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RESUMO 

 

Este trabalho busca investigar se e de que forma a violência é considerada 

um recurso legítimo da construção das sociabilidades na região conhecida como 

Furnas-Tremembé, localizada na periferia nordeste da cidade de São Paulo. Parte-

se de uma perspectiva sobre a gestão da ordem social, observando os trânsitos dos 

sujeitos entre duas ordens que coexistem, apesar de classicamente situadas em 

polos opostos: uma instância normativa ligada ao universo institucional-legal e outra 

mais fundamentada no “mundo do crime”. A metodologia empregada baseou-se em 

modelos qualitativos vis a vis com os modelos sociológicos que abordam a questão 

da violência urbana, sobretudo na tradição de Alba Zaluar e Luiz Antonio Machado 

da Silva e demais autores mais atuais que se inspiram nesses postulados. A posição 

do pesquisador, enquanto agente social na interação social, é problematizada 

metodologicamente a partir de reflexões da antropologia pós-moderna. A pesquisa 

busca apontar alguns desafios que se impõem, sob essa análise, no campo da 

segurança pública, sinalizando para possíveis modelos de abordagens das políticas 

públicas. 

Palavras-chave: Violência urbana. Periferias urbanas. Criminologia. 

Sociabilidade. Sistema simbólico. 

   



 

 

ABSTRACT 

This paper investigates whether and how violence is considered a legitimate 

resource of the construction of sociability at the area known as Furnas - Tremembé, 

located on the northeastern periphery of São Paulo city. I start from the perspective 

on the management of social order, observing the transits of subjects between two 

orders that coexist, although classically located on opposite poles: a normative 

instance linked to the institutional-legal universe and other more grounded in the 

universe of crime. The methodology was based on qualitative models vis a vis with 

sociological models that address the issue of urban violence, especially in the 

tradition of Alba Zaluar and Luiz Antonio Machado da Silva and other more current 

authors who are inspired by these postulates. The position of the researcher, as a 

social agent in social interaction, is methodologically discussed from reflections of 

postmodern anthropology. The research seeks to identify some challenges that are 

imposed under this analysis, on the field of public safety, pointing to possible models 

of public policy approaches. 

Keywords: Urban violence. Urban peripheries. Criminology. Social relations. 

Symbolic systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudar a violência urbana no Brasil contemporâneo implica transitar por uma 

das demandas mais urgentes da sociedade, o que significa lidar com discursos cada 

vez mais extremistas e, por isso, muitas vezes marcadamente ideológicos Além 

disso, muito mais do que apontar para uma questão teórica, significa lidar também 

com sangue, mortes, ameaças e roubos – cujos dramas muitas vezes escapam das 

discussões existentes nesse campo -, e com um projeto político de consolidação 

democrática que tem no campo da segurança poucos avanços desde a 

redemocratização. 

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço no arcabouço 

institucional ligado às questões da violência no Brasil, ao afastar a concepção de 

“segurança pública” da ideia de “defesa interna”, inscrita na Constituição Federal de 

1967. Isso representou uma tentativa de afastar uma concepção de “defesa do 

Estado”, própria das orientações das Forças Armadas, para uma proposição mais 

democrática e cidadã, que visasse a “defesa da sociedade” (LIMA e SINHORETTO, 

2011; COSTA e LIMA, 2014,). Todavia, em face dos elevados índices de 

criminalidade violenta (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2013, p. 

8-32; WAISELFISZ, 2014) e dos poucos avanços das instituições encarregadas de 

prover segurança (LIMA e PAULA, 2006; LIMA e SINHORETTO, 2011) e justiça e 

pelo sentimento de insegurança presente na população, a questão da violência 

constitui, de fato, uma das urgências de nossa sociedade. 

Para as pretensões deste trabalho, estudar o tema constitui um adicional 

desafio em razão da configuração que as discussões assumem no Brasil, cujo 

pressuposto é a ideia de violência como resultado de um projeto inconcluso de 

democracia e reconhecimento dos direitos civis, e, portanto, muito mais 

concentradas em compreender as razões da violência por meio da análise sobre as 

agências estatais de controle social. Ao contrário, a presente pesquisa buscou 

investigar as causas da violência partindo das sociabilidades que engendram tal 

fenômeno, ainda que em diversas ocasiões tais agências tenham sido acionadas na 

construção dessa configuração. Por essa razão, estudar violência significa 

igualmente lidar com vítimas, essas não necessariamente situadas somente no polo 

passivo do crime, mas também num plano de intersecção em que se encontram os 
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próprios criminosos, envolvidos em suas “lógicas de sobrevivência”, nas quais o uso 

da força constitui um recurso válido para obtenção de bens socialmente valorizados. 

O trabalho busca recompor as representações que a violência urbana assume 

para as populações em estudo, sobretudo contrapondo duas instâncias normativas 

que reivindicam para si o estatuto de legitimidade. Essa contradição entre duas 

instâncias normativas – uma que tem a violência como momento espúrio de nossas 

vidas cotidianas e outra que assume a violência como recurso legítimo para a 

construção das lógicas de sociabilidade – se fará presente em toda a pesquisa. 

Por essa razão, a categoria “violência” é encarada não sob sua tipologia mais 

aceita, mas sob a forma em que ela é construída no campo de estudo, o que implica 

relativizá-la, mas sem perder a noção de sua face aflitiva. Assim, sob o ponto de 

vista que investigo, a violência, na atualidade, não pode ser concebida como uma 

categoria autoexplicativa, pois ela não é considerada da mesma forma para 

diferentes códigos simbólicos, pensando, sobretudo, a dicotomia entre uma lógica 

jurídico-estatal e a lógica das sociabilidades que encontramos nos grupos em 

análise. Mesmo a noção de “dano”, defendida por uma série de autores como o 

elemento-chave para caracterizá-la (WIEWORKA, 1997, 2007; ADORNO, 2002; 

PORTO, 2010), é um conceito construído socialmente, o que implica dizer que o 

tema, como nos ensina Bourdieu (1989), constitui um “campo de poder” onde 

diferentes noções de ordem/desordem, seguro/inseguro, vão problematizar sua 

construção, o que certamente nos indica o quanto impacta tanto as políticas “sociais” 

e de “segurança pública”, quanto a própria epistemologia do tema.  

E a presença da violência é mais sentida nos locais objetos de nossa análise 

do que o senso comum julga existir ou mesmo uma lógica jurídico-estatal costuma 

pensar dar conta. Ela compõe de maneira incisiva as lógicas cotidianas dos 

indivíduos em suas interações, organizando espaços, definindo hierarquias e 

estabelecendo uma noção de ordem social que tem por fundamento, quase 

imprescindível, o recurso à sua força. Tamanha sua presença que podemos 

contemplar - à semelhança da ideia de mana, presente nos trabalhos de Marcel 

Mauss e Henri Hubert (2003) ao tratar da magia - que a violência possui uma 
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dimensão tanto instrumental quanto simbólica constituinte da vida social1. A 

violência, nesse sentido, afasta sua concepção clássica de oposição a uma ordem 

legal para compor uma “representação coletiva” (MISSE, 1997; PORTO, 2010). Não 

são mais momentos episódicos, mesmo que fortemente atuantes, de uma vida social 

em risco, mas elementos constituintes de uma sociabilidade. 

Um último desafio é constituído pela problematização do meu próprio papel 

na pesquisa e na ação social, sobretudo em razão de minha profissão, pois, 

associado aos problemas acima descritos, soma-se uma visão de mundo própria de 

um operador da segurança pública, o que, por si só, significa pensar e – tentar – 

implementar uma “ordem pública”. Isso porque trabalho há 24 anos na Polícia Militar 

do Estado de São Paulo e, por cerca de quatro anos, entre 2008 e 2011, trabalhei 

como Comandante da Companhia de Policiamento da região de Furnas-Tremembé, 

nos postos de Primeiro-Tenente e Capitão. Isso significa que tive contato com 

narrativas e pude vivenciar situações em que a violência assumia suas formas mais 

explícitas e de cujas lógicas eu participara, ora enquanto policial no “combate ao 

crime”, mas, primordialmente para a pesquisa, nos trânsitos em que as pessoas se 

inseriam entre uma ordem institucional-legal e outra ordem, essa fundada na 

violência como recurso legítimo. 

Assim, o presente trabalho propõe-se a compreender, nos bairros em estudo, 

se e de que forma a violência participa das estruturas das relações sociais, o que 

implica problematizá-la e reconstituí-la, uma vez que sua particular regularidade e 

normalidade não permitem um julgamento unilateral desse fenômeno, mas somente 

em face do valor simbólico que essa violência assumirá para aquela população, 

contextualizando essa discussão no universo em estudo, principalmente nos 

discursos ligados ao crime. 

A discussão impacta também nos aspectos políticos da construção da 

legitimidade estatal, ainda que essa não seja o principal objeto do trabalho, em 

razão de que as representações da violência assumidas para as agências de 

                                            
1 “É porque a sociedade gesticula que a crença mágica se impõe, e é por causa da crença 

mágica que a sociedade gesticula. Não estamos mais diante de indivíduos isolados que creem, cada 

um por si, em sua magia, mas diante de um grupo inteiro que crê” (MAUSS e HUBERT, 2003, p. 

166). 
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controle conflitam, apesar de coexistirem, com os significados que a “violência” 

adquire para o território em estudo. Em outros termos, estabelece-se um paradoxo 

entre o monopólio do uso da violência pelo Estado (WEBER, 2005) e a sua 

apropriação por parte dos indivíduos, sem que tal apropriação seja encarada pelas 

populações sujeitas à violência como uma prática condenável. Não trato aqui de um 

“Estado paralelo”, como o senso comum costuma tratar o papel do crime organizado 

na construção de uma ordem social concorrente, mas de como o recurso à 

“violência” constitui-se em um princípio de regulação das relações sociais e que, 

nessa medida, legitima-se. Trato, assim, de ordens sociais que se sobrepõem, sem 

que necessariamente estejam em conflito, mas que, por vezes, valem-se dos 

mesmos recursos para o estabelecimento de equilíbrio mínimo indispensável para a 

ordem social. 

Além disso, importantes questões metodológicas merecem mediação em face 

da minha posição na pesquisa etnográfica, como comentado acima. Como “revisitar” 

fatos com os quais estive em contato, em uma posição que afetava 

significativamente a dinâmica das interações entre as pessoas e delas comigo? 

Como considerar a hipótese de que as narrativas traziam suas “verdades”, muito 

provavelmente estruturadas sobre estratégias de sobrevivência em locais onde o 

uso da força é tão recorrente? 

Assim, é com toda essa configuração preliminar que busco apresentar os 

dados obtidos em face das hipóteses formuladas, que tiveram por objeto 

compreender se e de que forma a violência participa das estruturas das relações 

sociais consolidadas na região2 em estudo, integrando as diferentes configurações 

da vida social. Não privilegiei um determinado aspecto – moral, econômico, político – 

por entender que a violência é um código simbólico que perpassa todas elas, 

repertório instrumental válido e validado para as populações nas suas estratégias de 

vida. 

                                            
2 O termo região empregado não tem a função de determinar uma área territorial que traz um 

repertório simbólico capaz de trazer alguma identidade ao grupo ligado material ou simbolicamente a 

ele, mas descrever um determinado espaço de análise das populações ali residentes, na sua maioria. 

Para uma visão simbólica do termo “região”, ver Bourdieu (1989, pp. 107-132). 
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O texto está estruturado em quatro capítulos. O primeiro apresenta uma 

descrição da região em estudo, pouco estudada no campo da violência urbana 

quando comparada com outras muito mais exploradas pelas pesquisas científicas. O 

segundo capítulo busca apresentar o horizonte teórico em que se insere minha 

pesquisa, do ponto de vista da literatura ligada à violência urbana no Brasil. 

Pretendo, com isso, pontuar os autores que melhor dialogam com os problemas 

enfrentados, percorrendo o atual “estado da arte” desse campo. No terceiro capítulo, 

também teórico, dedico especial atenção à recomposição dos dados etnográficos, 

pois, além de todo cuidado metodológico que tais técnicas já trazem consigo, meu 

próprio papel, por conta de ser policial, traz uma tal assimetria nas relações de poder 

colocadas que impõe uma reflexão ainda mais problematizada sobre a pesquisa 

antropológica. Deste modo, dedico especial atenção em qualificar a posição de onde 

partem as pesquisas. O quarto capítulo concentra-se em apresentar os resultados 

da pesquisa. Para esse propósito, trabalhei eminentemente com métodos 

qualitativos no que se refere às narrativas e experiências que presenciei enquanto 

policial trabalhando na região. Também é trazida uma análise do Conselho 

Comunitário de Segurança (CONSEG) que atende Furnas-Tremembé, com o intuito 

de compreender as representações que a violência assume junto àquelas 

populações, ou ao menos para aquele público, no contexto de interação definida. 

Concluo o trabalho de forma a estabelecer uma prospecção em termos de 

políticas públicas, pois acredito que as conclusões apresentadas lançam uma visão 

ainda pouco incorporada à agenda governamental. A construção de uma ordem 

social não-violenta tem sido considerada como um problema da relação do Estado 

com as populações afetadas, relação essa caracterizada pela ineficiência, pela 

seletividade do sistema penal, ao vigiar e encarcerar os estratos menos 

privilegiados, e pela violência policial. Decerto são desafios os quais necessitamos 

avançar. Contudo, ao alijar dessa discussão as configurações sociais que se 

apresentam nas periferias, que têm na “violência” um recurso para a ordenação da 

ordem social – e, por que não dizer, de “ordem pública” -, corremos o risco de 

formular políticas ainda menos eficazes, exatamente por não contemplar a vida 
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social nas periferias e seus trânsitos entre a esfera institucional-legal e o mundo do 

crime3. 

 

                                            
3 Feltran traduz “mundo do crime” por uma “expressão que designa o conjunto de códigos 

sociais, sociabilidades, relações objetivas e discursivas que se estabelecem, prioritariamente, no 

âmbito local, em torno dos negócios ilícitos do narcotráfico, dos roubos, assaltos e furtos (FELTRAN, 

2011, p. 19)”. Em razão de que a utilização conceitual do termo, para Feltran, tem por finalidade 

compreender a “perspectiva dos adolescentes e jovens das periferias urbanas” (op. cit, p. 19), o que 

não é caso desta pesquisa, prefiro manter o termo em itálico, de forma a aproximar-se da concepção 

nativa do termo, ao mesmo tempo em que permite sua utilização mais flexível, portanto, não somente 

com vistas aos jovens.  
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2 FURNAS - TREMEMBÉ 

Minha pesquisa de campo se deu na região que a Polícia Militar denomina 

“Furnas-Tremembé”. Ela é composta por duas regiões contíguas localizadas na 

Zona Norte de São Paulo, às franjas da Serra da Cantareira e próximas ao bairro de 

Jaçanã, este mais conhecido e de urbanização mais antiga. Estabelecem divisa com 

os municípios de Mairiporã e Guarulhos. 

“Furnas-Tremembé” não é claramente definida, seja pelo poder público, seja 

pelas pessoas que lá residem. Seus moradores vão chamá-la de “Morro” ou de 

“Serra Pelada”, ou tratá-la pelos bairros que a compõem: Vila Zilda, Jardim Joana 

D’Arc, Jardim Corisco, Jova Rural, Jardim Filhos da Terra, Furnas, Jardim Flor de 

Maio, L’abitare, Vila Nova Galvão, Jardim Cabuçu e outros que vão se (auto) 

denominando, conforme os moradores vão conseguindo reconhecimento por parte 

da Prefeitura e dos Correios4. 

À época de minha inserção naquelas comunidades, inúmeras ruas eram 

nomeadas por letras, depois recebiam nomes, e a numeração das casas era 

irregular. Dizem os policiais que lá trabalham que “cada um colocava o número que 

queria”. Não me parece que esses números tenham sido colocados aleatoriamente, 

parecendo guardar algum tipo de ordenação, como a cronologia das construções 

das casas, por exemplo; nos casos das chamadas da polícia, sempre pedíamos que 

fossem passadas outras informações (cor do portão, se ficava em frente a um bar, 

cabelereiro etc.), pois, de fato, tínhamos dificuldade em encontrar o local do 

chamado. De qualquer forma, sejam as viaturas, seja o serviço de entrega dos 

Correios conseguiam localizar, com algum esforço, as residências e 

estabelecimentos comerciais. 

                                            
4 Um líder comunitário informou-me que os nomes das ruas do bairro são negociados junto à 

Prefeitura Municipal. Os nomes devem ter alguma relação entre si (nomes de estados, de 

passarinhos, flores, etc.), mas não devem repetir-se a outros nomes de ruas existentes na cidade. 

Encontramos assim, em Furnas-Tremembé: Rua Gaivotas Atlânticas/Ruas dos Sabiás/Rua dos 

Colibris da Serra, Rua Azaleia/Rua Begônia/Rua Bem-me-quer, Rua São Filipe Néri/ Rua Madre 

Teresa de Calcutá/Rua Frei Damião, para citar alguns exemplos. 
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Neste trabalho, escolhi a denominação que a Polícia Militar dá à região 

estudada – Furnas-Tremembé –, pois acredito que é capaz de agrupar bairros com 

semelhantes configurações geográficas (localizadas nas encostas da Serra da 

Cantareira), sociais (altos índices de vulnerabilidade, grande presença de jovens e 

elevadas taxas de privação material) e criminais (alta concentração de tráfico de 

drogas e homicídios). Embora não seja a denominação mais encontrada dentre a 

população nativa5, acredito que dá conta de nomear um território com características 

bastante homogêneas. 

Os mapas a seguir têm o intuito de melhor retratar essa região, tanto do ponto 

de vista geográfico, como do ponto de vista dos indicadores sociais. Em razão da 

metodologia estabelecida para o trabalho, quais sejam os modelos qualitativos, não 

pretendo aprofundar-me sobre tais indicadores, ainda que possibilitem contribuir 

com as análises sobre a configuração da família em Furnas-Tremembé, como 

desenvolvo no capítulo final. Tais mapas assinalam os graus de vulnerabilidade dos 

setores censitários6 do município de São Paulo (e de Furnas-Tremembé em 

específico, conforme destaco na Figura 2) segundo o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social7 (IPVS).  

                                            
5 Além da denominação por bairros acima comentada, uma designação genérica para tais 

bairros é “Serra Pelada”. Este termo remete ao quadro de ocupação desordenada, presente no 

garimpo no norte do Brasil. Entretanto, para um morador que entrevistei, “Serra Pelada” se deu em 

razão de que os primeiros moradores, que chegaram à região na gestão da prefeita Luiza Erundina 

(1989 – 1993), só encontravam mata; ou seja, era um lugar “pelado”. 
6 Segundo o sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “setor censitário” 

é a “unidade de territorial de coleta das operações censitárias, com limites físicos identificados” 

(IBGE, 2014). 
7 Vulnerabilidade Social, segundo Katzmann (1999 apud SEADE/Instituto do Legislativo 

Paulista, 2013, p. 8), refere-se à capacidade do indivíduo, família ou grupo social de “controlar as 

forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de ativos que constituem recursos 

requeridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade”. 
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Figura 1. Mapa de Vulnerabilidade Social (segundo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) 
– Município de São Paulo, 2010. 

 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo/SEADE8 

O IPVS é um índice criado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE) e calculado a partir das seguintes variáveis socioeconômicas: 

(i)renda domiciliar per capita, (ii) rendimento médio da mulher responsável pelo 

domicílio, (iii) percentual de domicílios com renda domiciliar per capita até ½ do 

salário mínimo, (iv) percentual de domicílios com renda domiciliar per capita até ¼ 

do salário mínimo, e (v) percentual de pessoas responsáveis pelo domicílio 

alfabetizadas. Além disso, entram também no cálculo desse índice as seguintes 

                                            
8 Figuras 1 e 2, disponíveis em: http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/index.php#>. Acesso 

em: 30 mai. 2014. 
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variáveis demográficas: (i) percentual de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos, (ii) 

percentual de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos, (iii) idade média das pessoas 

responsáveis e (iv) percentuais de crianças de 0 a 5 anos de idade. Com base 

nesses fatores, são estabelecidos grupos de vulnerabilidade social, cujas 

características são: 

- Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): a idade média dos chefes de 

domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 14,1% 

do total.  Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio, 14,2% tinham até 30 anos 

e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,7% do total da 

população.  

- Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): a idade média dos responsáveis 

pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 

9,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 8,9% tinham até 30 anos e a parcela 

de crianças com menos de seis anos equivalia a 6,3% do total da população desse 

grupo.  

- Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): a idade média dos responsáveis pelos 

domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,9%. 

Dentre as mulheres chefes de domicílios, 22,5% tinham até 30 anos e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 8,8% do total da população desse 

grupo. 

- Grupo 4 (vulnerabilidade média – setores urbanos): a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 12,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 9,8% tinham até 30 

anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da 

população desse grupo. 

- Grupo 5 (vulnerabilidade alta – setores urbanos): a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 20,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 20,5% tinham até 

30 anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,3% do total 

da população desse grupo. 

- Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta – aglomerados subnormais): a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 40 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 22,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 22,1% 
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tinham até 30 anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

11,2% do total da população desse grupo. 

- Grupo 7 (vulnerabilidade alta – rurais): famílias idosas, adultas e jovens em 

setores rurais. O sítio eletrônico que apresenta a metodologia da pesquisa de 

Vulnerabilidade Social não traz outras informações sobre os dados socioeconômicos 

ou demográficos que compõem esse grupo. Não existem setores censitários 

pertencentes a este grupo em Furnas-Tremembé. 

Figura 2. Mapa de Vulnerabilidade Social (segundo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) 
– Município de São Paulo, 2010, com destaque para Furnas-Tremembé. 

 
Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo/SEADE 

 

Verifica-se que Furnas-Tremembé tem a predominância dos grupos 3 

(vulnerabilidade baixa), 4 (vulnerabilidade média) e 5 (vulnerabilidade alta), o que 

implica dizer que, grosso modo, na região, a idade média dos responsáveis por 

domicílios varia de 42 a 46 anos e em 18,3% das famílias o responsável tinha idade 

menor que 30 anos. Das mulheres chefes de domicílio, 17,6% tinham idade menor 
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que 30 anos. Não encontrei dados desagregados sobre a composição de famílias 

chefiadas por mulheres para a região.  

Em termos da sua inserção na burocracia policial, ela estará inserida na 

circunscrição da 73ª Delegacia de Polícia (73ª DP), da Polícia Civil (PC), e da 1ª 

Companhia (1ª Cia) do 43º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (43º BPM/M). A 

área atendida pela 1ª Cia do 43º BPM/M, estrutura da Corporação responsável pela 

região, abrange outros bairros além de Furnas-Tremembé. São eles Jaçanã, Parque 

Edu Chaves e Jardim Brasil, que têm uma configuração bastante diferente de 

Furnas-Tremembé, a começar pelo processo de urbanização desses bairros se deu 

em meados da década de 1970. Assim, em uma mesma circunscrição9 policial, há 

duas configurações bastante distintas: uma mais ao sul, densamente povoada, 

urbanizada e de laços sociais bastante antigos (os moradores mais velhos narram 

como seus pais foram os primeiros a se estabelecerem nesses bairros e de como 

eles “se criaram e se casaram lá”). A outra, de Furnas-Tremembé, é de urbanização 

recente, com ocupação irregular do solo (ora aglomerados urbanos de baixa renda, 

ora favelas, ora grandes terrenos “abandonados”) e várias narrativas de pessoas 

que, nos últimos anos, compraram um terreno a baixos preços para “sair do aluguel”. 

Nessa dinâmica, histórias narradas de clientelismo político, grilagem de terrenos e 

mortes.  

Segundo relato de um importante funcionário municipal que trabalhava na 

região na década de 1990, as invasões eram promovidas por certas lideranças 

políticas – vereador e deputado - que cobravam valores para quem quisesse se 

instalar por lá ter a posse da terra (o que, até hoje, constitui uma luta daquelas 

pessoas) e não ser importunado pelo Estado e pelo Município. Esse mesmo 

informante chegou a ser ameaçado com arma de fogo para que o “esquema” fosse 

mantido. Segundo relatos de algumas pessoas que moravam na região nessa 

época, a disputa pela presidência de uma associação que liderava as lutas por 

moradia resultou em mortes, o que fez com que o cargo ficasse vago. 

                                            
9 “Circunscrição” é um termo próprio do Direito. Designa uma área geográfica sob a gestão de 

uma unidade administrativa, que pode ser policial ou não. Diferencia-se de “jurisdição”, que, ao passo 

de também referir-se a uma área, relaciona-se com a atividade do poder judiciário.  
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As ocupações irregulares continuaram nos anos 2000. Certa vez, em um 

serviço noturno, fui acionado para um bairro bastante distante na região para 

atender uma dessas ocorrências de “invasão”. No local, cerca de quinze famílias já 

demarcavam o terreno. Foram trazidas por peruas de um candidato a deputado 

estadual, sob as mesmas condições do passado – propina e promessa de tráfico de 

influência junto aos poderes municipal e estadual. O grupo era formado por pessoas 

que moravam em bairros próximos dali, com melhor infraestrutura urbana. Contudo, 

eram inquilinos e, pelo “sonho da casa própria”, achavam que valeria o esforço.  

Contudo, foram impedidos por nós, policiais militares, de continuarem a ocupação. 

No dia seguinte, o proprietário me ligou na companhia agradecendo o serviço e 

insinuando o pagamento de uma quantia, caso continuássemos a impedir a 

invasão10. 

                                            
10 Dos três políticos envolvidos nas histórias acima, dois, ainda hoje, ocupam a cena política 

brasileira, cumprindo seus mandados. 
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Figura 3. Município de São Paulo – área urbanizada 1993-2002. 

 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano11  

 

                                            
11 Disponível em <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-

2000.jpg>. Acessado em 07 out. 2013. 



26 

 

Figura 4. Município de São Paulo – Área urbanizada, com destaque para a região de Furnas-
Tremembé. 

 

Fonte: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano12 

 

A urbanização da região de Furnas-Tremembé começou no final dos anos 

1980, contudo, certos bairros mais periféricos, como o Jardim Flor de Maio, foram 

loteados somente em 1996, segundo relatos de sua líder comunitária (ver Figura 4). 

Ao contrário de outros bairros que reúnem pródigas pesquisas em razão de 

seus índices de violência, são muito raros os trabalhos sobre Furnas-Tremembé13. 

                                            
12 Disponível em <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-

2000.jpg>. Acessado em 07 out. 2013. 
13 Encontrei brevíssimas citações a Jaçanã e sua demografia em Caldeira (2000, p. 234) e 

ataques a ônibus na “Favela” Filhos da Terra em Telles (2011, p. 260). 
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Encontrei apenas um trabalho que tratasse da região em estudo14, em que pese a 

presença significativa de crimes, incluindo-se os contra a vida, ao contrário de outros 

bairros igualmente violentos como Sapopemba, São Miguel, Capão Redondo e 

Heliópolis, que reúnem extensa produção. Acredito que uma das principais razões é 

o fato de que, em Furnas-Tremembé, as organizações de reinvindicações por 

direitos sociais surgiram mais tardiamente, o que, de início, não atraiu a atenção de 

sociólogos, muito mais concentrados em compreender os movimentos sociais já 

estabelecidos e que traziam consigo uma demanda por reconhecimento de direitos 

durante a fase de abertura política ocorrida durante a década de 1980. 

Aliado a isso, a ausência de pesquisas sobre esses bairros também se deve à 

construção de um imaginário bucólico sobre a Zona Norte paulistana, ligado 

geográfica e simbolicamente à Serra da Cantareira, o que permeia uma construção 

simbólica coletiva de que a “zona norte é um lugar tranquilo”.15 Ademais, muitos 

pensam que a região de Furnas-Tremembé pertence a Guarulhos, o que a torna 

uma região em que as prefeituras de São Paulo e Guarulhos transferem entre si, 

como num “jogo de empurra”, grande parte das políticas públicas, sobretudo nos 

bairros limítrofes àqueles municípios, tais como Jardim Cabuçu. Como exemplo, 

uma estação elétrica fundada na década de 1950, localizada na Avenida Ushikichi 

Kamia, cerca de três quilômetros distante de Guarulhos, recebe o nome de 

“Subestação de Guarulhos” por parte da operadora do sistema elétrico; para todos, 

ela é conhecida por Furnas. 

A urbanização de Furnas-Tremembé ocorreu em momentos mais recentes 

quando comparados a outros bairros de São Paulo, mais presentes nas ciências 

                                            
14 Trata-se da monografia de Walter Fernandes de Oliveira Jr. (2008), Desordem social e os 

homicídios: uma abordagem ecológica dos hot spots da região nordeste e nororeste da Capital, 

apresentada no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(PMESP). Partindo de um paradigma em que vincula o ambiente ao crime, Oliveira Jr. buscou 

estabelecer uma relação entre falta de iluminação, lixo, buracos na rua, locais de homicídios e 

sensação de insegurança. Walter Fernandes foi o Oficial a quem sucedi no Comando da 1ª Cia do 

43º BPM/M. 
15 Já mais conhecido em termo de violência, a Brasilândia é referida pela imprensa, muitas 

vezes, como pertencente à Zona Oeste, o que não corresponde às divisões da Polícia Militar ou Civil 

e da Prefeitura Municipal, que situam o bairro na Zona Norte. 
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sociais (CALDEIRA, 2000; FELTRAN, 2011), o que informa sobremaneira suas 

dinâmicas sociais. Não encontrei na região um histórico de movimentos sociais que 

estabelecessem um contraponto às políticas públicas, como nos casos de 

reivindicações por direitos humanos e moradia da década de 1990 em Sapopemba, 

conforme descrito por Feltran (2011)16. Em outras palavras, as lutas por direitos civis, 

que se fizeram presentes até meados de 1990 em outros bairros de urbanização 

mais antiga, não são encontrados em Furnas-Tremembé, o que, em minha análise, 

afeta as formas de canalização das reinvindicações dos moradores – ora levando-as 

ao limite extremo violento, ora desaguando em outras esferas que não requerem o 

diálogo com o Estado, por terem elas, por si mesmas, a capacidade de ordenar o 

mundo social. 

Um exemplo é o Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG)17 que 

atende a região. À exceção de medidas que requeiram investimentos públicos, como 

canalização de esgoto, poda de árvores, sinalização de trânsito, dentre outros, 

aquelas que demandam a intervenção do Estado para pacificação de conflitos e 

combate ao crime são em pouca medida trazidas a público ou ao conhecimento das 

autoridades públicas, o que me faz crer que esses conflitos e crimes sejam 

simplesmente aceitos como parte da vida naqueles bairros ou resolvidos sem que o 

Estado seja necessariamente acionado. Nessa configuração urbana, faltam espaços 

coletivos com capacidade para se estabelecerem como um ponto de explicitação de 

certas demandas sociais, presentes em processos mais amplos da sociedade 

brasileira, tais como o reconhecimento de direitos civis (CALDEIRA, 2000, p. 343 - 

377)18. Além disso, há uma deslegitimação dos movimentos sociais de décadas atrás 

(FELTRAN, 2011), assim como, em específico, a apropriação dos CONSEG por 

lideranças políticas pouco democráticas (CRUZ, 2009).  

                                            
16 Seja nesses bairros de urbanização mais antiga, seja em Furnas-Tremembé, a apropriação 

dos movimentos sociais pela máquina burocrática estatal e a sua dependência financeira aos 

recursos provenientes do Estado trouxeram uma deslegitimação de seu papel junto aos moradores e 

uma postura menos combativa em relação às políticas estatais. 
17 Dedico uma análise mais detalhada sobre o CONSEG no quinto capítulo, subitem 5.2. 
18 Apresentarei uma discussão mais aprofundada sobre a falta de reconhecimento dos 

direitos civis no capítulo final.  
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2.1 Crime e violência 

Furnas-Tremembé é marcada pela violência. Dentre as regiões da Zona Norte 

de São Paulo, suas taxas são somente menores que a região da Brasilândia, 

sobretudo quando falamos de homicídios, roubos de veículos, roubos em geral e, 

também, mas em níveis que não são possíveis de aferir, o tráfico de drogas. É 

extremamente frequente a presença de jovens atentos nos seus pontos de drogas à 

chegada mais incisiva da polícia, juntamente com relatos da presença de armas e 

desavenças que culminam em mortes e chacinas. Também a exploração de 

máquinas caça-níqueis compõe esse cenário violento. 

Uma das épocas em que mais ocorreram assassinatos foi quando duas 

famílias19, ligadas à exploração de máquinas caça-níqueis, começaram a disputa por 

pontos, geralmente bares. Pessoas, em geral adultos – o que contrariava minha 

experiência policial, pois, em geral, eram adolescentes que morriam – foram 

executadas, todas elas ligadas à exploração dessa atividade ilegal. Foram mortas 

cerca de cinco pessoas no período de dez dias. 

Recordo-me, também, de um caso de uma pessoa que foi trancada, 

amarrada, no porta-malas de seu carro e incendiada. Ele usava cinto e botas do 

uniforme da Polícia Militar, o que levou inicialmente nossas suspeitas a acreditar que 

se tratava de um integrante da instituição. Soubemos depois que, de fato, se tratava 

de um homem que se dizia policial e, com isso, praticava extorsões na região. 

Corpos desovados20 na Rodovia Fernão Dias, compareci em cerca de uma dezena. 

 

 

 

                                            
19 O termo família empregado aqui não tem o sentido biológico do termo, mas simbólico 

(SARTI, 2004).  
20 Desovado significa, na gíria policial, alguém que foi executado e cujo cadáver foi 

abandonado em local diferente da execução. Normalmente, são corpos que não possuem qualquer 

documento que os identifique. Tais medidas dificultam as investigações. 
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Tabela 1.  Número de crimes da cidade de São Paulo (DECAP) e 73ª DP (2008 – 2013)21. 

  
Furto-

Outros* 
Roubo-
Outros 

Furto de 
Veículo 

Roubo de 
Veículo 

Homicídio 
Doloso 

Latrocínio22 

 
2008 

Capital 156456 102464 42620 32625 1283 48 

73ºDP 1487 1173 236 411 45 1 

% 0,95 1,14 0,55 1,26 3,51 2,08 

 
2009 

Capital 182450 115136 43891 38195 1245 84 

73ºDP 1688 1477 303 448 42 0 

% 0,93 1,28 0,69 1,17 3,37 0,00 

 
2010 

Capital 184532 106235 44254 37941 1193 79 

73ºDP 1903 1429 309 525 45 4 

% 1,03 1,35 1,19 0,12 3,77 5,06 

 
2011 

Capital 209156 106035 45087 43394 1005 215 

73ºDP 1978 1540 369 566 31 2 

% 0,95 1,45 0,82 1,30 3,08 0,93 

 
2012 

Capital 202826 110761 44017 45871 1250 97 

73ºDP 1994 1393 435 604 40 1 

% 0,98 1,26 0,99 1,32 3,20 1,03 

 
2013 

Capital 200286 123932 49235 52741 1180 109 

73ºDP 2045 1527 538 517 28 0 

% 1,02 1,23 1,09 0,98 2,37 0,00 

Fonte: Sistema de Informações Criminais (INFOCRIM). 

* “Furto-outros” e “Roubo-outros” são todos os furtos e roubos, exceto os de veículo e de 
cargas. 

 

Como se pode ver na Tabela 1, acima, há uma participação substantiva da 

73ª Delegacia de Polícia (DP) no montante de homicídios e latrocínios ocorridos na 

                                            
21 O município de São Paulo possui 90 Delegacias de Polícia. Os dados apresentados podem 

divergir dos dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, sobretudo quanto aos 

homicídios, pois aqui trago somente os casos registrados em Delegacias de Polícia com definição 

territorializada (DECAP), excetuando-se os registrados pelo Departamento de Homicídios e Proteção 

à Pessoa (DHPP), que atende a todo o Estado de São Paulo. 
22 As categorias criminais escolhidas eram as utilizadas, entre 2008 e 2010, pela Secretaria 

de Segurança Pública, consequentemente pela Polícia Militar, para estabelecimento de metas para 

redução criminal, exceto latrocínio, que coloquei aqui com o intuito de melhor retratar a quantidade de 

crimes violentos. 
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Capital. Mencionei anteriormente que, embora a 73º DP cubra uma área maior que 

Furnas-Tremembé, essa compõe a maior parte de sua circunscrição. 

