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Este trabalho é resultado de um esforço coletivo e institucional, 
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outros jovens cuja vida tenha seguido os mesmos passos.
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O objetivo desta publicação é apresentar as lições 
aprendidas e as boas práticas desenvolvidas pelo Obser-
vatório de Favelas no desenvolvimento do Programa Ro-
tas de Fuga. Com este material, espera-se alcançar três 
objetivos fundamentais: 

I. Apresentar a nossa visão do problema relativo ao 
trabalho de crianças, adolescentes e jovens no trá-
fico de drogas;

II. Descrever nossas experiências, apontando os ca-
minhos seguidos, os porquês de algumas escolhas 
e os resultados alcançados com essas escolhas;

III. Fazer algumas recomendações para projetos e/ou 
políticas públicas voltadas para a prevenção e cria-
ção de alternativas para crianças e jovens no tráfico 
de drogas e em outras atividades ilícitas.

 

Esperamos, no decorrer e ao final desta publicação, 
estabelecer um diálogo que seja capaz de instigar e moti-
var os leitores, dando-lhe pistas de caminhos possíveis a 
seguir, mas sem perder de vista, igualmente, que já exis-

tem muitas ações relevantes em curso no país, com as 
quais espera-se dialogar a partir de nossa experiência.

Nestes termos, nosso diálogo preferencial aqui, é en-
tre técnicos e gestores de projetos sociais e formuladores 
de políticas públicas, com os quais desejamos partilhar 
as dificuldades cotidianas, os dilemas que nos confron-
tam quase que diariamente e as decisões que nem sem-
pre nos sentimos preparados para tomar. Esperamos, 
com isso, fortalecer nossas ações, promover um amplo 
debate e, mais que tudo, contribuir efetivamente para a 
melhoria das condições de vida das crianças, adolescen-
tes e jovens brasileiros e também aqueles que, vivendo 
em países de condição social semelhante, em favelas e 
bairros pobres das grandes cidades, estão sujeitos às re-
des de influência do tráfico de drogas no varejo e outras 
redes de trabalho ilícito.

O desafio hora posto, portanto, é o de oferecer os 
aprendizados de nossa experiência, lançar luz sobre os 
desafios comuns que permeiam o trabalho de ONGs e 
governos, em busca de uma sociedade mais justa, onde 
crianças, adolescentes e jovens, possam ter seus direitos 
reconhecidos e assegurados.

Palavras iniciais
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A importância do processo avaliativo
e de registro da experiência

Existe hoje, no Brasil e no mundo, uma infinidade de 
ações em curso voltadas para a melhoria das condições 
de vida de populações socialmente vulneráveis. Muitas 
dessas ações são desenvolvidas por organizações não-
governamentais e a maior parte delas não passa por um 
processo avaliativo e de registro. Por essa razão, muitas 
experiências inovadoras, que poderiam ser difundidas, 
fortalecidas e reaplicadas, se “perdem” ao não sistema-
tizar suas formas de abordagem, as lições aprendidas, as 
metodologias e estratégias adotadas no enfrentamento 
dos problemas sobre os quais se debruçam. Igualmen-
te, sem um processo avaliativo, muitas ações ineficientes 
não têm a oportunidade de rever seus conceitos e proce-
dimentos, resultando em desperdício de recursos finan-
ceiros, materiais e humanos.

A avaliação dos programas sociais e a posterior divul-
gação dessa análise são importantes para prestar contas 
para financiadores, contribuintes e a sociedade em geral, 
partilhar conhecimentos, provocar debates, produzir e 
fornecer subsídios e parâmetros para ações sociais mais 
eficazes, qualquer que seja o agente. 

Por esta razão, entendemos que a sistematização 
deve ser um processo que leve em conta a avaliação, o 
aprofundamento e o questionamento de práticas como 
forma de construção de novos conhecimentos e meto-
dologias de intervenção, tendo ainda o papel de organi-
zar idéias de maneira a permitir que experiências e ações 
acumuladas sejam refletidas e difundidas. 

Esta publicação dedica-se a um balanço com esse 
perfil e objetivos. Trata-se do registro das lições aprendi-
das pela equipe do programa Rotas de Fuga, do Obser-
vatório de Favelas, na cidade do Rio de Janeiro. O Rotas, 
projeto da vertente de Direitos Humanos do Observató-
rio, por três anos, desde 2004, se debruçou sobre o en-
volvimento e o trabalho de crianças e adolescentes no 
varejo do tráfico de drogas em favelas do Rio. Este texto 
é resultado da prática constante de avaliação desse esfor-
ço, uma síntese das vivências de técnicos, participantes 
e parceiros.

O monitoramento e a documentação, no decorrer 
do programa Rotas de Fuga, ajudaram o programa a en-
contrar pistas e também respostas para os seus dilemas 
nas suas próprias práticas. Indicaram trajetos possíveis e 
reinventaram caminhos percorridos. O Observatório de 
Favelas e o Rotas de Fuga, com esta publicação, desejam 
compartilhar as dificuldades desse percurso, os impasses 
cotidianos, as decisões tomadas em meio à pressão das 
circunstâncias.

