e 

avaliação conseguem alcançar resultados muito superiores aos programas de modelo 

tradicional burocrático vertical. 

d. Metodologia para avaliação do projeto 

Pelas informações prestadas nas entrevistas, o projeto não tem definida uma metodologia 

para avaliar seu desempenho. A avaliação tem se dado, sobretudo, a partir de feedbacks, 

reconhecimentos externos e análises informais da própria equipe da Agência. 

Grande parte dos feedbacks acontece de maneira presencial, nas reuniões ou no momento 

em que os membros da Agência vão pessoalmente entregar os jornais. 

Uma análise crítica sobre o desempenho do projeto é, segundo Tenório et al. (2003) o 

momento em que se analisa a real importância que o projeto está tendo para a comunidade 

e se este é capaz tem atendido às necessidades inicialmente identificadas. 

Outra forma apontada nas entrevistas para avaliar os resultados do projeto, é por meio dos 

feedbacks que chegam através dos canais virtuais disponibilizados pela Agência. 

Considerado muito importante pelos entrevistados, o reconhecimento externo do trabalho da 

Agência representa pra eles uma avaliação positiva dos resultados que têm alcançado. 

A última forma de avaliação dos resultados do projeto apontada pelos atores são as análises 

informais da própria equipe da Agência. Mesmo não tendo uma programação específica 

para avaliação dos resultados oriundos das atividades realizadas pela Agência, a equipe 

costuma fazer reflexões críticas sobre o andamento dos trabalhos. Outros fizeram essa 

reflexão no momento da entrevista e expuseram seus pontos de vista. 

Os resultados de projetos sociais, como afirmam de Bose et al. (2003), geralmente 

apresentam dificuldade para serem mensurados, seja por inexperiência das organizações 

que os promove ou pelas realidades sociais complexas das comunidades onde os projetos 

são desenvolvidos. Apesar dos entrevistados demonstrarem o quão complexa é a realidade 

de Manguinhos, os feedbacks da população e de outras instituições são interpretados pelos 

atores da Agência como uma avaliação positiva das atividades que estão a desenvolver. 

Segundo Nogueira (1998), a gestão de um projeto deve assegurar que os produtos, 

resultados e impactos sejam coerentes com a concepção e os fins do projeto, garantindo 
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sua eficácia e efetividade. Os relatos indicam que os objetivos traçados no momento da 

constituição da Agência, sobretudo no tocante a promoção de uma linha de comunicação 

entre as comunidades de Manguinhos, tem sido satisfatoriamente atingidos.   

e. Estímulo para a participação 

Sendo a participação na Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos um trabalho 

não remunerado, os atores foram questionados sobre quais fatores os estimulam a 

continuar participando do projeto. Dentre as respostas observa-se que um desses fatores é 

o alcance dos objetivos traçados para a Agência no campo da comunicação comunitária. 

Outros atores inferem que são influenciados a se manterem atuantes pelos resultados 

alcançados que vão além do objetivo central do projeto. Esses atores conseguem visualizar 

o projeto como promotor de transformações mais amplas em Manguinhos, nos campos da 

formação, conhecimento e desenvolvimento social do território. 

Sendo maioria dos atores da Agência, também moradores do Complexo de Manguinhos, as 

transformações alcançadas para o território, influem diretamente em suas vidas pessoais. 

Cada conquista no âmbito da melhoria da comunicação entre as comunidades do Complexo 

ou da promoção de atividades culturais ou educativas, por exemplo, reflete no cotidiano 

dessas pessoas e suas famílias. 

O reconhecimento da sociedade sobre os resultados do trabalho da Agência também foi 

citado nas entrevistas como um dos fatores que motivam essas pessoas a continuar 

atuando no projeto. 

O desejo de fazer com que os frutos desse projeto sejam ainda mais popularizados, também 

foi citado no processo de entrevistas. Os atores relatam que lhe estimulam a ideia de poder 

transmitir essa experiência para que seja adotada em outros lugares. 

A ideia de popularizar a iniciativa do projeto e incentivar que outras comunidades tenham 

experiência similar estimula tanto atores institucionais da Agência, como os próprios 

moradores de manguinhos que têm orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido e faz 

questão de que ele seja reconhecido pelo maior número de pessoas. 

O fato de poder estar contribuindo com iniciativas que estão atingindo seus propósitos e 

atendendo a demandas históricas das comunidades do Complexo de Manguinhos, tem sido 

o pilar que estimula os atores a se manterem ativos no projeto. Como defende Sayago 

(2000), a possibilidade de ter controle e poder de decisão sobre problemáticas que afetam a 

própria condição e motiva o indivíduo. Maioria dos atores entrevistados é morador de 

Manguinhos e fazem questão de enfatizar a satisfação de ver a sua comunidade sendo 

transformada por um projeto que conta com sua participação. 

f. Espaços para participação no projeto 
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O processo de entrevista propiciou uma análise sobre a participação social dentro do projeto 

da Agência, quando os atores apontaram os espaços para participação sob três vertentes: 

a. A participação nas reuniões administrativas da Agência – nas quais afirmam que 

todos os membros têm ampla liberdade para participar e expor suas ideias. 

b. A participação nas reuniões de elaboração de pauta – nas quais as comunidades são 

convidadas a debater junto com a equipe da Agência. Segundo relatos, aproveita-se 

uma reunião aberta do Conselho Comunitário de Manguinhos e dá-se a liberdade para 

qualquer morador expor suas opiniões, trazer suas propostas e críticas. 

c. A participação através dos canais virtuais – por meio dos quais as comunidades 

podem pedir informações e enviar propostas, críticas e demandas diretamente para a 

equipe gestora da Agência. 

 

Os atores salientam a importância dada no projeto da Agência para a disponibilização de 

canais de interlocução com a sociedade. A abertura de canais para participação da 

sociedade nos processos de construção das políticas públicas e sociais é defendida por 

Gohn (2003). A autora aponta que os canais de participação possibilitam que a sociedade 

não seja tratada apenas como beneficiários das políticas, mas que tenham oportunidade 

para emitirem suas opiniões e pareceres serem também atores na construção das políticas. 

Cabe também destacar a influência da tecnologia na aproximação entre a sociedade e os 

centros de tomadas de decisão. Ferramentas como Facebook, WhatsApp e outras redes 

sociais tornaram-se canais para que a população possa manifestar suas opiniões, 

reivindicações e reclamações. O projeto da Agência adotou algumas dessas ferramentas 

para aproximar os moradores de Manguinhos das discussões sobre as políticas do território. 

g. Influência dos atores nas tomadas de decisão 

Tendo relatado os canais que o projeto oferece para ampla participação, no processo de 

entrevistas buscou-se averiguar a se esses diversos atores exerciam influência nas tomadas 

de decisão sobre o projeto. Dentre as respostas pôde-se captar que a equipe da Agência 

costuma fazer análises sobre as diferentes opiniões que surgem durante reuniões ou 

através dos canais virtuais. 

O fato de o projeto estar aberto a ouvir e analisar as diferentes opiniões da sociedade, 

dando à comunidade a possibilidade de ter controle e poder de decisão sobre problemáticas 

que afetam sua própria condição, de acordo com Sayago (2000) motiva esses indivíduos a 

buscar, cada vez mais, uma forma mais direta de participação. 

A partir de das análises das opiniões coletadas, segundo os entrevistados, as decisões são 

tomadas de forma coletiva, ponderando quais das propostas são mais viáveis para serem 

implementadas naquele momento. 
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A participação, segundo Alves (2013), se concretiza a partir da aproximação entre os 

sujeitos e as decisões que lhes dizem respeito, seja nos aspectos políticos, sociais, culturais 

ou econômicos. A valorização das diferentes opiniões, tanto do grupo que atua diretamente 

na Agência, quanto da população em geral, traz, portanto, a esse projeto um caráter 

inclusivo e participativo. 

A legitimidade das decisões políticas, para Tenório (2012), se dá a partir de processos de 

discussão dialógica, com igualdade e autonomia, qualificando assim uma participação 

deliberativa. Produzir junto com a comunidade, atuar em forma de consenso, dando voz e 

poder de decisão ao coletivo, é, portanto, uma estratégia de empoderamento da sociedade. 

h. Desafios à participação efetiva dos atores no projeto 

Pensar os desafios para a efetiva participação dos atores no projeto foi uma etapa das 

entrevistas que fez os atores refletirem sobre as próprias dificuldades em fazer o projeto 

funcionar e cativar pessoas a trabalharem nele. Dentre essas dificuldades destacou-se que 

o fato do projeto não remunerar seus atores faz com que estes precisem ter atividades 

paralelas que lhes permitam ter uma renda. 

Segundo os atores, o fato de o trabalho na Agência não proporcionar uma estabilidade 

financeira aos seus atores interfere na disponibilidade dos atuais atores para participação e, 

sobretudo, de novos atores que venham a se interessar em compor a equipe. 

Ainda falando sobre as dificuldades internas, houve relatos relacionando o desinteresse em 

participar efetivamente da Agência ao fato da mesma encontrar-se numa fase de carência 

de recursos para produção de material e contratação de profissionais especializados. 

Dentro da discussão sobe a efetividade da participação os entrevistados afirmaram que 

existe no país uma cultura da não participação, que naturalmente desestimula as pessoas a 

acreditarem que se envolvendo num projeto social alcançarão algum benefício que 

transforme sua realidade. 

A ênfase dos entrevistados sobre o que levaria o indivíduo a não participar está alinhada à 

discussão de Escorel e Moreira (2013), que afirmam que algumas pessoas não acham 

necessário participar por já terem outras pessoas participando, mas muitos não participam 

por ausência de oportunidade, por desconhecimento ou pelo simples desinteresse. Na ótica 

dos entrevistados, no dia a dia do brasileiro ele convive com diversas experiências em que 

não prevalece a democracia, e essa cultura acaba desestimulando a sociedade em buscar 

participar mais das tomadas de decisão.  