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, agrupados pela Folha 

de São Paulo, a 73ª DP costuma situar-se, a cada mês, entre as dez regiões mais 

violentas da cidade.  

Tabela 2. Homicídios na 73ªDP (20111 – 2013)23 

 

2011 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

posição24 4º 7º – 10º 5º – – – 6º – – 7º 

n. de 
eventos25 

4 3 – 3 4 – – – 3 – – 4 

 

2012 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

posição 3º 6º – – 7º – 1º – 7º 4º – – 

n. de 
eventos 

5 3 – – 4 – 9 – 5 6 – – 

 

2013 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

posição 9º – 9º 10º – – 1º – – – – – 

n. de 
eventos 

3 – 4 3 – – 7 – – – – – 

Fonte: Radar da Violência, Folha de São Paulo. 

 

Em meados de 2010, recebi a informação que a Polícia Civil havia prendido 

um membro importante do Primeiro Comando da Capital (PCC), o qual estava 

delatando a localização de corpos enterrados como num cemitério clandestino. 

Dirigi-me ao local indicado. De um lado da rua, as casas não possuíam quintais e, 

há cerca de 20 metros, um córrego. Além do córrego, morro acima, mais uns 50 

metros, um cemitério público - no sentido de “oficial”. Entre o citado cemitério e as 

                                            
23 O Radar da Folha traz as Delegacias que se situam, mês a mês, dentre as dez com índices 

mais elevados. Por essa razão, os meses que não estão preenchidos representam períodos em que 

a 73ªDP não figurou dentre as dez mais violentas da cidade. 
24 Em comparação com as outras Delegacias de Polícia da cidade de São Paulo. 
25 São considerados os casos de homicídio, conforme classificação da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, e não a quantidade de vítimas. 
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casas, cerca de dez corpos enterrados. Também segundo comentários entre os 

policiais, o integrante do PCC dizia que poderia indicar mais corpos enterrados. 

Retirei-me do local, sem maiores informações, como diz a boa ética policial, pois 

quem “estava com a ocorrência” era a Polícia Civil. 

A existência desse cemitério permite supor que os números oficiais podem 

estar aquém dos números reais, pois, recordo-me que tais cadáveres não entraram 

nas estatísticas daquele mês26. Nenhum desses fatos narrados trouxe qualquer 

cobrança por parte da sociedade. Mas havia uma exigência por parte de meus 

superiores para que eu desenvolvesse alguma ação que pudesse evitar novos 

crimes. Cabe salientar que, no modelo policial brasileiro, a investigação dos fatos 

não é feita pela Polícia Militar, responsável pela polícia ostensiva, mas pela Polícia 

Civil (PC), encarregada de investigar as circunstâncias e autoria do crime. Dessa 

forma, cabia para mim um papel bastante ambíguo: por um lado, a Instituição exigia 

de mim reduzir os índices criminais, por outro lado, não dispunha de informações 

mais qualificadas sobre tais homicídios27. E, considerando que o homicídio é o 

                                            
26 A base de dados com que nós, do 43ºBPM/M, trabalhávamos, era o INFOCRIM. Essa base 

não traz os dados das ocorrências atendidas exclusivamente pelo DHPP, como foi o caso. A despeito 

das discrepâncias entre os dados do INFOCRIM e os dados reais, há uma discussão mais importante 

sobre a contabilização, a menor, dos casos de homicídio, em razão de que muitos casos de 

assassinato não são classificados como homicídio ou suicídio, mas “mortes a esclarecer”, em razão 

de que as causas de tais mortes não podem ser determinadas de plano pelos Institutos Médico-

Legais. Assim, em razão de uma falta de comunicação institucional entre as esferas da saúde e 

polícia, não se consegue definir se aquela morte foi ou não violenta, ou seja, homicídio ou suicídio, 

deflacionando as estatísticas oficiais. Para tanto, recomendo a leitura do importante trabalho de 

Daniel Cerqueira (2013).  Sobre a produção das estatísticas criminais no Brasil, recomendo Lima e 

Borges (2014). 
27 O ciclo completo de polícia está sendo muito debatido na imprensa, nas instituições 

policias, nos grupos que as representam e nos meios acadêmicos, em razão de um Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC n. 51/2013), em trâmite no Senado Federal, no qual uma mesma 

instituição passa a ser responsável pelo policiamento ostensivo e pela investigação dos crimes. Em 

1999, na gestão de Mário Covas no governo do Estado de São Paulo, seu Secretário de Segurança 

Pública, Marco Vinicio Petreluzzi, promoveu uma tentativa no sentido de que comandantes da PM e 

delegados da PC, com responsabilidade sobre uma mesma área, discutissem estratégias para 

redução dos crimes (BUENO, 2014, p. 79). Também eu procurei o Delgado Titular do 73ª DP para 

tratar de alguns casos de crimes na área. Ele demonstrou-se totalmente alheio à minha preocupação 
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resultado final de um conflito (LIMA, 2002; FERREIRA, 2006), como atuar em 

disputas que, em sua maioria, têm o tráfico de drogas e a exploração de máquinas 

caça-níqueis por base? 

Nenhum dos fatos acima narrados levou a qualquer movimentação por parte 

dos moradores. Entretanto, outros dois casos fizeram com que a população reagisse 

muito fortemente. Em ambas havia o envolvimento da Polícia Militar. 

Em agosto de 2009, no Jardim Filhos da Terra, um adolescente foi baleado e 

morto por Policiais Militares. Nas versões dos policiais, em uma abordagem a uma 

biquêra28, o adolescente estava armado e os recebeu a tiros. Foi morto no meio de 

um campo de futebol. Para a população do bairro, segundo informações que 

chegaram a mim, o rapaz foi executado. Foi o estopim para que, no mesmo dia, dois 

ônibus fossem incendiados29 e ocorressem violentas manifestações contrárias à PM. 

Em maio de 2010, uma chacina vitimou seis pessoas, sob o Viaduto da 

Rodovia Fernão Dias, na Vila Nilo, em um local frequentado por usuários de crack, 

onde, até hoje, pode se ver cruzes pintadas nas paredes em homenagem às vítimas. 

No dia seguinte aos fatos, algumas pessoas compareceram ao local em protesto ao 

ocorrido. Acreditavam que os autores eram policiais-militares30. 

Apesar dos dados objetivos e dos casos relatados acima, as pessoas não se 

sentem inseguras em residir em Furnas-Tremembé. Muitas vezes, após fatos 

marcantes, como chacinas, incêndio a ônibus ou latrocínio, eu esperava ser cobrado 

por moradores sobre a insegurança na região ou que, no mínimo, isso fosse 

comentado. Não era o que se via. As pessoas continuavam ligadas às suas 

preocupações cotidianas, o que dá mostra de que a violência objetivada nos 

números e nas ocorrências é diferente da percepção que se faz dela. Reportagem 

da Folha de São Paulo de 2008 já apontava isso. O título Morador se sente seguro 

                                                                                                                                        

e disse: “- Alan, minha preocupação não são tais índices, mas quantos inquéritos policiais eu tenho 

que relatar. Minha cobrança é essa”. 
28 Biquêra, boca ou boca-de-fumo são locais onde são vendidas drogas. 
29 “Moradores queimam ônibus e enfrentam a polícia na zona norte” (CAPRIGLIONE e 

CORSALETTE, 2009). Narra o texto que “a polícia cercou a região, interditou ruas por 3 horas e 

atirou bombas de gás e balas de borracha em grupos que jogavam pedras”. 
30 “Seis pessoas mortas em ataque no Jaçanã” (MANSO e GODOY, 2010). 



34 

 

em bairro violento, traz como subtítulo: no Jaçanã31, o risco de violência é de 34%, 

mas a sensação de insegurança é de 26%; Moema tem risco de 9%, mas 18% se 

sentem inseguros. 

Na rua de Odair de Oliveira, no Jaçanã, um vizinho matou os tios, 
outra vizinha e o cachorro dela e depois se matou. Tempos depois, um 
ladrão entrou armado na padaria da esquina quando ele estava comprando 
pão. Em outra ocasião, ele também sofreu uma tentativa de assalto à mão 
armada. 

Mesmo colecionando histórias de violência no distrito onde mora há 
57 anos, Odair, vice-presidente do Conseg (Conselho Comunitário de 
Segurança) do Jaçanã, diz sentir-se seguro. 

[...] 

A pesquisa perguntou a moradores dos 96 distritos de São Paulo se 
eles foram assaltados, roubados ou agredidos no último ano no bairro; se, 
no mesmo período, alguém entrou na casa deles e roubou ou tentou roubar 
algo; se sofreram algum seqüestro relâmpago nos últimos doze meses no 
bairro e se tiveram parente ou amigo assassinado no último ano no bairro. 
Também foi perguntado a eles qual o grau de segurança que eles sentem 
ao andar depois de escurecer pelas ruas próximas ao local onde moram. 

No Jaçanã, 34% disseram ter sofrido algum dos quatro episódios de 
violência - maior percentual da cidade. Mas 26% se disseram muito 
inseguros nas ruas à noite - valor que coloca o distrito atrás de outros cinco. 

[...] 

Para o vice-presidente do Conseg do Jaçanã, a segurança que ele 
sente no bairro é proporcionada pelos vizinhos. "Todo mundo conhece todo 
mundo, os vizinhos ficam de olho, se ajudam", (MORADOR..., 28 set. 2008).  

Apesar de depois Odair, o entrevistado, ter me confessado que “... a gente 

não pode falar mal da região da gente, mas o senhor sabe que a coisa aqui tá 

feia...”, os dados apurados pela Folha dão uma nota do que observei no campo. 

A construção do medo e do sentimento de insegurança é determinada por 

contingências sociais e históricas e, em pouca medida, se ligam ao dado concreto 

da ocorrência de crimes. Pesquisas realizadas em países como Austrália, Inglaterra, 

Suécia e África do Sul mostram o aumento da percepção subjetiva de insegurança, 

                                            
31 Já afirmamos acima que o distrito de Jaçanã, sobre o qual os dados se referem, é vizinho 

ao do Tremembé. Mas as percepções quanto à insegurança são, a meu ver, bastante semelhantes. 

Para muitos moradores do “Morro”, Jaçanã é o centro de lazer, compras e serviços. “- Tem gente que 

nunca foi em Santana e só conhece o Jaçanã.” disse-me, certa vez, uma informante.  
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a despeito de uma diminuição dos índices de crimes32. De acordo com Adorno e 

Lamim (2006), são as “incivilidades”, entendidas como “a ruptura das etiquetas e do 

recato moral”, tais como “grafitismo, vandalismo, depredação de prédios públicos e 

excesso de barulhos” (ADORNO e LAMIM, 2006, p. 162), além da presença do 

estrangeiro. Se considerada a sociedade brasileira, Caldeira (2000) vai demonstrar 

que a presença do migrante nordestino é acionada nas falas das pessoas como 

causa de deterioração de um mundo seguro e de poucos crimes. Sob essa ótica, os 

dados acima, apresentados pela Folha de São Paulo, reforçam a conclusão de que, 

mesmo com elevados índices criminais, e apesar de uma desorganização 

urbanística e ambiental33, as relações sociais que se estabelecem em Jaçanã não se 

constituem, quando comparado a outros bairros da Capital, em fonte de medo e 

insegurança para os moradores. De fato, não notei por parte de meus interlocutores 

discursos marcadamente estigmatizadores ou segregacionistas em relação à 

população mais pobre do bairro ou a migrantes nordestinos34, o que se deve, nesse 

caso, à recente urbanização do território. 

Esse esforço em descrever Furnas-Tremembé se deve à necessidade, 

sobretudo, de apresentar o campo por ser pouco conhecido da literatura ligada às 

ciências sociais. É sobre esse território que minhas análises prosseguem. Não é 

minha pretensão afirmar que as configurações que são encontradas aqui também o 

são em outras regiões da cidade, mas, decerto, permitem pensar sobre como se dá 

a construção de uma ordem social na periferia de São Paulo. 

 

 

  

                                            
32 “Na Austrália, por exemplo, comprovou-se que as pessoas sentem muito mais medo do que 

o risco real que correm – sua insegurança, por exemplo em relação a um determinado delito, gira em 

torno de 30%, mas o risco real não ultrapassa 6%” (ADORNO e LAMIM, 2006, p. 164). 
33 Sobre como os moradores avaliam as condições urbanísticas do bairro, recomendo Oliveira 

Jr. (2008, p. 126-145). 
34 A respeito de como, nos Conselhos Comunitários de Segurança de Sapopemba e Campo 

Belo, as pessoas acionam categorias estigmatizantes para dar sentido às políticas de segurança da 

região, sugiro CRUZ (2009). 
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3 A VIOLÊNCIA E O PANORAMA TEÓRICO ATUAL 

O presente capítulo tem por razão situar o leitor quanto à trajetória histórica 

que a discussão sobre violência teve no Brasil e no mundo, ao mesmo tempo em 

que traz os elementos necessários à construção de meu objeto, o que implica, por 

vezes, estabelecer um diálogo crítico com algumas posições. Trago aqui um 

percurso mais panorâmico, se comparado com os trabalhos das Ciências Sociais 

que tratam do tema, pois, além de buscar retratar o “estado da arte” acerca do 

assunto, tenta inserir a discussão que faço neste trabalho em uma tradição 

criminológica que busca estabelecer uma interface entre as questões de matrizes 

sociológicas e as políticas públicas voltadas à redução da violência. Decerto que as 

diferentes formas de contemplar a questão do crime não constituem rupturas, de 

forma que se podem vislumbrar presenças de tais entendimentos até os dias atuais. 

Contudo, ao menos do ponto de vista teórico, representaram paradigmas que 

orientaram diferentes formas de pensar o social. 

Inicialmente, no que concerne ao mundo ocidental contemporâneo, foi nos 

séculos XVII e XVIII que se apresentaram as primeiras formas de pensar a violência 

e o crime. Vivia-se a época dos castigos corporais, além de penas mais tarde 

consideradas cruéis, como o banimento e o cadafalso.  Naquela época, o criminoso 

era visto não como autor de violência, mas um “lesa-pátria”, alguém que era tido 

como um inimigo do poder soberano, em cujo corpo deveria recair toda o jugo desse 

poder, mesmo que para demonstrar a piedade do monarca. Michel Foucault (1996), 

em Vigiar e Punir, evidencia como o tratamento do criminoso, sobretudo por meio do 

ritual do suplício, relacionava-se com a forma pela qual se exercia o poder e a 

legitimação do despotismo monárquico.  

O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é 
uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a 
marcação das vítimas e manifestação do poder que pune; não é 
absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. Nos excessos dos suplícios, se investe 
toda a tecnologia do poder (FOUCAULT, 1996, p. 32). 

Foi também Foucault (1996) quem nos traz como novas formas de pensar a 

violência e punir criminosos foram paulatinamente introduzidas na Europa Ocidental, 

por meio de mudanças nos códigos penais, tendo como resultado a extinção quase 
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completa de penas corpóreas e o estabelecimento da prisão como forma de punir. 

Foram os escritos liberais de Cesare Beccaria (2006 [1764]) que recontextualizaram 

as maneiras de pensar a sanção penal, introduzindo a noção do criminoso como 

alguém que faz parte do contrato social e, assim, merece ser readequado à vida em 

sociedade35. De toda sorte, crime e violência permaneciam no espectro da política, 

ou seja, na tentativa de formar “corpos dóceis” (FOUCAULT, 1996, pp. 117-187) 

para o fim de amparar o poder político, ainda que possamos ter essa forma de 

pensar o criminoso como uma permanência até os dias atuais.  

Durkheim (2003; 2010), no final do século XIX, vai estudar o crime como um 

epifenômeno das disfunções sociais, considerado para ele, um elemento 

“patológico” da organização social. Destaca-se, na sua argumentação, o conceito de 

anomia, “desregramento fundamental das relações entre indivíduo e sociedade” 

(BOUDON e BOURRICAUD, 2007), que repercute em uma ruptura dos laços de 

solidariedade social, ocasionando crimes e suicídios. Nesse quesito, a preocupação 

de Durkheim não era combater a violência presente em seu tempo, mas 

compreender a sociedade europeia, traçando as primeiras linhas da ciência que 

pretendia fundar. Sua atenção ao “funcionamento” da sociedade apontou, até 

mesmo, para o papel que o crime e a pena desempenham no corpo social, 

apontando as “funcionalidades” do crime em estabelecer julgamentos morais sobre o 

que a sociedade considera “normal” e “patológico”, reforçando, assim, laços sociais 

(DURKHEIM, 2010).  

Seguindo essa trajetória cronológica, é com os estudos da Escola de Chicago 

que emerge o contexto urbano como causa da violência, sob forte inspiração de 

Georg Simmel (1987 [1902]), sobretudo em seu trabalho A metrópole e a vida 

mental. Nela, Simmel vai buscar compreender as mudanças que se sucederam nos 

indivíduos em razão da mudança provocada pela inserção em um ambiente urbano, 

em contraposição ao mundo rural, predominante até o fim do séc. XIX. Apesar de 

                                            
35 Alvarez (2003) tanto faz uma análise teórica dos escritos de Foucault quanto do papel da 

criminologia clássica, inaugurada por Cesare Beccaria, na formação do pensamento político nacional 

após a Proclamação da República. Para a questão do jovem, também no final do séc. XIX e início do 

séc. XX, ver Paula (2011). 
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cotejar com a psicologia36, ele perscruta as condicionantes sociológicas e político-

econômicas que respecutem em uma atitude particular dos indivíduos na cidade. 

Essa configuração psicológica, marcada pela reserva e por uma atitude blasé, 

deságua em um “prosaicismo” (op. cit. p. 14) das relações intepessoais, 

enfraquecendo os laços sociais mais significativos no mundo rural. 

A essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder de 
discriminar. Isto não significa que os objetos não sejam percebidos, como é 
o caso dos débeis mentais, mas antes que o significado e valores 
diferenciais das coisas, e daí as próprias coisas, são experimentados como 
destituídos de substância. Elas aparecem à pessoa blasé num tom 
uniformente plano e fosco; objeto algum merece preferência sobre o outro 
(SIMMEL, 1987, p. 17). 

 Marcada pelas rápidas transformações ocasionadas por uma intensa 

corrente imigratória37, Chicago constituiu-se um ambiente fecundo para o estudo da 

questão da metrópole, tal qual em Simmel. Aliado às consequências próprias de um 

intenso e desorganizado processo de ocupação urbanística, tais como doenças, 

precárias condições de moradias e, sobretudo para esta pesquisa, a criminalidade, 

surgiu nesse ambiente um importante grupo de pesquisadores que se debruçaram 

sobre as imbricações dos núcleos urbanos com as configurações sociais. Por meio 

dos estudos do conjunto de estudiosos que se convencionou denominar “Escola de 

Chicago”, o grande centro urbano é entendido como palco de interações que 

rompem com os instrumentos tradicionais de controle social. Robert Ezra Park, o 

qual foi aluno de Georg Simmel na Alemanha (FREITAS, 2004, p. 63) e figura 

expoente da Escola de Chicago, afirmou que 

[...] com o crescimento das grandes cidades, com a vasta divisão do 
trabalho que surgiu com a indústria mecanizada e com o movimento e a 
mudança decorrentes da multiplicação dos meios de transporte e 
comunicação, as velhas formas de controle social representadas pela 

                                            
36 “Uma investigação que penetre no significado íntimo da vida especificamente moderna e 

seus produtos, que penetre na alma do corpo cultural, por assim dizer, deve buscar resolver a 

equação que estruturas como a metrópole dispõe entre os conteúdos individuais e superindividual da 

vida. Tal investigação deve responder à pergunta de como a personalidade se acomoda nos 

ajustamentos às forças externas” (SIMMEL, 1987, p. 13). 
37 “A população de Chicago, que era de 30.000 pessoas em 1850, ultrapassou a marca de 

2.100.000 em 1910, chegando a quase 3.400.000 em 1930” (FREITAS, 2004, p. 43). 
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família, vizinhança e comunidade local foram comprometidas e sua 
influência grandemente comprometida (PARK, 1979, p. 47). 

Uma característica importante dos trabalhos dos sociólogos de Chicago foi 

terem reunido dados estatísticos e qualitativos que apontam para o crime como um 

produto social do urbanismo, o que representou um novo enfoque teórico em relação 

aos estudos anteriores, pois, até então, as causas da criminalidade eram explicadas 

por diferenças individuais, biológicas e psicológicas, sobretudo por conta de um 

legado estabelecido por Cesare Lombroso (2013[1876]) e seus estudos 

biotipológicos criminais (MOLINA e GOMES, 2000; SHECAIRA, 2008). Suas teses, 

sobretudo dos sociólogos mais atentos à questão do crime, tais como Clifford Shaw, 

Henry MacKay (1971[1931]) e Louis Wirth (1928), apontam para um claro 

paralelismo entre o processo de criação dos novos centros urbanos e sua 

criminalidade, a criminalidade urbana. A cidade “produz” delinquência. As teorias 

ecológicas resultantes dessa Escola explicam esse efeito criminógeno da grande 

cidade valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerentes aos 

modernos núcleos urbanos e, sobretudo, invocando o debilitamento do controle 

social destes núcleos. Contudo, ainda aí, a preocupação desses sociólogos era 

compreender o fenômeno da urbanização que se desenhava no início do séc. XX38. 

Como se verá no decorrer do trabalho, essa corrente sociológico-política será 

retomada no pensar segurança pública no Brasil a partir dos anos 2000, presente de 

maneira incisiva em especial na Polícia Militar39. 

Seguindo a linha de argumentação, uma importante inflexão no pensamento 

criminológico de século XX foram os trabalhos de Robert Merton (1938) publicados 

no artigo Social Structure and Anomie, que, de forma direta, vão estabelecer um 

paradigma causal-explicativo para o fenômeno da violência ao introduzir a busca aos 

                                            
38 Para a presente pesquisa, trouxe os autores e escritos da Escola de Chicago sob a ótica de 

sua contribuição para a construção de uma ideia de crime e criminalidade; portanto, concentrei-me, 

tão somente, naqueles que, diretamente, contribuíram com tais questões, passando ao largo das 

importantes contribuições que a Escola de Chicago ofereceu à sociologia e antropologia urbanas. 

Para tanto, recomendo a leitura de Becker (1996). 
39 O trabalho de Mestrado Profissional junto à PMESP, de Oliveira Júnior (2008), intitulado 

Desordem social e os homicídios: uma abordagem ecológica dos hot spots da região nordeste e 

nororeste da Capital (2008) é emblemático nesse sentido.  
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objetivos socialmente valorizados, como prestígio e renda, como um fator que 

engendra crimes. Merton está imerso nos problemas da sociedade de consumo 

norte-americana e contempla a dificuldades de acesso a esses bens na sociedade 

capitalista, às quais, por sua vez, engendram vetores criminógenos. Assim Merton 

atualiza o pensamento de Durkheim sobre a anomia e sua preocupação com a 

ordem social e o desvio que, conforme dito, vão permear o pensamento sociológico, 

sobretudo no que tange às preocupações com o controle da violência40.  

Contudo, apesar da influência de Merton, somente a partir dos anos 1970 é 

que a violência passou a ser pensada pelos operadores dessa área – políticos, 

cientistas sociais, juristas e legisladores – como um problema social em si, pois, 

como tratado acima, até então, a violência era um subproduto de uma determinada 

configuração social, ocasiões em que a preocupação central era o correto 

ordenamento da sociedade, sobretudo do ponto de vista do progresso econômico, 

político, urbanístico e social, e não como um objeto particular de análise. Essa 

alteração do pensamento criminológico ocorreu em razão, sobretudo, da 

performance das taxas de crimes, as quais, em todo o mundo ocidental, alcançaram 

parâmetros jamais vistos até então. Uma questão logo se estabeleceu: como uma 

sociedade – ocidental, de consumo e, aprioristicamente, de inclusão -, até então, 

com taxas tão baixas de crimes e violência pôde, no decorrer de, no máximo duas 

décadas, apresentar tamanha mudança? 

Os dados trazidos por Young (2002, p. 118) mostram que, em 1966, a taxa de 

homicídio nos EUA era de 5,9 para cada 100 mil habitantes, enquanto que em 1974 

era de 10,2 e de 9,5 em 1993. E ainda, 

[...] num só ano na Inglaterra e no País de Gales (1991), a taxa de 
crimes registrados foi 25% maior que a taxa total de crimes de 1950. 
Ocorreu apesar dos aumentos maciços do padrão de vida, dos gastos do 
sistema de justiça criminal em prevenção da criminalidade e medidas de 
segurança pessoal (YOUNG, 2002, p. 180). 

                                            
40 Apesar de partir de pressupostos distintos, reside como preocupação inicial a relação entre 

ordem e desvio, razão pela qual se defende que matrizes criminológicas, marxistas ou não, serem 

devedoras ao pensamento durkheiminiano. Nesse sentido, ver Tavares dos Santos (1995).  
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A partir de então, em face, sobretudo, das altas taxas criminais (mas não 

somente por elas, como se verá), “violência”, “crime”, “segurança” e “criminosos” 

passaram a constituir um campo de estudo particular das ciências humanas. 

No campo da psicanálise, Freud (1996; 1997) foi trazido à discussão com a 

hipótese de que a violência é, na verdade, um componente humano, no qual, 

conforme determinadas configurações “civilizatórias” (ELIAS, 1990), encontrar-se-

iam repertórios sociais e psicológicos que a determinariam. Peter Gay (1995), sob 

forte inspiração freudiana, em um estudo histórico ligado ao séc. XIX, traz que 

práticas “violentas”, como os duelos e as crônicas políticas de caráter 

discriminatório, eram recorrentes na sociedade europeia, funcionando, para ele, 

como alívio das tensões morais promovidas pela sociedade vitoriana, defendendo 

que as sociedades, historicamente, encontram formas de “legitimar” determinadas 

condutas em si violentas41, como forma de apaziguar as “pulsões destrutivas”: 

Ao promover suas disputas sinceras, os vitorianos desenvolveram o 
que chamarei de álibis para a agressão: crenças, princípios, platitudes 
retóricas que legitimavam a militância verbal ou física em terrenos 
religiosos, políticos, ou, melhor que tudo, científicos (GAY, 1995, p. 13-14). 

Contudo, a discussão a respeito da violência apresentava uma dinâmica que 

não estava ligada somente a uma relação direta com o número de delitos. Tratava-

se também de buscar novos paradigmas de ordenamento do social. O discurso 

sobre a violência, sobretudo por parte dos operadores de políticas públicas, foi 

marcado, assim, pela tentativa de redefinir novas fronteiras sociais, em crise desde o 

fim do american way of life, gerado pelo fim do Estado do Bem-estar social, pela 

emancipação feminina, pela crise do modelo fordista de produção e pela 

mundialização da economia, apenas para citar alguns de suas causas. (YOUNG, 

                                            
41 “Pavonear-se de suas posses ou vencer um rival no amor é um ato de agressão tanto 

quanto provocar um duelo ou invadir um país vizinho. A prática de invejosas comparações sociais 

está banhada de impulsos agressivos. O mesmo ocorre com a deliciosa prática do mexerico, e, o 

mesmo, e ainda mais, com o campo de batalha da competição nos esportes, política, comércio ou a 

corrida pelos prêmios na arte, literatura e ciência. Além do mais, como ficará claro, o tipo de 

agressividade que uma cultura recompensa ou deprecia, legaliza ou bane, obviamente depende dos 

tempos e das circunstâncias, dos riscos e vantagens percebidos, dos hábitos sociais de rebeldia ou 

de conformidade” (GAY, 1995, p. 12). 
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2002; CUNHA e DURÃO, 2011). Dessa forma, crime e os criminosos passam a 

ocupar a centralidade das preocupações das sociedades no mundo ocidental, as 

quais, a despeito de elevadas taxas criminais, passaram a atribuir a estes a 

condição de “inimigos” dos modelos sociais de “bom convívio” até então vigentes. 

Esse quadro de “insegurança ontológica42” (GIDDENS, 1991; BENDASSOLI, 2006) 

informou, subtancialmente, a construção social da figura do delinquente e, por 

conseguinte, as formas de combate ao crime. Jock Young (2002), em A sociedade 

excludente, explicita essa interface entre as novas configurações societárias e o 

medo do crime que proporcionou novas formas de exclusão social. 

Se o primeiro momento dos anos 1960 e 1970 foi de ascensão do 
individualismo, de criação, se assim preferirmos, de zonas de exclusividade 
pessoal e de esgarçadura de tradicionalidades de comunidade e família, o 
segundo, que perdurou ao longo dos anos 1980 e 1990, acarretou um 
processo social de exclusão. Trata-se de um processo de duas partes, 
implicando em primeiro lugar a transformação e a separação dos mercados 
de trabalho e um aumento maciço de desemprego estrutural, e em segundo 
a exclusão decorrente das tentativas de controlar a criminalidade resultante 
das circunstâncias transformadas e da natureza excludente do próprio 
comportamento anti-social (YOUNG, 2002, p. 22-23). 

Nesse contexto, surgem as teorias rotulacionistas, tendo como um dos 

expoentes Howard Becker (1977). Essas teorias vão se debruçar sobre os 

processos de estigmatização e de como condutas, até então tidas como “normais”, 

passam a ser consideradas desviantes, sobretudo em relação a grupos minoritários 

(pobres e estrangeiros). Ao analisar a criminalização do uso da maconha nos EUA, 

Becker indica que, muito mais que os possíveis efeitos socialmente danosos ao uso 

da maconha, o que, de fato, permeou a “cruzada moral” (BECKER, pp. 108 - 121) 

por sua criminalização foi a estigmatização à população mexicana, para a qual o uso 

da “marijuana” era costumeiro.  

De maneira geral, as preocupações com a segurança e o combate ao crime 

ganham força nos programas de governo e nas lógicas sociais, traduzindo a 

tentativa de reestruturar uma sociedade não mais calcada sobre padrões 

tradicionais. Assim, políticas de controle com claras clivagens raciais, de etnia e de 

                                            
42 “[...] quando o casulo protetor que filtra as objeções e riscos ao nosso sentido de certeza se 

torna fraco e quando o sentido absoluto de normalidade se desorienta pelo relativismo dos valores 

circundantes” (YOUNG, 2002, pp. 33-34). 
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classe foram promovidas, ao menos no Brasil e nos EUA, sob o manto de resgatar 

um padrão de vida perdido na década de 1960. 

No Brasil, Caldeira (2000) ilustra como os discursos da população são 

formulados numa clara divisão marcada pela chegada dos imigrantes nordestinos 

nos bairros de São Paulo. Com base no medo e na insegurança, foi acionado todo 

um complexo de exclusão, que passa pela criação de “enclaves fortificados” 

(CALDEIRA, 2000) e pela execução da população mais pobre (op. cit., pp. 135-207). 

Também Young (2002), quanto aos negros, e Becker (1977), no que se refere aos 

latinos, vão mostrar como a sociedade americana estigmatizou essas populações, 

materializando tais medos em políticas de encarceramento. Nos Estados Unidos, 

políticas como o three strikes you are out43 e a “tolerância zero44" promoveram a 

entrada de um enorme contingente populacional no sistema de controle penal 

(YOUNG, 2002, pp. 179-216). Talvez, como uma permanência do sentido que a 

violência possui para a construção de uma “ordem” – o que se intensificou na 

década passada, nos EUA e na Europa após o ataque ao World Trade Center -, o 

combate ao crime será uma forma de rotular as classes consideradas perigosas 

(negros nos EUA, imigrantes na Europa, jovens, principalmente pobres não-brancos 

no Brasil). Como exemplo, em 1995, enquanto a taxa de encarceramento da 

população dos Estados Unidos era de 1 a cada 135, dentre a população negra 

daquele país a taxa era de 1 a cada 24 (YOUNG, 2002, p. 64). 

À semelhança do panorama da violência europeu e norte-americano, o Brasil 

passou a apresentar um aumento significativo das taxas de crime. De acordo com 

Zaluar (1999), 

                                            
43 “Three strikes and you are out” foi uma proposta apresentada aos eleitores da Califórnia, 

EUA, em que, basicamente na terceira vez em que uma pessoa é condenada por três crimes graves, 

será condenada à prisão perpétua. Ver Young (2002, p. 177)  
44 A política de “tolerância zero” foi implementada, na década de 1990, em Nova Iorque por 

seu prefeito Rudolph Giuliani. Baseava-se na teoria de que a coibição de pequenos delitos impacta 

na redução das taxas criminais de crimes mais graves. Pichações, porte de entorpecentes e outras 

“incivilidades” foram mais duramente reprimidas. Em São Paulo, em meados de 1995, medidas como 

essa foram também promovidas, sobretudo na detenção de vendedores ambulantes sem autorização 

do poder municipal e na detenção arbitrária de mendigos e moradores de rua. Apesar de redução de 

taxas criminais, toda uma pertinente discussão condena tais políticas. 
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entre 1970 e 1978, em Belo Horizonte, os crimes violentos tiveram 
uma taxa média de crescimento, em números absolutos, de 37%, enquanto 
os não violentos cresceram 80%. Os crimes contra o patrimônio cresceram 
89%, enquanto os crimes contra a pessoa (homicídios, estupros, sedução, 
etc.) cresceram a uma taxa média de 36% entre 70 e 78 (ZALUAR, 1999, p. 
37). 

Em análise sobre a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, a 

autora também afirma que “o número de furtos subiu 27% entre 82 e 83, o de roubo 

43% e o de homicídio 22%" (ZALUAR, 1999, p. 59). 

Segundo Caldeira (2000), entre 1973 e 1995, na região metropolitana de São 

Paulo, 

o crime contra a propriedade alcançou seu nível mais alto em 1994 
(2.339 crimes por 100 mil habitantes). No entanto, os anos que mais 
marcaram uma mudança no nível de crimes contra a propriedade foram 
1983 e 1984, quando as taxas cresceram 26,78% e 33,34% 
respectivamente e estabilizaram-se num novo patamar. Os crimes contra a 
propriedade já tinham crescido consideravelmente durante 1978 (22,14%) e 
1979 (16,99%), mas nessa época a taxa por 100 mil habitantes (1.187) era 
metade do que seria a partir de meados dos anos 80 (cerca de 2 mil de 
1984 em diante). 

As taxas de crescimento dos crimes contra a pessoa não são tão 
altas se considerarmos todos os tipos de ocorrências nessa categoria em 
conjunto. Os piores anos foram os mais recentes, especialmente 1993 e 
1994 (com 817 e 819 crimes por 100 mil habitantes). Embora no final da 
década de 70 as taxas de crimes contra a pessoa tenham sido elevadas 
(656 crimes por 100 mil habitantes em 1978, por exemplo), está claro que, 
desde meados dos anos 80, esses crimes cresceram consideravelmente e 
sua taxa em 1994 foi quase o dobro de que tinha sido vinte anos antes (412 
por 100 mil) [grifo nosso] (op. cit., p. 115). 

Dessa forma, toda essa discussão foi também trazida ao Brasil que, além das 

questões criminais, via-se às voltas com o endurecimento do regime militar nos anos 

1970. Assim, envolvidos em posições opostas em razão das dissenções no plano 

político, dois paradigmas se estabeleceram na década de 1980 entre os cientistas 

sociais, políticos e jornalistas para o alcance das questões envolvendo criminalidade 

e violência: para a “esquerda penal”, a violência era um sinal de emancipação e 

revolta populares em face da pobreza e da falta de acesso ao poder político; para a 

“direita penal”, o combate ao crime constituía uma questão de segurança nacional a 

qual deveria ser promovida com uma forte repressão policial45. Apesar das 

                                            
45 “Desde os anos 80, deu-se a primeira dicotomia entre os que estudaram e escreveram 

sobre o tema, que continua sob nova terminologia até hoje. Os que denunciavam a miséria, a perda 
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mudanças no espectro institucional que se sucederam após o fim do regime militar, 

mesmo nos dias atuais encontramos, muitas vezes, discursos acentuada e 

pragmaticamente opostos, tendo como pano de fundo a clássica dicotomia esquerda 

versus direita. 