O estímulo a essa troca de informações, a essa dis-
cussão, a essa rede com agentes de distintos setores e 
esferas de atuação, tem como meta principal fortalecer 
ações sociais que contribuam para que os jovens das pe-
riferias e favelas das grandes cidades brasileiras deixem 
as estatísticas sobre violência e conquistem a cidadania 
plena que lhes é de direito.



O programa Rotas de Fuga



1O programa Rotas de Fuga foi concebido em 2003 
pelo Observatório de Favelas, a partir de uma reflexão 
proposta pela instituição no que se refere à problemática 
da violência urbana no Rio de Janeiro e tendo em vista a 
crescente participação de crianças e adolescentes em ati-
vidades ilícitas, notadamente o tráfico de drogas no vare-
jo. Desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, o programa 
teve seu início em 2004, quando recebeu apoio da ICCO, 
da Holanda, que apoiou ações de pesquisa, e da OIT (Or-
ganização Internacional do Trabalho), cuja ajuda esteve 
focada no desenvolvimento de metodologias de preven-
ção e criação de alternativas bem como a articulação de 
uma rede de promoção e garantia de direitos que pudesse 
refletir, de maneira mais aprofundada, políticas públicas 
voltadas para o público atendido pelo programa.

O objetivo maior do programa Rotas de Fuga foi o de 
produzir informações e desenvolver metodologias que 
pudessem subsidiar o desenho e a articulação de políticas 
públicas que fossem capazes de alcançar crianças, adoles-
centes e jovens inseridos em redes de trabalho ilícitas, em 
particular as do tráfico de drogas, produzindo efeitos para 
a erradicação deste tipo de atividade de trabalho bem como 
de suas conseqüências, cujo extremo é a morte violenta.

Com efeito, ao longo de seu desenvolvimento, o pro-
grama foi ampliando gradativamente seu foco de ação, 
por entender que a problemática do trabalho de crianças 
e adolescentes no tráfico de drogas tem como resultado 
mais dramático a morte por homicídio. Nesse sentido, o 

trabalho a partir de 2007 entra em uma fase transitória, 
visando à constituição de um programa voltado para a 
elaboração de estratégias de redução da violência letal, 
que almeja alcance nacional, a partir da articulação das 
cidades onde o problema seja mais emblemático.

Para alcançar seus objetivos, o programa Rotas de 
Fuga foi estruturado nos quatro eixos de intervenção 
descritos a seguir:

Pesquisa

A presença cada vez maior de crianças, adolescentes 
e jovens no tráfico de drogas no varejo, em particular nas 
favelas e outras áreas pobres das cidades, é um fenôme-
no que vem ganhando destaque no debate público nos 
últimos anos. A falta de informações e as dificuldades 
na compreensão desse fenômeno, por parte de diferen-
tes setores da sociedade, podem levar diferentes profis-
sionais que atuam nesses casos e ainda o próprio Poder 
Público a adotarem posturas, frente a essa situação, car-
regadas de resistências, preconceitos e distorções.

O Observatório de Favelas compreende que a ela-
boração de políticas públicas requer um conhecimento 
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aprofundado sobre a realidade que se quer intervir. Infe-
lizmente tem sido muito comum no âmbito das políticas 
públicas e especialmente em projetos sociais desenvol-
vidos por ONGs, a falta de diagnósticos sobre o grupo 
que se quer atingir. No caso específico das crianças, ado-
lescentes e jovens do tráfico de drogas, existe uma visão 
sobre o fenômeno baseada em estereótipos e represen-
tações sociais criminalizantes, que influem de maneira 
negativa na produção de intervenções.

Com base nisso, a instituição desenvolve, desde 2001, 
um conjunto de estudos e pesquisas visando compreender 
mais e melhor a realidade de crianças, adolescentes e jovens 
inseridos no tráfico de drogas, bem como seu contexto so-
cial e comunitário, sem o qual não seria possível compreen-
der sua condição. Dois estudos de grande relevância foram 
produzidos desde então: “Crianças no tráfico: um diagnós-
tico rápido”, sob encomenda da OIT, e “Trajetória social de 
crianças, adolescentes e jovens no tráfico de drogas no va-
rejo do Rio de Janeiro” , pesquisa realizada em 34 favelas do 
Rio de Janeiro, com 230 integrantes do tráfico de drogas.