A falta de recursos materiais e humanos para qualificar o trabalho da Agência é encarada 

pelos atores como um desestímulo a eles próprios que hoje são engajados no projeto e, 

sobretudo, à atração de novos atores. Eles compreendem que as pessoas precisam de 

fonte de renda para sua sobrevivência, e que a dedicação a um projeto requer, além do 
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desejo de participar, que se tenha tempo disponível e um mínimo de recursos para 

concretizar as ações propostas pelo projeto. 

Os entrevistados apontam que são muitas as forças que afastam a sociedade de uma 

participação efetiva nos projetos e processos de construção de políticas públicas. As 

dificuldades para se estabelecer diálogos condicionam as pessoas a não estarem 

preparadas para ouvir as opiniões e, principalmente, a acreditarem que alguém as ouvirá. 

Os atores destacam o quão complexo é o desafio de convencer as pessoas enxergarem o 

espaço político como um espaço coletivo e que é direito e dever de todos participar. 

Um último desafio apontado pelos atores diz respeito à dificuldade de se participar de um 

projeto social num contexto de favela: Os relatos dos entrevistados demonstram que a 

situação de vulnerabilidade encontrada em regiões de favela pode desmotivar o morador a 

se engajar num projeto social, levando-o a buscar alternativas para melhorar sua vida 

pessoal, na expectativa de morar em outro lugar, fora da favela. 

Essa realidade de território em contextos de violência e de graves problemas sociais, como 

no caso de Manguinhos, de acordo com Bodstein et. al. (2004), reforça a importância de, 

antes de se pensar em fazer um projeto de intervenção, buscar realizar um levantamento 

das principais demandas locais e construir um diagnóstico participativo junto à comunidade.  

Estudos que aproximem as discussões sobre elaboração de projetos sociais e sobre a 

participação social na construção de políticas públicas possibilitam refletir sobre a 

importância de se associar esses temas também na pratica de elaboração de projetos. Tal 

associação pode estimular, cada vez mais, a inserção dos moradores das comunidades em 

todas as etapas dos projetos, favorecendo que estes atendam às reais demandas dos 

territórios e que seus moradores tenham maior autonomia para dar continuidade aos 

benefícios trazidos pelos projetos. 

Observou-se, nesse estudo, que a discussão sobre a participação social nas políticas 

públicas, de um modo geral, também é bastante estimulada em Manguinhos. Mesmo diante 

de um cenário de violência, escassez de infraestrutura e serviços públicos e de desestímulo 

à participação, no Complexo permanecem ativas algumas articulações entre a sociedade e 

instituições, como os Fóruns permanentes e os Conselhos, que persistem em mobilizar os 

moradores a reivindicar melhorias para suas vidas. 

O diálogo com os atores da Agência permitiu captar o quão eles acreditam e incentivam a 

participação social dos moradores de Manguinhos. Além de o projeto ter sido elaborado num 

ambiente de livre participação, notou-se que em todas as etapas da sua implantação, a 

população foi convidada a participar das discussões, expor suas ideias e influir diretamente 

nas tomadas de decisão e análise de resultados. 
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CONCLUSÃO 

A discussão teórica realizada e os dados obtidos neste estudo permitem concluir que a 

participação social é uma estratégia fundamental para o funcionamento do projeto da 

Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos. Observou-se que, desde o momento 

da sua formulação, o projeto buscou envolver os moradores do território nas discussões, 

nos processos de tomadas de decisão e no acompanhamento dos resultados obtidos pela 

Agência. 

No tocante à Agência de Comunicação Comunitária, tendo surgido em meio a debates e 

demandas da própria população de Manguinhos, os relatos demonstram que este projeto 

incorpora a participação social como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento 

das suas atividades. A pesquisa aponta que os moradores do território atuam diretamente 

nas discussões e tomadas de decisão, expondo suas opiniões e prioridades, e, por muitas 

vezes, auxiliando na execução das atividades. 

Fatores encontrados na literatura, como a importância da constituição de parcerias para 

execução de projetos sociais, são verificados no projeto da Agência a partir da parceria 

estabelecida entre os moradores e as instituições que atuam em Manguinhos, em especial o 

Conselho Comunitário de Manguinhos e a Fundação Oswaldo Cruz.  

Os resultados obtidos pelo projeto, sobretudo no campo da comunicação comunitária, têm 

demonstrado a efetividade da participação social como estratégia para o alcance de 

transformações qualitativas no cotidiano da população. O fato de o projeto incorporar os 

moradores do território nas discussões de todas as suas etapas tem proporcionado a 

aproximação entre as ações desenvolvidas e as reais demandas da comunidade. 

Pensar e promover a participação social em meio a um complexo de favelas, resgatando a 

comunicação entre comunidades historicamente segregadas, significa fortalecer a cidadania 

e empoderar a sociedade para enfrentar os desafios e ir busca de alternativas para a 

melhoria de sua qualidade de vida. O projeto da Agência de Comunicação Comunitária de 

Manguinhos é exemplo de como a articulação social pode ser determinante na conquista de 

direitos sociais e na solução dos problemas que afetam a comunidade. Os Atores 

entrevistados afirmaram que, não raramente, instituições chegam às comunidades com 

projetos já estruturados para ser implantados, sem estabelecer um diálogo prévio com os 

moradores ou mesmo sem averiguarem a aplicabilidade dos projetos às reais necessidades 

daquelas comunidades.  

De acordo com o marco teórico utilizado nesse estudo, o perfil da participação social 

adotada no projeto da Agência de Comunicação Comunitária de Manguinhos enquadra-se 

nos degraus de ‗Níveis de poder cidadão‘, da ‗Escada de participação Cidadã‘ desenvolvida 

por Arnstein. Observa-se que, por meio de ‗Parcerias‘, ‗Delegação de poder‘ e ‗Controle 

cidadão‘, a população tem tido oportunidade de participar efetivamente deste projeto.  

Anais III Encontro PDPP -  Página 265



21 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES, Josefa Cícera Martins. A participação social a partir do Programa Federal 

Territórios da Cidadania: o caso do território do Cariri/CE. Dissertação (mestrado), 

Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional Sustentável. Juazeiro do Norte – CE, 2013. Disponível 

em:<http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=9842>. Acesso em: 14 fev. 

2015. 

ARNSTEIN, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning 

Association. 1969. 216–224. Disponível 

em:<https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf>. Acesso em: 15 

jan. 2015. 

BARRETO, Raquel de Oliveira; PAES DE PAULA, Ana Paula. ―Rio da Vida Coletivo‖: 

empoderamento, emancipação e práxis. Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 48(1):111-30, 

jan. /fev. 2014 

BODSTEIN, Regina; ZANCAN, Lenira. Avaliação das ações de promoção da saúde em 

contextos de pobreza e vulnerabilidade social, 2002, p.39-59 In: ZANCAN, Lenira; 

BODSTEIN, Regina; MARCONDES, Willer B. (Orgs.). Promoção da saúde como caminho 

para o desenvolvimento local: a experiência em Manguinhos - RJ. Rio de Janeiro, 

ABRASCO, 2002 

BODSTEIN, Regina; ZANCAN, Lenira; RAMOS, Célia Leitão e MARCONDES, Willer 

Baumgarten. Avaliação da implantação do programa de desenvolvimento integrado em 

Manguinhos: impasses na formulação de uma agenda local. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2004, vol.9, n.3, pp. 593-604 

BOSE, Mônica; FEDATO, Cristina; MENDONÇA, Luciana Rocha de. Monitoramento de 

projetos sociais: um desafio para as alianças intersetoriais. ENANPAD2003, Atibaia. 2003. 

BRASIL (2014). Decreto nº 8.243, de maio de 2014 - Política Nacional de Participação 

Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm>. Acesso em 

22 de ago. de 2015. 

CAMPOS, Arminda Eugênia Marques; ABEGÃO, Luis Henrique; DELAMARO, Maurício 

César. O Planejamento de Projetos Sociais: dicas, técnicas e metodologias. Rede Nacional 

de Mobilização Social. Caderno 9. Jan. de 2002. Disponível em: 

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2154.pdf>. Acesso em 03 de abr. 

de 2015. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 266

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2154.pdf


22 
 

CARVALHO, Maria Alice Pessanha de; ACIOLI, Sonia; STOTZ, Eduardo Navarro. O 

processo de construção compartilhada do conhecimento: uma experiência de investigação 

científica do ponto de vista popular. In: VASCONCELOS, E. M. (Org.). A saúde nas 

palavras e nos gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. São Paulo: 

Hucitec; 2001. p.101-14. 

CARVALHO, Vanessa Ferreira Mendonça de. Metodologia para a elaboração de projetos 

sociais participativos. In: XXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO. Fortaleza, 2006. 

CASANOVA, Angela Oliveira; TEIXEIRA, Mirna Barros; MONTENEGRO, Elyne. O apoio 

institucional como pilar na cogestão da atenção primária à saúde: a experiência do 

Programa TEIAS - Escola Manguinhos no Rio de Janeiro, Brasil. Ciênc. Saúde 

coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 11, p. 4417-4426, nov.  2014  

CHASIN, José.A esquerda e a nova república. In: A miséria brasileira: 1964 – 1994: do 

golpe militar à crise social. São Paulo: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, p. 151-164. 

COELHO, Michelle Queiroz; GONÇALVES, Carlos Alberto. Avaliação de projetos sociais: a 

perspectiva da comunidade. Revista Alcance, v. 18, n. 4, p. 436-447, 2011. 

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Gestão social: como obter eficiência e impacto 

nas políticas sociais. Brasília: ENAP, 2007. 292 p. 