Restava, contudo, a esperança de que o processo de redemocratização, que 

viria a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, acompanhado de 

maior respeito aos direitos civis por parte do Estado e, no campo econômico, o fim 

da superinflação e aumento de renda, fossem promover um consequente 

arrefecimento da violência. Contudo, não foi o que se viu. Isso estabeleceu novos 

paradigmas na discussão, a despeito de algumas permanências, sobretudo no que 

tange à questão da violência policial. E ainda, parcela da população, da qual se 

esperava uma crítica às instituições policiais, passou a defender a redução dos 

direitos civis e a pena de morte como forma de conter o crescimento das taxas de 

crimes e trazer-lhes segurança (BENEVIDES, 1983; CALDEIRA, 2000; PERALVA, 

2000). 

Diante do fim do regime militar, os cientistas sociais deixaram as posições 

marcadas essencialmente pelo panorama político para buscarem novas 

compreensões da questão. Dessa forma, no Brasil, a partir do final da década de 

1980, consolidou-se um grupo de pesquisadores que, em comum, tinham a 

pretensão de investigar as causas da violência em nossa sociedade, ao mesmo 

tempo em que buscavam uma interface propositiva com o Poder Público, já muito 

mais permeável às pressões da sociedade por mudanças46. Assim, autores como 

José Vicente Tavares dos Santos e Roberto Kant de Lima, e mais recentemente, 

Renato Sérgio de Lima e Jacqueline Sinhoretto vão pesquisar como se dão as 

mediações institucionais de conflito e as correlatas instituições estatais, o que, de 

                                                                                                                                        

do poder de ganho do salário, a exploração, a ausência de investimentos na educação e na saúde 

para o aumento da violência, que já começava a preocupar o governo federal, postavam-se na 

esquerda do espectro político ou no que foi durante muitos anos chamado de ‘a esquerda penal’, 

enquanto os que insistiam em analisar a questão institucional, inclusive práticas policiais de violência 

contra os pobres e a eficiência da polícia em proteger a vida e a propriedade do cidadão, em termos 

de política pública para todos, eram considerados de ‘direita’ " (ZALUAR, 1999, p. 19-20). 
46 Para uma reconstituição dos autores inaugurais dos estudos sobre violência pós-

redemocratização, ver LIMA e RATTON (2011). 
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maneira geral, vai informar não somente essa questão institucional, mas também 

tudo o mais que se relacione com a discussão de violência e taxas de crime.  

Outros autores, ligados ao Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança 

Pública (CRISP), pertencente à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), têm 

buscado compreender o crime por meio de pesquisas destinadas a alcançar as suas 

reais quantidades, chamadas pesquisas de vitimização, e ao estudar grupos de 

controle de políticas públicas atendidas pelo projeto “Fica Vivo”, tendo por base a 

necessidade da prevenção primária e secundária. 

Um outro grupo de cientistas sociais – o qual assume maior importância em 

nossa pesquisa – tem buscado recompor as dinâmicas sociais e os processos 

políticos em que a violência se insere, a iniciar por Maria Sylvia de Carvalho Franco, 

no capítulo O código do sertão, em Homens livres da ordem escravocrata (1976, pp. 

20-59). Esta obra, escrita como tese de doutoramento em 1964 e voltada a 

compreender as dinâmicas da formação da sociedade do Vale do Paraíba, já trazia 

que a violência do caipira, traduzida em assassinatos e brigas, compõe sua 

sociabilidade.  

Ao examinar essa documentação [os processos-crimes do 
município de Guaratinguetá/SP], de início pretendi apenas localizar os 
aspectos sociais que porventura estivessem registrados, desprezando as 
situações propriamente de tensão. Tal procedimento revelou-se impossível: 
ao passo que a pesquisa ia progredindo, a violência aparecia por toda a 
parte, como um elemento constitutivo das relações mesmas que se visavam 
conhecer [grifo nosso]. Assim, não cabe a arguição de que a violência 
ressaltou porque esquadrinhei uma documentação especializada nela. O 
contrário é verdadeiro: foi a violência entranhada na realidade social que fez 
a documentação, nela especializada, expressiva e válida (FRANCO, 1976, 
p. 17) 

A autora identifica que, na formação da sociedade brasileira pós-escravatura, 

um arranjo social baseado na “pessoalidade” e na ruptura da “inserção dos homens 

livres na estrutura global da sociedade”, emergem, em nível comunitário, a violência 

que “se cristaliza em código”, num processo de negação das subjetividades 

(HOELZ, 2001). 

 

Franco observa nas relações daquele grupo que os ajustes 
violentos não são esporádicos, muito menos excepcionalidades, mas 
aparecem associados a circunstâncias banais, imersas no fluxo da vida 
cotidiana. 

[...] 
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Indica ainda de que modo esse padrão de conduta violento 
cristaliza-se em “código” – isto é, encontra correspondência “em todo o 
sistema de valores centrado na coragem pessoal” que lhe concede 
legitimidade (HOELZ, 2001, p. 120). 

 

Assim como Carvalho Franco viu a violência aflorar nos processos sociais em 

que pesquisava, outros autores, a partir da década de 1980, também passaram a 

contemplar a violência como objeto de estudo, a despeito de inicialmente não ser ela 

objeto de suas investigações. Daí que autores como Alba Zaluar, incialmente ligada 

a pesquisas de religião, Luiz Antonio Machado da Silva, pesquisador do trabalho, e, 

mais recentemente, Gabriel Feltran, ocupado com pesquisas ligadas a movimentos 

sociais, tiveram suas carreiras colhidas pela violência que se apresentava à sua 

volta, resultado da impossibilidade de se compreender os processos sociais dos 

quais se ocupavam, tamanha era a presença da violência no campo de estudo. 

Em que pesem as diferenças das abordagens desses autores, podemos 

encontrar neles a identificação de uma ética particular calcada na violência enquanto 

código simbólico e como estratégia legitimada pela sobrevivência, a despeito de seu 

caráter aflitivo para essas mesmas populações. O que se vê nessas análises é que 

os padrões de sociabilidade rompidos pela ética do trabalho no mundo pós-industrial 

foram em grande parte substituídos pelo crime enquanto referencial de mobilidade 

social, de alcance de prestígio e de estabelecimento de uma ordem social 

minimamente previsível. Essas pesquisas vão indicar que a violência, muito mais 

que um recurso episódico das dinâmicas sociais, passará a tem posição central nas 

sociabilidades das periferias, caracterizando uma nova categoria: a violência urbana. 

3.1 A violência urbana 

É nesse cenário opressor, nesse espaço de segregação moral, 
nesse campo definido de fora como o campo da criminalidade, que os 
trabalhadores urbanos de baixa qualificação arrumam e enfeitam suas 
casas, educam seus filhos, inventam estratégias de sobrevivência, montam 
organizações vicinais para reivindicar melhorias no bairro e para tornar 
alegre o seu lazer. A convivência com os que optaram pela vida criminosa é 
inevitável, mas a experiência da violência é diária e constante e vai muito 
além daquilo que se delimita com o mundo do crime. Ela perpassa hábitos 
diários da vida familiar, está presente nas rotinas de opressão de classe, 
seja pela presença do aparato policial que se comporta de maneira bastante 
repressiva diante da população pobre, seja pelo quadro de miséria que 
desfila sempre pelas ruas e casas de seu bairro, seja pela imagem 
construída por certa imprensa do criminoso e do crime, vinculando-o 
sempre a esta população pobre  (ZALUAR, 1994, p. 15). 
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Em minha pesquisa de campo, é bastante regular que a narração 
desses deslocamentos [das sociabilidades ligadas ao trabalho, à moral 
popular católica, à representatividade dos movimentos sociais e ao projeto 
ascensional de vida operário] apareça, em depoimentos e trajetórias de 
vida, vinculada ao crescimento da criminalidade violenta. As transformações 
do trabalho, da família e da religiosidade regularmente me foram referidas 
como algo que aproximava as fronteiras do ‘mundo do crime’ da convivência 
comunitária e mesmo familiar (FELTRAN, 2010, p. 61). 

 

O presente subcapitulo é um prolongamento histórico da trajetória que 

delineei desde o capítulo anterior; contudo, preferi dedicar um espaço em especial a 

essa questão em razão de oferecer especial contribuição teórica para a construção 

argumentativa presente na pesquisa e, sobretudo, por representar uma divergência 

em relação às teorias predominantes sobre as causas da violência. Isso, em minha 

opinião, inaugura uma linha criminológico-sociológica47 no Brasil, voltada a entender 

os sentidos da ação dos indivíduos criminosos, mas que possibilita também – como 

                                            
47 Certamente, os autores que serão acionados para a discussão não aceitariam ser inseridos 

no campo da criminologia, termo esse que, quando referido por eles, recebe uma roupagem 

dogmática, próximo ao Direito, o que implicaria tratar as condutas criminosas somente sob seus 

aspectos normativo-legais, o que, por sua vez, empobreceria as análises. Particularmente, defendo 

que a configuração que a Criminologia assumiu no Brasil – de fato apropriada pelo Direito – não 

permite uma visão mais qualificada sobre os temas ligados à violência, exatamente por não fazer a 

passagem entre os paradigmas jurídicos, políticos e antropológico-sociológicos. Diferentemente, em 

outros países, a Criminologia abarca uma série de produções que buscam um diálogo interdisciplinar 

e que, por sua vez, tentam compreender a etiologia do crime sob o ponto de vista dos processos 

sociais inerentes aos grupos e aos territórios onde acontecem. No Brasil, as obras de Antonio Pablos-

García de Molina e Luiz Flávio Gomes (2000) e Sérgio Salomão Shecaira (2008) dão conta do 

alcance da Criminologia em outros países. Por esses motivos, a despeito de certa aversão ao termo 

por parte dos autores, prefiro acreditar que suas contribuições são, de fato, criminológicas. 

Compartilho, assim, da posição de Michel Misse (1997; LIMA e RATTON, 2011) para o qual “no 

Brasil, a criminologia esteve sempre vinculada ao direito penal. Então, ela não se desenvolveu como 

uma área interdisciplinar em que havia sociólogos, antropólogos e a figura interdisciplinar do 

criminólogo. Isso no Brasil não existiu” (LIMA e RATTON, 2011, p. 21), a despeito de, a seguir, no 

mesmo texto, reconhecer a importância das pesquisas de Sérgio Adorno, Alba Zaluar, Claudio Beato, 

Joana Vargas, Gabriel Feltran e Carolina Grillo para a formação de uma linha de investigação mais 

criminológica. 
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é o caso do presente trabalho – investigar os aspectos políticos e sociais que 

engendram a violência urbana. 

Sem desqualificar a discussão presente no campo na atualidade, as 

pesquisas situadas na orientação clássica ligada ao binômio normalidade-desvio 

partem do princípio de que são coincidentes os pressupostos que orientam 

“criminosos” e “não-criminosos” para a prática do crime, de forma que a violência 

urbana situa-se em um momento de transgressão ao conjunto normativo-legal. 

Assim, a violência urbana passa de objeto para causa dos atos criminosos, estes, 

por sua vez, orientados por uma racionalidade utilitarista criminal, em que evitar 

crimes passaria por diminuir as chances e os ganhos resultantes, o que, por sua 

vez, faz com que as análises sobre as causas da criminalidade violenta nas grandes 

cidades recaiam, unilateralmente, para a discussão das instâncias estatais de 

controle social, sua incapacidade de dissuadir os indivíduos da prática de crimes, ou 

de como, elas próprias, sobretudo as polícias, são capazes de engendrar a violência 

urbana. Reafirmo que, aqui, não se pretende desqualificar esse conjunto teórico que, 

muito corretamente, irá deter-se sobre a violência e corrupção policiais e sobre a 

seletividade do sistema penal, dentre outros temas, os quais, de fato, constituem, 

além de parte fundamental para compreensão dos problemas nessa área, um 

aspecto não consolidado de nossa democracia (CALDEIRA, 2000; PERALVA, 2000; 

LIMA; SINHORETTO, 2011). Entretanto, compartilhamos da posição de Machado da 

Silva, para o qual,: 

[...] uma vez que a construção de suas ações pelos próprios 
criminosos deixa de ser o objeto de atenção a ser considerado, o problema 
posto por suas práticas desaparece por uma espécie de efeito bumerangue, 
convertendo-se em uma questão de institution building que envolve a 
reorganização das agências da ordem estatal, suas relações com a 
sociedade civil e a formulação de políticas democráticas de segurança 
pública. Nesta linha, é certo que a compreensão das dificuldades de 
funcionamento das formas convencionais de regulação da vida cotidiana 
pode ser, e tem sido, ampliada. E também é certo que o debate em torno de 
políticas de segurança mais eficientes e democráticas que se articula a 
partir dela é extremamente relevante e vem dando bons frutos. No entanto, 
arrisco afirmar que se trata de um sucesso muito relativo, na medida em 
que, como acabo de sugerir, as práticas que, em última instância, estão na 
origem da reflexão ficam reduzidas a uma simples condição intersticial de 
desvio (cuja explicação é remetida ao baixo custo de oportunidade das 
condutas assim classificadas) e indicação de anomia (remetida à ineficácia 
regulatória do Estado) (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 65). 
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Também Tavares dos Santos, em artigo de 1995, vislumbra uma 

incapacidade de as ciências sociais fugirem de um paradigma explicativo da 

violência, em razão da “ausência de uma construção conceitual capaz de inserir a 

violência nas relações sociais de produção do social” (TAVARES DOS SANTOS, 

1995, p. 281). Estudar violência no Brasil atual requer acionar uma teorização 

menos presente nos estudos sobre o tema. 

Acredito que, a despeito da relevância que problemas estruturais do Estado 

representam para a compreensão do tema, a violência deve ser contemplada 

também, e, sobretudo para as minhas pretensões, pela forma que ela adquire 

na/para a sociedade. Assim, “violência” deixa de ser uma categoria 

analítico/explicativa, para ser compreendida dentro do contexto das sociabilidades, 

recompondo os seus sentidos no contexto dos grupos por ela afetados. Essa 

posição não desconsidera outras visões no campo, mas tem a capacidade de 

melhorar qualificar nossos entendimentos sobre o tema. Em outras palavras, o 

conceito de “violência” deixa de ser uma categoria autoexplicativa, para ser 

compreendido como uma instância normativa, porque é capaz de organizar o mundo 

social. Dessa forma, emergem da própria noção de violência, os conceitos de 

“dominação” e “poder”, que possuem uma força capaz de organizar a sociedade. 

Não penso, portanto, somente nos efeitos danosos que ela causa, mas como ele 

produz vida social. 

Michaud (2001), num esforço de construir um conceito que abarque os atos 

violentos em todas as suas manifestações, caracteriza-o da seguinte forma: 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários 
atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 
danos [grifo meu] a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em 
suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, 2001, p. 10-11). 

A noção de dano, material ou simbólico, é central em sua análise. Minha 

argumentação relativiza a noção de dano, em razão de que não trato de como a 

violência produz efeitos danosos, e assim, ontologicamente negativos, mas o seu 

oposto: a violência produtora de poder legítimo. Assim, “violência” deixa de assumir 

seu significado semântico derivado de seu radical latino vis (força, vigor, potência ou 

abundância) (MICHAUD, 2001, p. 8) para ser aproximar-se do termo alemão gewalt, 

que significa ao mesmo tempo poder e violência (MISSE, 2002). 
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Nas línguas latinas, a mesma ambiguidade permeia o emprego das 
palavras como “poder” e “dominação”, que só alcançam superar plenamente 
seu duplo sentido quando transformadas em “autoridade”. O que faz a 
diferença, aqui como em qualquer língua, é o quanto de legitimidade (isto é, 
de anuência ou concordância da parte de que se encontra sob o poder ou 
dominação, neste caso autoridade) que se confere ao uso do poder e da 
violência (MISSE, 2002, sem paginação).  

O termo “violência urbana” é utilizado tanto como efeito da criminalidade 

urbana violenta, quanto causa desses próprios atos, na medida em que ela estaria 

na base de um aspecto do social em que o recurso à violência está banalizado. Para 

os fins deste trabalho, requer especial atenção a construção dessa expressão, pois 

acredito que ela designa um aspecto particular das periferias urbanas. É com 

enfoque nessas populações que busco construí-la, pois também acredito que esse 

mesmo termo, além do conjunto de disposições sociais que a compõem, vai assumir 

outras configurações para as populações situadas em outros territórios e estratos 

sociais. 

À primeira vista, “violência urbana” seria uma derivação direta do conceito de 

violência, tendo como qualificativo tão-somente o fato de ocorrer em espaços 

urbanos. Não é o que constatamos. Defendo que “violência urbana” constitui-se em 

[...] uma ‘representação coletiva’, uma categoria de entendimento de 
senso comum que consolida e confere sentido à experiência vivida nas 
cidades, bem como orienta instrumental e moralmente os cursos da ação 
que moradores e moradores – como indivíduos isolados em suas ações 
coletivas – consideram mais convenientes nas diversas situações que 
atuam (MACHADO DA SILVA, 2000, p. 33). 

Violência, dessa forma, deixa de ser um conceito fechado, para descortinar 

suas representações – retomando, assim, o conceito de “representação simbólica” 

de Hubert e Mauss (2003). 

Porto (2010, 2014) desenvolve o conceito de representações sociais em suas 

pesquisas ligadas à violência. Assim como outros autores, tais como Misse e 

Machado da Silva, já trazidos à discussão, compartilha do pensamento de que é 

indispensável pensá-la como um fenômeno multiforme, “a se multiplicar de modo 

difuso na sociedade”, em razão da “estreita dependência face às significações 

culturais das distintas sociedades nas quais se manifesta” (PORTO, 2014, p. 60). 

Utilizando-se ainda como referencial o fenômeno da violência, 
poder-se-ia dizer que, interrogado o componente objetividade, violência 
seria o que “os números e as estatísticas criminais assinalariam como tal”, 
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fazendo ressaltar o caráter “inegável” da realidade do fenômeno. Por outro 
lado, pensada de um ponto de vista subjetivo, a definição da violência 
precisaria considerar, igualmente, o que diferentes indivíduos e sociedade 
reputam (representam) como violência. Representações que poderiam, em 
última instância, interferir na própria realidade da violência, reforçando a 
necessidade de uma estratégia de análise que se interrogue sobre as 
relações objetividade/subjetividade enquanto componentes que participam 
da definição do fenômeno da violência e interferem nas práticas e nas 
representações que diferentes grupos elaboram de tais práticas (PORTO, 
2014, p. 68). 

Para esta análise, as representações que compõem a violência urbana e a 

caracterizam não são coincidentes entre o senso comum, as posições acadêmicas 

mais hegemônicas e as populações que estamos tratando. Segundo Machado da 

Silva, 

Violência urbana é a categoria do senso comum coletivamente 
construída para dar conta do fato de que faz parte da vida cotidiana um 
complexo de práticas de qual a força é o elemento aglutinador, responsável 
por sua articulação e relativa permanência no tempo (MACHADO DA 
SILVA, 2000, p. 35). 

A “violência urbana” deixa de estar atrelada ao conceito de “violência”, 

caracterizada tão-somente pela força, vigor, para designar uma sociabilidade 

peculiar aos centros urbanos, que agrega, por sua vez, estratégias individuais que 

possibilitem uma previsibilidade das ações sociais, ainda que elas sejam, 

classicamente – no sentido legal, por exemplo – consideradas violentas. Violento – 

no espectro da violência urbana - não é o ato em si, mas aquele que atinge “meu” 

universo das relações privadas; caso ele não o atinja, deixará de ser considerado 

violento. Nesse processo, constrói-se uma ordem social em que a dicotomia 

normalidade/desvio deixa de se guiar pela moral – no sentido de Durkheim – e 

passa a guiar-se por uma razão imediata e instrumental. Como afirmei acima, não 

busco uma definição para a violência urbana que seja válida para diferentes grupos 

existentes nas cidades, mas observar a configuração que ela assume para as 

populações periféricas, sobretudo para Furnas-Tremembé. Minha inserção no 

campo – incluindo o período em que trabalhava como Capitão – foi desde o início 

marcada pela incapacidade de compreender como populações inseridas num 

território marcado pela violência pouco o definiam assim. Ainda que as demandas 

pela prestação da polícia fossem inúmeras, elas recaíam majoritariamente sobre 

fatos ligados às suas desavenças familiares, problemas de aluguel, ocupação de 
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terras e perturbação do sossego. Decerto que estava presente, no início, uma visão 

enviesada por um agente estatal de controle social, ao não entender como minha 

visão de mundo não era compartilhada por aquela população, mas, conforme 

melhores leituras das relações sociais foram se construindo, foi impossível deixar de 

constatar que a violência era considerada um recurso legítimo nas interações sociais 

entre indivíduos e grupos. O problema não era a violência em si, mas como ela 

afetava – negativamente – a construção da vida social. 

Essa constatação não se faz inédita nas ciências sociais Os primeiros 

trabalhos que indicavam uma “nova sociabilidade” em formação nos centros 

urbanos, caracterizada pela presença de uma criminalidade violenta urbana, foram 

produzidos por Luiz Antonio Machado da Silva. No artigo Um problema na 

interpretação da criminalidade violenta (1995), atento às interações presente dentre 

os criminosos, irá afirmar: 

De fato, é no contexto de um processo de deslegitimação que reduz 
a já secularmente fraca capacidade operacional e regulatória do Estado que 
se organiza o exercício privado da violência. Mas no Brasil urbano grande 
parte da violência ilegítima é privativa dos criminosos comuns, que a 
adotam como regra básica e rotineira de atuação. Isso significa dizer que é 
preciso entender o processo de organização da criminalidade como parte da 
organização social da violência, o que é diferente de incorporar a 
criminalidade aos conflitos da esfera política (MACHADO DA SILVA, 1995, 
p. 508). 

O texto a que me refiro concentra-se em analisar a reportagem publicada pela 

Revista Veja, em 8 de setembro de 1993, sobre o que ficou conhecido como a 

Chacina do Vigário Geral, na cidade do Rio de Janeiro, quando 21 moradores deste 

bairro foram assassinados. Em específico, busca recompor os argumentos utilizados 

pela revista para explicar o fenômeno da violência urbana, que, em sua opinião, em 

razão de vislumbrar apenas as falhas do funcionamento do Estado, não têm 

condições de perceber toda a dimensão do fenômeno (MACHADO DA SILVA, 1995, 

p. 494). Se, em sua produção de 1995, Machado da Silva apontava uma nova forma 

de pensar o social e sua imbricação com a violência, em artigo de 2000, intitulado 

Sociabilidade violenta: uma dificuldade a mais para a ação coletiva nas favelas, o 

autor vai apresentar o termo que o acompanhará nas análises futuras e que, para os 

fins de minha pesquisa, torna-se intrumental: a sociabilidade violenta. Isso em razão 

de o objeto de minhas análises recaírem sobre como os indivíduos constroem sua 
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vida social, tendo como hipótese, constatada no decorrer da pesquisa, de que essa 

construção se dá com o recurso da violência, que, a despeito de parecer paradoxal, 

é tão legitimada quanto as instâncias institucional-legais. Assim,  

sugere-se aqui que a representação da violência urbana reconhece 
um padrão específico de sociabilidade, que será chamado de ‘sociabilidade 
violenta’. Na sua descrição, é possível começar lembrando que a 
característica central da representação da violência urbana é captar e 
expressar uma ordem social, mais do que um conjunto de comportamentos 
isolados. Ou seja, as ameaças à integridade física e patrimonial percebidas 
provêm de um complexo orgânico de práticas, e não de ações individuais. 
Assim, pode-se apresentar a característica mais essencial da sociabilidade 
violenta como a transformação da força, de ‘meio’ de obtenção de 
interesses, no próprio ‘princípio’ de regulação das relações sociais 
estabelecidas (MACHADO DA SILVA, 2000, p. 39). 

Machado da Silva não apresenta uma definição acabada de sociabilidade 

violenta, a não ser em uma nota de rodapé, em um texto de 2007, que trazemos 

aqui. 

Um dos autores deste trabalho tem sugerido que, ao invés de um 
‘confronto’ de poderes, há contiguidade territorial de duas ordens sociais 
sustentadas por modos de coordenação das ações radicalmente distintas. 
Para elaborar este ponto, propõe a noção de ‘sociabilidade violenta’ [...], a 
partir da qual é sugerido que os bandos de traficantes vêm construindo uma 
forma de vida autônoma, em cujo núcleo estão disposições e condutas que 
reduzem a intersubjetividade a quase nada e para as quais a força física 
(com os objetivos que a ampliam) é a única referência. [...] Portanto, é 
característica da ‘sociabilidade violenta’ uma racionalidade estritamente 
instrumental que, praticamente, suspende a alteridade e a produção de 
sentido intersubjetivo, mas não impede a coordenação das ações sem o 
prolongamento das relações ao longo do tempo (MACHADO DA SILVA e 
LEITE, 2007, p. 579-580). 

Apesar de as análises de Machado da Silva alcançarem um estatuto 

importante na presente pesquisa, discordo do caráter objetal que ele atribui a essa 

sociabilidade, em que a subjetividade – dentre os criminosos ou nas relações entre 

criminosos e não-criminosos – fica reduzida a uma não-sociabilidade, em uma 

relação em que o recurso à força fosse a linguagem utilizada48. Nestes termos, o que 

                                            
48 “Na medida em que o princípio que estrutura as relações sociais é a força, não há espaço 

para a distinção entre as esferas da política, da economia e da moral. Da mesma maneira, pode-se 

caracterizar os agentes responsáveis pela gênese e consolidação deste ordenamento como uma 

espécie de caso-limite de desenvolvimento do individualismo, em que o abandono de referências 

coletivas moderadoras da busca dos interesses individuais acaba por eliminar também o autocontrole 

(mas não o raciocínio instrumental que garante a forma social de ‘fins’ e ‘interesses’ a puros ‘desejos’ 
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se verifica é muito mais um trânsito dos indivíduos entre padrões (relativamente) 

distintos de sociabilidade, mas, de fato, tendo sempre como pressuposto normativo 

o uso da violência. No mesmo sentido, Misse (1997, p. 6) apresenta um paradoxo 

que se estabelece na construção de Machado da Silva, pois, se se fala de 

construção de uma “nova sociabilidade”, e, portanto, fundada nas interações sociais, 

não se poderia negar sua relação intersubjetiva ou, em outras palavras 

bastaria dizer que sua expansão [a de uma sociabilidade marcada 
pelo recurso universal à violência, subjugação pela força como princípio 
rotineiro, rompimento com toda a alteridade] precisa ser “alimentada” [...] 
por formas de dominação que estabilizem sua produção. Isso indicaria, 
portanto, um processo de “acumulação social” dessa sociabilidade violenta. 
Nesse caso, a unidade de análise não poderia ser o indivíduo, já que seria 
preciso definir o que suporta sua produção como “este tipo de indivíduo” e 
nenhum outro. Uma sociabilidade em que a unidade de análise nega a sua 
alteridade não poderia se constituir como “sociabilidade”, mas como “a-
sociabilidade”, se a unidade de análise for o indivíduo (MISSE, 1997, p. 6). 

Assim como a posição acima, não vejo uma mitigação dos sujeitos nessa 

conjuntura social, mas a construção de uma configuração relacional que incorpora o 

recurso à violência como instrumento normal e legítimo, o que pressupõe um 

distanciamento dos postulados clássicos – ao menos nos termos de Durkheim – em 

que a violência é um ato desviante e, portanto, não-legitimado. Feltran (2011) vai 

propor “a coexistência de diferentes ordenamentos sociais legítimos, embora contem 

com lógicas internas distintas, por vezes opostas nas periferias urbanas“ (op. cit., p. 

22).  Prossegue, afirmando serem eles o código universalista da política e o código 

instrumental da violência,  

os quais têm sido, simultaneamente, constitutivos e necessários 
para a reprodução de um modelo de funcionamento institucional e social 
caracterizado pela consolidação de um mundo público formalmente 
democrático, marcado, no entanto, por uma dinâmica de distribuição dos 
lugares sociais extremamente hierárquica e desigual” (FELTRAN, 2011, p. 
22-23). 

Para ele “a nova ordem é a gestão das fronteiras que delineiam aquilo que se 

imagina ser a periferia” (op. cit., pp. 23). Neste ponto, compartilhamos das 

interpretações de Gabriel Feltran (2011) e Vera Telles (2011), que descrevem os 

                                                                                                                                        

irrestritos ou ‘pulsões’. Para os portadores da violência urbana, o mundo constitui-se em uma coleção 

de objetos (aí incluídos os seres humanos, sem distinguir seus ‘pares’) que devem ser organizados 

de modo a servir a seus desejos” (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 74). 
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fluxos – de indivíduos e grupos – entre o mundo do crime e outras instâncias de 

sociabilidade, como, por exemplo, em como as relações nos presídios paulistas 

transbordam para as periferias, ao serem criados os “tribunais do crime” (FELTRAN, 

2008; DIAS, 2013), ou de como, dependendo da demanda, ora as pessoas 

procurarão a justiça – principalmente em casos trabalhistas – ora procurarão o 

“mundo do crime” para resolverem conflitos cotidianos (FELTRAN, 2010). Também 

para Vera Telles  

se há porosidade entre o formal e o informal, legal e ilegal, isso não 
quer dizer indiferenciação entre uns e outros. Leis, codificações e regras 
formais têm efeitos de poder, circunscrevem campos de força e é em 
relação a elas que essa transitividade de pessoas, bens e mercadorias 
precisa ser situada. [...] Não se trata de universos paralelos, muito menos 
de oposição entre o formal e informal, legal e ilegal. Na verdade, é nas suas 
dobras que se circunscrevem jogos de poder, relações de força e campos 
de disputa (TELLES, 2011, p. 30). 

É nesta chave teórica que meu trabalho se insere. Este cenário encontra-se 

presente nos bairros a ser objeto de análise. A legitimidade do referido mundo do 

crime é verificável, por exemplo, nas execuções extrajudiciais apoiadas pela 

população (SINHORETTO, 2001), pelas interações com os traficantes de drogas, 

pelo comércio irregular de lotes de terras, a chamada “grilagem”, e pelo recurso a 

“justiceiros”, muitas vezes policiais, quase-instituições de uma realidade perversa. A 

configuração do mundo do crime mistura-se à vida da comunidade afetada, 

implicando em rearranjos da vida social, calcada, na maioria das vezes, na violência 

simbólica ou mesmo física. Destacam-se os trabalhos de Renato Sérgio de Lima 

(2002) e Maria Inês Caetano Ferreira (2006), os quais, sob diferentes metodologias, 

enfoques e recortes espaciais, vão trazer o panorama dos assassinatos nas 

periferias. Em ambos os trabalhos, emergem o uso cotidiano da violência para 

ajustes de “conflitos interpessoais” (LIMA, 2002), derivados, sobretudo, de dívidas – 

também ligadas ao varejo do tráfico -, mas também de discussões e brigas 

(FERREIRA, 2006), à semelhança das constatações de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco (1976; HOELZ, 2001). Apesar de compartilhar das conclusões de ambos 

autores contemporâneos, acredito que a dimensão da violência urbana suplanta 

suas análises na medida em que afeta centralmente – em oposição ao caráter 

episódico, em que pese estatisticamente relevante – os arranjos sociais e a 

construção de uma ordem social minimamente harmônica. 
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Concluindo, acredito que o referencial teórico que contempla a emergência da 

violência urbana como um momento constituinte das sociabilidades das periferias é 

o que mais se aproxima de minhas inquietações, quais sejam, compreender as 

lógicas que informam a vida social das populações em estudo, mas também cotejar 

com a visão de que as causas da violência não passam somente por novos arranjos 

estatais, como se tais populações estivessem sempre no momento passivo de suas 

experiências, a mercê das medidas que o Estado lhes “impõe”. Assim, conforme 

informarei no presente texto – até porque foi uma das questões que impulsionaram 

minhas investigações-, as ações de Estado, preponderantemente, não informam as 

lógicas da violência, como grande parte dos autores defende, mas há toda uma 

configuração social que é relevante para a compreensão do problema. 
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4 A PESQUISA ANTROPOLÓGICA POLICIAL E SUAS QUESTÕES  
METODOLÓGICAS 

4.1 A posição do observador no campo 

Preliminarmente, é fundamental reconstituir de onde partem os primeiros 

contatos com o objeto de estudo, posição essa que vai determinar grande parte dos 

dados trazidos à tona, bem como o referencial epistemológico e a construção do 

problema. Com efeito, no meu caso, a questão das relações de poder entre o sujeito 

observante e objeto observado se complexifica na medida em que, originariamente, 

minha posição estava marcada de saída, muito antes de a observação ocorrer. Nos 

primeiros passos da pesquisa – empreendida/realizada dentro de uma instituição e a 

partir dela – confesso que considerava pouco científica a adoção do dado biográfico, 

o qual me valeria como que um pano de fundo para a construção do objeto. 

Contudo, essa é a própria essência da pesquisa antropológica. O eu estava lá e 

posso contar (CALDEIRA, 1988, p. 134) é, ainda, o fundamento epistêmico do dado 

etnográfico, que, no caso, muito ensaiava ser uma autobiografia, tão-somente. 

Bourdieu (1996), em A ilusão biográfica, vai fazer um alerta no sentido de não 

considerar o dado biográfico sem as trajetórias que o cercam.  

A análise crítica dos processos sociais mal analisados e mal 
dominados que atuam sem o conhecimento do pesquisador e com sua 
cumplicidade na construção dessa espécie de artefato socialmente 
irrepreensível que é a ‘história de vida’ e, em particular, no privilégio 
concedido à sucessão longitudinal dos acontecimentos constitutivos da vida 
considerada como história em relação ao espaço social no qual eles se 
realizam não é em si mesma um fim. Ela conduz à construção de ‘trajetória’ 
como série de ‘posições’ sucessivamente ocupadas por um mesmo agente 
(ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando 
sujeito a incessantes transformações. Tentar compreender uma vida como 
uma série única e por si suficiente de acontecimentos, sem outro vínculo 
que não a associação a um ‘sujeito’ cuja constância certamente não é 
senão aquela de um nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar 
explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da 
rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as diferentes estações” 
(BOURDIEU, 1996, p. 189-190). 

Assim, a recomposição das memórias dos fatos, ocorridos entre 2009 e 2011, 

passou por recuperar o contato com os atores que delas participaram, justapondo 

suas trajetórias e a minha. Além disso, a reconstituição memorial que se seguirá 

contribui para, através de minha própria trajetória, trazer elementos sobre como são 

pensadas as lógicas estatais na construção de uma ordem pública e na preparação 
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de seus agentes. Decerto que é o meu caso, o qual não tem a pretensão de 

constituir um modelo das trajetórias dos Oficiais da Instituição ou mesmo das 

políticas institucionais como um todo.  

O contato com as populações que mais tardiamente me propus a estudar se 

deu primeiramente com o trabalho desenvolvido por mim na Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, ocupando o posto de Capitão, na função de Comandante da 1ªCia do 

43ºBPM/M, “subunidade49" essa responsável pela “polícia ostensiva e preservação 

da ordem pública50" das regiões de Jaçanã, Edu Chaves, Jardim Brasil, Furnas e 

Tremembé. Este trabalho ocorreu a partir de 2008, na condição de “interino51", 

contudo efetivamente de outubro de 2009 a janeiro de 2011, quando assumi a 

função como “titular”. Em 2011, contava com 21 anos de serviço.  

Ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1990, aos 14 anos de 

idade, para frequentar o Curso Preparatório de Formação de Oficiais (CPFO), 

equivalente ao atual Ensino Médio, o qual, desde 1992, foi extinto. Em 1992, por 

ingresso automático proporcionado àqueles que vinham do CPFO, iniciei o Curso de 

Formação de Oficiais (CFO), também na Academia do Barro Branco, unidade da 

Polícia Militar responsável pela formação do corpo de dirigentes (Oficiais) da 

Instituição. Este curso, reconhecido como nível superior desde 1982 por uma 

Resolução do então Ministério da Educação e Cultura, possuía, em sua grade 

curricular, matérias ligadas à administração da própria Polícia Militar, uma parte 

geral, como Sociologia, Psicologia, Língua Portuguesa, uma boa parte ligada às 

técnicas, táticas e doutrinas de policiamento e, sobretudo, Direito, o que 

                                            
49 “Subunidade” é uma fração da “Unidade”. No caso a “Unidade” 43ºBPM/M era dividida em 

três “companhias” ou “subunidades”. A partir de 2013, houve a fusão de duas companhias; a primeira, 

responsável pela região em análise permaneceu inalterada. 
50 A missão constitucional da Polícia Militar está descrita no art. 144, § 6º da Constituição 

Federal de 1988, cujo texto reproduzo aqui. Para uma melhor discussão de como tais termos foram 

compostos histórica e politicamente, ver Lima e Sinhoretto (2011). 
51 “Interino” deve ser entendido como “substituto”; em razão de que o titular, em razão de sua 

progressão na carreira, encontrava-se em postos superiores; foram prolongados os períodos de em 

que estive no “comando interino”. 
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representava cerca de 2/3 da carga horária curricular.52 Apesar da pouca idade – 

contava com cerca de 17 anos de idade à época – recordo-me que acreditava que o 

Direito não era capaz de explicar a realidade, tampouco de nela intervir, essa, uma 

preocupação importante de todos nós, alunos, formados para a prevenção e 

combate ao crime. Mesmo a Sociologia não se apresentava para mim como 

instrumental, perdida que ficou nas intermináveis aulas sobre Durkheim e o “fato 

social”, sem qualquer comunicação com a prática policial. 

Motivado pela discordância “com tudo que está aí”, ingressei na Pós-

Graduação em Ciências Sociais na Escola de Filosofia e Política de São Paulo, em 

199553. Agora, eu já me formara no CFO e trabalhava em funções operacionais na 

região central de São Paulo. Uma das coisas que mais me chocou, em um dos 

primeiros serviços, foi atender uma ocorrência, despachada por nossa Central de 

Operações, em que o “solicitante54” pedia que fossem “retirados” alguns mendigos 

que dormiam em frente à sua loja. “– Mas a polícia faz isso? Não me lembro de ter 

aprendido isso na escola? Pode?” foi o que me perguntei enquanto atendia aquele 

chamado, como fiz em dezenas de outras vezes. Trabalhei em atividades 

operacionais por cerca de dois anos, quando fui movido para serviços 

administrativos na própria unidade. 

Em 2000, fui trabalhar na unidade de ensino da Instituição responsável pela 

formação de Sargentos – antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 

hoje, Escola Superior de Sargentos -, onde, além de funções administrativas, 

lecionava Sociologia. Nesse período, frequentei o Curso de Inteligência da Polícia 

                                            
52 Os formados no Curso de Formação de Oficiais bacharelam-se em Direito após um ano de 

complementação em diversas instituições de ensino superior privadas. Nestes cursos, são 

ministradas matérias não previstas no CFO, como Direito Tributário, Direito Romano e Estágios de 

Prática Jurídica. Particularmente, não busquei essa titulação. Para um estudo sobre o currículo do 

CFO, ver Enio Antonio de Almeida (2009), Academia do Barro Branco: a história da criação e 

implantação da Escola de Formação dos Oficiais da Força Pública Paulista na República. 
53 O título do Trabalho de Conclusão de Curso foi “Violência não gera violência”. Tratou de 

comparar o número de denúncias junto à Ouvidoria das Polícias de agressão praticadas por Policiais 

Militares com as taxas de homicídios na cidade. Apesar de queda na quantidade de denúncias não se 

apresentavam queda nas taxas de assassinatos.  
54 Essa é a forma como a PM trata a pessoa que liga “190” e pede a intervenção policial. 
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Militar, no qual vim conhecer a Criminologia e, enfim, todo um repertório teórico pelo 

qual podia minimamente compreender os processos criminógenos e a violência, 

inquietações que trazia desde a graduação. A obra referencial da matéria foi 

Criminologia, de Antonio Pablos-García de Molina (2000), na qual o autor, de 

maneira bastante pedagógica, apresenta as teorias biológicas e psicológicas do 

crime, mas, sobretudo, as sociológicas, em um percurso de Durkheim às teorias 

críticas. Destarte, passei a aprofundar minhas leituras no campo da criminologia, 

chegando a sugerir a criação de um curso específico junto à Instituição. 

Em 2006, voltei a trabalhar em um Batalhão de Policiamento, onde ficaria até 

2011 e de cujas atividades redundou a presente pesquisa. Logo que cheguei, 

afastado seis anos da atividade operacional, surpreendeu-me a preocupação de 

muitos em reduzir índices criminais e combater o crime, momento em que acreditei 

que poderia contribuir com minha formação voltada à criminologia. De início, ainda 

no posto de Primeiro-Tenente, permanecia envolvido em funções administrativas, 

apesar de o ambiente ser completamente diferente dos tempos em que estava 

envolvido com o ensino: todo o universo de crimes, criminosos, vítimas e uma ética 

operacional faziam parte, de alguma forma, do meu cotidiano. A partir de 2007, 

comecei, por questões de hierarquia, a assumir, na condição de interino, as 

Companhias de Policiamento, comandadas pelos Capitães. Eram três no 43º 

BPM/M: duas delas, a 2ª e a 3ª Cias, atendiam, na sua maioria, regiões de nível 

econômico mais elevado, como Água Fria, Jardim França, Horto e Mandaqui, e a 1ª 

Cia, as regiões de Jaçanã, Tremembé, Furnas, Parque Edu Chaves e Jardim Brasil. 

Nesta, além de assumir seu comandamento de maneira mais recorrente em razão 

de que seu comandante assumia funções superiores, preferia especialmente por 

poder estar mais próximo das dinâmicas criminais – a 1ª Cia possuía mais que o 

dobro de crimes do que as outras duas reunidas. Foi nessa região que meu trabalho 

de pesquisa – ainda que o desconhecesse – se iniciou, e creio que, de maneira 

decisiva, o fato abaixo. 

A Polícia Militar, já há alguns anos, adotara a inspiração da política de 

tolerância zero para prevenção do crime, a qual, inspirada na teoria das janelas 
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quebradas, apregoa que “pequenas desordens geram grandes desordens”55. Dessa 

forma, uma de minhas preocupações era coibir infrações não necessariamente de 

natureza criminal. Por essa razão, procurei a diretora de uma escola cujos muro e 

rede elétrica (por meio de um “gato”56) eram utilizados por um boteco onde se vendia 

bebida alcoólica, produtos falsos (“piratas”) e onde havia suspeitas de tráfico de 

drogas. Ela me disse que já não havia para quem reclamar, que já estava ali há 

anos sem que o tirassem dali. Por se tratar de uma questão eminentemente 

municipal, protocolizei um ofício, ilustrado com fotos, em meu nome, junto à 

Subprefeitura Jaçanã-Tremembé, solicitando o concurso de um agente municipal 

para fiscalização do “estabelecimento” e coloquei meus policiais à disposição para 

apoio, caso fosse julgado necessário. Passados cerca de quatro meses, não tive 

contato por parte daquele órgão ou notícia de que o bar houvesse sido fechado. 

Compareci ao gabinete do Subprefeito, com a cópia do documento – o original havia 

                                            
55 O nome “janelas quebradas” – broken windows, no original –, deriva de uma experiência 

promovida por Philip Zimbardo, em 1969, na qual ele deixou um carro no bairro do Bronx – bairro 

caracterizado, segundo Wilson e Kelling (1982), “pela anonimidade, pela frequência com que carros 

são abandonados e coisas são quebradas ou roubadas, e a experiência de ‘ninguém se importa’” 

(tradução do autor) – e outro em Palo Alto, Califórnia. O carro no Bronx foi atacado por vândalos em 

dez minutos após ter sido “abandonado”. Retiraram seu radiador, bateria, amassaram-no e crianças 

começaram a usá-lo como playground. O carro de Palo Alto continuou íntegro por mais de uma 

semana. Então, Zimbardo amassou parte do carro; somente então o carro começou, assim como o 

exemplo anterior, a ser destruído (WILSON e KELLING, 1982, p. 31). Para os autores, essa 

experiência foi uma constatação empírica de que o ambiente – espacial e social – determina a 

ocorrência de crimes. A “teoria das janelas quebradas” (WILSON e KELLING, 1982) busca explicar 

como se dão os controles sociais, informais e comunitários, que determinam uma configuração 

ambiental de ocorrências de crimes de desordens em geral. Segundo os autores, o policiamento não 

é capaz de proporcionar uma ordem pública; somente com o empoderamento dos indivíduos, 

empenhados em manter uma “vigilância” – no sentido de “preocupação”, “atenção” - sobre espaços 

públicos e sobre estranhos é que se alcançariam níveis aceitáveis de segurança. Esse “cuidado” 

deve alcançar não somente as graves perturbações, mas, sobretudo, as menores, pois um espaço 

“conservado” – sem bêbados, gangues, viciados, prostitutas, mas também sem carros abandonados, 

lixo, etc. – demonstrariam a possíveis criminosos uma falta de coesão social, e consequentemente, a 

ausência de controle social que inibiria a prática de crimes. 
56 “Gato” é a gíria utilizada, inclusive em Furnas-Tremembé, para designar uma ligação 

elétrica clandestina, através da qual o usuário não fica sujeito à cobrança pelo consumo. 
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desaparecido. Marcamos de, dali a dois dias, fazermos juntos a fiscalização. 

Todavia, os agentes municipais não compareceram.  

Repleto do senso de justiça e acreditando estar atendendo ao interesse 

público, reuni os policiais e abordamos a bodega. De fato, apreendemos mercadoria 

contrabandeada, falsificada e bebidas alcoólicas57, prendemos e conduzimos o 

responsável à Delegacia de Polícia e determinamos fechar o bar. 

Era um dia de muito calor e à frente desse “teatro de operações” funcionava 

um projeto social voltado para adolescentes, cuja dirigente eu conhecia em razão de 

algumas parcerias que iniciavam a se concretizar58. Decidi pedir um pouco d’água e 

aproveitar para tentar fortalecer a confiança na minha Instituição. Dirigi-me até o 

portão de entrada e pedi para falar com ela. Logo a porta foi franqueada e entrei. 

“– O senhor está louco! Você acaba de prender o cara aí em frente e vem 

bater no meu projeto. O senhor quer me matar!” - foi o que ela, aos gritos, dizia. – “O 

senhor tome a sua água e vá embora!” 

“– Que é isso? Quem manda aqui é a gente.” - disse-lhe. “– Não se pode ficar 

com medo de tudo.” 

Extremamente desgostoso com o tratamento recebido, tomei minha água e 

me despedi. No dia seguinte, segundo relatos, foi feita uma inscrição, a prego, no 

carro da dirigente: “Quem manda aqui é nóis: Serra Pelada”59. Ainda hoje, a 

sobrevivência (material!) dessa pessoa, bem como de sua iniciativa em manter seu 

projeto social dependem desse frágil equilíbrio entre o poder estatal-legal e as 

dinâmicas da violência, conforme pude constatar, por ocasião de revisitar tais 

ambientes e sujeitos durante minhas pesquisas etnográficas. Vale salientar que, 

defronte a esse “projeto social”, estavam presentes ainda o boteco e os traficantes 

de drogas que, por vezes, atravessavam o frágil portão que separava os dois 

mundos. 

                                            
57 O Decreto Estadual nº 28.643, de 3 de agosto de 1988, estabelece o “Perímetro Escolar de 

Segurança”, dentro do qual não podem ser comercializadas bebidas alcoólicas, dentre outras 

proibições. 
58 Tratava-se da tentativa de promover discussões sobre segurança com as comunidades. 
59 Para uma descrição do significado da expressão “Serra Pelada”, ver capítulo 2. 
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Essa e outras memórias foram retomadas e relidas no decorrer da pesquisa. 

Motivou essa estratégia metodológica uma tentativa de recompor um percurso 

temporal no campo, suas mudanças e permanências, assim como qualificar o dado 

etnográfico, inicialmente condicionado por uma grande assimetria de poder entre o 

eu-policial e o sujeito.  

Toda essa recomposição biográfica tem por finalidade definir e problematizar 

minha inserção no campo e os motivos que me levaram a estudar a violência 

urbana. Adotar tal posição teórica significa em grande medida afastar os postulados 

dogmático-normativos oferecidos pelo Direito e que orienta as ações da polícia, em 

específico, e todo o sistema penal. A narrativa acima foi emblemática para mim, pois 

permitiu contemplar com maior ênfase a dificuldade de se conjugar instâncias 

normativas díspares. Do ponto de vista das lógicas de Furnas-Tremembé, nossa 

ação em deter aquele indivíduo e apreender suas mercadorias parece ter sido mais 

perturbadora que sua permanência ali.   

Figura 5  Estruturas da Polícia Militar que atuam e m Furnas-Tremembé 
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Em termos administrativo-policiais, “Furnas-Tremembé”, meu campo de 

estudo, está inserida na área atendida pela 73ª Delegacia de Polícia Civil e pela 1ª 

Companhia do 43º Batalhão da Polícia Militar. Nesta trabalhei como “comandante de 

companhia de policiamento”, responsável pelas políticas públicas de segurança da 

região em que se insere “Furnas-Tremembé”, desde finais de 2008 até janeiro de 

2011, quando fui transferido para uma unidade do Centro de São Paulo. Vale dizer 

que uma “companhia de policiamento” insere-se em outras estruturas da Polícia 

Militar, tanto em termos verticais (uma companhia é a estrutura final da Polícia Militar 

na Capital - são mais de cem na cidade de São Paulo), quanto em termos 

horizontais (outros serviços da Polícia Militar também operam nos locais atendidos 

inicialmente pelas companhias). Mas, ainda assim, quase a totalidade das 

ocorrências que demandam intervenção da Polícia Militar é canalizada para as 

companhias, estrutura mais capilar da instituição. 

Como exemplo, todas as solicitações feitas, via telefone, através da Central 

de Operações da Polícia Militar (COPOM) – o denominado “190” – são direcionadas 

para as viaturas que estão alocadas nas companhias de policiamento. Na 1ª Cia do 

43º BPM/M são, em média, atendidas 60 ocorrências por dia, número esse que sobe 

para 100 nos finais de semana. Destacam-se “desinteligências”, “veículo localizado”, 

“perturbação do sossego”, “uso de entorpecentes” e “jogos de azar”60. 

Ser Comandante de Cia significa ser responsável por grande parte dos 

serviços da Polícia Militar desempenhados da região. Significa acompanhar, pelo 

rádio, durante dez ou doze horas diárias, as ocorrências que são “despachadas” 

para as viaturas. Significa também deixar os afazeres burocráticos para, 

abruptamente, ir aos locais de “trocas de tiro”, “roubos em andamento”, “disparos de 

arma de fogo” e “acompanhamentos” a veículos roubados, locais esses onde a 

violência se manifesta em sua forma mais flagrante. Significa comparecer a quase 

todos os locais de “encontro de cadáver”, conversar com parentes de vítimas de 

                                            
60 Todos esses termos estão entre aspas por serem categorias nativas à Polícia Militar. 

“Desinteligência” abrange discussões ou discordâncias de questões que vão de questões conjugais a 

questões de aluguel e uso de imóveis. “Veículo localizado” se refere, normalmente, carros e motos 

que, depois de roubados ou furtados, são deixados em locais pouco movimentados. “Jogos de azar” 

são normalmente denúncias sobre ponto de caça níqueis.  
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homicídio, com vítimas de roubo, autores dos mais diversos delitos, entre os quais o 

tráfico de drogas e o roubo e furto de veículos certamente se destacam. Significa 

também participar da prisão de alguns criminosos e de seus trânsitos entre família, 

trabalho, vizinhança, escola e crime, através de suas narrativas que recompõem um 

fluxo costumeiro de vida.  

A rotina de serviço de uma companhia de policiamento é repleta do cotidiano 

mais violento que pode ser alcançado em uma comunidade, em razão das inserções 

dos policiais nessas mesmas comunidades, as quais se dão por conta dos 

chamados a que são constantemente solicitados, pelos contatos rotineiros com os 

indivíduos, por muitas vezes residirem nos bairros onde trabalham e pelas 

abordagens pessoais feitas diuturnamente. Mais do que eventos episódicos, o que 

se vivencia é o retrato de constante tensão presente na vida social da comunidade 

em que os policiais se inserem. Esses relatos se intensificam em épocas de suspeita 

de ataques a postos policiais. Fotos de criminosos portando fuzis que nos chegam 

através dos informantes que grande parte dos policiais ponta-de-linha têm, nomes e 

apelidos, locais e horários de possíveis ataques, fazem-se presentes ainda mais.  

Contudo, apesar de serem os fatos mais violentos aqueles que mais marcam 

os discursos dos policiais, o que evidencio aqui não é a exceção, mas a regra – uma 

sociabilidade, dentre as pessoas do bairro, em que a violência é um acontecimento 

corriqueiro. Essa, nem tanto motivo de preocupações desses policiais, acostumados 

à lógica que reina nas relações sociais e, em grande medida, também eles 

enredados nessa mesma sociabilidade. 

Durante meu período de pesquisa, assim consideradas as oportunidades em 

que retornei a Furnas-Tremembé com o olhar de pesquisador social, uma das 

perguntas que sempre fazia aos policiais era “- E aí, como estão as coisas? Alguma 

novidade?” “Ter novidade no serviço” é um termo bastante próprio do serviço da PM. 

Significa “algo de novo aconteceu?”, “algo que mereça alguma providência 

diferente?” Apesar de, por um bom período da pesquisa, mesmo já não mais 

trabalhando em Furnas-Tremembé, eu continuar a acompanhar as comunicações 

pela rede de ocorrências (chamada rede-rádio61) e notar que casos de roubo, 

                                            
61 Mesmo não mais trabalhando no serviço operacional, obtive, por empréstimo, um rádio no 

qual eu podia ouvir as ocorrências do bairro. 
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homicídio e ataques a policiais-militares continuavam a acontecer, a resposta de 

todos os policiais-militares com que tive contato era:” – Não, capitão, sem 

novidades”. Essa, resposta, por um lado evasiva, bastante característica dos 

policiais, dispostos a preservar o seu mundo policial62, também mostra como as 

graves ocorrências que eu sabia terem havido não lhes afetaram, resultado, em 

parte, de uma dessensibilização para as tragédias da vida cotidiana, mas também, e 

num mesmo sentido, de um compartilhamento das lógicas de violência que orientam 

aquele universo. Um relato é exemplar para demonstrar a interface entre universos 

diferentes, mas quase contíguos63. 

Certa ocasião, já era noite, em meados de 2010, um policial-militar procurou-

me, preocupado, narrando que fora avisado por “ladrões da área” – terminologia que 

serve para designar aqueles criminosos que são conhecidos por todos, inclusive 

policiais – que o “carro-forte” que abastecia o caixa-eletrônico de onde trabalhava 

como segurança privado seria roubado, e que eles “recomendavam” que ele não 

estivesse no local no dia e hora marcados – isso seria à noite, após o fechamento do 

estabelecimento. Se ele quisesse ficar no local, seria fuzilado. Caso contrário, 

poderia bem abandonar seu posto de trabalho e permitir que tudo ocorresse sem 

maiores complicações. Roubar um “carro-forte” possui toda uma lógica. Geralmente 

são cerca de dez criminosos, armados de fuzis e dispostos a matar, uma vez que tal 

ação envolve grandes riscos para eles. O policial, entre o dever de adotar medidas 

para evitar o roubo (que, de fato, seriam insuficientes) e a manutenção de sua 

segurança, preferiu recorrer a seu superior, no caso eu. Responder a essa questão 

implicava em pensar na ineficácia do Estado em se adiantar ao crime ou prender os 

criminosos durante o assalto, ou sugerir que o policial deixasse que os bandidos 

fizessem o roubo e, enfim, agir em oposição à lógica de “combate ao crime” da 

Polícia Militar. 

                                            
62 Destaco o trabalho de Jacqueline Muniz (1999), Ser policial é, sobretudo, uma razão de 

ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no qual faz uma leitura, em especial, da 

formação de uma ética dos policiais-militares que desempenham o patrulhamento no bairro de 

Copacabana, cidade do Rio de Janeiro. 
63 Os nomes das pessoas envolvidas são sempre fictícios. 
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O caso acima, além de recompor uma trajetória das violências no bairro, 

comporta ainda uma série de questões metodológicas. Como recepcionar esses 

relatos? Não foram reportados em um momento de investigação qualitativa, onde a 

posição do pesquisador e do “nativo” estão definidas. O caso deu-se em uma 

situação marcada por uma relação hierárquico-funcional – o policial pertencia à 

companhia em que eu trabalhava na condição de chefe/comandante – e, assim, 

várias possiblidades se abrem, como, por exemplo, a “mentira” - na tentativa de 

envolver-me em uma teia desconhecida para mim, quem sabe de corrupção ou para 

legitimar uma violência policial contra aqueles suspeitos. Tais problemas, não sendo 

únicos nos demais fatos e relatos relevantes para nossa investigação, merecem um 

tratamento metodológico. No que tange à experiência acima narrada, revisitei o 

policial citado, fato este que, ao mesmo tempo em que complexificou o dado 

etnográfico, trouxe avanços na discussão sobre como os indivíduos – inclusive os 

policiais - transitam entre duas instâncias de poder para poderem (sobre)viver em 

seus ambientes. Essa discussão será trazida oportunamente. 

Tais questões introduzem um problema a mais aos já assinalados pela crítica 

pós-moderna, já que, além das relações de poder entre sujeito observado e 

pesquisador observante, comunicam-se outras dimensões que complexificam ainda 

mais a etnografia, porque interferiu à época das minhas experiências, e continuou a 

se fazer presente durante a pesquisa, todo o conteúdo que os status de policial, 

capitão e oficial da Polícia Militar trouxeram nas relações de intersubjetividade. Esta 

complexidade inicia-se pelo meu olhar para o objeto e para a construção dos 

problemas de pesquisa, passando pelas razões pelas quais as pessoas procuravam-

me, para chegar às evitações, surgidas num momento mais recente, pelo fato de eu 

não mais fazer parte do universo daquelas pessoas e, assim, não mais ter que 

compartilhar de seus mundos. O pesquisador, agora, deixou de ser o policial da 

área, que, de certa maneira, é um ator estratégico para as dinâmicas que as 

pessoas desejam manejar, sobretudo em um território em que o conhecimento 

desses trânsitos pode ser bastante útil.  

No entanto, valendo-se de Teresa Caldeira (1988), em A presença do autor e 

a pós-modernidade, pode-se notar que a questão da posição do observador na 

pesquisa é discutida, também, em grande parte da produção antropológica atual, em 

razão de uma crítica ao etnocentrismo presente na aparente “objetividade” da 
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etnografia clássica. Isso fez com que os etnógrafos “pós-modernos” procurassem 

reduzir seus espaços no resultado da pesquisa, permitindo uma plurivocalidade – ou 

polyphony (TYLER, 1986, p. 127) - e uma multiautoria do texto. Nesta perspectiva 

“polifônica”, ou “dialógica”, a busca do antropólogo seria a da construção – crua, 

objetiva - do dado etnográfico, de forma a permitir ao leitor obter suas próprias 

conclusões a respeito da cultura nativa, sem a descrição interpretativa do 

etnógrafo64. Sem fazer uma crítica direta, Caldeira defende que é impossível ao 

pesquisador esquivar-se de seu repertório – cultural, moral etc. – haja vista que, 

mesmo a atenção a determinados aspectos culturais nativos, serão impregnada pela 

visão de mundo e pelos problemas do universo do cientista, apesar de a autora 

reconhecer avanços nessa perspectiva.  

[...] a crítica da pós-modernidade à antropologia terá sentido se, ao 
questionar a autoridade monológica do antropólogo, ao quebrar sua 
condição de única voz ou voz totalmente dominante, criar condições para 
que sua presença se transforme em uma outra coisa, mas sem 
desaparecer. E essa outra coisa é, a meu ver, uma presença crítica, que 
não se furte a considerar sua relatividade, a sua existência entre outras, 
mas que também não se furte a entrar no jogo de forças em que a pesquisa 
antropológica se faz para fornecer uma interpretação que se define em 
termos críticos e políticos (CALDEIRA, 1988, p. 151). 

As relações que se estabeleceram entre mim e meus interlocutores – 

evidenciadas na minha “etnografia da memória”, bem como nas entrevistas que 

realizei na pesquisa de campo – se deram num contexto de marcante assimetria de 

poder, representada pelo eu-policial que orientou sobremaneira os discursos. No 

mesmo sentido, essa “aguda autoconsciência política e epistemológica”65 

                                            
64 “A essa altura podemos perguntar: é esse afastamento da cena etnográfica o papel do 

autor que uma antropologia crítica deveria procurar? Se a presença do autor é excessiva na 

antropologia clássica, no caso de Crapanzano [CRAPANZANO, V., Waiting the whites of South Africa, 

1985] ela parece ser claramente insuficiente. Se num caso o antropólogo não explicita e questiona 

seu próprio papel e o estatuto da interpretação que ele efetivamente faz, no outro temos a total 

relatividade da voz do autor, mas ausência de análise. É nesta recusa que queremos transformar a 

antropologia?” (CALDEIRA, 1988, p. 151). 
65 Clifford (1986, p. 7), ao analisar a obra de Richard Price (1983), First-Time: the historical 

vision of an Afro-American people, aborda o avanço epistêmico que essa “autoconsciência” 

representa. “First-Time is evidence of the fact that acute political and epistemological self-

consciousness need to lead to etnography self-absortion, or the conclusion that is impossible to know 
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(CLIFFORD, 1986, p. 7) do papel do pesquisador foi também relevante nas análises 

promovidas pela antropologia pós-moderna, cujas reflexões trago aqui como um 

recurso instrumental para melhor compreensão dos dados da pesquisa.  

O que denominei “mentira”, quanto à fala do policial sobre a possível 

ocorrência de roubo a caixa eletrônico, James Clifford vai tratar como partial truths 

(CLIFFORD, 1986, passim), o que revela a emergência dos contextos históricos e 

políticos da produção etnográfica. 

The writing and reading of etnography are overdetermined by forces 
ultimately beyond the control of either an author or an interpretive 
community. These contingencies – of language, rhetoric, power, and history 
– must now be openly confronted in the process of writing. They can no 
longer be evaded. But the confrontation raises thorny problems of 
verification: how are the truths of cultural accounts evaluated? Who has the 
authority to separate science from art? realism from fantasy? knowledge 
from ideology? Of course such separations will continued to be maintained, 
and redrawn; but their changing poetic and political grounds will be less 
easily ignored (CLIFFORD, 1986, p. 25). 

Deriva desse entendimento, assim, a importância de qualificar o contexto que 

subjaz à produção etnográfica, não mais restrita a uma relação unidirecional entre a 

autoridade do etnógrafo e o sujeito-observado, para fazer vir à tona os processos 

que ambos estão inseridos. 

Because post-modern etnographies privileges “discourse” over 
“text”, it foregrounds dialogue as opposed to monologue, and emphasizes 
the cooperative and collaborative nature of etnography situation in contrast 
to the ideology of the transcendental observer. In fact, it rejects the ideology 
of “observer-observed,” there being nothing observed and no one who is 
observer. There is instead the mutual, dialogical production of a discourse, 
of story of sorts (TYLER, 1986, p. 126) 

A matéria-prima da pesquisa etnográfica, a cultura, assume seu papel não 

mais de objeto precisamente definido e definível, para ser “produzida historicamente, 

e ativamente contestada” (CLIFFORD, 1986, p. 18). 

 

Even the best etnographic texts – serious, true fictions – are 
systems, or economies, of truth. Power and history work through them, in 
ways their authors cannot fully control. 

Etnography truths are thus inherently partial - commited and 
incomplete. (CLIFFORD, 1986, p. 7)  

                                                                                                                                        

about other people. Rather, it leads to a concrete sense of why Saramaka folktale, featured by Price, 

teaches that ‘knowledge is power, and that one must never reveal all of what one knows’ (1984:14)”. 
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No contexto do presente trabalho, esse instrumental da antropologia pós-

moderna permite destacar, dentre as reticências, mentiras, opacidades e elipses 

presentes nas narrativas, uma estratégia de acionamento de recursos de violência 

disponíveis. Em momento algum, as pessoas com as quais tive contato contavam 

suas histórias completamente: nomes, horários e detalhes que pudessem fazer 

chegar à prisão de criminosos são sempre omitidos, subtraídos de suas falas. Nisso 

repousa, para todas aquelas pessoas, sempre uma possibilidade – muitas vezes 

traduzidas em contingência – de trânsito com o mundo do crime.  

Tem-se, assim, mais uma razão do esforço em categorizar minha presença 

no campo, como já dito, fundamento epistêmico da pesquisa antropológica. Ser 

policial – e eu falo de mim mesmo, mas também dos demais policiais objetos da 

minha observação - exige decifrar, com elevado grau de desconfiança, as relações 

que se mostram, uma vez que, em grande parte delas, mascaram-se interesses que 

vão reconfigurar os fatos que se apresentam – desde o criminoso que tenta se livrar 

de seu ato, até “pessoas de bem”, incluindo, nessa categoria, os próprios policiais 

que, num estratagema, valem-se da autoridade e da possibilidade do uso da força 

armada para ver seus interesses, nem sempre “legítimos”, reconhecidos. Lembro-

me das inúmeras denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes em bares. Na 

origem delas, uma tentativa de acabar com o barulho que esses estabelecimentos 

produzem. Como as medidas legais contra o barulho excessivo são brandas e de 

difícil operacionalização, pois requerem o uso de medidores de intensidade sonora, 

imputar ao vizinho arruaceiro a prática de tráfico é saber que a polícia vai agir com 

dureza. Definir, explicar, descrever a minha posição e meu olhar no campo 

constituem-se, portanto, num esforço fundamental, haja vista que a pesquisa 

etnográfica estará sempre marcada pelos efeitos de minha posição no universo 

pesquisado e pelas “estratégias discursivas” de meus interlocutores, para os quais a 

incompletude das narrativas permite instrumentalizar os recursos de violência 

disponíveis para o Estado ou para o mundo do crime. Sobreviver é a razão 

instrumental desses indivíduos.  

4.2 O controle de taxas criminais e a ordem pública: a construção do problema de 
pesquisa 
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Contudo, ser Comandante de Companhia não é estar em contato diário com a 

“rua”, o que, de igual maneira para a pesquisa, também informa o “meu olhar”. 

Foram as análises das taxas de crime que de fato marcaram minha entrada no 

campo. 

A Polícia Militar, em 2009, já havia cerca de três anos, implantara uma 

dinâmica denominada “Plano de Policiamento Inteligente”. Uma das etapas desse 

plano era acompanhar, ao menos semanalmente, sobretudo em termos 

quantitativos, os crimes que ocorriam na área das companhias. Tais dados são 

obtidos através do Sistema de Informações Criminais (INFOCRIM), uma base de 

dados pertencente à Secretaria Estadual de Segurança Pública, na qual todas as 

ocorrências registradas nas Delegacias de Polícia podem ser acessadas por 

qualquer policial cadastrado. Esse sistema gera, além dos históricos dos Boletins de 

Ocorrência, dados agrupados por dia da semana, horários em que ocorrem, objetos 

subtraídos, dentre outras informações, mas, sobretudo, suas quantidades. Assim, 

por meio de uma planilha de Excel, várias leituras eram possíveis: gráficos 

semanais, mensais, anuais; projeções e avaliações de “produtividade” – no sentido 

de quais companhias conseguiram reduzir seus índices naquele período. Com base 

em tais informações, semanalmente, os gestores superiores à companhia – o 

Batalhão – promoviam reuniões para ajuste de estratégias de policiamento. 

Mensalmente, o comandante de companhia cuja área tivesse havido “pior 

desempenho” era chamado a um órgão ainda mais elevado – o Comando de 

Policiamento de Área – para “prestar contas” do que havia planejado para melhorar 

o panorama de sua circunscrição. 

Recordo-me que em janeiro de 2010, cerca de três meses após ter assumido 

o comando da 1ªCia, os índices criminais66 referentes a dezembro de 2009 tiveram 

uma queda, em média, de 15%, comparado com igual período do ano anterior. 

Contudo, a despeito de quaisquer estratégias que fossem empregadas (aumento de 

                                            
66 Os crimes que eram analisados: homicídio (Incluindo os promovidos por ações policiais), 

roubos e furtos de veículos, roubos e furto-outros (que são todos os demais roubos e furtos, exceto 

os de veículo e carga) esses definidos pela Secretaria de Segurança Pública como parâmetros 

indicadores de desempenho, além dos roubos de carga, roubo a banco e estupro, esses exigidos 

pelo Comandante de Batalhão também como crimes a serem combatidos. 



73 

 

policiais na área, concentração de patrulhas nas áreas e/ou horários de maior 

incidência de crimes – hot spots – operações policiais para prisão de criminosos e, 

até mesmo, eventos comunitários para buscar uma maior integração com a 

“comunidade” e propiciar um melhor fluxo de informações), o que se seguiu no 

decorrer do ano foi uma completa dissociação entre a dinâmica das taxas de crimes 

e as estratégias de polícia Os índices criminais, para a região atendida pela 1ª 

Companhia não guardavam qualquer vinculação com as ações de polícia. Mesmo 

estudos com maior recorte histórico comprovavam essa hipótese, ainda que no 

decorrer do período em que estive à frente da 1ª Cia ora os índices apresentassem 

redução, ora aumento67. Compreender quais estratégias poderiam favorecer um 

quadro de redução de crimes implicava dialogar mais e melhor com as pessoas, já 

que os paradigmas mais presentes dentre as políticas públicas de segurança – 

aumento de prisões e efetivo – já apontavam terem se exaurido68. Entretanto, o que 

ocorreu foi que a minha presença, em muitos casos, era nada bem-vinda. 

Um dos fatos marcantes nessa trajetória foi o depoimento de uma diretora de 

escola estadual localizada na região em estudo. Certo dia, fui até à escola para 

colocar-me à disposição e, quem sabe, promovermos ações em conjunto. 

Inicialmente, perguntei a ela se ela estava satisfeita com as condições de segurança 

da escola e seu entorno – mesmo acreditando que a resposta seria negativa. 

Contudo, ela veio ainda mais forte: “- Sim. Agora que se definiu quem é o chefe do 

tráfico, não tenho tido mais problemas de vandalismo, brigas ou tiros”. Suas 

palavras, assim diretas, dirigidas a um policial que fazia uma visita de serviço, 

                                            
67 Na tentativa de diminuir os índices de furto – aquele que se dá sem emprego de violência – 

e por acreditar que tal crime, muito mais que outros, pode ser diminuído pela maior presença de 

policiais, pois dissuadiria o criminoso, fizemos um paralelo entre a quantidade de policiais-militares 

que trabalhavam na Companhia, a quantidade de viaturas e as taxas de furto, num recorte de cerca 

de três anos. Não havia quaisquer correspondências entre elas. 
68 Durante algumas semanas, fui procurado por um funcionário encarregado da segurança 

dos carros dos Correios que subiam o “morro” para entrega de encomendas, pincipalmente produtos 

adquiridos via internet. Segundo ele, invariavelmente, quase todos os entregadores eram roubados. 