COTO, Gabriela Cardioli; CARVALHO, Cristina Amélia de. A participação e o discurso 

dominante. In: III Congresso Internacional de Pós-Graduações e Pesquisas Latinos em 

Administração e Estudos Organizacionais. Porto Alegre – RS, 2014. Disponível em: 

<http://www.redpilares.org/sobre-la-

red/Documents/COTO%20E%20CARVALHO_A%20participa%C3%A7%C3%A3o%20e%20

o%20discurso%20dominante.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2015. 

CUNHA, Elcemir Paço; REZENDE, TiagoDutraHollanda de. Via colonial e cogestão pública 

na democracia dos proprietários. 5º Emapegs, Lavras – MG, 2015 

ESCOREL, Sarah Maria Escorel de; MOREIRA Marcelo Rasga. Participação Social. In: 

Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. GIOVANELLA, L; ESCOREL, S; LOBATO, L. V. 

C.; NORONHA, J. C; e CARVALHO, A. I. , organizadores. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz; 2013. 1100 pp. 

FALA MANGUINHOS (2014). Assembleia de fundação da Agência de 

Comunicação Comunitária. Disponível em: 

<https://falamanguinhos.wordpress.com/2014/06/11/assembleia-de-fundacao-da-agência-

de-comunicacao-comunitaria/>. Acesso em 15 de um de 2015. 

Anais III Encontro PDPP -  Página 267

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASANOVA,+ANGELA+OLIVEIRA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=TEIXEIRA,+MIRNA+BARROS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MONTENEGRO,+ELYNE
http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/author/316262
https://falamanguinhos.wordpress.com/2014/06/11/assembleia-de-fundacao-da-agencia-de-comunicacao-comunitaria/
https://falamanguinhos.wordpress.com/2014/06/11/assembleia-de-fundacao-da-agencia-de-comunicacao-comunitaria/


23 
 

FIOCRUZ (2013) - Fundação Oswaldo Cruz. PROJETO BÁSICO: Projeto Comunicação, 

Saúde e Sustentabilidade. Coordenadoria de Cooperação Social / Fiocruz. Rio de 

Janeiro/RJ, 2013. 

FRANCO, Rolando. Descentralización, participación y competenciaenlagestión social. VIII 

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de La Administración 

Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003. 

GIEHL, Pedro Roque. A elaboração e a gestão de projetos sociais. IN: Avaliação e 

monitoramento de projetos sociais / [organizada pela] Universidade Luterana do Brasil – 

Curitiba: Ibpex, 2010. 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

LANDÁZURI BENÍTEZ, Gisela.Participación: discurso o democratizacióndeldesarrollo. 

EspacioAbierto, vol. 19, núm. 4, UniversidaddelZulia Maracaibo, Venezuela. Octubre-

diciembre, 2010, pp. 663-679. 

NOGUEIRA, Roberto Martínez. Los proyectos sociales: de la certeza omnipotente al 

comportamiento estratégico. Santiago de Chile: Cepal, 1998.  

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 

PIRES, Roberto Rocha C; VAZ, Alexander Cambraia N. Participação Social como Método 

de Governo? Um Mapeamento das “Interfaces Socioestatais” nos Programas 

Federais. Texto para Discussão no 1.707. Brasília: IPEA, 2012.  

SAYAGO, Doris A. Villamizar. A invenção burocrática da participação: discursos e 

práticas no Ceará. Tese (Doutorado) Departamento de Sociologia da Universidade de 

Brasília. Brasília, 2000. 210 p 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão Social: uma perspectiva conceitual. In: Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro: EBAPE/FGV, v. 32, n. 5, set./out., 1998, pp. 7-23 

__________. (org.). Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise. Rio de 

Janeiro: FGV, 246 p. Vol. 1, 2012. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. et al. Avaliação de projetos comunitários: uma 

abordagem prática. Edições Loyola. 4 ed. São Paulo, 2003. 

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. Por uma boa pesquisa qualitativa. In: VIEIRA, Marcelo 

Milano Falcão; ZOUAIN, Derisée Moraes. (Org.) Pesquisa qualitativa em Administração. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 268



III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas; 

30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES) 

 

Código do trabalho: 4382994 

 

ST 13 - Espaços e experiências de participação social em contextos de violência: 

tensões, desafios e possibilidades 

Participação social, espaços de desigualdade e violência: uma análise dos Conselhos 
Comunitários de Segurança na Baixada Fluminense 

 

Orlinda Claudia Rosa Moraes 

Instituto de Segurança Pública - ISP e Laboratório de Análise da Violência – LAV UERJ  

 

Thiago Barcelos Soliva 

Instituto de Segurança Pública 

 

 

  

Anais III Encontro PDPP -  Página 269



Participação social, espaços de desigualdade e violência: uma análise dos Conselhos 

Comunitários de Segurança na Baixada Fluminense 

 

RESUMO  

 

A participação social em segurança pública no estado do Rio de Janeiro é formalmente 
instituída através dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS). Desde 1999, o estado 
conta com esses espaços de interlocução entre a sociedade civil e os representantes das 
forças de segurança. Diferentes pesquisas têm apontado para as especificidades das 
experiências participativas em segurança pública em distintos contextos 
urbanos. Características como: tipo de criminalidade predominante, características dos 
bairros, bem como os diferentes interesses que mobilizam os atores envolvidos nesses 
espaços influenciam nas performances e na produção discursiva relacionadas à participação 
em segurança pública. Dadas essas diferenças, o objetivo deste trabalho é analisar como é 
negociada a participação social no contexto da Baixada Fluminense, Região Metropolitana do 
estado do Rio de Janeiro. Tal região é historicamente conhecida pela concentração de 
elevados índices de violência letal no estado e conta com CCS instituídos em seus principais 
municípios. O foco da análise recairá na compreensão das distintas estratégias de 
participação operadas por esses conselhos em um contexto onde boa parte da violência é 
exercida pelo próprio Estado, e onde o medo e a “lei do silêncio” estruturam as relações 
comunitárias. Buscaremos ainda examinar de que forma a violência é trazida como pauta 
nesses espaços e em que medida os atores, tanto sociedade quanto representantes do 
Estado lidam com essas questões. Portanto, o trabalho buscará identificar os pontos de 
tensão e proximidade entre sociedade e poderes públicos nesses espaços, assim como de 
que forma esses pontos se apresentam discursivamente. Adotamos três bases de dados para 
a construção desta análise: dados de observação conduzida nas reuniões dos conselhos 
localizados na Baixada Fluminense, o material fornecido pelas atas produzidas por esses 
conselhos e entrevistas semiestruturadas1 realizadas com participantes das diretorias desses 
conselhos. 
 
Palavras-chave: Baixada Fluminense; Participação Social; violência; Conselhos 
Comunitários de Segurança. 
 

 

 

  

                                                           
1 Duas destas entrevistas fazem parte do acervo produzido em pesquisa nacional sobre participação e 

conselhos de segurança, realizada pelo Laboratório de Análise da Violência Coordenada pelo Dr. João 
Trajano Sento Sé durante o ano de 2016, com financiamento da SENASP em de 2016, ao qual 
agradecemos a cessão do material produzido.      
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Apresentação 

 

A participação social pode ainda ser considerada assunto recente no campo da 

segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, especialmente sob a forma de fóruns 

institucionalizados, como é o caso dos Conselhos Comunitários de Segurança pública – CCS. 

Criados no Rio de Janeiro em 19992, como parte de um plano estadual de segurança pública, 

os CCS deveriam complementar as Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP, a partir 

de um diálogo participativo e inovador entre representantes das polícias estaduais e a 

sociedade. Difundir a ideia da participação social em segurança pública constitui em si um 

desafio, uma vez que a participação não se concretiza simplesmente a partir de sua 

formalização em termos legais ou ainda, diria Moraes (2013, p.2), a partir de sua “invenção” 

pelo Estado. Sendo assim, a consolidação e a efetividade de espaços dessa natureza 

dependem do desenvolvimento de novas formas de relacionamento entre polícia e 

comunidade, visto que esse contato, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em diferentes 

localidades, é historicamente marcado pela desconfiança mútua. Nesse sentido, a iniciativa 

governamental de colocar frente a frente esses dois segmentos pressupõe riscos, mas 

também oportunidades. 

Diferentes pesquisas têm apontado para as especificidades das experiências 

participativas em segurança pública em distintos contextos urbanos. Características como: 

tipo de criminalidade predominante, características dos bairros, bem como os diferentes 

interesses que mobilizam os atores envolvidos nesses espaços influenciam nas performances 

e na produção discursiva relacionadas à participação em segurança pública. Dadas essas 

diferenças, o objetivo deste trabalho é analisar como é negociada a participação social no 

contexto da Baixada Fluminense, Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Tal 

região é historicamente conhecida pela concentração de elevados índices de violência letal 

no estado, e, no momento desta pesquisa, contava com CCS instituídos em seus principais 

municípios. O foco da análise recairá na compreensão das distintas estratégias de 

participação operadas por esses conselhos em um contexto onde parte significativa da 

violência é exercida pelo próprio Estado, e ainda onde o medo e a “lei do silêncio” estruturam 

as relações comunitárias. Buscaremos também examinar de que forma a violência é trazida 

como pauta nesses espaços e em que medida os atores, tanto sociedade quanto 

representantes do Estado lidam com essas questões. Portanto, o trabalho buscará identificar 

os pontos de tensão e proximidade entre sociedade e poderes públicos nesses espaços, 

assim como de que forma esses pontos se apresentam discursivamente. Adotamos três bases 

de dados para a construção desta análise: dados de observação conduzida nas reuniões dos 

                                                           
2 Resolução SSP Nº 263, de 26 de julho de 1999. 
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conselhos localizados na Baixada Fluminense, o material fornecido pelas atas produzidas por 

esses conselhos e entrevistas semiestruturadas realizadas com alguns participantes das 

diretorias desses conselhos. 