Vim saber também que muitos policiais marcavam um lugar com tais funcionários para escoltá-los 

nas regiões mais perigosas e, assim, evitar os roubos. Entregadores de cigarros também diziam que 

separavam o dinheiro do “pedágio” destinado aos criminosos para realizarem suas entregas. 
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significavam um recado de que minha presença era perturbadora da paz que ali 

passou a reinar. E continuou sua fala afirmando que, quando o chefe do tráfico era 

preso ou morto, iniciavam-se as disputas por pontos de droga e meninos para o 

tráfico, indicando que o comércio de drogas se dá com base em uma disputa de 

poder, tanto em um plano territorial, como em face dos adolescentes que 

arregimenta para o varejo das vendas. 

Recentemente, ao retomar essa narrativa junto à referida diretora, foi possível 

recompor o trajeto em que os traficantes de drogas e o Primeiro Comando da Capital 

(PCC) conseguiram estabelecer, a partir de 2007, ao menos naquela escola, uma 

ordem – que em nada desconsidera o poder estatal – que culminaram na sutil 

repulsa a um agente que não estava – ainda – envolvido naquelas lógicas, no caso, 

eu. Para mim, à época, começou a ficar mais claro um descompasso entre as 

lógicas estatais para a gestão da ordem pública e as próprias lógicas que informam 

as vidas naquelas comunidades. Se, para o órgão policial, a quantidade de crimes 

era um problema a ser combatido, para as populações, as interfaces com o mundo 

do crime nem sempre são mal vistas. Nesse hiato, coexistem formas diferentes – 

mas não antagônicas, como veremos adiante – de gerir o social69. 

Essa descrição tem por motivo ilustrar a trajetória pela qual o problema do 

uso da violência foi pensado, pois, se aprioristicamente o impacto nos índices 

criminais não se dava em face de alterações objetivas do aparato policial, seria 

necessário investigar como se davam os processos que engendravam a prática de 

crimes. Assim, quando passei a ter mais contato com as narrativas de criminosos, 

vítimas, policiais, diretoras de escola, líderes de ONG, líderes comunitários, 

traficantes, donos de ponto de máquinas caça-níqueis, constatei que “crime”, 

“violência” e “lei” não possuíam o mesmo significado conferido pela lógica normativo-

                                            
69 “Esse deslocamento [caracterizado pela crise do trabalho, da família e da religiosidade 

católica] fazia aparecer, ainda que entre uma parcela bastante minoritária da população, uma série de 

argumentos de legitimação do “mundo do crime” como ambiente de relações legítimas como 

quaisquer outras. Entretanto, esse “mundo” desempenha papéis específicos: trata-se tanto de um 

universo de geração de renda (que, portanto, trava disputa simbólica com o mundo do trabalho) 

quanto, o que me interessa especialmente aqui, de lócus normativo para ordenamento da dinâmica 

social e obtenção de justiça (que disputa simbolicamente os estatutos da lei e da operação da 

justiça)” (FELTRAN, 2010, p. 62). 
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jurídica, representada pela prisão de criminosos e gestão das taxas criminais. O que, 

muitas vezes, era visto pelo Estado como desordem e violência, era tido pelos 

indivíduos como funcional para a ordem social. Não falamos de uma dicotomia 

conflituosa entre tais instâncias, mas que, nas práticas sociais, elas interpenetram-

se e guardam relativa harmonia. Nesse panorama, a análise de Machado da Silva 

ganha destaque. 

Levar a sério essas observações sobre o reconhecimento da 
contiguidade entre ordens sociais e formas de vidas distintas com uma certa 
permanência no tempo implica a necessidade de considerar, ao menos 
como hipótese, o desenvolvimento autônomo de cada uma delas, de modo 
que as transformações internas em uma provocarão, no máximo, mudanças 
marginais na outra. Isso significa conferir relevância analítica (e política, 
como será visto) à fragmentação da esfera da vida cotidiana, reconhecendo 
a integridade das duas ordens sociais em torno das quais ela está 
atualmente organizada: a ordem social da violência urbana, cujo princípio 
de organização é o recurso universal à força, e a ordem mais convencional, 
que pode ser designada como institucional-legal, cujo elemento fundamental 
é a pacificação das relações sociais por meio do monopólio formal da 
violência pelo Estado. 

Em outras palavras, uma vez que organizam e institucionalizam 
experiências sociais incompatíveis, as duas ordens não podem ser 
reduzidas uma à outra – “pecado” que tem caracterizado o debate e a 
intervenção pública sobre o problema da violência urbana (MACHADO DA 
SILVA, 2000, p. 36). 

 

Assim, nesse percurso pessoal, uma tradição teórica ligada ao positivismo 

jurídico com o qual tivera contato nos cursos de formação da Instituição que, por sua 

vez, guiara minhas leituras para uma criminologia que também privilegiava a noção 

de “ordem” e “controle social”, precisou ser problematizada em face da configuração 

muito mais nuançada e violenta de uma periferia de São Paulo. O que se mostrava 

não era somente uma questão de como manter a ordem, mas qual ordem deveria 

ser buscada. Ou seja, o problema passava a ser uma questão de qual ordem era, de 

fato, legítima.  

4.3 Como transformar histórias de vida (da minha vida) em dados etnográficos? 

É certo que toda uma tradição vai problematizar a relação da polícia com as 

comunidades policiadas, ensejando a violência e a falta de reciprocidade que se dá 

na relação da polícia com a sociedade, o que compromete a construção da 

legitimidade estatal dentre essas comunidades. Não será esse o foco de minha 

abordagem. A reconstituição de toda essa trajetória tem a função de problematizar o 
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espaço social – marcado pela posição de policial e, por vezes, de gestor de políticas 

públicas – nesse campo, o que, é certo, enviesa tanto o meu olhar, trazido agora 

como memória, quanto os discursos que pude presenciar. É possível obter algum 

progresso científico disso? 

Defendo que é possível e relevante tratar tais memórias como objetos de 

pesquisa científica. Primeiramente, porque os processos sociais envolvidos 

implicaram o que constitui uma das primeiras motivações de qualquer pesquisa 

antropológica: o “estranhamento” – no sentido oferecido por Ruth Cardoso70, ou seja, 

a colisão entre lógicas simbólicas diversas, quais sejam a minha própria, fundada 

em uma visão eminentemente dogmático-jurídica, voltada para a manutenção de 

uma “ordem pública”, e outra, nativa, na qual essa “ordem” não necessariamente 

opera conforme minhas próprias noções. É dessa intersubjetividade que emerge 

essa pesquisa de caráter antropológico.  

O objeto de conhecimento é aquilo que nenhum dos dois conhece e 
que, por isso mesmo, pode surpreender. Logo, a novidade está na 
descoberta de alguma coisa que não foi compartilhada e não – como que a 
noção usual de empatia – na comunhão (CARDOSO, 2004, p. 103). 

É certo que, até onde minhas pesquisas alcançaram, baseadas, sobretudo, 

na tradição da “história oral”, poucas linhas foram dedicadas à autobiografia. Além 

disso, a autobiografia é comumente referida como uma fonte histórica de estudo por 

parte do pesquisador (THOMPSON, 1992), e não suas próprias reminiscências 

como fonte de estudo – ainda que, como se verá no decorrer do texto, não seja a 

única fonte de que nos valeremos.  

O horizonte metodológico em que a recomposição de tais memórias se dá é 

tratado pela literatura como história oral, sobretudo pela obra A voz do passado, de 

Paul Thompson (1992). Nessa obra, Thompson descreve como recompor a história 

através dos testemunhos das pessoas permite reler a “história”, comumente escrita 

com bases em fontes documentais, tais como livros, atas, tratados, as quais, por sua 

                                            
70 “Por outro lado, a intensificação da participação dos investigadores foi justificada, menos 

como uma forma de aproximar para conhecer e mais como identificação de propósitos políticos entre 

pesquisadores e pesquisado. Isto reduz a pesquisa à denúncia e transforma o pesquisador em porta-

voz do grupo. E, como consequência, elimina o estranhamento [grifo nosso] como forma de 

compreender o outro" (CARDOSO, 2004, p. 100). 
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natureza, vão emergir uma história “oficial”, e não, provavelmente, de grupos menos 

poderosos. Nesse sentido, para o autor, a história oral constitui, além de mais uma 

fonte, um instrumento de emancipação e construção de identidade de pessoas e 

grupos relegados a segundo plano pela “história tradicional”. Ao descrever com 

maestria o método para obtenção das evidências orais, a respeito de amostragens, 

técnicas de entrevista, uso do equipamento e outras particularidades, Thompson 

defende a importância da “história oral” como forma de ampliar – senão estabelecer-

se como principal fonte – a construção do passado, dando voz para a construção de 

identidade de grupos alijados da história oficial.  

Também Teresa Caldeira (1988) reforça o problema de como a etnografia 

pós-moderna representa um avanço na pesquisa antropológica ao trazer o dado 

etnográfico com uma tentativa de afastar os vieses etnocêntricos, ainda que lhe 

pareça uma dificuldade quase instransponível, em razão de que, inevitavelmente, a 

posição do observador é marcada por uma posição política estranha ao universo 

observado. Daí que seja possível trazer uma multivocalidade para o texto, como se 

fosse construído por vários autores, ainda que, tanto a mim quanto a ela, não 

parecer uma metodologia recomendável por deixar ao leitor a interpretação dos 

dados. A despeito de um bias (viés) possível de ser encontrado nas análises do 

pesquisador, acredito ser necessário deixar bem claras suas posições no campo, 

seja porque carregam consigo as experiências “de quem esteve lá” e ampliam, 

assim, as percepções, e consequentemente os resultados da pesquisa, seja porque 

permitem ao leitor conhecer-se “de onde parte a pesquisa”, ou seja, de qual 

fundamento epistêmico – ou ideológico – a realidade é observada. 

Dentre outras recomendações metodológicas, adquire especial relevância o 

cuidado com o escancaramento de minhas posições no campo. Isso porque o tom 

testemunhal empregado até o momento, e que se fará presente em grande parte do 

trabalho, demonstra a contradição entre duas lógicas: a “institucional-legal” e a 

ordem da “violência urbana”, justamente a hipótese que norteia o trabalho, cujo 

conflito se cristaliza em várias das práticas cotidianas da polícia, motivo pelo qual 

seria impossível recompor o dado etnográfico sem que minha presença seja 

considerada. Nesse sentido, eu mesmo passo a ser agente – pela condição de 

pesquisador - e sujeito da pesquisa – agora por trazer comigo um repertório das 
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políticas públicas para a questão do crime e violência, as quais também compõem 

as reflexões. 

Contudo, esse universo – ao menos por esse prisma – dificilmente poderá ser 

novamente alcançado por outro pesquisador ou mesmo por mim, que não mais 

trabalho nos bairros em estudo, razão pela qual, apesar das questões que essa 

“releitura” possa suscitar, busco manter certo tom pessoal quando reporto fatos nos 

quais estive presente.71 Não se trata somente de confiança no pesquisador, mas de 

como, quando, onde e por que as pessoas procuravam a mim – para queixarem-se 

de violência policial, para pedir uma intervenção “mais forte” contra alguém ou contra 

alguma atividade criminosa, para pedir o fechamento de um bar ou “biquêra” -, em 

vez de recorrerem a outros atores sociais, o que se fazia constantemente. É certo 

que, em qualquer etnografia, a presença do pesquisador altera o fluxo das 

interações72; contudo, em especial, quando o pesquisador – no momento dos fatos 

narrados, mais policial que pesquisador, seja para as pessoas em seus papéis, seja 

para mim mesmo - ocupa uma posição hierarquicamente relevante, as dinâmicas se 

dão também em relação a “esse” policial. 

Por um lado, a ideia de trazer à tona histórias vividas por mim, enquanto 

policial, também se relaciona com uma perspectiva de construção de identidade. Em 

que pesem os inúmeros trabalhos sobre violência, crime e segurança pública, são 

extremamente raros aqueles escritos – ou ao menos publicados – por policiais. 

Consequentemente, toda uma “etnografia policial” – no sentido de levantamento de 

dados por policiais – tem poucas publicações, o que, a meu ver, empobrece tanto o 

discurso sobre segurança pública como um todo, quanto, ao mesmo tempo, mantém 

                                            
71 Trabalho atualmente em uma escola da formação da Polícia Militar. Mesmo nas etnografias 

realizadas propriamente no decorrer da pesquisa, a despeito de ser conhecido por grande parte das 

pessoas as quais mantive contato, o fato de não mais pertencer àquele universo provocou nítidas 

mudanças nas maneiras e nos assuntos das pessoas em relação a mim.  
72 “A interpretação que se constrói sobre análises qualitativas não está isolada das condições 

em que o entrevistador e o entrevistado se encontraram. A coleta do material não é apenas um 

momento de acumulação de informações, mas se combina com a reformulação de hipóteses, com a 

descoberta de pistas novas que são elaboradas em novas entrevistas. Nestas investigações, o 

pesquisador é o mediador entre a análise e a produção da informação, não apenas como 

transmissor, porque não são fases sucessivas, mas como elo necessário” (CARDOSO, 2004, p. 101). 
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esse grupo em uma obscuridade que retroalimenta uma falta de clareza nos debates 

sobre esse campo.  

Entretanto, se o método escolhido trouxe a vantagem de melhor alcançar a 

visão do “outro”, em um constante exercício de “olhar” e “ouvir” (OLIVEIRA, 1998), a 

profissão deste pesquisador impôs certas restrições que poderiam inviabilizar 

definitivamente os trabalhos.73 Assim, foi meu propósito valer-me da técnica da 

“observação participante”, não nos espaços públicos, mas em locais onde a vida 

pública é narrada em um ambiente mais seguro. Desta forma, uma das entradas 

para a pesquisa foi o Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) Jaçanã-

Tremembé, o qual atende “Furnas-Tremembé”, uma vez que, até por seu status 

legal, acreditava que as dinâmicas ligadas à violência e mesmo sua construção 

social encontrariam visibilidade nesse contexto. 

Por fim, como forma de melhor qualificar minhas experiências, entrevistei 

alguns atores que se fizeram presentes no meu percurso enquanto policial militar no 

campo. Isso permitiu dar maior segurança na transcrição de minhas próprias 

memórias – já faz cerca de quatro anos que as vivenciei – como introduziu um 

componente inexistente – a ideia de trajetória, pois, se inicialmente os contatos 

foram uma “fotografia” de uma situação, recontá-las permitiu desenvolver os fluxos 

pessoais que levaram até aquela situação e o que aconteceu depois daquilo.   

  

                                            
73.

 Em 2012, mais de 70 policiais militares, de folga, foram mortos a tiros, em emboscadas a 

priori promovidas pelo Primeiro Comando da Capital, organização criminosa com forte papel nos 

presídios e comunidades periféricas. Na região em estudo, em agosto de 2009, após a morte de um 

suposto parente de um dos líderes do PCC, vários ônibus foram incendiados. Novos ônibus foram 

destruídos, em uma região muito próxima à que pesquisei, durante a pesquisa de campo, com a 

ocorrência, nos dias 27 e 28 de outubro de 2013, de manifestações sociais bastante violentas 

motivadas pela morte de um adolescente praticada por policiais-militares. Apesar de, em princípio, 

acreditar-se que as lógicas dessas manifestações ligam-se a uma mais geral, promovidas pelo grupo 

chamado black bloc, que é visto atuando em manifestações, sobretudo no centro de São Paulo, há 

notícias que atribuem ao PCC a direção do movimento. (POLÍCIA investiga se facção criminosa agiu 

em protestos. Folha de São Paulo, 30 out. 2013. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1364179-policia-investiga-se-faccao-criminosa-agiu-

em-protestos.shtml. Acessado em 30 out. 2013). 
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5 A GESTÃO DA ORDEM PÚBLICA: UMA ANTROPOLOGIA SOBRE  
MUNDOS COEXISTENTES. 

Este capítulo buscou concentrar os resultados da pesquisa de campo 

realizada. Não se constitui o clássico fieldwork, uma vez que ora se constituiu no 

que podemos chamar “etnografia da memória”, ora, nas entrevistas realizadas, 

tornando-se um resgate de experiências em que eu também estive inserido. Sua 

intenção inicial, que se demonstra nos dois primeiros subcapítulos, foi buscar 

utilizar-se da técnica da observação participante. Era minha intenção percorrer os 

lugares e estar em contato com atores envolvidos nas práticas de crimes. Pensava 

em manter contato com policiais e criminosos, tal como fazia durante o período em 

que trabalhei como Policial Militar em Furnas-Tremembé. Logo no início dos 

trabalhos de campo, esse projeto foi afastado. Uma das razões é que os próprios 

policiais com os quais eu costumava tratar sobre essas dinâmicas não se mostraram 

disponíveis a essa abordagem. As conversas eram esquivas, sem profundidade e se 

limitavam a comentários genéricos como, “bom, o senhor trabalhou aqui, o senhor 

sabe como é”. Quando não, limitavam-se a pedir licença e seguiam seus destinos. 

Também pensei em acompanhar as prisões, ao menos no momento em que as 

partes eram apresentadas na 73ªDP. Contudo, isso exigia uma autorização mínima 

do Delegado Titular àquela delegacia. Mantive um contato inicial com o mesmo, 

expus-lhe meus objetivos e, dali em diante, não mais consegui ser atendido por ele, 

o que inviabilizou a pesquisa. 

Entretanto, o fator que se mostrou predominante para que abandonasse uma 

inserção maior no campo foi o acirramento das tensões entre policiais e criminosos. 

Em 2012, uma série de Policiais Militares foram vítimas de homicídio, sobretudo em 

seus horários de folga. Tudo leva a crer que foi uma resposta do PCC a algumas 

ações da Polícia Militar que culminaram na morte de alguns de seus integrantes. 

Assim, pelas razões expostas, privilegiei uma inserção no campo em locais em que 

os riscos fossem minimizados. Escolhi o Conselho Comunitário de Segurança 

(CONSEG) por uma razão primordial, que me causava inquietação desde os tempos 

em que trabalhava na região: como, em uma região tão violenta, as pessoas pouco 

tratavam sobre segurança pública nesse espaço? Por que o Conselho de 
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“Segurança” não falava de violência? Esse (novo) contato com o CONSEG permitiu, 

como se verá adiante, pensar como as pessoas estruturam suas vivências em um 

ambiente violento, aflorando, assim como em outras situações, a ideia de trânsito 

entre instâncias coexistentes. 

Superada essa fase da pesquisa, restavam, portanto, as memórias de quando 

trabalhei na região e as etnografias, sobretudo junto ao CONSEG. Com o intuito de 

qualificar esse dado de memória e estabelecer uma trajetória dos atores e dos 

processos em que eles e eu estivemos inseridos, decidi entrevistá-los. À exceção de 

uma pessoa, a qual eu não tinha qualquer forma de localizar, as demais foram 

entrevistadas, o que representou um ganho significativo na investigação. 

Os casos que trarei a seguir – sobretudo as entrevistas - foram escolhidos por 

evidenciarem, à época em que aconteceram, uma extrema dificuldade em conseguir 

conjugar a lógica estatal de combate ao crime e prestação de segurança pública, na 

qual eu me inseria, e as próprias lógicas que reinavam na região. Foram momentos 

que exigiram transitar e transigir com o mundo do crime, o qual me pareceu muito 

mais poderoso, sob o ponto de vista de impor suas normatividades e, no limite, 

muito mais legítimo que eu e minha Corporação. Acredito que, sem saber, no fundo 

dava os primeiros passos para a pesquisa antropológica, pois se fazia presente um 

de seus pressupostos – o estranhamento.  

Todas as pessoas entrevistadas tratavam-me por “senhor” e “capitão”, a 

despeito de minha insistência por ser tratado de maneira mais informal, o que dá a 

tônica das mediações na relação entre mim e os entrevistados. Ao mesmo tempo 

em que permitia a eles a adoção de falas mais conservadoras – no sentido de uma 

fala contra os criminosos, sobretudo por parte das diretoras de escola -, criava um 

“verniz” que inibia revelar as histórias mais violentas ou que expusessem os 

estratagemas desses indivíduos para suas sobrevivências (em especial, no caso do 

policial e da dirigente do projeto social). Por essa razão, em sua maioria, decidi não 

gravar as narrativas, recorrendo aos relatórios de campo. Em todas as entrevistas, 

eu usava trajes civis. 

5.1 O LADRÃO AKI SOU EU 
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O presente subcapítulo busca apresentar uma inscrição feita em uma 

passarela, que assume um grau simbólico relevante para a análise. A frase “O 

LADRÃO AKI SOU EU” está inscrita em um viaduto de pedestres sobre a Rodovia 

Fernão Dias que liga os bairros de Jaçanã ao Jardim Cabuçu. Estes bairros não 

pertencem exatamente a Furnas-Tremembé, distante cerca de quatro quilômetros da 

passarela; contudo, em razão da contiguidade das vivências dessas comunidades e 

pelo fato de a Rodovia Fernão Dias ser também fundamental para a vizinha Furnas-

Tremembé, decidi trazer a imagem para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. 

 

A passarela se localiza a cerca de 200 metros da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Frei de Santana Galvão e fica no encontro da Rodovia Fernão Dias e 

da Rua General Gerônimo Furtado. Para a região em estudo, a rodovia apresenta 

grande impacto urbanístico, pois, às suas margens, desenvolve-se uma intensa e 

precária urbanização, com bairros sem acesso à rodovia ou com acesso interno por 

meio de vielas. Representa também uma discrepância entre o montante de produtos 

que circulam diariamente e a pobreza que a margeia. Apresenta o elemento 

Figura 6 Passarela sobre a Rodovia Fernão Dias junto à Rua General 
Jerônimo Furtado, sentido São Paulo, registrada em 14 de junho de 2012. 
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integrador nacional e pujante, caracterizado pelo intenso fluxo de caminhões, 

carretas e turistas, e o universo local, recortado pela rodovia que não permite o 

acesso a bairros próximos, universo pobre e abandonado por esse mesmo projeto 

de desenvolvimento74. Sua face “transitória” entre esses universos lhe confere 

grande importância antropológica75. Na rodovia, não são raros os casos de roubos a 

veículos de cargas, cujos motoristas são abordados, em deslocamento, por pessoas 

em carros ou motos que exigem sua parada e realizam o crime. Contudo, uma outra 

modalidade criminosa nos interessa. 

TIJOLO ATINGE CARRO E EXECUTIVO MORRE DE ATAQUE 
CARDÍACO NA FERNÃO DIAS 

Após um objeto ser lançado contra o carro, o vice-presidente da 
multinacional Sinto do Brasil, Hiroshi Yamazaki, de 59 anos, teve um ataque 
cardíaco e morreu no quilômetro 85 da Rodovia Fernão Dias, na noite desta 
terça-feira (29). A polícia suspeita que Yamazaki tenha sido vítima de uma 
estratégia comum na região, em que bandidos provocam acidentes atirando 
objetos para assaltar motoristas. 

O automóvel, um Audi A4, foi encontrado por uma testemunha na 
estrada, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo, por volta das 
22h30. A equipe de uma ambulância da concessionária Autopista Fernão 
Dias constatou a morte dele no local. 

O para-brisas foi atingido por um tijolo revestido por cimento no lado 
do motorista. Yamazaki voltava da empresa, uma produtora de 
equipamentos de fundição, com subsidiária no Brasil. De acordo com 
funcionários, o vice-presidente da Sinto do Brasil era cardiopata e não 
resistiu ao susto. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não havia protestos no 
trecho da rodovia quando aconteceu a morte - a área teve na segunda-feira 
(28), à noite uma série de atos de vandalismo por causa do assassinato de 
um adolescente por um disparo de uma arma de um policial militar no 
domingo, 27.  

                                            
74 Oliveira Jr (2008, p. 59) vai trazer estudo do Centro de Estudos da Metrópole no qual os 

setores censitários no entorno da Rodovia Fernão Dias são classificados como “pobres em explosão 

demográfica” e “pobres em área de crescimento moderado”. Ainda segundo o autor, já em 2009 havia 

um plano estratégico no sentido de proporcionar atrativos para que indústrias e empresas ocupem as 

margens da rodovia; contudo, a presença de favelas “pode fazer perder os atrativos” (OLIVEIRA JR., 

2008, p. 45). 
75 Darnton (1990, 2011) trata do caráter polissêmico, fluído e complexo do símbolo e de quão 

relevantes são aqueles que se situam numa região fronteiriça de diferentes quadros culturais (op. cit., 

1990, p. 176). Por essas razões, a frase, a passarela de pedestres e a rodovia reunidas vão ser 

representativos para o propósito deste trabalho.  
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O soldado Luciano Bispo Pinheiro, de 31 anos, está preso em 
flagrante por suposto homicídio culposo de Douglas Martins Ribeiro, de 17 
anos. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã), que também 
investiga a série de depredações e saques que aconteceram na vizinhança 
durante as manifestações contra a violência da PM (TIJOLO..., 30 out. 
2013).  

Figura 7 Rodovia Fernão Dias próximo à Av. Ushikichi Kamia (bairro Tremembé) 

 
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo/1º Cia do 43ºBPM/M (2011) 

Figura 8 Rodovia Fernão Dias sobre a Rua Flor de Ouro (Vila Nova Galvão) 

 
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo/1º Cia do 43ºBPM/M (2011) 
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 Assim como o crime acima narrado, são inúmeros os casos em que pessoas 

se valem da passarela para praticar crimes. Ora lançam pedras sobre os veículos 

que ali passam, ora deixam pedras na rodovia, oportunidade em que ela serve de 

ponto de vigilância. Particularmente, certa noite pude prestar auxílio a cerca de cinco 

motoristas cujos carros já haviam sido danificados por pedras no asfalto.  

A inscrição pichada nos diz a importância estratégica que a posse daquele 

ponto representa aos criminosos da região; ou seja, por meio dela é possível praticar 

vários crimes, o que não se dá sem uma disputa. Ela vai dar a assinatura de quem é 

o dono daquilo e, para todas as outras pessoas – sobretudo aos adolescentes que 

frequentam a escola vizinha -, quem é o ladrão ali. Contrasta, explícita e fortemente, 

com uma moral de que a vida criminosa é subterrânea, velada e desviante, para 

assumir um momento muito mais “normal” e “funcional” das relações sociais que se 

formam naquele território. Para uma analogia muito simples, assemelha-se a 

qualquer placa de trânsito ou das concessionárias de rodovias, que são fixadas em 

viadutos; no caso, a frase “O LADRÃO AKI SOU EU” vai ter o mesmo estatuto,  

Cabe mais uma vez trazer as lições de Machado da Silva (2004), ao contrapor 

seu modelo de análise a visões ético-jurídico-institucionais: 

[...] Ela [a violência urbana] reconhece a existência de uma forma de 
vida consolidada como uma ordem social. Não se trata apenas de uma 
referência ao crime comum violento, em relação ao qual a força é tão-
somente um meio de obtenção de interesses e, nesse sentido, sempre pode 
ser substituída por alternativas. Tampouco se trata de uma simples 
interpretação de desvios de conduta por parte dos criminosos. Violência 
urbana é a categoria de senso comum coletivamente construída para dar 
conta do fato de que faz parte da vida cotidiana um complexo de práticas do 
qual a força é o elemento aglutinador, responsável por sua articulação e 
relativa permanência ao longo do tempo (p. 35). 

Se posturas como a acima podem ser compreendidas por uma ausência de 

políticas sociais por parte do Estado, parece também demonstrar que sua atual 

configuração se estabeleceu de forma perene e que a ação estatal encontraria 

flagrantes dificuldades na construção de uma hipotética situação de paz. Em outras 

palavras, a construção da legitimidade do Estado junto aos moradores dessa região 

perpassa por nuances mais complexas que as empreendidas atualmente pelo Poder 

Público.  

5.2 O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) Jaçanã-Tremembé 
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Um dos principais trabalhos publicados sobre Conselhos Comunitários de 

Segurança é de autoria de Ana Paula Galdeano Cruz, intitulado Para falar em nome 

da segurança: o que pensam, querem e fazem os representantes dos Conselhos 

Comunitários de Segurança, sua tese de doutoramento pela Universidade Estadual 

de Campinas (2009). Nela, centrada nos CONSEG de Sapopemba e Campo Belo, a 

autora vai percorrer as representações da violência, as demandas da população e 

como os atores da violência se vêem nesse quadro. Retrata, afinal, um paradoxo da 

democracia brasileira na medida em que esse coletivo, criado sob os auspícios da 

redemocratização, passou a ser apropriado por um discurso conservador e 

segregacionista em relação a determinados grupos. 

Em 1985, o Governador do Estado de São Paulo Franco Montoro, primeiro 

governador eleito democraticamente após o regime militar, adotou um conjunto de 

medidas no campo da segurança pública no sentido de torná-la mais permeável à 

participação comunitária, pressionado pelos altos índices criminais, pelos altos 

níveis de violência da polícia e, como um todo, por uma demanda por 

democratização (CALDEIRA, 2000). Assim, Franco Montoro edita o Decreto nº 23. 

455 em que cria os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG). Já na 

introdução o estatuto, afirma: 

[...] considerando que é dever do Estado manter a ordem e a 
Segurança Pública; considerando que a participação da população, em 
cooperação com a Polícia, poderá contribuir positivamente para a 
consecução desse objetivo; e considerando, por fim, a necessidade de se 
instituírem instrumentos adequados à participação da coletividade [...]76. 

Segundo o site da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de 

Segurança, subordinada à Secretaria Estadual de Segurança Pública, os CONSEG 

são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se 
reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus 
problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas 
e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças 
locais. Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas 
relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas 

                                            
76 Segundo Cruz (2009, p. 30), “os Consegs foram criados para que policiais e moradores se 

reúnam mensalmente para discutir, analisar, planejar e acompanhar as soluções relacionadas à 

segurança pública”, o que representava considerável avanço em relação às liberdades democráticas 

e à participação da sociedade civil. 
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da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador 
Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança77. 

O CONSEG Jaçanã-Tremembé é o que se vincula a Furnas-Tremembé. À 

semelhança das circunscrições da polícia, a área atendida pelo CONSEG Jaçanã-

Tremembé abrange outras regiões além de Furnas-Tremembé. Seus frequentadores 

reúnem-se mensalmente, às segundas segundas-feiras de cada mês, em uma sala 

cedida pelo Hospital Geriátrico e Convalescente Dom Pedro II, ligado à Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo. Até 2011, as reuniões ocorriam na Escola Estadual 

Júlio Pestana. Tanto a localização anterior como a atual estão situadas no bairro do 

Jaçanã, que reúne os moradores mais “tradicionais”, ou seja, aqueles cujas famílias 

moravam na região há mais tempo e, além disso, demonstram possuir um poder 

econômico e político maior ou, ao menos, com contato mais próximo a políticos da 

região. 

Até julho de 2011, as reuniões contavam com uma média de 21,6478 

presentes, época em que o CONSEG era presidido por Waldemar Coelho79. Após 

sua saída, motivada, segundo as informações coletadas, em razão de um mandado 

de prisão expedido contra ele por pensão alimentícia, o que fez com que 

abandonasse tanto a direção do CONSEG, quanto sua própria residência, as 

funções foram assumidas por Douglas Camargo. A partir daí, as reuniões passaram 

a contar com uma média de 66,80 frequentadores. Parece-me que diferentes razões 

explicam essa diferença, bem como o funcionamento do órgão e os sentidos da 

violência nos cotidianos daquelas pessoas, as quais me proponho a analisar. 

Primeiramente, cabe esclarecer que o CONSEG, incluindo os demais que 

existem em todo o Estado de São Paulo, não se constitui enquanto conselho gestor 

ou de políticas públicas com tarefas determinadas, como o da saúde ou do idoso, o 

que explica também o fato de não ser determinada a quantidade de seus 

participantes. Suas reuniões assemelham-se a audiências públicas, razão pela qual 

a quantidade de frequentadores é variável. Assim, além de ações isoladas de seu 

                                            
77 Disponível em <http://www.conseg.sp.gov.br/OQueSao.aspx>. Acessado em 06 out. 2013. 
78 Conforme registro das atas das reuniões arquivadas na Coordenadoria Estadual dos 

CONSEG, junto à Secretaria de Segurança Pública.  
79 Os nomes pessoais contidos nesse subcapítulo são reais. 
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presidente, em que pese muito importantes para as pessoas, que se empenha em ir 

à subprefeitura reforçar um determinado pedido ou ligar para a CET para ver como 

está o processo de colocação de faixas de pedestres e outras voluntariosas atitudes, 

o CONSEG Jaçanã-Tremembé limita-se à realização de encontros mensais nos 

quais comparecem, obrigatoriamente80, além do Presidente, o Capitão da Polícia 

Militar, comandante de companhia, e o Delegado Titular da 73ª Delegacia de Polícia 

ou seu representante. Também se fazem presentes o representante da 

Subprefeitura Jaçanã-Tremembé (ora o próprio subprefeito, ora o responsável pela 

defesa civil, ora o chefe de gabinete), o comandante local da Guarda Civil 

Metropolitana e, por vezes, o representante da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) e da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) do Município de São Paulo. Além desses, com menor frequência, 

comparecem candidatos a vereador, representante de políticos e de empresas de 

ônibus. São tratados pelo presidente como “autoridades” e sentam-se à mesa de 

trabalhos, a qual é composta segundo a chamada do presidente. 

O Presidente do CONSEG tem um mandato de dois anos, reelegível 

indefinidamente. O de Jaçanã-Tremembé possuiu apenas dois presidentes desde 

sua criação81: Waldemar, que abandonou o cargo, e Douglas, seu substituto e atual 

dirigente. As pretensas transições de poder foram todas feitas por aclamação, ou 

seja, não havia candidatos opositores. Ser Presidente do CONSEG é geralmente 

associado a uma função inglória: trabalha-se muito, fica-se sujeito a críticas ou 

ameaças da bandidagem e nada se aufere para isso. Já os “membros-natos”, 

Comandante da Cia da PM e Delegado Titular da DP variam conforme ocorrem as 

transferências próprias do serviço policial, o qual, diferentemente da Secretaria da 

Educação, por exemplo, podem se dar a despeito da vontade do agente público.  

                                            
80 O Estatuto dos CONSEG vai determinar que ambos são “membros natos” e de presença 

obrigatória nas reuniões. A legislação municipal também determina a presença do comandante local 

da Guarda Civil Metropolitana (GCM); contudo, por ser o CONSEG ligado formalmente ao Executivo 

Estadual, o gestor da GCM não é “membro nato”. 
81 Segundo Douglas, seu atual presidente, o CONSEG Jaçanã-Tremembé existe desde 2004; 

a Coordenadoria dos CONSEG, da Secretaria de Segurança Pública, tem documentos reunidos a 

partir de novembro de 2006. 
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Nas reuniões – ou, mais apropriadamente encontros - também comparecem 

moradores locais, às vezes com cônjuge e filhos, às vezes em grupos maiores, 

quando os problemas atingem um grupo de pessoas, determinando alguma forma 

de mobilização coletiva. São na sua maioria mulheres as que comparecem. Nota-se 

que se arrumam como se fossem a uma repartição pública: sem exageros, mas com 

certo requinte. Não formam um grupo, pois, a não ser nas reuniões mensais, são 

raros os contatos, a não ser que participem de outras redes além dali, como junto ao 

Conselho de Saúde, do Idoso ou os encontros promovidos pelo Centro Integrado da 

Cidadania. 

Há, contudo, outro grupo de moradores que pode ser encontrado em quase 

todas as reuniões: são líderes comunitários ou gestores de algum projeto social na 

região, como os Alcoólicos Anônimos. De fato, a região de Furnas-Tremembé possui 

outras formas de agregação comunitária, mas que raramente comparecem ao 

CONSEG. Todas elas são ligadas, ao menos no início de suas atividades, à busca 

por regularização de terras ocupadas, ainda que, após essa regularização, outras 

demandas tenham se incorporado, como é o caso da Associação de Mulheres do 

Jova Rural, que conta com projetos de inclusão social de crianças e adolescentes. 