 

Metodologia 

 

 Este trabalho foi produzido a partir de três fontes de dados: 1) entrevistas realizadas 

com membros das diretorias dos conselhos comunitários de segurança dos municípios da 

Baixada Fluminense;  2) as atas de reuniões mensais destes conselhos dos dois últimos anos 

(2015 - 2016) e 3) dados de observação conduzida nas reuniões dos conselhos localizados 

na Baixada Fluminense. Sobre a estrutura dessas atas, cabe alguns esclarecimentos. As atas 

são os documentos formais produzidos pelos conselhos para serem entregues à 

Coordenadoria dos CCS. Estas possuem uma estrutura narrativa comum a este tipo de 

documento, apresentando os principais relatos dos eventos que se passaram no transcorrer 

da reunião. Desde 2012, a Coordenadoria dos CCS vem estimulando a confecção de atas 

pelo Sistema de Ata Eletrônica, que é um programa desenvolvido pelo PRODERJ para 

registro e arquivo online das atas dos conselhos. As Atas Eletrônicas seguem um protocolo 

de preenchimento, se diferenciando das atas de papel pela adoção de um mecanismo de 

classificação padrão, podendo gerar relatórios gerenciais baseados nas informações 

inseridas no sistema3. Portanto, no universo de atas analisado contamos com aquelas 

produzidas em papel e as Atas Eletrônicas.  

 Segue abaixo a relação de atas de papel e eletrônicas que ajudaram na confecção 

desse texto. Ao todo foram 131 atas, sendo 40 de papel (38%) e 81 (62%) Atas Eletrônicas. 

Especificamente sobre essa fonte de informações é importante esclarecer que o quantitativo 

aqui analisado não corresponde à integralidade das reuniões realizadas por esses conselhos 

no período de dois anos, que deveriam totalizar cerca de 234 atas para os CCS da Baixada 

Fluminense. Ou seja, as atas analisadas correspondem a aproximadamente 56% das 

reuniões realizadas no período considerado. Isso porque nem todos os conselhos 

confeccionam ou enviam regularmente as atas à coordenadoria dos CCS. Como pode ser 

observado no Quadro 1, o CCS Guapimirim não enviou nenhuma ata relativa às reuniões 

                                                           
3 O sistema Ata Eletrônica foi desenvolvido pelo Instituto de Segurança Pública – ISP com a cooperação 

técnica do PRODERJ com o objetivo de otimizar o envio, manuseio e acesso às atas das reuniões de 
Conselhos Comunitários de Segurança. Em sua concepção original, este sistema persegue os 
seguintes pontos: 1) padronizar a confecção das atas dos CCS visando a uma melhor compreensão 
das solicitações dos participantes; 2) Agilizar o encaminhamento das demandas às autoridades de 
Segurança Pública e suas respectivas providências e 3) Fornecer aos CCS uma ferramenta mais 
prática e moderna de confecção de atas adaptada as novas realidades no tocante à gestão de 
informações (Moraes et al, 2013, p.12). 
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realizadas, mas foi possível constatar4 que as reuniões desse conselho foram realizadas e 

mobilizaram significativo número de moradores, associações de moradores e representantes 

das polícias civil e militar em nível local.  

 

Quadro 1 – Quantidade de atas de papel e eletrônicas por conselhos (2015-2016) 

Conselho Quantidade de atas 

Duque de Caxias 15 

São João de Meriti 16 

Nilópolis 18 

Seropédica 14 

Nova Iguaçu 18 

Magé  21 

Queimados  07 

Belford Roxo 11 

Mesquita 11 

Guapimirim 0 

Total 131 

  Fonte: Coordenadoria dos CCS/ISP. 

 

Apesar do entendimento de que a ata é uma interpretação normalmente feita pelo 1º 

Secretário do CCS5 daquilo que foi tratado e não uma descrição literal das falas dos 

participantes, a ausência desse registro torna opaca a atuação e dificulta a análise do 

funcionamento desses espaços. Nesses casos, acaba-se privilegiando a oralidade e a 

interação face a face, sem a geração de registros ou compromissos futuros formalizados em 

documentos como atas. Todavia, não se pode afirmar que a não produção ou o não envio das 

atas à coordenadoria tenham tal motivação. Em muitos casos, as justificativas perpassam 

desde a ausência de pessoas com habilidades para redigir as atas até a falta de recursos ou 

tempo. Contudo, em alguns casos, é possível perceber omissões deliberadas de 

determinados fatos ou assuntos polêmicos ocorridos durante as reuniões, tais como: brigas, 

acusações e desentendimentos. Nesses casos, os relatos do ocorrido circulam de modo 

informal, chegado até a coordenadoria dos CCS sem que haja registro em ata. Geralmente, 

essas omissões visam evitar maiores constrangimentos e desgastes para o conselho, que, 

                                                           
4 Essas informações podem ser colhidas através de informações como redes sociais do próprio CCS 
ou ainda do 34º Batalhão, os quais costumam postar fotos e registros de reuniões realizadas, ou ainda 
através de contatos ou visitas da coordenadoria dos CCS às reuniões.    
5 De acordo com a resolução 781/2005, a confecção das atas é de competência do 1º Secretário do 
CCS.   
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em regra, opta pela mediação e não pela aplicação de sanções regulamentares, como 

recorrer à comissão de ética, ação prevista na normativa dos CCS.                         

Além das atas, foram realizadas entrevistas com alguns membros das diretorias dos 

conselhos dessa região. Estes membros foram escolhidos aleatoriamente, buscando-se uma 

variedade no tocante a composição desses conselhos. Foram entrevistados sete membros, 

duas dessas entrevistas foram cedidas pelo Laboratório de Análise da Violência (LAV-UERJ), 

as quais integravam um conjunto de entrevistas de um projeto de pesquisa financiado pela 

SENASP cujo foco era analisar os Conselhos de Segurança Pública em diferentes localidades 

do país. As entrevistas realizadas por nós foram previamente agendas e contaram com o 

consentimento prévio dos membros dos conselhos escolhidos. Estas foram conduzidas após 

as reuniões mensais, sendo gravadas com autorização dos envolvidos. Os nomes dos 

interlocutores foram substituídos pela expressão “membro do CCS” acrescido do nome do 

conselho, de forma a resguardar o anonimato daqueles que aceitaram falar sobre suas 

experiências nesses conselhos.  

Considerando a forma de produção desses dados, vale à pena focalizar a perspectiva 

sob a qual foi construído este artigo uma vez que seus autores estão inseridos no 

equipamento público responsável pela gestão dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública, atuando na coordenação a nível estadual dos CCS do Estado do Rio de Janeiro6. 

Nesse sentido, se por um lado o acesso às informações, pessoas e documentos se torna 

facilitado, por outro temos a constante ameaça de vieses tanto pelo lugar de fala institucional 

dos autores, quanto pelos próprios efeitos da presença de representantes da coordenação 

nas reuniões dos CCS, a qual pode influenciar desde as performances dos atores, até as 

respostas das entrevistas.  

Embora sabendo dos riscos presentes nessa abordagem, partimos da compreensão 

de que as discussões e dados aqui trazidos podem contribuir com o acúmulo já existente 

sobre participação em conselhos comunitários de segurança. Longe de entender como 

pacífica a relação híbrida pesquisador-gestor/gestor-pesquisador que temos com este objeto, 

esta análise busca refletir a partir dessa relação, buscando estranhar este objeto que não 

somente é próximo aos pesquisadores, mas sobre o qual os mesmos detêm uma rígida 

relação de poder. Dadas essas condições, é possível afirmar que estes dados estão longe de 

ser isentos aos efeitos dessas relações ou espontâneos, mas, simultaneamente, eles ajudam 

a construir realidades cotidianamente negociadas.  

                                                           
6 A Coordenadoria dos CCS é um setor do Instituto de Segurança Pública responsável pela 
coordenação dos conselhos em todo o estado. Ela atua através de uma equipe formada por quatro 
pessoas, sendo uma coordenadora e três técnicos que organizam informações sobre os CCS, 
sistematizam essa informação e monitora as ações dos CCS de acordo com a Resolução 781, a qual 
regula os mesmos. 
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Mesmo com todas as dificuldades implícitas nessa relação, no momento de separá-

los optou-se aqui, primeiramente em reconhecer esse local de autoria e, em um segundo 

momento, tentar minimizar esses efeitos, através do rigor na apresentação dos dados e 

análises, bem como no exercício de estranhamento daquilo que possivelmente tenhamos 

naturalizado na vivência prática como gestores atuando junto aos CCS. Por outro lado, é 

sabido que em maior ou menor grau a possibilidade de contaminação dos resultados em 

função do pesquisador é um dos problemas presentes nas pesquisas qualitativas, com o qual 

os pesquisadores frequentemente têm que se deparar, conforme destaca Goldemberg (2004):                       

Um dos principais problemas a ser enfrentado na pesquisa qualitativa diz 
respeito à possível contaminação dos seus resultados em função da 
personalidade do pesquisador e de seus valores. O pesquisador interfere nas 
respostas do grupo ou indivíduo que pesquisa. A melhor maneira de controlar 
esta interferência é tendo consciência de como sua presença afeta o grupo e 
até que ponto este fato pode ser minimizado ou, inclusive, analisado como 
dado da pesquisa. (Goldenberg, 2004, p. 55). 

 
        

O espaço social da pesquisa: a Baixada Fluminense 

 

A Baixada Fluminense compreende treze municípios da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. Segundo os dados do Senso 2010, estes municípios correspondem a 

aproximadamente 23% da população residente do estado do Rio de Janeiro com uma 

densidade demográfica em quilômetros quadrados 3,5 vezes maior que o total estado7. 