Não encontramos grupos ligados à defesa de direitos civis ou ligados à igreja, como 

ocorreu no início dos movimentos de bairro em São Paulo (FELTRAN, 2011), 

datados da década de 1980, pelo fato de que a urbanização dessas áreas se deu 

em momento posterior a isso, razão também pela qual incorporaram a demanda 

pela posse da terra. Assim, além das “autoridades” e das lideranças comunitárias, o 

que se vê é uma constante mudança das pessoas que frequentam as reuniões. 

O termo “CONSEG” guarda analogia com o termo “consegue”, do verbo 

“conseguir”, o que se relaciona com os propósitos para os quais as pessoas 

comparecem à reunião. Elas, junto com suas famílias ou em grupos comunitários, 

trazem suas demandas para que sejam encaminhadas pelo presidente às 

autoridades. Isso se traduz na dinâmica das reuniões: inicialmente, a palavra é 

aberta para os componentes da mesa e, após, são lidos pelo presidente os pedidos 

ou reclamações que os presentes escreveram em um formulário próprio. Assim, ele 

chama a pessoa que encaminhou a solicitação para que, em público, possa melhor 

explicar seu problema. O representante do órgão público para o qual se dirige 

aquela queixa anota o pedido e, às vezes, pede outras informações ou faz alguns 
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esclarecimentos. Diferentemente das razões iniciais da instalação dos CONSEG no 

Estado de São Paulo, não há qualquer construção “comunitária”; apenas um grande 

“balcão” onde as pessoas podem “encaminhar suas reclamações82" diretamente aos 

responsáveis estatais pelo assunto. Dessa forma, na medida em que o pedido é 

atendido, não mais comparecem às reuniões. Por conseguinte, a quantidade de 

presentes às reuniões refere-se, diretamente, à capacidade do presidente de dispor 

de capital político para atender aos presentes, capacidade essa que o atual 

presidente, Douglas, possui em maior grau que seu antecessor. 

Postulo que a noção de violência possui uma construção própria para os 

sujeitos residentes nas comunidades em análise. Sendo o CONSEG o órgão 

formalmente instituído para tratar-se de assuntos ligados à segurança, este 

constituiu um espaço privilegiado de pesquisa. Na condição de comandante local da 

Polícia Militar, muitas vezes compareci a essas reuniões após terem ocorrido 

chacinas poucos dias antes, inclusive com ampla cobertura dos meios de 

comunicação, o que me fazia acreditar que ocorreriam reclamações de falta de 

segurança. Contudo, nunca presenciei qualquer intervenção que se referisse aos 

altos índices de homicídios, embora convenha reiterar que a região da 73ª Delegacia 

de Polícia costuma estar entre aquelas com maiores taxas de assassinatos da 

região metropolitana83. 

No final de 2012, ocorreu uma reunião cerca de quinze dias após uma 

chacina, com claros indícios de ter sido cometida por policiais-militares84. Perguntei a 

um de meus informantes - um líder comunitário sempre combativo em relação à 

polícia em razão da falta de policiamento e ao mau tratamento dispensado na 

delegacia de polícia - como estava o clima no bairro em razão dos recentes 

acontecimentos, a resposta foi: “- Tem mais é que morrer! Mais de dez horas da 

noite, na rua, fazendo o quê?” A tomar pelos comentários das pessoas que 

costumeiramente vão aos encontros, essa opinião seria reforçada por muitos deles. 

                                            
82 Termo recorrente utilizado pelo atual presidente. 
83 Ver capítulo 2.1. 
84 “Seis são mortos em região em que PM da ROTA sofreu ataque”. (Folha de São Paulo. 27 

jul. 2012. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/56942-seis-sao-mortos-em-

regiao-em-que-pm-da-rota-sofreu-ataque.shtml>. Acessado em 25 out. 2013). 
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Nota-se que uma moral ligada ao trabalho foi acionada para estabelecer um limite 

entre “aqueles que ficam na rua até tarde” – o evento se deu em uma quinta-feira – e 

os “trabalhadores”, divisão essa já trazida por Zaluar (1986; 2002; 2004) e 

reconfigurada em termos da cidade como um “grande bazar” (TELLES, 2011), onde 

tais diferenças não são tão claras assim (MACHADO DA SILVA, 2000, 2004; 

SINHORETTO, 2001; FELTRAN, 2008; TELLES, 2011). Nesta narrativa, para 

acentuar essa separação, a violência foi um recurso legitimado e nenhuma crítica foi 

feita a respeito da possível atuação de policiais-militares, a despeito da postura 

muitas vezes dura do informante em relação a mim e às atividades que eu 

coordenava enquanto Comandante de Companhia. 

Com a preocupação de reconstituir as queixas que eram encaminhadas ao 

CONSEG, pesquisei as atas de reunião arquivadas junto à Coordenadoria Estadual 

dos CONSEG. Encontrei as atas de outubro de 2008 a dezembro de 2011. As atas 

anteriores a isso me parecem terem desaparecido e as posteriores estão em posse 

do atual presidente. Nelas, coletei, sobretudo, as reclamações e o local ao qual se 

referiam. Assim, tentei classificar as intervenções, de forma a poder agrupá-las em 

categorias que permitissem aproximá-las de uma tipologia jurídico-penal ou 

administrativo-municipal, termos esses mais ligados ao tratamento que a violência 

alcança no universo científico. É certo que, inicialmente, tentava demonstrar como, a 

despeito de o CONSEG ser um foro onde a violência a priori deveria ser trazida, ela 

não era -, o que confirmaria minha hipótese de que atos violentos, assim 

classificados sob uma lógica jurídico-estatal dominante, não eram assim 

considerados por aquela população. Sucessivamente, evoluí para a compreensão 

de que, na verdade, trata-se de “diferentes formas de violência85", o que permitiu 

compor como as pessoas do CONSEG interpretam a violência, o que, de forma 

alguma, afasta as hipóteses iniciais do trabalho; ou seja, apesar de toda uma 

configuração violenta presente nos espaços sociais, a primazia das demandas não 

recaía sobre esses fatos, mas sim somente sobre aqueles que desequilibravam suas 

lógicas privadas de sociabilidade. 

                                            
85 Agradeço, nesse sentido, a contribuição de Luiz Antônio Francisco de Souza durante o IV 

Seminário Internacional do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (2013), da Universidade 

Federal de São Carlos.  
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Uma das maiores dificuldades era desagregar as diversas informações 

contidas em uma mesma fala/citação. “O Sr. Antonio pede que na Rua A que a 

ILUME86 troque as lâmpadas do poste porque estão roubando as casas”, ou então, 

“A Sra Joana reclama que a prefeitura não recolhe o lixo da Travessa B, onde as 

pessoas jogam sofás, lixo, um cheiro horrível. As pessoas vão lá para usar drogas e 

algumas fazem sexo”. Em intervenções como as acima, referi-me à “falta de 

iluminação (causando furtos)” ou ao “lixo/uso de entorpecentes/sexo”. As 

classificações eram menos trabalhosas quando, por exemplo, “O Sr. Cabral reclama 

que não tem policiamento na Rua C”, quando classifiquei como “falta de 

policiamento” ou “A Sra Vera reclama de tráfico de drogas na Rua D”, quando, 

então, classifiquei como “Tráfico de Drogas”. Feitas essas classificações iniciais, 

apresento a quantidade de quantas vezes “Lixo/Entulho/Lixão/Poda de árvores” ou 

“Máquinas Caça-Níqueis/Bingo” ou “Falta/Problemas com a rede de esgoto” 

apareciam, isolada ou cumulativamente com outras demandas. Foram, ao todo, 

registradas 233 intervenções, pedidos ou reclamações no período estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
86 ILUME é o órgão da Prefeitura Municipal responsável pela iluminação pública. Todas as 

referências a nomes e ruas, neste parágrafo, são meramente ilustrativas. 
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Tabela 3. Intervenções/Pedidos/Reclamações no CONSEG Jaçanã-Tremembé (out./2008 – 
dez.2012).  

Homicídios 1 1% 

Furtos ou roubos 30 23% 

Tráfico de drogas 24 18% 

Consumo de Drogas ou Álcool 15 11% 

Estupro 0 0% 

Violência doméstica 0 0% 

Desmanche de Veículos/Motos 6 5% 

Máquinas Caça-Níqueis/Bingo 4 3% 

Vandalismo 1 1% 

Perturbação do Sossego 37 28% 

Problemas de trânsito 52 39% 

Lixo/Entulho/Lixão/Poda de árvores 22 17% 

Problemas com adolescentes 3 2% 

Questões administrativas internas 3 2% 

Mau atendimento na 73ªDP 5 4% 

Falta de Policiamento (isoladamente) 15 11% 

Falta de Policiamento associado ao cometimento de delitos 9 7% 

Falta/Problemas com a rede de esgoto 11 8% 

Falta de Iluminação 17 13% 

Má qualidade do serviço de saúde 4 3% 

Fonte: Atas de reunião CONSEG Jaçanã-Tremembé  

Destaco, aqui, uma correlação sempre presente nas falas entre sujeira e 

crime. Era muito corriqueiro as pessoas reportarem lixo/falta de 

iluminação/necessidade de poda de árvores com a ocorrência de delitos. Isso, 

apesar de evidenciar uma possível correlação empírica, contempla, simbolicamente, 

uma tentativa de organizar o mundo social conforme as categorias de limpeza e 

higiene. Mary Douglas, em seu trabalho Pureza e Perigo (1976), analisa como as 

culturas valem-se da noção de impureza para determinar o proibido e o tabu. 

Como se sabe, a sujeira é essencialmente, desordem. Não há 
sujeira absoluta: ela existe aos olhos de quem vê. Se evitamos a sujeira, 
não é por covardia, medo, nem receio ou terror divino. Tampouco nossas 
idéias sobre doença explicam a gama de nosso comportamento no limpar 
ou evitar a sujeira. A sujeira ofende a ordem [grifo meu]. Eliminá-la não é 
um movimento negativo, mas um esforço positivo por organizar o ambiente 
(DOUGLAS, 1976, p. 12). 

Em outro trecho, Mary Douglas substitui o termo ambiente, mais associado às 

condições materiais, por um conceito mais teórico. Em cada uma das culturas 
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analisadas, a autora demonstra como atitudes, lugares e até vestimentas que se 

associassem, de alguma forma, à noção de desacordo com as regras sociais, 

recebiam também o rótulo de impuras e sujas, o que implica dizer que 

a reflexão sobre a sujeira envolve reflexão sobre a relação entre a 
ordem e a desordem [grifo meu], ser e não-ser, forma e não-forma, vida e 
morte (DOUGLAS, 1976, p. 16). 

É preciso dizer que a associação crimes/sujeira não se dá sem uma 

correlação constatável. De fato, os lugares citados pelas pessoas têm lixo, esgoto a 

céu aberto, terrenos baldios ou falta de iluminação. O que trago aqui são as razões 

pelas quais as associações são trazidas nas falas. Parece-me uma tentativa de 

atribuir algum sentido moralmente negativo para o crime, já que, sob a ótica das 

moralidades presentes na região, para as quais a violência é um recurso legítimo, 

falta à ideia de crime o conteúdo de desordem, que só adquire esse status na 

medida em que é associado à sujeira. É preciso lembrar também que as falas têm 

um destino, no caso os agentes públicos. Com a associação de duas demandas 

para um mesmo local, o reclamante consegue atrair maior atenção do poder público, 

o que, de toda sorte, dentro do horizonte teórico de Mary Douglas, confere maior 

significância para a demanda, inclusive para esses mesmos agentes estatais – não 

é só o tráfico/furto/roubo e o lixo/falta de iluminação/esgoto, mas categorias que se 

somam e dizem: “ali tem uma coisa errada”.  

A categoria “Problemas de trânsito” foi a que mais reuniu reclamações (52, o 

que equivale a 39%), seguida de “Perturbação do Sossego” (37, equivalente a 28%), 

seguida de “Furtos ou Roubos” (30, ou 23%). As categorias criminais por excelência 

(homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas) estão presentes em 42% das falas 

dos integrantes do CONSEG, enquanto que as categorias ligadas à “desordem 

urbana” (“perturbação do sossego”, “problemas de trânsito” e 

“lixo/entulhos/lixão/poda de árvores”) se fazem presentes em 83% delas. Na prática, 

as autoridades policiais são menos acionadas, pelos presentes às reuniões, que os 

representantes da SABESP, CET, Empresas de Ônibus e, sobretudo, Subprefeitura. 
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Gráfico 1. Intervenções/Pedidos/Reclamações no CONSEG Jaçanã-Tremembé 

(out./2008 – dez.2012). 

 

Fonte: Atas de reunião CONSEG Jaçanã-Tremembé. Secretaria Estadual de Segurança 
Pública 

A primeira hipótese para explicar os baixos números de denúncias ligadas 

aos aspectos criminais é o medo de represálias, tal qual defendeu Ana Paula 

Galdeano Cruz (2009) em sua tese de doutoramento. 

Como indicam vários trabalhos de campo em favelas do Rio de 
Janeiro e na classe popular em São Paulo, os moradores de áreas violentas 
são reféns tanto da polícia (Caldeira, 2000 e Zaluar, 2004) quanto dos 
traficantes (Zaluar, 2004). Em Sapopemba, onde casas de classe média 
operária e as favelas são muito próximas, o tráfico e os “acertos” entre 
policiais e bandidos eram bem conhecidos (Cruz, 2009, p. 132). 

Reforçam essa hipótese algumas posturas dos presentes, incentivadas por 

ambos presidentes, de que as denúncias, sobretudo ligadas a tráfico de drogas, 

fossem dirigidas particularmente aos representantes da polícia. Eu mesmo fui 

procurado, ao término das reuniões, em separado, enquanto comandante de 
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companhia, por pessoas que faziam suas denúncias; entretanto, em cerca vinte e 

cinco reuniões em que estive presente, isso ocorreu por volta de três ou quatro 

vezes. 

Outra explicação é de que os conflitos sociais são regulados pelo PCC 

(Feltran, 2008; 2011), razão pela qual as pessoas procurariam o Estado em 

assuntos em que o PCC não teria como atuar, tais como iluminação pública ou 

questões viárias. Entretanto, um dos temas que mais possui reclamações é a 

perturbação do sossego, geralmente relativas a bares e a bailes funk, espaços em 

que uma regulação privada da vida pública teria efeitos consideráveis. 

Na verdade, acredito que os temas tratados no CONSEG, inclusive os crimes, 

não têm a pretensão de promover um ambiente menos marcado pela violência, mas 

menos ameaçador para as lógicas de sobrevivência, onde vale a primazia do 

“mundo privado” sobre a esfera pública. Assim, as falas contra o tráfico de drogas 

não se davam contra o tráfico em si, mas porque “eles ficam na frente da minha 

casa” ou “ninguém aguenta aquele cheiro”. Os bailes funk ou “pancadões”, sobre os 

quais assistimos a um crescimento substantivo de reclamações, são alvos de 

queixas porque “ninguém consegue dormir”, “a bagunça é de quinta a domingo” ou 

“eles fecham a rua e não dá pra entrar em casa”. Nelas se encontra uma primazia da 

esfera privada sobre a esfera pública, o que informa, diretamente, a noção de 

violência dessas comunidades. Essa visão, em termos semelhantes, é também 

compartilhada por Cruz (2009), a despeito de sua opinião trazida em parágrafos 

anteriores. 

Outra constatação importante é que a “violência”, na visão da 
população de qualquer classe social, não se limita aos atos criminais. Como 
já foi apontado por estudiosos da área, “nem todo fenômeno socialmente 
percebido como violento é categorizado como crime (Adorno, 2002: 88) e é 
a “percepção do limite da perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai 
caracterizar um ato como violento, percepção esta que varia cultural e 
historicamente” (Zaluar, 1999a: 28). Como aponta Misse (1999), a 
criminalidade urbana não se confunde com a “violência urbana” que, longe 
de ser um conceito, é um objeto a ser analisado (CRUZ, 2009, p. 141). 

Certa vez, uma moradora reclamava das más condições de saneamento 

público da rua onde reside. Depois de prolongado retrato da água podre que 

escorria na via, emendou: “- E também tem muito tráfico lá”. O que se ouviu foram 

alguns risos contidos, desdenhosos, como que lhe dizendo que, ao contrário da 
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questão do esgoto, quanto ao tráfico não haveria o que fazer. Violência, não é aquilo 

que produz dano, mas aquilo que afeta a normalidade das relações sociais. Da 

mesma forma, Luiz Antonio Machado da Silva e Márcia Pereira Leite, em seu artigo, 

Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas 

(2007), ao analisar como as pessoas avaliam o papel da polícia, descrevem que um 

dos aspectos pelos quais o policial recebe um julgamento pior ao do traficante nas 

favelas cariocas é em razão da ruptura que a ação policial representa nas suas 

vidas, e não pelos atos violentos em si: a “ética” do traficante não é tão danosa 

quanto a do policial em razão de sua previsibilidade. 

[...] a proximidade forçada abre certo espaço, ainda que limitado, 
para algumas tentativas de controle ou redução dos efeitos da violência dos 
traficantes (quase sempre nas interações face a face). Com isso, surge a 
possibilidade de diminuir a imprevisibilidade [grifo nosso] da atuação dos 
traficantes por intermédio de um “cálculo” dos riscos derivados da presença 
forçada dos traficantes no mesmo território em que vivem os moradores 
comuns (MACHADO DA SILVA e LEITE, 2007, p. 571-572)). 

Uma conclusão geral sobre as críticas à violência policial pode ser 
resumida da seguinte maneira. Elas denunciam a violência, mas estão 
referidas a outro problema: a quebra das rotinas. [...] O problema criticado é, 
antes, o desrespeito às diferenças e hierarquias internas que constituem a 
versão local da ordem social (2007, pp. 573-574). 

Assim, concluo que as dinâmicas do CONSEG Jaçanã-Tremembé reforçam a 

tese de que a construção social da violência não se dá conforme os pressupostos 

normativos da instância institucional-legal, em razão de que os sentidos da 

“violência” são distintos para o Estado e para as pessoas que comparecem às suas 

reuniões. A forma pela qual as pessoas se apropriaram do CONSEG, demandando 

as questões que afetam suas vidas domésticas – “cheiro de maconha na minha 

casa”, “problemas com trânsito” ou “perturbação de sossego” - e não aquelas que 

relacionem com crimes, sobretudo os graves, tão presentes naquele território, 

indicam que “violência” é o que afeta o mundo das relações domésticas, e não o ato 

em si, o que se traduz em uma perda de legitimidade tanto do CONSEG quanto do 

próprio Estado em ser uma instância capaz de prover segurança pública. Esse 

distanciamento entre sociedade e Estado indica que as questões de segurança 

sejam canalizadas, assim, para outras esferas também privadas de resolução de 

conflitos, como o PCC ou grupos de extermínio, que vão ser capazes de atender ou 
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“resolver” os problemas que incidem sobre o ambiente doméstico87, o que, por sua 

vez, legitima a ação de tais grupos criminosos. 

5.3 Quando o tráfico traz a ordem 

Também simbolicamente relevante foi a visita de uma senhora, de cerca de 

sessenta anos, feita a mim na sede da Companhia. Ela me narrou que os policiais 

militares, de maneira recorrente, abordavam os traficantes de sua rua. Confirmei a 

ela que estávamos de fato intensificando nossa atuação naquela rua, em razão 

principalmente, da quantidade de denúncias anônimas88 que lá existiam. Esperava, 

da parte dela, talvez um elogio ou até mesmo uma queixa contra policiais; na 

verdade, ela veio pedir para que parássemos as abordagens: quando a polícia não 

intervinha, o tráfico ocorria só na frente da casa “deles” e não trazia transtorno aos 

demais moradores; agora, na tentativa de esconder as drogas e dissimularem a si 

mesmos, eles as escondiam em caixas de energia – aquela na qual o serviço de 

distribuição de energia elétrica faz a medição do consumo, geralmente localizadas 

fora das casas – saídas de canos d’água, telhados, além de eles próprios estarem 

por toda a rua, incomodando os moradores. Respondi-lhe que, infelizmente, não 

havia outra forma de atuar contra o tráfico, em que pese saber que a pretensa 

“ordem pública” por mim pretendida, na condição de agente da lei, não lhe traria 

qualquer paz. Também não haveria muito que se pudesse fazer além das 

abordagens rotineiras aos traficantes já conhecidos de todos. Confesso que senti, no 

fundo, um misto de constrangimento e abandono. 

5.4 Como o mundo do crime trouxe a “paz” 

                                            
87 Preferimos utilizar o termo doméstico a privado, pelo fato de que o primeiro refira-se mais 

ao ambiente onde se constroem as relações familiares e o segundo – o privado – relacione-se à 

noção de indivíduo. No capítulo 5.6, discuto como a noção de família, portanto do doméstico, 

sobrepõe-se ao indivíduo, portanto do privado, na legitimação da violência em Furnas-Tremembé.  
88 Essas denúncias anônimas chegavam à companhia via “Disque-Denúncia”, serviço 

promovido pela Secretaria de Segurança Pública, que recebe, via telefone, denúncias por parte da 

população. Elas são lançadas em formulário próprio e distribuídas aos órgãos competentes. 

Recebíamos cerca de 50 ao mês. 
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Transcrevo a seguir a entrevista com a diretora de escola com a qual estive 

quando trabalhava em Furnas-Tremembé e que, de plano, dispensou minha 

presença sob o argumento de que o tráfico de drogas garantia à sua escola a 

segurança necessária. Ao retomar essa narrativa junto à referida diretora, foi 

possível recompor o trajeto em que o tráfico de drogas e o PCC conseguiram 

estabelecer, a partir de 2007, ao menos naquela escola, uma ordem – que em nada 

desconsidera o poder estatal – que culminaram na sutil repulsa a um agente que 

não estivesse – ainda – envolvido naquelas lógicas, no caso, eu.   

Ela já não mais trabalha naquela escola. Preferiu ir cuidar dos “pequenininhos”. 

Agora é diretora de uma escola de ensino fundamental, não tão distante dali. 

Segundo ela, as coisas começaram a ficar piores a partir de 2011; ela já não sentia 

“respeito” por parte dos alunos em relação a ela. Foi lá que ela me recebeu. 

Eloquente e despojada, não se opôs à utilização do gravador. Preferimos apresentar 

sua narrativa em bloco único, de modo a permitir que as trajetórias não fossem 

interrompidas. De início, lembrei-a de como foi nosso primeiro contato, quando eu 

lhe fiz uma visita, fardado, para apresentar-me como comandante de policiamento 

local. Ela, então, passou a narrar sua experiência como diretora daquela escola e as 

razões pelas quais preferia guardar certa distância em relação à Polícia Militar. 

“- Toda semana eu ia duas três vezes por semana para fazer ocorrência na 

73DP. Eu já tava chegando no meu limite.”  

Sua escola era constantemente vítima de furtos no período noturno. Os 

criminosos estravam na escola arrombando as portas ou destruindo as paredes. 

Levavam computadores, faziam comida e destruíam o que havia. A seguir, ela passa 

a narrar um acontecimento que iria representar uma considerável mudança. 

 “- Na manhã seguinte: - ‘Tia, ainda bem que eu não dei o sinal hoje. Eles 

deixaram o gás aberto. Entraram na escola, fizeram café, comeram ‘nuggets’, 

assaram os ‘nuggets’, tá, na madrugada e deixaram o gás aberto’ [pausa]’. Isso não 

pode continuar. Alguma coisa tem que ser feita. Na hora eu falei pra minha 

funcionaria: ‘imprime uns convites que eu quero hoje, hoje, aqui na escola nós 

vamos fazer uma reunião eu quero ... quem é mais alto da Polícia Militar’? Eu 

queria... ah é o major, olha eu não sei, eu quero ele aqui, eu não tô perguntando se 

ele pode vir, eu quero ele aqui, eu quero um bombeiro pra falar pra comunidade o 

que ia acontecer com a escola se a escola explodisse. Eu não tô convidando meu 
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dirigente, tô convocando’, olha, eu tava lôca, eu tava completamente louca. Pedi 

para minhas funcionárias fazerem uns bilhetinhos, peguei lata de merenda, com 

colher na mão... de sair batendo lata no meio da rua, e fazendo convite para a 

comunidade estar na escola, eu queria a comunidade na escola, eu não queria só 

pais e mães de alunos, eu queria o entorno, porque têm casas boas, gente de bens 

ali também, eu queria todo o pessoal da comunidade. ‘Eu quero uma base da Policia 

Militar nessa praça. A comunidade vai construir. Ah vai, agora sai’. Chamei o pai da 

comunidade que tinha doado os terrenos para a escola. Sabe assim, os líderes de 

comunidade, do Sobradinho, do Flor de Maio, do Felicidade, eu chamei todo mundo, 

eu fiz uma revolução. 

- Quando foi isso ai? 

- Eu saí de lá em 2011, deixa eu ver, deixa eu fazer as contas ... em 2007, por 

aí, mais ou menos, eu não vou precisar. Por que depois disso eu tive paz. Aí nisso, 

não veio o major, mas veio o capitão Walter que respondia – ‘olha ele não pôde vir, 

mas me mandou, mandou uma base da Policia Militar, vai mandá’. Ele veio antes, 

respondeu por isso, eu não queria falar com gente pequena, eu queira gente grande, 

eu tava muito brava. A comunidade não podia viver, a comunidade não tinha 

sossego, eles entravam na escola, eles urinavam nos monitores, eles faziam cocô 

pela escola, ejaculavam pelas mesas (nas nossas mesas1!), assim, era uma coisa 

horrorosa o que a gente vivenci[a]. Nós não tínhamos mais condições de viver 

daquele jeito. Aí eu falei ‘eu quero gente grande, acho que só mexendo com gente 

grande’. Aí o capitão veio, calmo, (o capitão Walter é muito calmo, né). Aí ele veio, 

eles vieram. Antes de começar a reunião... 

- Veio a Polícia Militar? 

- Veio, trouxeram uma base. 

- Vieram outros atores? 

- Vieram também, veio também um outro grandão, brancão da polícia também 

junto com o capitão Walter. Nossa, puseram uma base da Polícia Militar na porta da 

escola e foi uma revolução. Veio bombeiro... 

- O dirigente veio? 

- Veio a supervisora e a assessora do dirigente no dia da reunião, né, ele tinha 

uma reunião naquele dia ele não pôde vir. 

- Polícia Civil? 
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- Civil eu não chamei, não lembro de ter chamado na época, e os líderes de 

comunidade... 

- Também vieram? 

- Vieram, nossa, fizemos uma mesa imensa assim lá na frente. Aí o bombeiro 

explicou se tivesse... os botijões, lá, são aqueles cilindros, o que iria acontecer em 

trinta quilômetros de distância, porque se aquilo explodisse, o que... com... quais 

seriam os abalos da comunidade... sabe, então assim, foi feita toda uma orientação. 

O pátio lotou que não cabia mais gente. Então, assim, houve toda uma explicação, 

então o pessoal da comunidade propôs-se a fazer, a construir essa base da polícia 

lá na praça. Porém [em tom menos empolgado], antes do início da reunião... que 

que aconteceu...vieram “- dona [...], pelo amor de deus” – a funcionária, antes da 

polícia chegar, a base e tudo – “o estacionamento tá cheio. Tá aqui o Paletó, tá não 

sei o que, tá a Gaúcha, tá não sei quem.” Falei “quem é esse povo? Eu não sei o 

quê é quem é esse povo?” “Ah, é o dono da boca lá do Felicidade, dono da boca de 

não sei quem... ó, o cara lá do PCC tá ali”.  

- No mesmo dia? 

- No mesmo dia antes de começar a reunião, porque eles já tinham pegado o 

panfleto na mão. ‘- Eles querem falar com a senhora’. Falei ‘- ah, tô morta; polícia 

não chegou ainda, tô morta. Bom, vô atende né, o que eu vou fazer.’ Aí entraram na 

minha sala. Ficou todo mundo em pé assim [mostra], bracinhos cruzados, olhando 

pra mim. 

- Esse Paletó é antigo hein? 

- Parece que ele foi queimado agora há pouco tempo. Falaram... 

- Esse cara é de Guarulhos... 

- É, porque ele fica mais naquela região do Doze89, que é próximo ali a 

Guarulhos. Então, o senhor vê, eu conhecia tudo (risos). Aí eles vieram. Entrou na 

sala. ‘- É o seguinte, nós tamo sabendo que a senhora então vai mandá construí 

uma base da polícia militar aqui na praça?’ Falei “- não vô mandá. Não tenho poder 

pra mandá. Mas nós vamos sugerir.’ ‘- Mas a senhora vai atrapalhar nosso negócio.’ 

Falei [em tom baixo] ‘- vô filho? Então vô te falá um negócio. A aranha vive de tecer 

sua teia, eu [ênfase] vivo de administrar essa escola. É daqui que eu tiro meu 

                                            
89 Referindo-se à Favela do Doze, localizada na divisa entre São Paulo e Guarulhos. 
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sustento pra minha família. Do que você vive, não me interessa... do que vocês 

vivem [apontando com o dedo indicador, como se fosse para todos os presentes na 

sala] não me interessa. Eu respeito. Só que vocês estão entrando no meu ambiente’. 

‘- Mas não somos nós’. ‘- Não quem, meu filho, que tá entrando aqui no nosso 

ambiente? Olha, um dia faz isso, noutro dia não sei o quê, noutro dia me roubam, 

pô, eu não tenho mais computador, eu não tenho impressora, eu não tenho sossego 

de comprar nada... os filhos de vocês, a sua sobrinha não estuda aqui comigo?’, que 

é a Gaúcha. ‘- Sim.’ ‘- Então, sua sobrinha estuda aqui comigo, sua sobrinha tá 

sendo prejudicada, porque eu ponho material na escola, você... [breve pausa] 

entram aqui e roubam. E eu quem sou responsável por tudo isso e sou cobrada lá 

de cima.’ ‘- A senhora fica calma [tentando imitar as vozes dos demais presentes], 

porque nós vamo resolver esse problema.’ ‘- Olha, se vocês vão ou não, meu filho, 

não sei, mas que eu vou fazer essa reunião eu vou. Agora, se tudo pará, não tem 

porque a gente continua. Por mim...’ ‘- A senhora fica calma nós vamo resolvê essa 

questão.’ ‘- Olha, não sei, alguma coisa tem que ser feita, e o que eu posso fazê, 

administrativamente falando é isso, pedir para as autoridades... uma base, a polícia 

mais intensiva aqui.’ ‘- Mas atrapalha o nosso negócio.’ ‘- Bom, eu não posso fazer 

nada, a reunião está marcada.’ ‘- Não, tudo bem, a senhora tem razão, a senhora tá 

certa, a senhora tá certa. ‘Mbora gente.’ Porque eles não queriam pegar a polícia lá 

dentro, né, porque tinha gente marcada que não podia tá ali, né. Foram embora. 

Quando o capitão chegou, logo em seguida o capitão chegou, eu tava sentada, eu 

não conseguia sair da cadeira de tão nervosa, falei ‘- capitão, e agora, pelo amor de 

Deus, eles vão metralhá.’ ‘- Não, fica fria. Fica fria que não vai acontecê nada. Eles 

não vão vir aqui com esse monte de polícia. Calma, pode ficar calma.’ Realmente 

fizemos a reunião, transcorreu tudo normalmente, os pais falaram, comunidade falou 

bele[za], acabou a reunião. 

- Você falou pra comunidade dessa conversa? Só pro [Capitão] Walter? 

- Nããõ! Só pro Walter. Ah mais [como se o Walter houvesse lhe perguntado 

sobre as características dos criminosos]. Se você me perguntar a cor do olho de 

alguém aqui eu não sei porque eu tava tão nervosa. Era uma situação complicada ali 

a minha. Eu tava eu e a minha vice [diretora] em pé aqui. Gente, eles são tudo 

bandido, eles não têm o que perdê, né, aí tá. Eu peguei, acabou a reunião, tá, 

fechamos a escola, fomo embora, o capitão Walter intensificou ... Eu lembro que, 
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logo em seguida, tinha um feriado que era Sete de Setembro, o Walter colocou uma 

polícia na escola, assim, colocou um comando lá assim pra ficar 24 horas por causa 

que era feriado, era o chá deles, né.  Na semana, nós ficamo sabendo que morreu 

cinco. 

- Cinco? 

- Cinco. Chacina, já é considerada chacina. Naquela semana. Lamberam cinco. 

Falaram ‘- ô dona, se viu que morreram cinco?’ ‘- Não sei e não quero nem sabê! 

Quero nem sabê o que aconteceu’ porque eu não queria me envolvê. Morreu cinco. 

NUNCA MAIS MEXERAM NA ESCOLA. [pausa prolongada, mexe em uns papéis]. 

Entendeu? Depois, parece que o Paletó morreu, a Gaúcha também acho que foi 

embora.  

Aí já era em 2011. Aí eles começaram a roubar fio. Aí nisso veio um aí e disse: 

‘- tem alguém roubando fio aqui na região.’ ‘- Então, e agora o quê que eu faço? Tão 

roubando fio aqui da escola.’ ‘- É, mas eles tão até assaltando as tiazinha que saem 

da igreja. Isso não pode acontecê. A tiazinha sai da igreja e eles tão assaltando. Não 

é a gente nossa, viu.’ Eles vinham lá me dá satisfação. 

- O Paletó, a Gaúcha...? 

- Alguém a mando deles, não eles. Eles, eu nunca mais vi. Eles mandavam, 

porque tem os olheiro deles lá. Aí eu sei que também acabaram lá... Inclusive nessa 

época que eles tavam roubando fio da escola, morreu um aluno da escola na praça. 

Veio a mãe, com o atestado de óbito do menino e falei ‘- nossa, será que tem 

alguma relação?’ A gente não sabe se tem relação também porque a gente não se 

aprofundava nisso, mas teve. 

Em 2010, teve um caso lá na escola que foi muito interessante. Os meninos 

brigaram fora da escola. Briga, treta deles. Só que aí eles resolveram que o negócio 

[era] dentro da escola. E um deles entrou armado dentro da escola, que a gente veio 

saber disso através dos colegas, né. Um deles entrou armado e quebrou o nariz do 

menino e esse menino que teve o nariz quebrado era sobrinho do chefe do PCC. 

Sobrinho, mesmo, assim, chegadão. E quando nós chamamos os pais, me 

chamaram na minha casa, eu fui pra escola, aquela confusão toda, né, aí foi o 

pessoal da ROTA [Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar]... acho que era a 

ROTA...desceu lá um polícia. Quando o polícia desceu do carro... era um grandão... 

diz que todo mundo na região tinha muito medo dele. 
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- A polícia foi lá por causa dessa briga? 

- Dessa briga. Eu chamei a polícia. Falaram que tinha arma. Só que eles 

passaram a arma pra fora, o outro pulou o muro e foi embora. Aquela coisa que você 

não pegou ninguém armado. E eu com m...[edo], preocupada porque o menino 

atingido... que quebrou mesmo o nariz do menino...o menino, né, veio do lado assim 

[referindo-se ao nariz] ... Foi na 73, ele não quis lavrar o boletim de ocorrência, tudo 

bem. Aí foi lá aquela confusão de polícia que tem que fazê, ele não queria fazê, não 

queria denunciá, não queria fala quem foi, pá-pá-pá. No outro dia, encostou um 

carro lá na porta da escola, e falou assim ‘- eu quero saber o que aconteceu aqui.’ 

Eu: ‘como assim, quem é o senhor? Boa tarde, senta por favor.’ ‘- Não, porque é o 

seguinte, tô sabendo que aqui ontem teve uma confusão né?’ Falei ‘- é, teve. Um 

menino bateu no outro e brigaram, mas isso é briga de colegas’ eu dando uma, né.  

‘- Não, não, isso aqui é território neutro. Aqui não é pra acontecê nada, eles já 

sabem que aqui não é prá acontecê nada.’ 