Apesar de aparentemente não haver consenso entre os alguns órgãos públicos sobre sua 

composição geográfica, para fins desse artigo os municípios que integram a região da Baixada 

Fluminense  são: Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Belford 

Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis, Duque de Caxias, Magé e Guapimirim. Em um 

estudo sobre esta região, Souza Alves (2003) destaca as inúmeras interpretações e definições 

relacionadas a região da Baixada Fluminense, as quais são responsáveis por inseri-la a um 

contexto muito mais amplo que aqueles delineados por seus limites geográficos. Para este 

autor, a construção da Baixada Fluminense perpassa relações complexas de construção de 

sentidos, como a da clássica oposição núcleo-periferia. Pensada a partir dessa oposição, é 

que esta região foi inserida, no final dos anos 1970, como parte integrante da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Outrora tomada com uma área rural, é neste período que a 

Baixada passa a ser tomada como associada ao urbano, modificando a cartografia simbólica 

de suas fronteiras, sendo operada como uma zona de perigo e violência extrapolando seus 

limites geográficos como analisa Souza Alves (2003):  

                                                           
7Fonte: SEBRAE/RJ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio do Janeiro. 
Painel Regional, Baixada Fluminense I e II (2015). 
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Quando, no dia 30 de agosto de 1993, a favela de Vigário Geral expunha ao 
mundo os 21 mortos da maior Chacina cometida pela Polícia Militar no Rio 
de Janeiro, uma deputada federal lamentou no rádio, a tragédia ocorrida 
naquela “favela da Baixada Fluminense” (sic). Assim, na verdade, o bairro 
que pertence ao subúrbio carioca, foi incorporado à Baixada. Esse equívoco, 
por sua vez, revela o problema dos limites dessa região. O aspecto geográfico 
acaba se relacionando com o político e social na construção de fronteiras não 
muito precisas (Souza Alves, 2003, p.15). 
 

É dentro desse cenário de oposições que a violência se constituiu como um elemento 

de definição da Baixada Fluminense, como aponta Souza Alves (2003).  

A violência, que serviu de referência na demarcação da fronteira entre o 
mundo civilizado e barbárie, separando a cidade do Rio de Janeiro da 
Baixada Fluminense, ao longo de mais de duas décadas, foge agora dos seus 
limites espaciais e passa a fazer parte da realidade carioca (Souza Alves, 
2003, p. 16).     
 
      

Trata-se de uma região marcada por fortes problemas de infraestrutura urbana (desde 

abastecimento de água até escassez de serviços de transporte). Tais deficiências são ainda 

mais evidentes quando relacionadas à segurança pública. Esses problemas se refletem nos 

Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)8, caracterizado como abaixo do 

desempenho do IDH do estado combinado com elevadas taxas de homicídio. Aliás, as 

elevadas taxas de homicídio ostentadas pelo conjunto dos municípios da Baixada são 

responsáveis em grande medida por reforçar estas fronteiras simbólicas, como é possível 

observar no quadro que segue. Nele, verificamos que as taxas de homicídios dolosos 

registrados nos municípios da Baixada Fluminense, em 2014, foram significativamente 

superiores à taxa de todo o estado no mesmo ano. Vale ressaltar que em alguns municípios, 

essas taxas foram alarmantes em relação ao conjunto do estado – atingindo 84,1 homicídios 

dolosos por 100 mil habitantes, como foi o caso de Seropédica. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A fim de analisar e comparar os municípios brasileiros é utilizado o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal, o IDHM, que é resultado da média geométrica de três indicadores: longevidade, 
educação e renda. O IDHM varia de 0 a 1, considerando que quanto mais próximo de 1 maior é o 
desenvolvimento humano do município. Há 5 faixas de desenvolvimento: muito baixo (igual ou inferior 
a 0,499); baixo (entre 0,500 e 0,599); médio (entre 0,600 e 0,699); alto (0,700 a 0,799); e muito alto 
(igual ou superior a 0,800). 
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Quadro 2 – Taxa de homicídios dolosos – Municípios da Baixada Fluminense e 

Estado do Rio de Janeiro (2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Instituto de Segurança Pública. 

 

 

Outro dado que ajuda a compor esse quadro sociológico da Baixada Fluminense são 

as representações que são acionadas para descrever essa região e a população que lá habita. 

De acordo com Barreto (2004, p. 46), “o uso de adjetivos como nordestino, trabalhador, 

sofrido, valente parece figurar entre as representações mais comuns sobre sua população”. 

O conjunto desses adjetivos reflete imagens de marginalização e situações de preconceito a 

que estão expostos os moradores dessa região. Como afirma Barreto (2004), esses rótulos 

construídos a partir dessas imagens são responsáveis por disseminar preconceitos e 

estereótipos entre os moradores de todo o estado.  

Um outro traço distintivo da Baixada Fluminense é sua vida política associada a 

atuação de grupos políticos repressivos desde o início de sua ocupação e administração 

(Barreto, 2004). O fazer político desses grupos é historicamente marcado pela forte 

aproximação entre o poder local e a violência protagonizada por grupos de extermínio, 

responsáveis por fazer valer as vontades das oligarquias a que são vinculados. Vistos a partir 

desse contexto, os problemas de segurança pública vivenciados na Baixada Fluminense 

investem-se de características específicas que merecem ser melhor analisadas quando 

relacionadas a forma como são debatidas em espaços percebidos como democraticamente 

constituídos, como é o caso dos conselhos comunitários de segurança. É interessante 

compreender como em municípios tão profundamente marcados por altos índices de 

violência, incluindo altas taxas de homicídio, a participação social é negociada. Afinal, como 

Seropédica 84,1

Queimados 70,1

Nova Iguaçu 63,3

Itaguaí 61,3

Duque de Caxias 52,1

Japeri 51,4

Guapimirim 48,5

Belford Roxo 48,8

São João de Meriti 45,4

Magé 44,8

Nilópolis 39,8

Paracambi 34,6

Mesquita 32,3

Estado do Rio de Janeiro 30,0
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é tematizada a violência, incluindo a letal, em um contexto operado por profundas 

contradições político-sociais?   

 

Os CCS do Estado do Rio de Janeiro e seu funcionamento na Baixada Fluminense 

 

Os Conselhos Comunitários de Segurança foram criados no estado do Rio de Janeiro 

no ano de 1999, como parte de um esforço governamental de reestruturação da política de 

segurança pública no Estado do Rio de Janeiro9. Na ocasião, os CCS passaram a fazer parte 

do Plano Estadual de Segurança, Justiça e Cidadania, que, entre outras ações, previa 

mudanças estruturais no modelo de gestão da segurança pública. Dentre esse conjunto 

ordenado de ações, destacam-se as Delegacias Legais e a implantação das Áreas Integradas 

de Segurança Pública (AISP)10. Ambas teriam como objetivo integrar as ações das Polícias 

Civil e Militar, aproximando-as das comunidades abrangidas pelas AISP, através de uma 

gestão participativa para a identificação e resolução dos problemas locais referentes à 

segurança pública (Moraes, 2012).  

Os Conselhos Comunitários de Segurança têm natureza consultiva. De acordo com 

dados do Instituto de Segurança Pública, atualmente o estado do Rio de Janeiro possui 61 

conselhos ativos distribuídos em 45 municípios fluminenses. Uma das premissas que delineia 

a construção destes conselhos pela Secretaria de Segurança Pública Estadual é o resgate da 

credibilidade das polícias frente à sociedade, transmitindo confiança e sentimento de 

segurança11. Uma instância governamental diretamente ligada aos CCS é Coordenadoria dos 

Conselhos Comunitários, criada em 2004, quando a Secretaria de Segurança Pública 

(SESEG) transferiu a coordenação do CCS ao Instituto de Segurança Pública (ISP) através 

da Resolução SSP 781/2005, a qual, “em resumo, criava regras mínimas para o 

funcionamento dos conselhos e, além disso, em seus primeiros artigos, aponta a presença do 

ISP na organização dos CCS, através da figura do Coordenador dos CCS” (Moraes, 2013, 

p.10). 

                                                           
9 A Resolução SSP 263 de 26 de julho de 1999 cria as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) 
e institui os Conselhos Comunitários de Segurança no Estado do Rio de Janeiro.      
10 As Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) foram, em linhas gerais, estruturadas com base 
nas áreas geográficas de atuação das polícias Civil e Militar. Dessa maneira, o contorno geográfico de 
cada AISP foi estabelecido a partir da área de atuação de um batalhão de polícia militar e das 
circunscrições das delegacias de polícia judiciária contidas na respectiva localidade. 
11 No universo dos atos normativos que visam regular o funcionamento dos CCS, há três resoluções 

emanadas pela Secretaria de Estado de Segurança (SESEG/RJ): a Resolução SSP Nº 263/1999, que 
cria os Conselhos Comunitários de Segurança e estabelece algumas regras gerais sobre o seu 
funcionamento; a Resolução SSP Nº 781/2005, que aprova o Regulamento dos CCS; a Resolução 
SESEG 78/2007 e a SESEG 547/2012, que altera as anteriores.  
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No tocante aos seus pressupostos normativos, os CCS têm por função canalizar as 

demandas da comunidade de forma que os integrantes das polícias e os demais órgãos e 

entidades do campo da segurança pública possam maximizar suas ações em defesa da 

comunidade, bem como: estimular o espírito cívico e comunitário; desenvolver um trabalho 

auxiliar de prevenção da violência; agregar as lideranças comunitárias, juntamente com as 

autoridades locais, com o objetivo de planejar ações integradas de segurança pública; 

promover eventos comunitários que fortaleçam o vínculo da comunidade com a polícia; 

estudar, discutir e elaborar sugestões e encaminhamentos para as políticas públicas de 

segurança; funcionar como fórum para a prestação de contas por parte da polícia quanto à 

sua atuação local e, por fim, assumir a função de aproximar a sociedade e as instituições de 

segurança pública através da perspectiva da prevenção. Certamente não se pode afirmar que 

todos esses objetivos são atingidos em termos práticos. Entretanto, a dimensão do encontro 

entre gestores públicos, não apenas da segurança pública, com parte da população local, 

acontece. O desafio muitas vezes se impõe em articular objetivamente as demandas e 

comprometer os atores responsáveis, que em alguma medida se parecem dispostos na 

melhor das hipóteses a não mais que ouvir resignadamente as reclamações.   