- ‘Aqui’, dentro da escola? 

- ‘Isso aqui é território neutro. Aqui não é pra acontecê nada. A senhora sabe 

quem tava armado aqui?’ Falei: ‘- nããão. Não tinha ninguém armado [ironia]’. ‘- Mas 

a gente sabe, tá bom. A senhora fez o que tá certo. A senhora fez tudo certo. Tá 

tudo certo viu, autoridade’. Eles me chamavam de autoridade. ‘- Tá tudo certo, mas 

nós vamo resolver isso rapidinho’. Aí, eu sei que parece-me que o menino que bateu 

no outro ficou uns quinze, vinte dias sem aparecê na escola. Levaram ele lá 

praquele Núcleo do Engordador90 lá, não sei, e deram uma surra nesse menino, 

porque não era pra fazê isso dentro da escola. Ele ficou “largado”. Escola é território 

neutro. Poderia fazer em qualquer lugar da comunidade, menos lá. Por que é assim, 

se a escola começar a chamar a atenção, a polícia vem. E eles não querem a polícia 

lá. 

- Depois, esse menino que apanhou, voltou para a escola? 

- Voltou, se formou, terminou o terceiro ano do ensino médio, tudo bonitinho, e 

também o outro [agressor]. Normal. 

Passa a narrar um furto, ocorrido em 2011, no qual, à noite, criminosos 

entraram na escola e tentaram levar equipamentos de informática. 

                                            
90 Núcleo do Engordador é um núcleo florestal pertencente ao Parque Estadual da Cantareira. 
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- Isso aqui [mostra as fotos do furto dos equipamentos] é coisa de quem vai 

montar uma ‘lan house’. Porque foi tudo muito bem feito. Nada foi tirado assim, 

porque das outras vezes sobrava cabo pelo meio do caminho, eles levavam a CPU... 

você percebia que tinha ficado cabo, tinha cortado, quebrado, eles não sabia tirá 

eles cortava. Então era uma coisa bem de vândalo, bem de moleque, que é por 

causa de uma pedra. Esse não. Esse foi uma coisa o-r-g-a-n-i-z-a-d-a. Organizada. 

Foi diferente.  

- E desse aí, você fez queixa no 73DP? 

- Siiiiiiiim.  

- Os caras do movimento vieram conversar com você? 

- Não, não. Aí não vieram não. Não vieram mais... eu já tava quase saindo de 

lá. Eles não vieram mais, eu também não revolucionei. Aqui não vai adiantar mexê.  

- Você disse que havia roubos desde 2003. Só em 2007... 

- Demorou, só em 2007. Aí eu não aguentava mais. “- Eu vou sair para rua 

agora”. 

- Até então, essas pessoas que apareceram em 2007 eram apenas nomes? 

Eram desconhecidos? 

- Nomes. E assim: dentro da escola eu não tinha problema. Período letivo, 

normal. Nenhum carro foi roubado ali na porta da escola. Até a data que eu fiquei lá 

em 2011. Nenhum professor assaltado. Olha que os professores ficavam na ... ali no 

ponto de ônibus, até às onze e meia porque saía às onze, os alunos ficavam juntos. 

Nunca foram assaltados. Nada. Pra não dizer que não, uma vez a minha vice 

diretora teve o carro roubado, ali em Furnas. Ela tava indo pra escola, motoqueiro 

parou, pôs a arma na cabeça dela. Mas aquilo foi vingança, porque nós colocamos 

pra fora um mano de dentro da escola, vazamo com ele lá de dentro. E aí foi uma 

vingança. Mas não fizeram nada com ela, nada. Roubaram o carro dela. Ponto. Só. 

E nem na porta da escola foi. Foi no caminho que ela fazia pra ir até lá. Foi só. 

Violência dentro da escola a gente não tinha. O problema é o entorno. 

- E a polícia militar, te deu um retorno quanto a essa base? 

- Nunca mais falaram nada. Porque eu fiquei quieta, eu não pedi. No dia da 

reunião, o pessoal da comunidade: eu dou o tijolo, eu dou tantos sacos de cimento, 

eu dou o não sei o quê. Aí os pais da comunidade falavam assim: ‘- nós vamo vir 

aqui no final de semana fazê’. “- Tá, então vou deixar a critério de vocês, a 
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comunidade quem vai fazer’. Eles também não se mobilizaram. Por que você acha 

que esse povo da comunidade...? Eles também tão de certa forma envolvidos com 

eles, amedrontados por eles. 

Passa a narrar um acontecimento que determinou sua saída da escola. Foi 

quando interveio em uma briga de duas garotas. Uma delas, armada, aguardava a 

saída da desafeta. Por essa razão, foi severamente ameaçada pela adolescente. A 

entrevistada havia chamado a Ronda Escolar da PM, que não chegou a tempo de 

presenciar a cena.  

- Depois até me desculpei com os meninos. A Ronda sempre foi muito parceira. 

Se eu falar um “A” da Polícia Militar – isso não é porque tá na sua frente não – eu 

não tenho o que reclamar. Todas as vezes que eu precisei sempre fui atendida. 

Mas, quando eles chegaram, eu tava tão brava, eu explodi: “agora que vocês 

chegaram, se eu tivesse que morrê, tinha morrido! 

- Você foi diretora lá e é diretora aqui, mas você falou que morava em [um 

bairro conhecido na região, mais centralizado e de classe média-alta]. Acredito que 

sua convivência não era ligada ao [referindo-me ao bairro em que ela trabalhava, 

próximo a Furnas]... 

- Nada. 

- Você sente uma diferente muito grande entre o ambiente seu pessoal e 

enquanto diretora de escola? São mundos diferentes ou não é tão diferente assim? 

- Ah, Senhor... então, agora eu percebo mais isso. Agora são três ambientes 

que eu posso comparar: o ambiente lá onde eu morava, porque agora tô morando 

aqui no [...], que é um lugar que, a gente sabe, tem a bica ali de baixo, a boca ali de 

cima. Lá, apesar de tudo e de toda essa violência que a gente vivia, eu sentia, 

assim, aquelas pessoas respeitavam ainda a autoridade, né, a “deretora”, eles 

falavam que não era diretora, os professores, eles viam, eles enxergavam, na escola 

um modo de mudar de vida. As coisas ficaram mais perigosas, respeito, medo. Em 

2010, 2011, eu tinha que me impor demais, a comunidade já estava diferente. Eles 

já não estavam enxergando na escola o que eles enxergavam antes: uma forma de 

mudar de vida. Eles já estavam olhando pra você de forma diferente, já não tinham 

mais medo...não é medo, um respeito mesmo, sabe, então, essa diferença eu notei 

muito. 
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Ao final, gravador desligado, perguntei-lhe: “Onde era mais violento: Furnas ou 

[o local onde ela residia]? 

-“Sinceramente? P... [onde residia].” Narra que, no condomínio onde mora 

havia furtos diários de veículos na rua e no próprio condomínio. Conta, também, que 

um adolescente, filho de policial, era usuário de drogas e fazia uso dentro do 

condomínio, o que perturbava a paz daquela comunidade.  

 

“A escola é território neutro” foi uma frase muito enfatizada pela entrevistada. 

Pareceu-me representar que era um ambiente onde as lógicas da violência não 

deveriam interferir, onde os códigos que orientam a vida e a morte daquela 

população deveriam ficar afastados. Isso por duas razões: uma porque os 

criminosos não seriam capazes de dispor de seu instrumental – sobretudo armas – 

para fazerem valer sua autoridade lá dentro. Filhos, sobrinhos e os próprios 

traficantes se encontravam naquele ambiente. Levar para a escola as armas e as 

disputas pelo controle dos pontos de venda de drogas seria alimentar uma espiral de 

vingança e, também, atrairia a atenção da polícia, o que constitui a segunda razão. 

Lembro-me que as escolas eram o melhor alerta para quando fossem ocorrer 

manifestações violentas ou ataques do PCC. As mães, já alertadas pelos 

criminosos, corriam retirar seus filhos da escola antes do fim das aulas.  

Não se pode enfrentar o Estado, que reúne recursos para “atrapalhar o 

negócio”. Melhor é transitar entre a lógica estatal e o mundo da violência, garantindo 

um quantum mínimo de paz social. No fundo, o traficante, a diretora e os policiais 

compõem esse quadro, constituindo um grande caldo social em que a “sociabilidade 

violenta” se constrói. Admitir, por parte da diretora, por parte do Estado – afinal, ao 

que me parece, ninguém foi preso – e por parte da sociedade que cinco fossem 

mortos para o fim dos furtos na escola dão a tônica de que o fato não é violento para 

todo esse arranjo, mas um recurso instrumental para todos. 

5.5 A denúncia e o roubo a banco 

A experiência narrada no capítulo 4 sobre o policial que trouxe que seu local 

de trabalho seria roubado, foi também retomada na tentativa de recompor, de forma 

mais qualificada, o dado memorial. À exceção do bom relacionamento que nós 
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temos, em nada a entrevista realizada se assemelha com o contato havido em 2010, 

sobretudo devido às mudanças da minha posição, pois deixei de ser seu superior 

funcional. Assim como em outras entradas no campo, deixaram de existir as razões 

pelas quais as pessoas me procuravam para traçar suas estratégias em suas 

sobrevivências. Não foi diferente com o policial. Se, por um lado, uma distância 

maior se estabeleceu entre mim e ele, por outro lado, novos dados etnográficos 

surgiram, que permitiram rever minha própria lembrança sobre o fato, o que, por sua 

vez, permitiu ampliar nossa compreensão sobre os trânsitos dos indivíduos entre as 

esferas institucional-legal e as lógicas do crime. 

Os serviços de segurança privada fora do horário de serviço são uma prática 

muito corriqueira entre os policiais-militares, sobretudo dentre os escalões 

subordinados. Para isso, contribuiu uma lógica de baixos salários, mas também um 

mercado em expansão por segurança privada. Para alcançar os policiais 

interessados em realizar esse serviço extra, uma rede de contatos, onde policiais, 

mais bem empregados e com posições superioras em seus “bicos”, angariam outros 

policiais, de sua confiança91. Nessa rede, entra nosso policial entrevistado. 

Pedro92 era um policial muito respeitado. Experiente, calmo e extremamente 

disciplinado, muitas vezes era chamado por superiores e pares para ocorrências que 

exigiam maior paciência e uma maior capacidade de comunicação. Pedro, de fato, 

reunia as qualidades de um bom policial, mas sua ascendência junto aos pares 

provinha do fato de sua posição no mercado de segurança privada, o que lhe 

permitia convidar alguns policiais. E, na medida em que um policial chama outros 

para o mesmo “bico”, de alguma forma torna-se responsável pela boa ordem das 

coisas: responsabilidade no serviço, negociação de salários e condições de 

segurança. 

Foi nesse contexto que Pedro, policial da minha Companhia de Policiamento, 

veio até mim, por volta das oito horas da noite, após seu turno de serviço. Eu 

costumava acompanhar a troca dos turnos de serviço – que se faziam às sete horas. 

Era o momento em que eu podia conversar com os policiais sobre as ocorrências do 

                                            
91 A “atividade extracorporação” de segurança é proibida pelo Regulamento Disciplinar 

conforme art. 8º, inciso I e art. 13, n. 26, da Lei Complementar n. 893, de 09 de março de 2001. 
92 Nome fictício. 
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dia, verificar como eles passavam as novidades do serviço para as equipes do 

noturno que iam assumir o plantão e, de forma geral, ter um contato mais próximo 

com eles. Pedro era um daqueles com quem eu costumava conversar. Por sua 

experiência e ascendência, era um bom interlocutor. O diálogo que reproduzo abaixo 

são dados de memória o que, por razões óbvias, são inexatos. Adotei expor em 

formato de diálogo para facilitar a compreensão. Nessa ocasião, seu contato 

assumiu um tom solene e preocupado. 

“- Capitão, o que a PM pode fazer contra uma denúncia de roubo de caixa 

eletrônico?” 

“- Por quê”? 

“- Não, é que eu faço um bico no Mercado [localizado na região de Furnas] e 

os ladrões me procuraram e disseram: ‘olha, nós vamos ‘fazer’ o caixa eletrônico do 

mercado onde você trabalha. Nós vamos avisar o dia. Acho melhor você não estar 

no dia. Pode ser pior pra você.’ Então Capitão, a PM pode fazer alguma coisa? O 

que eu faço? “ 

Vale lembrar que furtar um caixa-eletrônico implica no uso de fuzis por 

criminosos que ficam na proteção do grupo que faz a subtração em si, além de uso 

de explosivos, maçaricos ou dispositivos eletrônicos. São envolvidos cerca de dez 

criminosos. São elevados os níveis de violência, haja vista as ocasiões em que a 

polícia deparou-se com a ocorrência desse crime, as quais colecionam tiros e 

mortes. 

Responder à questão de Pedro exigia cotejar minha própria incapacidade de 

antecipar-me ao crime e por saber que, mesmo outras instâncias da polícia – militar 

ou civil -, dificilmente conseguiriam evitar o crime. 

Recentemente, reencontrei Pedro em um mercado onde fazia seu “bico”. O 

local da entrevista fora marcado por ele. Não era aquele ao qual ele se referira, na 

conversa na Companhia. Agora era um mercado próximo ao Parque Novo Mundo, 

também na Zona Norte. Ele estava de férias da Corporação. No dia, meu primeiro 

contato foi com outro policial, também conhecido do tempo em que trabalhava na 

Companhia. Ele o chamou via rádio, cumprimentamo-nos e fomos ao que me 

pareceu ser uma sala de treinamento de funcionários. Pedro usava gravata e 

camisa, padrão da equipe de segurança do mercado, e no crachá, o cargo: líder. 

Sentamos em cadeiras universitárias, um em frente ao outro. Ele não me olhava nos 
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olhos, aparentemente muito receoso pelas reais razões por que estava ali – os 

policiais da Corregedoria sempre estão à paisana. A entrevista não foi gravada, 

aliás, como a maioria das que realizei. Ao tratar de violência em geral e, ainda mais, 

junto a policiais, parecia-me temerário usar o gravador. Após a apresentação da 

minha pesquisa, perguntei-lhe: 

“- Você se recorda de quando você me procurou para contar que iriam roubar 

o mercado [de Furnas] em que você trabalhava? 

“- Lembro sim, só que não era o Mercado [de Furnas]. Era esse aqui. 

Também não foram os ladrões que vieram avisar, mas as funcionárias, que moram 

nesses bairros aqui perto, vieram dizer que os “caras” iriam roubar os caixas daqui.” 

“- Você, então, se referia a esse mercado e não àquele. Você trabalhou lá? 

“- Não, eu não trabalhei naquele. Acho que o senhor se confundiu.” 

“- Mas, chegaram a roubar aqui?” 

“- Não, só ficou nessas informações.” 

“- Você acionou a polícia para aqui, falou com ela?” 

“- Não, reforçamos a segurança aqui, ficamos mais atentos a tudo. Nada 

aconteceu.” 

A experiência que tive em meados de 2010 foi uma das que guiaram minhas 

reflexões. Assim, as declarações de Pedro, na medida em que informaram que não 

ocorreram como eu me recordava, causaram certa frustação. Mas será que eu teria 

me enganado a ponto de imaginar que Pedro se referia ao mercado localizado em 

Furnas, enquanto informava os fatos no Parque Novo Mundo? Decerto que não 

tenho condições de responder plenamente. Contudo, mesmo esse engano tem 

relevância em minha pesquisa. 

Uma das maiores preocupações de um policial é qualificar o local da 

ocorrência. Errar o local para onde ir ou descrever mal o local onde se vai atuar 

pode, em ocorrências graves, determinar uma morte aos policiais. Informar mal em 

que rua se localiza a ocorrência, pode fazer com que o apoio não chegue; dizer que 

a casa tem determinado número de cômodos, enquanto, na verdade, são outros 

mais, pode interferir na incursão. Para o meu caso específico, que passava os dias 

muito atento a ruas, quadras e bairros em que se concentravam as manchas 
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criminais93, confundir os locais que Pedro havia me reportado, também constitui um 

erro grave. Pôde ter ocorrido. Mas, pessoalmente, acredito que não. 

Pedro, de fato, não trabalhava em Furnas e, conforme suas declarações e, ao 

que me recordo, sempre trabalhou em outra rede de supermercados. Contudo, o 

mercado de Furnas sempre empregou policiais militares, colegas de trabalho de 

Pedro, para sua segurança. Ele gozava de influência e trânsito junto aos Oficiais da 

Companhia, inclusive em relação a mim. E liderança junto aos demais policiais, aos 

quais, por vezes, oferecia alguns serviços de segurança. Assim, Pedro, na medida 

em que me trouxe aquela possibilidade de ocorrer um roubo em Furnas, protegia 

seus colegas, que não tinham tanto trânsito junto a superiores, sem expor-se, pois 

ele não trabalhava lá e, caso alguma investigação sigilosa tentasse constatá-lo – 

afinal, atividade de segurança extracorporação é transgressão disciplinar -, não o 

encontraria. 

Em princípio, podemos considerar a postura de Pedro apenas um artifício 

para ludibriar seu chefe para atender a algumas demandas de seus colegas, sem 

expô-los, transacionando seu capital simbólico – proximidade com os superiores – e 

manter o respeito de seus pares. Contudo, assim como ele fez, as pessoas – não-

policiais – que recorriam à polícia para denunciar crimes, também montavam seus 

estratagemas para acionar o universo legal, sem transgredir o universo das 

sociabilidades violentas que as cercam. Falsear, utilizar-se de meias-verdades ou 

simplesmente mentir são recursos para acionar o uso da força da polícia, sem 

contrapor a esta lógica das convivências colocadas em seus territórios94. Acredito ter 

também sido o caso da diretora da escola que pressionou para que fosse montada 

uma base da Polícia Militar. Parece-me muito claro que ela tinha plena noção - ou ao 

menos desconfiava – que os traficantes iriam movimentar-se contra a instalação da 

base. Acionar a comunidade ou o poder público fazia parte da estratégia de ativar, 

por sua vez, o tráfico e o PCC, esses, no seu julgamento, muito mais efetivos que o 

Estado. Vale lembrar que, conforme ela própria declarou, “não tinha um ‘A’ para 

dizer da PM”, ou seja, não havia motivos para reclamar da Polícia Militar. Apesar de 

sentir-se de fato ameaçada pelo vazamento de gás, foram quatro anos para que ela 

                                            
93 Locais em que os crimes se concentram, também chamados hot spots. 
94 Essa discussão foi tratada, em temos mais teóricos, no subcapítulo 4.1. 
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“revolucionasse” a comunidade. Quando pressionada pela “comunidade”, durante a 

reunião, a construir a base, ela disse “agora é com vocês”. 

Apesar de partirem de posições diferentes, Pedro e a diretora da escola 

recorreram às mesmas estratégias: transitar entre dois universos complementares, 

comunicantes e sobrepostos, onde o recurso à violência – o tráfico, em relação à 

diretora, os ladrões em relação aos policiais-seguranças do supermercado – são 

instâncias de dominação das lógicas de sociabilidade presentes em Furnas-

Tremembé e contra as quais o Estado pode ser acionado, mas sem muita 

aproximação, uma vez que ele não é capaz de estabelecer uma ordem social. Cabe 

dizer que não ocorreu roubo ao caixa-eletrônico do supermercado de Furnas. 

5.6 A diretora da escola, a dirigente do projeto social, o dono do bar e a 
impossibilidade de existência de uma “ordem pública”. 

Aqui, retomo uma experiência que narrei preliminarmente no Capítulo 4, 

envolvendo uma diretora de escola, o dono de um bar e a dirigente de um projeto 

social. Eles se situam na mesma rua, um defronte ao outro. Na minha visão, o bar 

perturbava aquela ordem, por se posicionar no muro da escola. Digo no muro da 

escola porque ele se localizava sobre a calçada e utilizava o muro da escola como 

uma das paredes – media cerca de 4m x 2m, de alvenaria - e a energia elétrica dela 

para fazer funcionar um freezer horizontal onde encontramos cerveja e batidas95. 

Após ter conversado com a diretora da escola, que concordou que o bar era uma 

“luta antiga”, busquei junto à Subprefeitura apoio para a fiscalização administrativa 

de sua competência. Após várias tentativas e depois de passados cerca de quatro 

meses, fui com meus policiais, apreendemos as mercadorias – além de bebidas 

alcoólicas, também encontramos objetos falsificados e/ou contrabandeados e 

vídeos-piratas – e apresentamos na 73ª DP, onde os objetos ficaram apreendidos e 

o proprietário respondeu por seus crimes. Em frente, estava o projeto social, dirigido 

por uma pessoa que eu já conhecia em razão de algumas iniciativas promovidas 

                                            
95 “Batida” é uma bebida muito popular em que se utiliza suco de fruta, leite condensado e 

vodca ou pinga. 
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pelo Centro Integrado da Cidadania (CIC) Norte96. Ingressei no projeto para 

cumprimentá-la e tomar água. Fui de pronto rechaçado por ela, que ficou com receio 

que a ligassem com a apreensão das mercadorias. Extremamente aborrecido, fui 

embora. Dias após, soube que de fato ela foi ameaçada e seu carro foi riscado com 

a frase: “aqui quem manda é nóis: Serra Pelada”. 

Voltei ao local, decorrido cerca de três anos e meio, já imerso em minha 

pesquisa. Primeiramente, compareci à escola. Sua diretora é a mesma dos tempos 

em que eu trabalhava lá. Ela me recebeu e apresentou-me a seu vice-diretor – a 

qualificadora “Capitão” sempre estará à frente das apresentações – e dizendo que 

ela estava fazendo mestrado e que estava estudando violência. Após uma breve 

explicação da minha parte, meio que em uníssono, disseram que a pesquisa é 

importante, pois tiveram mortes recentes em ruas: uma pessoa que foi morta e cujo 

coração foi colocado em sua própria mão e outra cujo pênis foi colocado na boca, 

ali, perto da escola. Disseram que de fato a violência é, para eles, algo cotidiano.  

Passamos então a uma história ocorrida no interior da própria escola. Um 

indivíduo, frequentador da igreja evangélica, entrou com uma pistola 9 milímetros, 

(“chamada ‘block’ ou algo assim”), carregada (“treze ou dezesseis”), engatilhada, 

apontou a arma para uma menina em sala de aula. A irmã dela queixou-se à 

direção, que reportou os fatos à polícia e o rapaz foi algemado e preso. Seus 

vizinhos diziam que ele praticava tiros em casa (o que explicaria agora à mãe o 

porquê do sofá da sua casa e parede possuírem furos). O rapaz apreendido disse 

que seu irmão tinha tido problema na rua, por isso estava andando armado. A arma 

seria alugada e, após sair da cadeia, ele teria que pagar a arma que foi apreendida. 

“- O rapaz foi transferido de escola por uma pressão gerada pela cobertura da 

imprensa.”  

                                            
96 O CIC – Norte é um espaço coordenado pela Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania 

do Governo Estadual que procura oferecer serviços públicos à população. Abriga diversos órgãos 

como PROCOM, Instituto de Identificação da Polícia Civil, destinado para emissão de 2ª via de 

documento de identidade, Posto de Atendimento ao Trabalhador, Posto de Atendimento do CDHU, 

uma Base Comunitária da Polícia Militar, entre outros, além da própria Defensoria Pública, como já 

citado. No bairro, é conhecido como “Poupatempo”, em alusão a um equipamento público, também 

do Estado de São Paulo, contudo bem maior. Para uma melhor discussão sobre os CIC, ler 

Sinhoretto (2006). 
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Vários funcionários e professores procuravam os meus entrevistados para 

que descessem para uma festa preparada para uma professora que se aposentava. 

Para alguns, eu era apresentado – sempre e somente com a qualificadora “Capitão”. 

“Vamos fechar a porta para que não nos atrapalhem”. E assim, portas fechadas, 

permanecemos por algumas horas. A mim, um indicativo de receio pelo que era 

tratado. 

Houve uma crítica à postura dos evangélicos. “- Meu filho não! Meu filho 

frequenta a igreja!” reproduziam, os entrevistados, as falas dos pais. “- Quando o 

rapaz saiu da cadeia, fizeram um churrasco!”. Segundo eles, a adesão ao 

protestantismo seria um símbolo de retidão, de diferenciação moral que os separaria 

dos delinquentes. Houve depois uma discussão entre os meus entrevistados entre 

ser evangélico e dizer-se evangélico e toda uma construção sobre como essa 

religião serve como “escudo” para prática de crimes97. 

“- A comunidade respeita a escola pelo resgate da autoestima.” Sua diretora, 

que trabalha na escola desde 2009, já trabalhou em outras escolas públicas da 

região. Acredita que os avanços da escola em conseguir o respeito da comunidade 

foram em razão do trabalho com as famílias dos alunos. 

Contudo, ao lhe dizer que, em outra escola da região, foi necessário que a 

diretora dialogasse com o tráfico de drogas local, prontamente os entrevistados 

responderam: “- Nós também.” “- Para eles [traficantes] seus filhos não devem ser 

traficantes. Eles não abrem mão de uma boa escola.” “- Esses traficantes não eram 

os vendedores, mas os gerentes, com idade entre 30 e 40 anos.” 

“- Quando um aluno entra com drogas na escola, sou avisada”, disse a 

diretora, informando que as drogas são compradas próximo. 

                                            
97 Uma das explicações sobre o papel que o status de evangélico tem nas demarcações da 

vida social é que possibilitam ao indivíduo apresentar-se como não pertencendo às lógicas do crime, 

mas sem romper o fluxo de interações com o mesmo. Segundo Feltran (2011, p. 87), as igrejas 

neopentecostais “se especializaram em fornecer passaportes e vistos para aqueles que desejam sair 

do ‘mundo do crime’ sem se tornar clandestinos’ aos ‘praticantes de atos ilícitos e suas formas de 

organização”. Camila Dias (2006, p. 92) analisa as religiões evangélicas dentro do sistema carcerário 

e de como os seus integrantes marcam seus espaços sociais frente a esse status, de forma a 

“desqualificar todas as identidades que venham a competir com aquela proposta pela religião”. 
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Quando houve os ataques de 2009, referindo-se a um episódio em que 

ônibus foram incendiados em razão da morte de um adolescente98, a diretoria sabia 

que os ataques iam ocorrer. “- Mandaram liberar os alunos às 15:00 horas. Nem 

perguntei o porquê.”  

Notei que, a todo o momento, para ambos, um dilema ético se colocava a 

eles, uma certa vergonha por manter um diálogo tão estreito com o tráfico. O vice-

diretor narrou que mora em uma rua próxima dali e é muito conhecido no bairro. 

Narra que um dia foi abordado por traficantes que queriam saber para onde ia; logo 

que foi reconhecido, foi-lhe possibilitado o acesso à rua. 

O dilema que se coloca a eles consiste em fazer o trânsito entre esse mundo 

do crime e a escola, na tentativa de manter estáveis os níveis de convivência, o que 

se dava com estratégias de bom atendimento: “- levar as crianças ao posto para 

cuidar de piolho, atitude que elas e suas famílias adoram”, e vistas grossas para o 

que acontece ao redor. “- À noite, é preciso fechar os olhos para o que acontece no 

entorno. Uma professora quis denunciar porque tinha visto um tráfico de armas na 

rua ao lado; eu falei: ‘não, professora, vão saber que é daqui’.” 

Em um certo Dia Internacional da Mulher, um rapaz apareceu para entregar 

um buquê de flores à diretora. “- Pediram para entregar”. Desconfiando que 

proviesse dos traficantes, ela disse que era casada e que não poderia receber aquilo 

de estranhos. “- A senhora vai ter que receber.” Pareceu-me ser uma gentileza pela 

boa vizinhança, um reconhecimento pelo trabalho dela, mas, sobretudo, uma 

demonstração de força. 

Ambos os entrevistados são unânimes em afirmar que há o território da 

escola e o da rua. Retomam, então, o caso do rapaz que entrou na escola armado. 

Esse adolescente foi criticado pelos traficantes, o qual foi chamado, pelos 

criminosos, de “pangaré”, como sinônimo de “trouxa”, bem como de alguém que não 

está de acordo com as relações da região. Os entrevistados narram, também, uma 

briga de alunos que se deu em frente, na rua, há cerca de 50 metros do portão da 

escola. Alguns professores “novos, desavisados” intervieram e apartaram. No dia 

seguinte, na descrição da diretora, um homem negro a esperava, meio à espreita, 

junto ao portão de estacionamento da escola; enquanto esperava o portão 

                                            
98 Ver capítulo 2.1. 
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automático abrir-se, ele chegou próximo a ela e falou: “- Bom dia. Dá licença de uma 

coisa: o território da senhora é do portão para dentro. Aquele (apontando para o 

local da briga) é nosso território”. Via-se a arma na cintura do homem. Durante 

essas narrativas, o termo mais utilizado por ambos era “respeito mútuo”. 

Perguntei-lhes se outros grupos, como as pessoas que fazem roubo de 

cargas, também dialogavam com a escola. Responderam que não, em tom de 

ignorância quanto a esses crimes. “- Nós afastamos essa questão do crime da 

escola. Não permito que se levante essa questão. Não reforço essa criminalidade” e 

passa a narrar que um dia um aluno apareceu em sala com alianças (com nome e 

data de casamento), relógio (já usado) e outros pertences, os quais haviam sido 

distribuídos aos colegas de classe. Ela foi à sala e disse: “- Eu vou passar uma 

sacolinha para que devolvam tudo. Não quero saber de quem é ou de como isso 

veio parar aqui. Vou juntar tudo e devolver à sua mãe”. Os objetos foram recolhidos 

à diretoria e, após alguns meses, a mãe veio buscar. 

O vice-diretor, que em 1999 já trabalhava na escola, afirmou que a violência 

na época era muito maior: a linha de telefone da escola era utilizada pelas pessoas 

para falar com outros países, um cachorro morto foi pendurado em uma árvore 

próximo à janela de uma sala de aula como forma de ameaçar determinado 

professor. 

Disse que, em 2009, 14 estudantes da escola foram vítimas de morte violenta, 

em 2011, entre 7 e 8, em 2012: “- Teve alguém que morreu ano passado?” 

Perguntou à diretora que, em um tom meio de descaso: “– Deixa eu ver [pausa, 

buscando pela memória]. Teve um caso e, neste ano, 2013, nenhum caso.” 

Após nossa conversa, fomos ao pátio da escola, onde uma “festinha” já 

ocorria em homenagem a uma professora. Meus interlocutores mostraram as 

instalações, as mesas de jogos e os banheiros dos alunos, nos quais “até alguns 

professores têm preferido usar” de tão limpos e bem cuidados. Despedimo-nos.  

Eu estacionara meu carro junto ao portão da escola, na rua, junto com outros 

carros que pareciam de professores da escola. A rua já possuía seu movimento 

trivial para as onze horas da manhã: adolescentes, idosos e mulheres transitavam 

pela rua, junto ao comércio local, dentre os quais identifiquei um boteco e um salão 

de cabeleireiro. Quando cheguei junto a meu carro, notei que os vidros estavam 

abertos. “Abriram meu carro!”, foi o primeiro pensamento. Na verdade, notei que o 



117 

 

havia esquecido aberto. E dentro dele óculos, caixa com CDs de músicas e outros 

pequenos objetos. Nada havia sido tocado. Entrei no carro e esperei pelo roubo. 

Nada. Entreolhei pessoas do outro lado da rua, que me olharam e nada falaram. Fui 

embora, pensando em como se constrói uma ordem social. Quanto ao bar, que, 

inicialmente, motivou meus contatos com essa diretora: “- Ah, capitão, continua aí.” 

 

  

Já não tão tranquila foi a entrevista com a gestora do projeto social, quase 

defronte à escola e que tivera seu veículo danificado após a prisão do dono do 

botequim. 

Antônia99 está à frente de um projeto social há seis anos, o qual, segundo ela, 

atende a 560 crianças e adolescentes, seja proporcionando aulas voltadas ao ensino 

fundamental, para as crianças, seja oferecendo cursos profissionalizantes para os 

adolescentes. “- Na verdade, capitão, a profissionalização é um atrativo. O que a 

gente pega forte é o caráter socioeducativo”. Ela emprega cerca de quatro 

educadores – ela mesma se intitula educadora – além de outros funcionários, como 

cozinheiras e um corpo administrativo, por exemplo. O projeto está distribuído em 

dois terrenos distantes um bairro do outro. Nesse, ingressei sem qualquer problema, 

o que me fez perguntar quem mais ali também ingressa. Deparei-me com cerca de 

vinte adolescentes que jogavam voleibol, ouviam música e conversavam.  

Fui recebido por sua secretária que anunciou minha chegada; no final da sala, 

longe pude ver Antônia. Parecia nervosa com a minha presença. Cumprimentei-a e 

sentei-me. “- Pois não, capitão, em que posso lhe ajudar?” Falei que pesquisava 

violência na região e que ela era uma figura importante no meu trabalho, pois já nos 

conhecíamos desde os tempos em que trabalhava lá (não lhe rememorei nosso 

último contato). 

Antônia passou a buscar explicações para a violência dos jovens pela 

ausência dos pais e pela carência material. “- Eles praticam crime porque as famílias 

não têm condições de acompanhar o consumo juvenil. Os pais não têm condição de 

trazer o dinheiro para a casa e manter o consumo dos filhos. O adolescente é 

lançado a coordenar a família sem que tenha qualificação.” Aponta, como uma das 

                                            
99 Nome fictício. 
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saídas, que o jovem deve frequentar a igreja católica ou evangélica. Ainda 

retratando violência da região, passa a relacioná-la com problemas estruturais. “- O 

jovem não consegue ir à escola porque não tem dinheiro para o ônibus. Isso é 

violência também.” 

Perguntei-lhe sobre o que ela pensava sobre violência urbana. Antônia, além 

de pedagoga, é uma pessoa bastante ligada aos cursos de capacitação promovidos 

pelo CIC-Norte. Suas respostas acionaram essas formações, ao corresponder a 

violência urbana com a violência doméstica e a violência dentro da escola, praticada 

por professores que xingam seus alunos. Indaguei-lhe, então, sobre a violência 

policial, como ela se dava no bairro ou o que os jovens traziam a ela. Limitou-se a 

dizer que a “polícia é omissa” e que as narrativas “são as piores possíveis”. 

Ato contínuo, Antônia narrou as dificuldades em se confiar na polícia e no 

CONSEG. Descreve que, em uma reunião do CONSEG, conversou com guardas 

municipais ambientais sobre um homem que, dentro do espaço do projeto, 

pendurava algumas gaiolas para prender passarinhos – o projeto fica próximo a uma 

extensa área verde da Serra da Cantareira. Alguns dias após, esse homem a 

procurou, dizendo que havia sido abordado pelos guardas, que vieram fiscalizar se, 

de fato, estava prendendo pássaros nativos. Sentindo-se ameaçada, negou que 

houvera feito a denúncia. Dali então, não mais compareceu às reuniões no 

CONSEG, nem fez denúncias. Quanto à polícia, suas falas foram breves e evasivas, 

postura compreensível em razão de estar sendo entrevistada por um policial. Neste 

ponto, fez um comentário breve: -“Foi o senhor que estava quando fecharam o bar aí 

em frente e me ameaçaram?” “- Sim, era eu mesmo.” “- Então...” 