Dadas essas características, ou ainda a forma como são legalmente descritos, é 

possível afirmar que o conceito que de forma mais bem-acabada norteia as ações dos 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública é o de governança democrática. Para Silva 

(2005, p. 11), a governança democrática se efetiva em “arenas e canais, institucionalizados 

ou não, de diálogo e negociação entre governo e sociedade”. Sua análise central reside no 

fato de que a esfera pública passa a incorporar representantes da sociedade civil organizada 

nos locais onde políticas públicas são discutidas e/ou produzidas. A dificuldade se impõe em 

avaliar em que medida os conselhos comunitários de segurança de fato influenciam nas 

políticas públicas em nível local ou funcionariam meramente como mecanismo de alívio da 

tensão entre polícia e comunidade.       

Quanto à sua composição, os Conselhos Comunitários de Segurança são formados 

por membros natos, efetivos e participantes. Os membros natos são os representantes da 

Polícia Militar (Comandante do Batalhão) e da Polícia Civil (Delegado Titular) responsáveis 

pela área de circunscrição do CCS12, sendo que a participação dos representantes das 

polícias é obrigatória, ao passo que os representantes da sociedade civil são voluntários. Os 

membros efetivos são representantes de organizações atuantes na área dos CCS, ou 

membros da comunidade que voluntariamente manifestam seu interesse em vincular-se ao 

CCS. Essa adesão é feita através do preenchimento de ficha cadastral. Eles ainda precisam 

                                                           
12 Normalmente esta corresponde à Área Integrada de Segurança Pública, todavia há situações em 
que a extensão da AISP e limites dos municípios tornam necessário o desdobramento de mais de um 
CCS por AISP. 
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atender a uma série de requisitos previstos na resolução, dentre elas: ter idade mínima de 18 

anos; não registrar antecedentes criminais; morar, trabalhar ou estudar na área de 

circunscrição do CCS, ou em circunscrição vizinha que ainda não possua CCS organizado; e 

seguir as normas reguladoras dos conselhos. Já os membros participantes são aqueles que 

frequentam as reuniões do CCS, mas não possuem nenhum vínculo efetivo com o mesmo 

(Moraes, 2012; 2013).   

A estrutura mínima de uma diretoria de CCS é composta por cinco cargos preenchidos 

por eleição, com exceção da primeira que pode ser indicada pelos membros natos. Estes 

cargos são: Presidente, Vice-Presidente, 1º secretário, 2º secretário e Diretor Social e de 

Assuntos Comunitários. O período de vigência do mandato de cada diretoria de CCS é de 

dois anos, sendo essa diretoria é formada por representantes da sociedade civil, os quais não 

são remunerados para exercer esta função. Quanto às dinâmicas de funcionamento, os 

conselhos se reúnem uma vez por mês, em reuniões abertas ao público, com horário e local 

pré-definidos pela diretoria. 

No período analisado nesse trabalho, de 2015 a 2016, na Baixada Fluminense existiam 

onze conselhos ativos, mas, atualmente, a região conta com apenas nove, isso porque os 

CCS de Seropédica, Japeri e Itaguaí foram desestruturados entre 2015 e 2016. No Quadro 3 

é possível observar a dinâmica de criação, desestruturação e reestruturação dos CCS nesta 

região. Aliás, essa dinâmica é um ponto importante da análise do funcionamento de instâncias 

participativas de caráter voluntário e não remunerado. Em geral, a dificuldade de realizar 

eleições a cada dois anos é um dos principais fatores que provocam a inatividade dos CCS, 

embora não realizar reuniões por um período de 120 dias ou infrações regimentais também 

possam motivar o mesmo destino (Moraes et al, 2015).  

Um dos fatores que parecem favorecer essas idas e vindas dos CCS é a incapacidade 

de renovação de participantes ou mesmo de alternância entre os membros da diretoria, visto 

que a resolução permite uma espécie de “dança das cadeiras”. A ausência de renovação dos 

grupos que integram as diretorias de CCS é uma característica marcante de alguns dos CCS 

mais longevos da Baixada Fluminense, assim como em outras regiões do estado. Nesses 

casos, dificilmente se observa a presença de novos integrantes, mas tão somente a mudança 

das posições das mesmas pessoas no interior da diretoria. Portanto, quando ocorre 

renovação de diretoria nesses conselhos, geralmente, é devido a alguma ruptura no próprio 

grupo em função de brigas internas, fato que ocasiona a inclusão de novos integrantes. Outro 

motivo é a emergência de um grupo opositor entre os frequentadores das reuniões, que 

resolve “bater chapa” com a situação. Trajano e colaboradores (2012, p.110), uma das 

queixas relativas dos fóruns de participação em segurança pública seria a incapacidade 

desses fóruns (não somente o de segurança) de atrair novos e jovens atores.                           

 

Anais III Encontro PDPP -  Página 280



Quadro 3 – Conselhos Comunitários de Segurança – Baixada Fluminense 

Nome do 

Conselho 
Data de criação 

Ano de 

desestruturação 

Data de 

reestruturação 

Duque de Caxias Julho de 2005 NA NA 

São João de Meriti Junho de 2005 NA NA 

Nilópolis  Julho de 2006 NA NA 

Guapimirim Junho de 2006 NA NA 

Magé Outubro de 2006 NA NA 

Mesquita Janeiro de 2008 2009 Fevereiro de 2014 

Itaguaí Novembro de 

2009 

2011 (Desestruturado 

novamente em 2016) 

Julho de 2012 

Seropédica Julho de 2010 2011 (Desestruturado 

novamente em 20I6) 

Abril de 2012 

Nova Iguaçu Julho de 2010 NA NA 

Japeri Abril de 2013 2015 NA 

Queimados Julho de 2013 NA NA 

Belford Roxo Julho de 2015 NA NA 

Paracambi Não possui NA NA 

Fonte: Coordenadoria dos CCS – ISP.  

 

 A criação de conselhos comunitários de segurança na Baixada Fluminense de modo 

geral acompanha o processo de instituições desses espaços no estado, que se intensifica a 

partir de 2005. Municípios como Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Guapimirim 

e Magé possuem uma longa história de participação quando comparado a municípios como 

Belford Roxo, que apesar de figurar entre as cidades com a maiores taxas de homicídio da 

Baixada, só teve um conselho estruturado pela primeira vez em 2015. Paracambi constitui o 

único município da região que ainda não instituiu um conselho comunitário.  

Quanto aos processos de criação ou reativação de conselhos, é importante considerar 

a dinâmica dos papeis da sociedade civil e dos atores governamentais, uma vez que de 

acordo com a normativa dos CCS no estado do Rio de Janeiro tal iniciativa compete aos 

membros natos (comandantes de batalhão e delegados de polícia civil). Assim sendo, não 

basta apenas a vontade da sociedade civil local, pois muito do que pode ser feito no sentido 

de impulsionar a criação desses conselhos encontra-se nas mãos dos representantes do 

próprio Estado, reforçando a aspecto da participação através dos conselhos de segurança 

como feita “de cima para baixo” conforme já apontado em outros estudos sobre o tema 

(Miranda, 2007; Bueno et al, 2016). Sob tal perspectiva, os membros natos podem funcionar 
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como facilitadores ou como barreiras à implantação desses espaços, isso porque o crivo para 

atestar ou não as condições do cidadão participar da diretoria é conferida a eles.     

 

Entre violências e silêncios: articulando demandas nos CCS da Baixada 

 

 Inicialmente cabe ressaltar que apesar de estarem inseridos no contexto geográfico e 

social da Baixada Fluminense, os municípios e os CCS analisados não podem ser 

compreendidos em uma chave monolítica – a “baixada” -, pois, conforme visto, a mesma é 

carregada de representações e também estereótipos. Portanto, cada conselho deve ser 

compreendido em suas especificidades, que vão desde o perfil dos participantes, maior ou 

menor proximidade com autoridades políticas locais, tempo de existência, dentre outras.  

 O Quadro 4, apresenta uma visão dos temas tratados em algumas reuniões de 

conselhos que no período estudado utilizaram o Sistema de Atas Eletrônicas. Contudo, mais 

do que o aspecto quantitativo dos assuntos registrados (até porque o volume de atas é 

discrepante entre os conselhos analisados, não permitindo comparações quantitativas), um 

dado relevante a ser considerado é o repertório mobilizado pelos participantes e a 

possibilidade de visualizar um panorama, ainda que superficial, dos temas tratados. Outro 

limite que deve ser observado nessa análise diz respeito ao sistema de classificação adotado 

pelo relator da ata (geralmente o 1º secretário), a quem compete a interpretação entre a fala 

e sua adequação a um dos títulos de assuntos preexistentes no sistema13.   

Considerando tais observações, o quadro a seguir sugere que temas relativos à 

segurança pública em sentido estrito estariam mais presentes nesses conselhos do que se 

poderia imaginar14. Os dados foram organizados a partir de 81 Atas Eletrônicas, produzidas 

por sete dos onze conselhos ativos no período analisado, sendo eles: CCS Duque de Caxias 

(15 atas), CCS São de Meriti (13 atas), CCS Magé (19 atas); CCS Itaguaí (13 atas), CCS 

Belford Roxo (12 atas), CCS Queimados (6 atas), e CCS Mesquita (3 atas).      