Grosso modo, a entrevista foi marcada por muito receio. Além da distância 

entre nós, marcada pela minha posição na Polícia Militar, pareceu-me que, tal qual 

as outras, o frágil equilíbrio daquela ordem social passava por um arranjo com os 

jovens que vivem na vizinhança e que não necessariamente estavam inscritos nos 

cursos que o projeto promove. Enquanto conversávamos, uma partida de futebol – 

ao que me parecia, não programada como aula – acontecia junto à janela. A todo o 

momento, a bola encontrava as grades da janela, sem que ela ou qualquer outro 

responsável interviesse. Mais uma vez, presente aquela sensação de que minha 

presença não era benvinda. Despedimo-nos. 
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Ela me acompanhou até a saída do prédio principal, de onde se avistava a 

rua. Havia cerca de dez adolescentes conversando no “projeto” e outros dez do lado 

de fora. Era aproximadamente seis horas da tarde. Uma movimentação estranha, 

inesperada, ocorria dentro do espaço. Alguns rapidamente saíram, outros se 

esconderam. Senti Antônia mais preocupada. As histórias de violência cotidiana no 

bairro se sucederam, em tom mais aflito. A rua já estava com seus costumeiros 

olheiros dos pontos de tráfico. Achei melhor ir embora. Como lição, a extrema 

incapacidade de diálogo comigo – duplamente externo àquele ambiente, pela 

posição de pesquisador, mas, sobretudo, por ser policial não afeto às lógicas que 

informam aquelas relações.  

 

Durante o trabalho policial ou no decorrer da pesquisa de campo, sempre me 

chamou a atenção o fato de que eram as mulheres quem mais se fazia presente nas 

reuniões do CONSEG e as que mais me procuravam na Companhia para pedir 

policiamento. As entrevistas que realizei mostram que, à exceção do caso do 

policial, foram sempre mulheres aquelas com que tratei. Eram raríssimos os casos 

de homens que eram dirigentes de projetos sociais ou líderes de movimentos 

sociais. Lembro-me de apenas dois. Contudo, são as presidentas de associação de 

bairro, gestoras de projetos ligados à infância e juventude e cidadãs, de forma geral, 

que dialogam com o poder público, em demandas que vão de saneamento básico a 

denúncia de tráfico. As dinâmicas das reuniões do CONSEG dão uma mostra: o 

número de mulheres que comparecia às reuniões era superior ao dos homens. Eles, 

à exceção das autoridades100 e de assessores de lideranças políticas, dificilmente se 

faziam presentes desacompanhados de suas esposas. Quando eles levantavam-se 

para queixarem-se ou pedirem providências sobre algo, suas falas eram 

complementadas por suas esposas. Assim, normalmente, são elas que falam. 

Ficava bastante clara, em suas manifestações, uma preocupação com a segurança 

e o bem-estar da família, enquanto os homens evidenciavam em suas falas uma 

tentativa de alcançar prestígio e posições políticas junto às autoridades. Eles 

recorriam muito menos aos problemas que afetavam suas famílias, mas a um 

                                            
100 Ao menos de 2008 até os dias atuais, as posições de Capitão da PM, Delegado Titular da 

PC e Presidente do CONSEG foram sempre ocupadas por homens. 
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projeto político voltado para o bairro como um todo. Parecia-me, sempre, uma 

tentativa de obter prestígio, que repercutisse em uma representatividade que lhe 

permitisse alcançar uma posição próxima (e rentável) junto aos vereadores e 

deputados da região.  

São as mulheres as responsáveis por estabelecer a relação do mundo da 

família com a política. Cabe a ela a tarefa de intermediar a relação casa-sociedade. 

Sarti (2007), em seu trabalho etnográfico sobre a moral familiar dos pobres101 em 

São Miguel Paulista, analisa o papel da mulher como “chefe da casa”, incumbida do 

ambiente doméstico e de suas relações com a sociedade, enquanto cabe ao homem 

o papel de “chefe da família”, sobretudo ligado à função de provedor, razão pela qual 

a mulher, no CONSEG, aciona muito mais a preocupação com o universo 

doméstico, enquanto o homem busca status. 

Evidencio a participação da mulher aqui, para, na verdade, trazer um dado 

mais central para minha pesquisa: o papel que as relações familiares têm nas redes 

de sociabilidade de Furnas-Tremembé e de como informam as lógicas da violência 

no bairro. 

Desde as falas no CONSEG (“os frequentadores do ‘pancadão’ ficam na 

frente da minha casa”, “ninguém consegue dormir com o barulho deles”, “é um 

cheiro de maconha que entra em casa”), passando pela senhora que reclamou que 

os traficantes colocavam as drogas nas saídas dos canos e passaram a ficar 

defronte sua residência102, mas, principalmente, pelo acionamento de violência 

extrema, quando familiares eram vítimas da violência, verifica-se que o universo 

doméstico é central na compreensão da moralidade (que se converte em uma 

normatividade legítima e, como defendi até agora, tão contígua quanto a 

institucional-legal) que orienta as relações violentas na região. Cabe lembrar a 

narrativa da diretora da escola que, com domínio das lógicas do bairro, acionou o 

referencial familiar para que o tráfico pudesse ajudá-la103, de como foram as relações 

                                            
101 “Pobre”, aqui, é utilizado no sentido autorreferido apontado no trabalho de Cynthia Sarti 

(2007). 
102 Ver capítulo 5.3. 
103 “Olha, um dia faz isso, noutro dia não sei o quê, noutro dia me roubam, pô, eu não tenho 

mais computador, eu não tenho impressora, eu não tenho sossego de comprar nada... os filhos de 
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familiares que fizeram com que um adolescente, que agrediu o irmão de um membro 

do PCC, levasse uma surra e, na outra escola, impelisse o garoto a levar uma 

pistola para a aula, ou de como uma região inteira foi “incendiada” quando um irmão 

de um integrante do PCC foi morto pela polícia104. Assim, a família transpõe105 o 

ambiente doméstico e configura-se em uma rede de proteção de seus integrantes 

nas interações violentas que se dão na região. Constitui um valor moral que rivaliza 

com formas institucionais clássicas de resolução de conflitos, como a polícia, justiça 

e a escola, superando-as.   

Num país onde os recursos de sobrevivência são privados, dada a 
precariedade de serviços públicos de educação, saúde, previdência, 
amparo à velhice e à infância, somados à fragilidade dos sindicatos e 
partidos políticos como instrumentos de mediação entre o indivíduo e a 
sociedade, enfim, diante da ausência de instituições públicas eficazes, [...] o 
processo de adaptação ao meio urbano e à vida cotidiana dos pobres, 
inclusive dos nascidos na cidade, é estruturalmente mediado pela família 
(SARTI, 2007, p. 52). 

Apesar de serem as mulheres as responsáveis pela proteção das relações 

familiares, são os homens aqueles que vão portar armas e acionar a violência para a 

proteção dos membros da família. Mas não são os pais. São os irmãos, primos e 

tios, geralmente jovens. Contudo, de acordo com Sarti (2007), o papel do pai não 

deixa de ser preenchido. Outros atores passam a ocupar esse espaço, necessário, 

simbolicamente, sobretudo para a inserção da mulher nas relações de 

sociabilidade106 do mundo da rua. A família pobre não se constitui como um núcleo, 

                                                                                                                                        

vocês, a sua sobrinha não estuda aqui comigo?’, que é a Gaúcha. ‘- Sim.’ ‘- Então, sua sobrinha 

estuda aqui comigo, sua sobrinha tá sendo prejudicada, porque eu ponho material na escola, você... 

[breve pausa] entram aqui e roubam”. 
104 Ver p. 34. 
105 “O desdobramento da análise da família para as relações de vizinhança e para a 

concepção que os moradores da periferia têm do trabalho foi mostrando, no desenrolar da pesquisa, 

como a moralidade na qual se assentam as relações familiares não se limitando ao convívio da casa, 

mas se expande para fora, configurando um sistema de valores que incide sobre o modo como os 

pobres pensam o mundo social e se colocam diante dele” (SARTI, 2007, p. 21). 
106 Sarti (2007) retrata como uma família, a despeito do pai ser alcoólatra, sem capacidade de 

trabalhar e, assim, cumprir suas obrigações de provedor, e violento, a ponto de agredir mulher e filha 

com uma faca, passa os dias em uma cama, doente pela cirrose, mantém estruturadas suas relações 

internas em face do papel simbólico que ele possui. 
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“com outras ramificações que envolvem a rede de parentesco como um todo, 

configurando uma trama de obrigações morais que enreda seus membros” (SARTI, 

2007, p. 70). Assim, mesmo que o ambiente doméstico prescinda da figura 

masculina, as relações familiares mais ampliadas se encarregarão de substituir o 

pai, ao menos e acima de tudo, na custódia das relações sociais das crianças e 

adolescentes marcadas pela violência107. 

Nos casos de instabilidade familiar, por separação e mortes, aliada 
à instabilidade econômica estrutural e ao fato de que não existem 
instituições públicas que substituem de forma eficaz as funções familiares, 
as crianças passam a não ser responsabilidade exclusiva da mãe ou do pai, 
mas de toda a rede de sociabilidade que a família está envolvida [grifo 
nosso] (SARTI, 2007, p. 77). 

Entretanto, como já procurei demonstrar no decorrer do trabalho, essa 

configuração social não chega a negar a esfera institucional-legal como legítima, 

ainda que essa seja uma legitimidade mitigada, na medida em que ela existe em 

coexistência com o mundo do crime. Resta, contudo, compreender por que essa 

moralidade da família aciona, sob o aspecto político, o recurso à violência como 

instrumento capaz de proporcionar a manutenção, ainda que precária, do universo 

doméstico. Deixo tal reflexão para o capítulo final por acreditar que a resposta 

possibilita explicar as razões pelas quais a violência se instrumentaliza como recurso 

legítimo também em outras esferas de sociabilidade. 

  

                                            
107 Contudo, esse jovem – o qual, presumimos pelas descrições das diretoras de escola 

entrevistadas e pelos contatos que fizemos com o campo, possui entre 20 e 30 anos – encontra como 

repertório moral para seu papel de socialização das crianças e adolescentes um mundo de 

reconfiguração da ética do trabalho, o qual não mais se apresenta como um projeto de mobilidade 

social ascendente (FELTRAN, 2011) e em que os mercados ilegais, sobretudo das drogas e dos 

produtos piratas (TELLES, 2011) ou roubados, sobrepõem-se à economia formal como meio de 

“ganhar a vida”, em uma “viração” caracterizada hedonismo e pela demonstração de prestígio através 

da imposição de armas - o chamado ethos da masculinidade de Zaluar (1994; 2000). 
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6 CONCLUSÃO 

Analisar a violência no Brasil de hoje requer dialogar com um dos maiores 

desafios de nossa sociedade, locus onde mais se evidenciam as mazelas de nossa 

democracia, que nos coloca frente a frente com nossa incapacidade de promover o 

respeito aos direitos humanos. A disposição do recurso à dor e à morte é 

historicamente presente em nosso País, apesar dos diferentes regimes políticos. 

Contudo, passadas mais de duas décadas de abertura democrática, a questão da 

violência se evidencia por contrapor-se aos avanços políticos e sociais obtidos, 

realçando nossa particular forma de pensar os direitos civis. Furnas-Tremembé, sob 

o enfoque que retrato aqui, é um caso emblemático, pois mostra como a violência 

configura-se num recurso legítimo para a manutenção de uma ordem social, 

violência essa que é apropriada pela família, polícia, escola pública e demais esferas 

de sociabilidade, compondo um universo em que o corpo individual não é o limite 

para a construção do mundo social e político. Ele é manipulável ou, nos dizeres de 

Caldeira (2000), incircunscrito. 

A naturalidade com que os brasileiros vêem a inflição da dor com 
objetivos corretivos é consistente com outras percepções do corpo. 
Intervenções e manipulações no corpo de outras pessoas, ou no próprio 
corpo, são vistas como relativamente naturais em muitas áreas da vida 
social. Essas intervenções não são necessariamente dolorosas ou 
violentas. Na verdade, algumas são vistas como aspectos desejáveis e 
atraentes da cultura brasileira. Todavia, o que todas as intervenções 
revelam é uma noção de corpo incircunscrito. Por um lado, o corpo 
incircunscrito não tem barreiras claras de separação ou evitação; é um 
corpo permeável, aberto à intervenção, no qual as manipulações dos outros 
não são consideradas problemáticas. Por outro lado, o corpo incircunscrito é 
desprotegido por direitos individuais e, na verdade, resulta historicamente 
da sua ausência (CALDEIRA, 2000, p. 370).  

Caldeira (2000) desenvolve o conceito de “corpo incircunscrito” no conjunto 

das mudanças pelas quais a Europa Ocidental passou no decorrer de séculos. 

Dialoga com Michel Foucault e Norbert Elias ao trazer como a sociedade europeia, 

através de ferramentas disciplinares e da prevalência de novas sensibilidades e 

valores culturais, estabeleceu limites à intervenção sobre corpos humanos, processo 

esse que, no Brasil, não ocorreu. Elementos próprios à cultura brasileira, como o “a 

exibição de corpos nas praias, a sensualidade aberta, a valorização da proximidade 

dos corpos, o carnaval e a mistura de corpos” (CALDEIRA, 2000, p. 371), fizeram 
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com que trilhássemos caminhos diversos ao da Europa na construção da noção de 

individuo – portanto, portador de uma individualidade - e de civilização108. Resulta daí 

que atuações as mais diversas, como práticas pedagógicas, políticas públicas de 

natalidade, cirurgias plásticas e, sobretudo, controle do crime, incidem sobre os 

corpos, considerados, assim, manipuláveis. 

A combinação das disciplinas com o aparato jurídico da sociedade 
do contrato na Europa resultou na docilidade de corpos e na circunscrição 
dos indivíduos. Apesar de usarem técnicas totalmente diferentes, tanto as 
disciplinas como o aparato jurídico da sociedade moderna impuseram a 
noção do indivíduo isolado e do eu circunscrito, além disso, embora suas 
promessas fossem antagônicas – o contrato social prometia igualdade e as 
disciplinas reproduziam a hierarquia e a dominação -, ambas ajudaram a 
legitimar maneiras de exercer poder em relação ao corpo e ao indivíduo que 
reprimiam a violência. [...] No novo sistema, os cidadãos individuais não só 
eram circunscritos, mas também possuíam todo um conjunto de direitos. 
Entre todos os direitos que constituem a cidadania, aqueles que protegem o 
indivíduo masculino, seu corpo e sua privacidade foram os primeiros a se 
desenvolver e são aqueles que hoje constituem o cerne da tradição liberal 
(CALDEIRA, 2000, p. 373). 

Em termos políticos, esse projeto inacabado de uma democracia liberal, 

permitiu que pudéssemos conviver com um regramento estatal das formas de 

convivência, ao mesmo tempo em que coexistem instrumentos privados e violentos 

de ordenação da vida social, sem que, aparentemente, assumam posições 

contraditórias. Como consequência, assistimos ao reconhecimento dos direitos 

sociais e políticos, ao mesmo tempo em que a violência e as intervenções no corpo 

são amplamente toleradas. Esses corpos incircunscritos vão ser, assim, o suporte 

sobre o qual vão atuar as duas formas hegemônicas de controle social, no caso 

estudado: a estatal, através da violência policial e da anuência por diretoras de 

escola para que as ações violentas do tráfico regulem as convivências dentro e fora 

do estabelecimento e a do mundo do crime, para o qual mortes e agressões são 

recursos válidos para uma dominação territorial. A legitimidade do uso da violência 

alcança, então, uma centralidade para ambas instâncias de dominação, permitindo 
                                            
108 “[...] a análise fascinante de Elias revela como esses macroprocessos [civilizatórios] se 

entrelaçam com o refinamento das maneiras e os microprocessos pelos quais as funções corporais 

foram controladas e removidas da esfera pública. Como resultado desse processo, as pessoas 

“civilizadas” aprenderam a encerrar seus corpos, controlar seus fluídos, evitar a mistura com os 

outros ou com o exterior e controlar sua agressividade. A pessoa civilizada é o indivíduo autocontido, 

circunscrito” (CALDEIRA, 2000, p. 372).  
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que elas dialoguem e convivam. Não se dá por uma força arbitrária, mas torna-se 

legítima para as populações sujeitas a essa dominação que, compartilhando essa 

mesma concepção de “corpo incircunscrito”, não contempla essa configuração como 

violência.  

Nessa leitura, não serão os indivíduos os sujeitos de proteção pela sociedade, 

mas outra esfera, mais importante na construção das subjetividades: a família. Em 

razão da mitigação do desenvolvimento da noção de indivíduo109, por conta da 

incircunscrição de corpos, a família vai constituir-se o recurso mais próximo ao que 

se pode chamar “privado” e, por consequência, ser o contraponto das relações 

violentas com o Estado ou com o mundo do crime. Ela é o limite da violência. 

Quaisquer agressões contra seus membros vão ser respondidas e, por outro lado, 

todas as iniciativas que signifiquem amparo e proteção serão preservadas, como é o 

“território neutro” da escola. Contudo, nas interações sociais, a família não se 

relaciona com outras famílias, mas com indivíduos, que, por sua vez, podem receber 

toda a violência. 

A família, assim como a escola, o Estado, a vizinhança são esferas de 

sociabilidade percorridas com o intuito de realçar que a questão da violência urbana, 

quando observada sob o ponto de vista das relações sociais presentes nas periferias 

dos grandes centros urbanos, assume uma proporção mais problemática do que as 

posições majoritárias julgam supor. Nelas, a relação entre ordem social e crime não 

é tão dicotômica assim. O que busquei retratar foram, sobretudo, as utilizações da 

violência na gestão de uma ordem social. Nessa medida, diferentemente de 

concepções mais hegemônicas, mais Estado não aponta, necessariamente, para 

saídas nessa equação, ou seja, os meandros sobre o qual o político é construído 

passa por arranjos mais delicados e problemáticos que simplesmente um 

incremento da presença estatal. Afirmo isso pensando sobre as políticas públicas de 

segurança destinadas à periferia. Decerto que também para mim a concepção de 

que uma presença policial maior e mais qualificada poderia proporcionar uma ordem 

social menos atrelada ao crime foi colocada em xeque. Isso em razão de que minha 

entrada no campo foi orientada pelo enfrentamento das questões de segurança 

                                            
109 Sobre individualismo, recomendo Louis Dumont (1993), Individualismo: uma perspectiva 

antropológica da ideologia moderna. 
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pública. Na base, buscava a gestão de uma ordem social, na qual se sucediam 

mortes e roubos, e toda uma barbárie infelizmente tão própria de nossa sociedade. 

As prisões, mortes em confronto com policiais e operações eram os recursos mais à 

mão para manter a ordem pública. Ocorre que, junto à população alvo dessas 

políticas, havia toda uma configuração social que tinha como ordem pública uma 

visão, no mínimo, diferente daquele que pensávamos junto ao Batalhão, ocupado 

com o combate ao crime e redução de taxas. Nesse atrito entre duas concepções 

diferentes sobre a gestão do social, a pretensão de investigar esse campo se 

construiu. 

Em razão de uma experiência policial já acumulada no campo, parti da 

hipótese inicial de que as relações sociais eram marcadamente violentas. E não 

estou tratando aqui apenas daquelas internas ao mundo do crime, mas de toda a 

coletividade que, mesmo indiretamente, compartilhava dos espaços da periferia. 

Lembro-me do líder comunitário com o qual dividi minhas primeiras impressões: -

“Mais um pra falar que todo o pobre é violento.” Devo dizer que, durante toda a 

trajetória da pesquisa, essa afirmação, que me advertia a escapar de uma visão 

elitista, foi um fantasma que me assombrava. Não terei mesmo presente uma visão 

classista e etnocêntrica da realidade social? Essa preocupação continua presente, 

mesmo agora terminada a pesquisa, mas, contudo, foi bastante iluminada quando, 

muitos meses depois, essa mesma pessoa defendeu uma chacina pelo fato de as 

vítimas “estarem quinta-feira, dez horas da noite, na rua.”  

Assim, no interior desse dilema é que me propus a investigar se e de que 

forma a violência participa das relações sociais em Furnas-Tremembé. Uma das 

conclusões de minha pesquisa é que “violência” não é um termo que possui o 

mesmo significado para o arcabouço estatal-formal e para as comunidades em 

estudo. Para o Estado, violência é sinônimo de mera adequação à norma penal, 

inserto em uma tradição liberal e positivista; para os informantes, violência é tudo e 

somente aquilo que traz dano para as lógicas privadas da vida. O trânsito das 

diretoras de escola aponta com as formas de gestão dos conflitos do tráfico (mortes, 

agressões, ameaças) não são “violentas”, mas até desejáveis; a tranquilidade da rua 

se dava antes de a Polícia Militar fiscalizar os pontos de venda de drogas; o fluxo 

contínuo de jovens traficantes e usuários no projeto social, estabelecido há mais de 

seis anos na comunidade, a vizinhança com o tráfico de armas e com o cemitério 
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clandestino são histórias que fazem parte do cotidiano daquela comunidade, e sem 

que essa configuração traga consigo uma ruptura. É um cotidiano de medo, de 

tensão e de desamparo, certamente, mas não de crise. Essa é uma situação 

estabelecida. O crime e seus códigos assumem um estatuto legítimo na construção 

de uma ética nas relações nos espaços clássicos de socialização como família, 

trabalho, escola e comunidade. Incluo também nesse rol o Estado, mas a esse 

dedico um espaço maior. 

Assim como o crime torna-se instrumental na gestão do social por parte de 

criminosos, igualmente os agentes estatais vão se valer da violência para imposição 

da ordem. Desde que não afete significativamente os códigos da comunidade, 

mortes, agressões e corrupção policiais são socialmente legitimados. Propostas de 

execução de criminosos, propina pagas a policiais para proteção de máquinas caça-

níqueis tão frequentadas pelas pessoas e as bocas-de-fumo que mantêm as coisas 

como estão, sem que a “harmonia” reinante seja quebrada, vão compor o quadro de 

uma população já imersa nessas lógicas caracterizada por décadas de violência.  

Não pretendo ir além da capacidade que se apresenta nessa pesquisa, razão 

pela qual não investiguei os fluxos dos agentes públicos com essa lógica da 

violência; contudo, a vivência nesse campo e a experiência na Polícia Militar 

permitem algumas considerações. É uma grande preocupação da sociedade – o que 

não é diferente dentro da própria Instituição – o envolvimento de policiais com as 

práticas criminosas. Lato sensu, parte-se do pressuposto da má formação moral, 

das falhas na socialização – ou formação – desses policiais e também dos baixos 

salários. Contudo, apresento outra hipótese que, certamente, carece de 

investigação. Acredito que, na mesma medida em que a violência se incorpora às 

relações sociais na periferia, também o policial – que, também ele, compõe essa 

sociabilidade, muitas vezes em dupla inserção: quando trabalha e quando mora no 

local em que patrulha, o que é bastante comum – vai incorporar essa ética, 

transitando também ele entre o mundo do crime e o institucional-legal. Caso esteja 

correto, novas hipóteses de investigação se abrem, mas que, assim como no estudo 

da criminalidade comum, exigirão despir-se de velhas concepções sobre ordem e 

desordem, para entender a violência segundo as lógicas de seus agentes, no caso, 

os policiais. 
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As experiências, fruto do tempo em que trabalhei em Furnas-Tremembé, 

aliadas às pesquisas etnográficas que apresentei no texto, apontam para uma 

interface intensa e complexa entre duas instâncias normativas: uma de matriz 

institucional-legal, que preconiza o monopólio da força pelo Estado, e outra, na qual 

o recurso à violência é socialmente legitimado. Em termos políticos, conforme expus 

acima, a partir de Teresa Caldeira, trata-se de um projeto inconcluso de democracia 

liberal e de limites à atuação da violência sobre corpos, o que permite a coexistência 

de direitos políticos e sociais formais com uma utilização abusiva e violenta de 

corpos.  

Entretanto, diferentemente a uma posição dominante nas discussões das 

ciências sociais sobre violência, não me deparei com um quadro de crise, entendida 

como manifestação de uma ruptura de equilíbrio: apesar da aflitividade com as quais 

as populações tratam os problemas de seu cotidiano, não se pode dizer que 

encaram suas vidas como imersas em um momento crítico ou espasmódico de 

hegemonia da violência. O uso da força em suas formas mais extremas é 

incorporado como um recurso legítimo para a manutenção da ordem social, 

provenha ela dos agentes legais – sobretudo dos policiais – ou dos integrantes das 

redes de tráfico de drogas. 

Assim, ainda que concorde com o resultado empírico do quadro desenhado 

por Teresa Caldeira, é nas análises de Machado da Silva e Gabriel Feltran que as 

conclusões da autora vão se definir em um processo mais contemporâneo e 

instrumental para compreender as relações sociais de Furnas-Tremembé. Não são 

eventos que se encadeiam num processo histórico linear, mas que se estabelecem, 

à semelhança dos processos figuracionais de Elias (1990). Em outras palavras, ao 

conceito de “corpo incircunscrito” somam-se os processos políticos e sociais havidos 

após a década de 1970, caracterizados, sobretudo, pela diminuição do papel 

exercido pelas formas tradicionais de controle social e pelo surgimento de novas 

instâncias de regulação da vida social, processo no qual se insere uma 

desconcentração da violência pelo Estado, uma deslegitimação de sua capacidade 

reguladora e a pulverização dessa força em atores locais privados. Vejamos um a 

um.  

Um primeiro ponto a ser considerado na explicação das razões da violência 

urbana é a incapacidade do Estado de “reproduzir nossa secular desigualdade 
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social” (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 66). Nesse sentido, foi a própria 

democratização do país que levou a um aumento da violência. As relações pessoais 

e patriarcais existentes no país, sobretudo no espaço rural, se, por um lado, 

representavam entraves para a entrada no Brasil na modernidade, por outro lado, 

tinham a capacidade de estabelecer uma ordem social bastante clara para as elites 

e as classes trabalhadoras. Dessa forma, a violência, quando estabelecida entre 

classes sociais diferentes, encontrava meios hierárquicos de dissuasão do conflito. 

Permanecia, assim, o crime violento confinado às classes mais subalternas da 

sociedade. Holston (2008), em trabalho no qual busca compreender como a 

linguagem dos direitos humanos foi apropriada tanto pelo Estado quanto pelos 

grupos criminosos, como o Comando Vermelho e PCC, vai percorrer as causas da 

violência no Brasil. Reforçando meu argumento,  

my mapping will shown that Brazilian’s democracy has thus far 
produced a dangerous, hybrid space of citizenship as a sphere of social 
change in which the legal and the illegal, legitimate and criminal, just and 
injust, and civil and uncivil claim the same moral ground of citizen rights and 
respect by way of contradictory social practices, a hybrid space in which the 
rationalities of crime, revolution, democratic citizenship, and law combine. 
This conjunction of opposites is certainly perverse. Nevertheless, it also 
indicates a fundamental and normal characteristic of democratization 
generally: the equalities of democratic citizenship always produce new 
inequalities, vulnerabilities and destabilizations [grifo meu] (HOLSTON, 
2008, p. 6) 

Para Machado da Silva (2004), a partir da década de 1930 o Brasil adotou um 

modelo desenvolvimentista que possibilitava a incorporação de camadas 

subalternas da população, mas sem “ameaçar a desigualdade fundamental da 

sociedade brasileira” (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 66). Por outro lado, essa 

ideologia do desenvolvimento articulava as demandas e esperanças por uma 

inclusão de amplos setores, canalizando para os movimentos sociais. 

A ideologia do desenvolvimento favoreceu uma espécie de 
socialização antecipatória que garantia a univocidade das lutas sociais, na 
medida em que os “cidadãos de segunda classe” (ou simplesmente não-
cidadãos) podiam perceber-se como futuros “cidadãos completos”, seja pela 
via da mobilidade individual considerada como uma expectativa viável, seja 
pelo progressivo fortalecimento coletivo como categoria econômica, 
percebido como capaz, em futuro discernível, de forçar a porta de entrada 
na cidadania plena (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 67). 
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Contudo, a crise do petróleo (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 68), o 

desemprego estrutural e a reestruturação do modelo fordista de produção 

(FELTRAN, 2010, p. 61) promoveram o rompimento dessa ideologia econômica 

emancipatória, que trazia uma promessa de cidadania plena, dando espaço para 

novos projetos – agora não mais coletivos, mas pessoais – de inclusão social. Esse 

projeto inconcluso de cidadania, que operou uma mobilidade social ascendente, mas 

sem uma correlata democratização das relações entre classes, é, portanto, uma das 

razões da eclosão da criminalidade violenta. 

Contígua a essa situação e que compõe um segundo ponto de meu 

argumento é o surgimento de uma instância reguladora chamada “mundo do crime” 

(FELTRAN, 2008; 2010; 2011). A desligitimação do Estado, enquanto instância 

normativa reguladora, e a estruturação do tráfico de drogas e armas na década de 

1990 (ZALUAR, 1994) capacitaram os agentes ligados ao crime para um 

pulverização do monopólio da força, até então concentrada – ao menos em termos 

típico-ideiais – no Estado e proporcionaram o surgimento de grupos que 

reivindicaram para si uma parcela substancial das regulações da vida social, tendo 

por base a satisfação de seus interesses econômicos, mas, além disso, o 

estabelecimento de uma ética que permitisse um mínimo de harmonia social, que 

não se opusesse, frontalmente, às lógicas estatais, permitindo, assim, uma 

coexistência entre esses dois “mundos”. Esse “mundo do crime” que, internamente, 

estrutura-se com a negação das subjetividades (MACHADO DA SILVA, 2004, p. 74) 

e baseados num “ethos da masculinidade” (ZALUAR, 2000), amplia-se para dentre 

as populações periféricas dos centros urbanos como instância reguladora das 

sociabilidades, incorporando-se às estratégias de vida daqueles grupos110, 

introduzindo a violência como um recurso legítimo na construção das sociabilidades, 

ou seja, a “sociabilidade violenta” (MACHADO DA SILVA, 2000; 2004; 2007). 

                                            
110 “Os depoimentos tinham uma lógica que, naquele momento, para mim, misturavam coisas 

opostas: a ‘família’, a ‘comunidade’, o ‘crime’ e a ‘cadeia’. A demarcação da moral familiar e do que 

seria desviante, com relação a ela, não era usual naquela casa. Era como se a família tivesse 

colocado, nos cotidianos, esses mundos em relação, não em oposição estanque (FELTRAN, 2011, p. 

138)”. 
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Um terceiro ponto é um rompimento das barreiras entre as éticas de 

“trabalhadores” e “bandidos”, na clássica definição de Alba Zaluar (1986; 1994; 

2000)111. A reordenação do mundo do trabalho, que proporcionava estabilidade e um 

projeto de ascensão familiar, foi substituído pela informalidade, pela terceirização, 

pela sua incapacidade de atender aos apelos da cultura do consumo e pela 

precarização das aposentadorias. Assim, os ganhos obtidos com o crime – que, no 

caso do tráfico de drogas, podem render duzentos reais por dia de final de semana 

ou, no caso de roubo de carro, podem render quinhentos reais por carro – 

incorporam-se às finanças da casa, ao menos para o consumo dos itens de luxo tão 

atrativos aos jovens. 

O crime e o trabalho passam a ser figurados como escolha 
individual – e cada escolha leva a um conjunto de consequências, um ‘estilo 
de vida’ etc. Todos conhecem os códigos de uma ou outra ‘opção’, e ambas 
passam a caber dentro da família. Crime e trabalho prometem garantir o 
funcionamento da casa, o primeiro mais claramente o ganho financeiro, 
embora torne a família vulnerável à polícia e às tragédias; o segundo é 
menos rentável, mas mais legitimamente aceito, mais sustentável na linha 
do tempo. Nesse plano de práticas – nada disso se mostra apenas em 
discurso – ‘trabalhadores’ não se opõem a ‘bandidos’ (FELTRAN, 2011, p. 
157). 

Assim, concluo que a violência urbana – entendida como categoria do senso 

comum para a qual a força é o elemento responsável pela articulação da vida 

cotidiana (MACHADO DA SILVA, 2000, p. 35) – constitui-se um recurso analítico 

para as pesquisas ligadas ao tema, mas, sobretudo, um desafio incontornável da 

sociedade brasileira no sentido de proporcionar avanços democráticos, sobretudo 

nas periferias. Nesse problema, presentes nossos já históricos dilemas se somam 

aos que se impõem pela pós-modernidade. Não falo mais, somente, da ineficácia 

estatal em prover essas populações de sua prestação, mas da substituição de um 

arcabouço que ordenava o mundo segundo as lógicas do trabalho fordista e de 

projetos coletivos de ascensão social (YOUNG, 2002; FELTRAN, 2011), para uma 

                                            
111 Uma das falas que se encontra dentre os criminosos, para demonstração da capacidade 

de praticar roubos e, nas ações criminosas, poder chegar a matar é “aqui não tem preguiça.” Isso 

estabelece um diálogo claro com o “trabalho” e o “crime”. Se, durante a década de 1980, o criminoso 

era visto pelos trabalhadores – e de alguma forma assumida pela figura do “malandro” -  como 

alguém “vagabundo”, leniente e desocupado, a fala acima demonstra que esses universos não se 

distanciam mais tanto assim.  
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lógica em que as vias de mobilidade social ascendente têm o crime como uma 

realidade plausível, diluindo as diferenças entre “trabalhadores” e “bandidos” 

(ZALUAR, 2000). Valem as palavras de Vera Telles (2011). 

Mas, então, isso significa dizer que, entre a pobreza cativa dos 
expedientes gestionários e a violência letal, não há esse vazio social ou 
esse social escrito em negativo sugerido pelas noções correntes de 
exclusão social. Entre um e outro, é todo um mundo social que se constrói. 
Melhor dizendo: entre um e outro as tramas da vida social vão sendo 
tecidas. No fio da navalha, é preciso dizer. [...] Não se trata, é bom desde 
logo evitar a confusão, de algo que acontece às margens, em algum lugar o 
lado de fora, do “lado de lá”. Muitíssimo diferente disso: é um mundo que 
não está fora, porém no centro mesmo da vida urbana, que vem sendo 
tecido em torno das dimensões estruturantes da vida social e que ganha 
forma nos acontecimentos prosaicos do dia a dia. Não é paralelo e não é à 
parte; o próprio dessa “arte do contornamento” é justamente saber transitar 
entre fronteiras sociais, lidar com os códigos, jogar com as identidades, 
passando de um lado (o mundo “oficial” dos programas sociais e mediações 
públicas) e do outro (o “mundo bandido”), e mais por entre todas as 
mediações sociais (a família, o trabalho, a igreja, as associações 
comunitárias...), um “saber circulatório” que se transforma em recurso para 
inventar possibilidades de vida e formas de vida (TELLES, 2011, p. 170). 

Decerto que, com essa análise, não pretendo minorar a relevância do papel 

do Estado na adoção de políticas de segurança que possam proporcionar menor 

sujeição das populações periféricas ao crime. A deslegitimação estatal e a perda do 

monopólio da violência são também fruto da ineficiência do sistema penal, que é 

estigmatizante e pouco democrático. Contudo, é minha posição que a compreensão 

da violência urbana requer a ampliação desse paradigma. Isso exige olhar a 

violência nos lugares em que ela ocorre, seus agentes e o papel que ela 

desempenha nas populações. Esse arranjo social impõe desafios não cotejados 

pelas políticas públicas de segurança na medida em que os primados clássicos de 

gestão da ordem pública, baseados na legitimação de processos em que o recurso 

ao crime é condenável, não encontra guarida na ética dominante nas relações 

sociais analisadas. Em outras palavras, como pensar segurança pública quando o 

Estado, por si só, é o elemento perturbador das lógicas que ordenam o mundo 

social? As respostas vão além das reflexões deste trabalho.  

Contudo, ao menos como resultado secundário dessa pesquisa, acredito que 

a presença do policial, enquanto antropólogo da vida social, permite ampliar o 

panorama da discussão, ao apresentar um “olhar” muitas vezes negligenciado pelas 

ciências sociais e qualificar as construções nessa área, desconstruindo fronteiras 
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erguidas em ambos os lados – polícia e mundo acadêmico – que reverberam numa 

opacidade sobre os problemas que permeiam o campo. Apesar do tom pessimista a 

que conduziram minhas conclusões, acredito que, levados em consideração os 

avanços antropológicos que se abrem com o presente texto, é possível “ver luz no 

fim do túnel”. 
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