 

 

 

 

 

                                                           
13 O rol de assuntos pré-estabelecidos para o Sistema de Atas Eletrônica, em 2011, foi elaborado a 
partir da análise de conteúdos e principais temas encontrados nas atas de papel disponíveis no ISP. 
Além disso, novas categorias vêm sendo incluídas a partir de sugestões dos usuários.   
14 Isso porque é frequente a referência de que os Conselhos Comunitários de Segurança canalizariam 
prioritariamente temas voltados aos problemas de ordem pública e organização da cidade, mais do que 
problemas de segurança em sentido estrito.    
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Quadro 4 – Assuntos tratados nas reuniões dos CCS da Baixada Fluminense – Ata 

Eletrônica (2015 a 2016) 

 

Fonte: ISP/Coordenadoria dos CCS. 

 

      Ainda sobre o Quadro 4, cabe destacar que todas as categorias trazidas foram 

elencadas pelos próprios produtores das atas, isso porque diferente das atas de papel, a Ata 

Eletrônica permite ao relator antes de descrever a narrativa identificar a que assunto se trata, 

como em alguns exemplos de fragmentos extraídos de algumas dessas atas:   

ASSUNTO TRATADO: MILÍCIA 

Total de atas (2015 a 2016) 15 atas 13 atas 19 atas 13 atas 6 atas 3 atas 12 atas

Comunicações Diversas 41 90 0 2 4 1 1

Outros 35 17 31 98 2 4 1

Leitura e Aprovação da ATA anterior 10 3 12 11 6 3 12

Assuntos Administrativos 3 1 0 3 2 3 16

Documentos Lidos 3 0 0 1 0 0 2

Abertura da reunião 0 0 0 1 0 0 2

Agradecimentos 0 0 0 0 0 0 2

Ações policiais 28 0 1 1 2 8 4

Capacitação Profissional 14 0 16 2 0 0 0

Efetivo Policial 13 3 1 4 1 0 0

Produtividade policial 12 0 0 0 0 0 2

Roubo 8 2 0 0 0 0 0

Tráfico 8 15 2 1 1 1 0

Viatura Policial 6 0 0 0 0 1 0

Estatística de Ocorrências Criminais 3 2 14 6 0 0 1

Violência Doméstica 2 0 0 2 0 0 0

Roubo a Transeunte 1 0 0 1 0 0 0

Roubo de Veículo 1 1 0 0 0 0 0

Drogas 1 1 5 0 0 0 0

Crimes Ambientais 1 0 1 0 0 0 0

Milícia 0 0 1 1 0 0 0

Furto de Veículo 0 0 0 1 0 0 0

Corrupção 0 0 0 0 1 0 1

Investimento Social 9 1 0 0 0 0 0

Acessibilidade 8 0 2 0 0 0 0

Trânsito 7 2 0 0 0 0 1

Iluminação Pública 7 0 1 1 0 0 0

Criança e Adolescente 5 0 2 1 0 2 0

Obras 3 0 3 0 0 0 0

Habitação 2 0 1 0 0 0 0

Transporte Coletivo 1 0 2 2 0 0 0

Saúde 1 0 4 0 0 0 1

Asfalto 1 0 0 0 0 0 0

Perturbação da ordem pública 0 0 3 2 1 0 0

Saneamento 0 0 2 1 0 0 0

Invasão de Terra/ Grilagem 0 0 1 0 0 0 0

Conselho

Temas Administrativos, gerais ou não específicos 

Temas voltados à Segurança Pública 

Temas voltados à espera municipal, estadual ou federal

Duque de 

Caxias

São João 

de Meriti
Magé Itaguaí Queimados Mesquita

Belford 

Roxo
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DESCRIÇÃO: FOI FEITA UMA DENÚNCIA POR UM MORADOR QUE 
DISSE QUE HA MILICIANO QUERENDO TOMAR CONTA DO 
CONDOMÍNIO. (Ata eletrônica CCS Magé – janeiro de 2016)      
 
ASSUNTO TRATADO: MILÍCIA 
DESCRIÇÃO: O DELEGADO DR. ALEXANDRE DA 50 DP COMUNICOU 
QUE POR TER OCORRIDO VÁRIAS INCURSÕES E APREENSÕES NAS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO DA MILICIANOS EM ITAGUAÍ, MUITOS DESTES 
BANDIDOS TÊM SE REFUGIADO EM SEROPÉDICA. MAS QUE 
CONTINUARÁ AS AÇÕES NESTE SENTIDO E QUE A POUCO TEMPO 
ATRÁS ELE COMUNICOU AO COMANDANTE DA 5ª CIA QUE O MESMO 
DEVERIA PRENDER DOIS POLICIAIS MILITARES QUE ESTARIAM 
ENVOLVIDOS COM A MILÍCIA EM ITAGUAÍ. (Ata eletrônica CCS Itaguaí – 
novembro de 2015)  
 
ASSUNTO TRATADO: ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
DESCRIÇÃO: O 1º SECRETÁRIO O [...] SOLICITOU O AFASTAMENTO, 
ALEGANDO MORAR EM UMA ÁREA DE RISCO E POR MEDO DE SER 
RECONHECIDO POR TRAFICANTES DE SEU BAIRRO, SOLICITOU SEU 
AFASTAMENTO. NESTE MESMO DIA EM VOTAÇÃO FOI INDICADO PARA 
QUE O [...] O 2º SECRETÁRIO FICASSE FAZENDO O PAPEL DO 1º 
SECRETÁRIO ATÉ A NOMEAÇÃO DE OUTRO PARA ESTA SECRETARIA. 
(Ata eletrônica CCS Itaguaí – novembro de 2015)  
 
ASSUNTO TRATADO: ACESSIBILIDADE 
DESCRIÇÃO: SR. [...]: A AUSÊNCIA DE MELHORIAS NA PRAÇA SÃO 
SEBASTIÃO E ADJACÊNCIAS IMPOSSIBILITA A ENTRADA DAS 
VIATURAS NO LOCAL, POR FALTA DE ACESSO. A CORRESPONDÊNCIA 
TAMBÉM NÃO CHEGA. (Ata eletrônica CCS Caxias – agosto de 2015) 

 
        

          Sobre a forma como surgem os temas e de quais atores eles emergem, observamos 

que apesar da normativa prever a elaboração prévia da pauta, poucos conselhos o fazem. 

Normalmente, as reuniões se desenvolvem de forma aparentemente caótica aos olhos mais 

ávidos por organização, sobretudo dadas a expectativas de ordem em ambientes 

compartilhados por policiais, como é o caso dos CCS. Porém, há uma lógica e organização 

marcada pelas disputas pelos espaços, direito à palavra e negociação do tempo de fala (que 

em geral não podem passar dos três minutos) controlados pelo presidente do conselho ou 

pela própria plateia. 

 Nesse contexto, observamos como as dinâmicas das reuniões acabam incorporadas 

na classificação do relator da ata, sendo que alguns relatos e assuntos predefinidos se 

apresentam de forma mais evidente. Temas como “Estatística de Ocorrências Criminais” e 

“Produtividade Policial” em quase todas as atas analisadas partem dos representantes das 

polícias, em especial a Militar. Geralmente, estes se apresentam em algum momento da 

reunião quando da apresentação das estatísticas de ocorrências criminais, assim como dos 

números de prisões e apreensões de drogas, considerados como “produtividade policial”. Do 

mesmo modo, no que se refere a temas como “milícia”, “tráfico”, “corrupção”, conforme vimos 

em um dos fragmentos de atas acima, são temas tidos como sensíveis, posto que envolvem 

medo, desconfiança e a segurança pessoal dos envolvidos. 
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A forma como os participantes dos CCS interagem com o estado e com outras 

instituições elaborando estratégias de participação e negociando respostas às suas 

demandas relacionadas à segurança pública constitui um importante fato sociológico para se 

compreender como a segurança pública se constitui nessa região. Em meio a um contexto 

onde a representação do poder local encontra-se imiscuída a práticas clientelistas e 

repressoras, exercer o direito democrático de se articular em conselhos sugere vários pontos 

de tensão que merecem ser investigados. O conjunto das entrevistas aponta para o fato de 

que grande parte das demandas que surgem nestes conselhos são tematizadas pela 

linguagem do medo. Tal fato sugere que nem sempre as demandas podem ser verbalizadas 

abertamente, como afirma um membro de conselho quando perguntado sobre este assunto:  

De forma indireta, por que ainda existe uma resistência político-administrativa 
quando o conselho, bem organizado, encaminha as demandas, assusta. [...] 
Até por que a nossa cidade em especial, no caso específico, ela tem 
problemas relacionados a grupos para-militares, ao crime organizado, à ação 
de maus policiais, enfim... (Membro do CCS entrevistado). 

 

A fala deste membro de CCS sugere a existência de forças dissonantes que 

condicionam a forma como as demandas são formuladas pelos participantes da reunião. Tais 

forças geram dinâmicas locais específicas responsáveis por produzir pontos de tensão e 

agenciamentos. Relações entre milicianos, tráfico de drogas, policiais e políticos locais 

instituem limites e fronteiras à atuação desses conselhos. Podemos perceber que alguns 

desses limites está relacionado à dificuldade dos membros de CCS de saber quem é “bandido” 

e quem é “policial”. Em muitas atas é possível perceber essa dificuldade de identificação, o 

que gera incertezas no momento de formular as demandas por parte daqueles que 

frequentam a reunião.       

A incerteza é ainda um sentimento que envolve a relação de certos moradores que 

buscam o conselho para obter ajuda. Um bom exemplo dessa dinâmica está presente em 

uma ata do CCS Belford Roxo. Nela, um pastor e morador de um dos condomínios do 

município disse que teve que se mudar em função de pressões operadas pelo tráfico de 

drogas no local. Este afirma ainda que o tráfico possui total adesão do síndico do condomínio, 

o que gera medo nos demais moradores de expressar qualquer tipo de descontentamento via 

CCS. Situação semelhante foi tornada pública em uma das reuniões do CCS Magé. Percebe-

se pela continuidade das atas que trataram desse tema, não haver qualquer tipo de resposta 

ou encaminhamento por parte das autoridades presentes quanto aos fatos apresentados.  

Um outro tema que apareceu com frequência nas atas analisadas, sobretudo em um 

dos CCS, foi a intitulada “compra de votos”. Esse problema também foi tratado na entrevista 

de um membro de CCS, em São João de Meriti. Segundo as narrativas analisadas, a “compra 

de votos” estaria diretamente relacionada a fonte de todos os problemas que são vivenciados 

na Baixada Fluminense. Este enfoque sugere que os problemas da segurança pública 
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presentes nesta região guardam profundas relações com a forma como os representantes do 

poder local manejam seus interesses particulares, interferindo diretamente no processo de 

escolha dos poderes legislativo e executivo locais.  

Podemos notar que a lógica da incerteza possui outra implicação importante na 

dinâmica desses conselhos, a qual se expressa em esquemas de evitação e afastamento de 

determinadas temáticas que podem causar conflitos internos e externos. Uma dessas 

temáticas foi tratada na fala de um dos interlocutores de um outro CCS analisado. Este afirma 

que para que as reuniões ocorram sem problemas há a necessidade de afastamento dos 

temas relacionados à religião na mesma proporção que aqueles tidos como partidários. Este 

membro, em específico, ocupa um cargo religioso importante na hierarquia de uma das casas 

de candomblé do município. Ele afirma que em sua diretoria, existem pessoas que professam 

diferentes credos religiosos, e que esta diversidade só é possível em função da exclusão das 

temáticas religiosas nas discussões do conselho.     

Da mesma forma que a religião e as discussões partidárias não são bem-vindas 

nessas reuniões para evitar conflitos entre estes conselheiros, o mesmo interlocutor afirma 

que criar problemas com certas pessoas não é aconselhável para a manutenção da 

cordialidade entre o conselho e outras instâncias, como alguns integrantes do legislativo 

municipal e estadual. Aparentemente, a ideia de “criar problemas” estaria relacionada à 

suposta intromissão do conselho em temas considerados delicados, principalmente por 

envolver interesses políticos específicos. 

Por outro lado, este mesmo interlocutor, seguindo a lógica de que nem tudo deve ser 

relatado nas reuniões, deixa transparecer que questões delicadas envolvendo denúncias de 

crimes, por exemplo, são tratadas de modo reservado e encaminhadas por ele diretamente 

ao comandante do batalhão. Segundo este interlocutor, muita coisa é resolvida através do 

conselho, mas por uma via alternativa ao debate público das reuniões, sendo desencorajado 

o seu registro em ata. É possível afirmar que estas denúncias só ganham materialidade nestes 

espaços, posto que formuladas na base da confiança e sigilo que os membros dos CCS 

comprometem manter. O sentimento de lealdade é certamente um operador lógico dessas 

relações, sem o qual seria impossível tornar audível esses problemas em função do medo 

que impera nesses contextos. É assim que a atuação de membros específicos da diretoria 

ganha grande importância analítica. É através da agência desses sujeitos que os silêncios 

são momentaneamente rompidos.  

O exemplo do conselho de Nilópolis é emblemático desses agenciamentos. Um de 

seus membros mais representativos é um antigo militante da agenda da saúde e da 

segurança, além de ser um líder religioso importante do candomblé, cargos que conferem a 

este sujeito notoriedade e possibilidade de manejar sua imagem para conquistar a confiança 

tanto das instituições policiais quanto dos moradores. Tal manejo de imagem é ainda 
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percebida em membros de outros conselhos, como em São João de Meriti, onde um dos 

representantes do CCS possui já uma larga experiência na participação comunitária em 

segurança pública.  

Retornando aos possíveis incômodos que a atuação dos CCS pode gerar, é importante 

ressaltar que os problemas de ordem política não são somente operados em relação aos 

conselheiros e vereadores, mas também alcançam deputados estaduais, como podemos ver 

na fala de uma vereadora de Duque de Caxias, presente na reunião do CCS deste município, 

em janeiro de 2016, que afirmou que “os deputados não comparecem as reuniões do CCS, 

porém ligam ameaçando os vereadores quando estão atuando na fiscalização municipal”. É 

possível perceber que as pressões e ameaças dificultam também a atuação do legislativo 

municipal, uma vez que têm a sua capacidade de fiscalização ameaçada por forças que estão 

acima de suas cabeças. Por sua vez, é possível observar também através da leitura das atas 

a fala de deputados que responsabilizam as polícias e o legislativo municipal pelo insucesso 

do município na resolução de seus problemas de segurança.    

A difícil interação entre entes públicos é ainda mais expressiva em casos onde se faz 

necessário o entrosamento entre serviços, principalmente relacionados ao executivo 

municipal. Em outro município essa dificuldade é expressa de forma recorrente nas reuniões 

do CCS. As recorrentes solicitações feitas à prefeitura para empréstimo de maquinário para 

subsidiar a atuação da PMERJ na retirada das barricadas colocadas pelo tráfico de drogas 

em ruas de comunidades do município, impedindo não só a circulação da polícia, mas também 

de outros serviços é um bom exemplo dessa dinâmica. Tal repetição evidencia o silêncio do 

município sobre um problema suja resolução estaria ao seu alcance, mas cujos interesses em 

disputa são desconhecidos pelo conjunto dos participantes das reuniões.  

Ainda sobre questões envolvendo a atuação do tráfico de drogas e os interesses 

municipais, parece existir uma espécie de mantra nas reuniões desses conselhos cujo objetivo 

é reiterar a ideia de que o aumento da situação de violência nos municípios da Baixada 

Fluminense teria como foco irradiador, a implantação das UPP na capital. Este argumento 

apareceu em todos os conselhos, mas evidencia-se com mais força nas reuniões dos CCS 

São João de Meriti e Magé. Em São João de Meriti, as falas sugerem mesmo uma 

contaminação do município pela capital, posto que entendida como porta de entrada da 

Baixada em função da Rodovia Federal Presidente Dutra. A culpabilização do Governo do 

Estado é ponto pacífico também entre alguns vereadores locais. Um deles, em reunião do 

CCS São João de Meriti, de janeiro de 2017, teria sugerido “fechar” a Via Dutra como uma 

forma de demonstrar a necessidade de medidas mais impactantes por parte do governo 

estadual para conter essa zona de contato entre a Baixada e a Capital. Aparentemente, estaria 

sendo operado neste cenário um manejo das representações negativas associadas à 

Baixada, seria a capital agora o foco do perigo, o qual, para os envolvidos, deveria ser contido.      
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Preocupado em manter essa cordialidade e também com a segurança dos 

participantes, os membros de diretoria dos CCS têm buscado estratégias para fazer com que 

esta informação chegue aos ouvidos das policiais sem que necessariamente se identifique o 

porta-voz da informação. Tais estratégias extrapolam o espaço presencial do conselho, 

ganhando fóruns de grupo no WhatsApp, Facebook, nas conversas individuais e nos famosos 

“bilhetinhos” encaminhados à mesa. Podemos perceber que a grande preocupação da maioria 

desses conselheiros é com o vazamento dessas informações dada a desconfiança que paira 

entre os indivíduos que frequentam as reuniões. 

Uma estratégia de agenciar essa informação e tentar resolver o problema sem atacar 

os agentes responsáveis perece ser a formulação das demandas de uma forma que estas 

não deixem transparecer suas raízes, sejam elas a ação do narcotráfico, as gestões 

municipais corruptas, ou ainda a corrupção ou truculência policial. Esses conselhos acabam 

por operar em meio a “demandas silenciosas”, posto que por mais que se saibam suas reais 

motivações, nesse ponto é raro encontrar questões como essa no plano discursivo, quer seja 

nas atas ou ainda em entrevistas. Nesse sentido, a forma como alguns membros de CCS 

conseguem agenciar sua imagem os tornam sujeitos estratégicos para se compreender como 

essas demandas são formuladas. 
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PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
III Encontro Internacional    UFES - Vitória, ES - 30/05 a 02/06/2017

Termos Definição Exemplo

Violência: São casos que confrontam a Lei, 
estando relacionado ao uso da 
força, e até mesmo o fato de 
ameaçar usá-la.

Lesões, extorsões, tráficos 
de drogas na escola e os 
insultos graves.

Transgressão: É descumprido do regulamento 
interno da escola. Não se trata de 
um ato ilegal aos olhos da Lei.

A ausência na escola 
(absenteísmo), não 
realizar os trabalhos 
escolares, a falta de 
respeito, entre outros.

Incivilidade: É considerada uma transgressão 
às regras de convivência, não 
sendo assim uma contradição à 
Lei nem ao regimento interno da 
instituição.

Desordem, empurrões, 
grosserias, palavras 
ofensivas, desrespeito ao 
direito do outro 
(professor, funcionário, 
aluno).

Classificação da Violência Definição Exemplo

Violência na escola É aquela que se produz dentro do espaço
escolar, sem estar ligada à natureza e às
atividades da instituição escolar.

Quando um bando entra na escola
para acertar contas das disputas que
são do bairro. Poderia ser em
qualquer lugar

Violência à escola Está ligada à natureza e às atividades da
instituição escolar.

Os alunos provocam incêndios,
betam nos professores ou os
insultam. Visam a instituição.

Violência da escola Uma violência institucional, simbólica,
que os próprios jovens suportam através
da maneira como a instituição e seus
agentes os tratam.

Modo de composição das classes, de
atribuição de notas, de orientação,
palavras desdenhosas dos adultos,
atos considerados pelos alunos como
injustos ou racistas