Sensibilização, mobilização e 
articulação em rede

As ações de sensibilização partem do princípio de 
que não é possível intervir sobre uma realidade sem que 

se sensibilize a sociedade para ela, e sem que se criem 
mecanismos capazes de mobilizar e articular atores em 
torno da problemática. Assim, o Observatório de Fave-
las buscou desenvolver produtos que dessem alguma vi-
sibilidade ao tema e seu contexto, tendo produzido um 
documentário, em parceria com o UNICEF e o Canal 
Futura, intitulado “Até quando?” e um livro de fotogra-
fias de mesmo nome. Estes materiais vêm tendo o papel 
de sensibilizar a sociedade para o drama da violência 
urbana, especialmente aquela resultante do tráfico de 
drogas e da “guerra às drogas” empreendida pelos ór-
gãos de segurança pública, cujo resultado dramático é a 
morte violenta de milhares de jovens a cada ano. Esses 
materiais têm sido exibidos em atividades várias desen-
volvidas pelo Observatório de Favelas, tendo também 
sido exibido em redes de TV.

O Observatório também atuou na articulação de um 
conjunto de instituições de diversos campos de atua-
ção no Rio de Janeiro. A rede, que adotou o nome de 
“Rede Rotas”, articula-se em torno da problemática do 
trabalho de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, 
e vem debruçando-se, desde sua criação, em dezembro 
de 2004, no aprofundamento de metodologias de inter-
venção, no diálogo com o Poder Público e na criação de 
mecanismos de suporte à prevenção e à criação de alter-
nativas ao trabalho no tráfico de drogas.



ROTAS DE FUGA   lições aprendidas

Prevenção

O trabalho de prevenção do ingresso de crianças, 
adolescentes e jovens no tráfico de drogas foi realiza-
do em parceria com duas instituições situadas na Maré, 
conjunto de favelas na Zona Norte da cidade. Seu foco 
foi apoiar e desenvolver ações para o fortalecimento das 
redes familiares e o reingresso e permanência na escola. 
Para tanto, foram feitas duas parcerias com instituições 
locais, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré 
(CEASM), através do projeto Nenhum a Menos - Rede 
de Apoio Integral a Famílias Socialmente Vulneráveis  
- e o Vida Real. Essas duas instituições, de origem co-
munitária, desenvolvem projetos de atendimento direto 
aos moradores da Maré e gozam de grande legitimidade 
junto à população local. O trabalho com estas institui-
ções incluiu ações junto a famílias em situação de alta 
vulnerabilidade social, algumas das quais com mem-
bros atuantes na rede do tráfico de drogas. A parceria 
incluiu ações integradas de caráter educacional, profis-
sionalizante e psicossocial. Nessas parcerias, o Observa-
tório de Favelas atuou de modo a oferecer apoio técnico, 
contratação de pessoal, recursos para atividades sócio-
educativas e contatos institucionais relativos à rede de 
atendimento.

Criação de Alternativas

A criação de alternativas envolveu o trabalho dire-
to com crianças, adolescentes e jovens que trabalhavam 
para a rede do tráfico de drogas e outras redes ilícitas. 
Essa intervenção foi realizada pela equipe técnica do 
Rotas de Fuga, e teve como princípio norteador o dese-
jo de saída da rede do tráfico. Com efeito, ao longo do 
projeto, buscou-se estimular o desejo de saída do tráfico 
a partir de um conjunto de atividades articuladas, tais 
como atendimento psicossocial e oficinas psicopedagó-
gicas. Esse trabalho esteve focalizado também na Maré, 
a exemplo das ações de prevenção. No entanto, envolveu 
uma abordagem focalizada no indivíduo, a partir do for-
talecimento de uma rede de suporte que envolveu famí-
lias, instituições e comunidade.

Tanto as ações de prevenção quanto aquelas ligadas 
à criação de alternativas estiveram submetidas a um 
permanente processo de registro e avaliação pela equi-
pe técnica do Rotas de Fuga. O objetivo era extrair des-
sas experiências de atendimento direto subsídios para a 
formulação de metodologias de intervenção capazes de 
dialogar com outras experiências, fossem elas desenvol-
vidas por ONGs ou pelo Poder Público.



Um olhar sobre o trabalho de crianças,
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2No universo do trabalho infantil, uma das formas 
mais complexas e degradantes é a que está presente no 
tráfico de drogas. Essa forma de trabalho é marcada, 
de um lado, por um conjunto de vantagens imediatas 
e atraentes, tais como a remuneração acima da média 
do mercado de trabalho formal; a sensação de pertenci-
mento a um grupo; a “adrenalina” (como são chamadas 
as emoções que fazem parte das atividades no tráfico); e 
a sensação de virilidade, prestígio e poder, experimen-
tada em particular pelos que portam armas. Por outro 
lado, embora não se disponha de dados comparativos, 
pode-se supor que, pela natureza desta atividade, o índi-
ce de mortalidade e de prisões seja o mais elevado entre 
as piores formas de trabalho infantil.

O risco de vida é um dos componentes mais delica-
dos do trabalho no tráfico de drogas, algo que vem se 
intensificando em função do uso de armamentos cada 
vez mais pesados para a defesa dos territórios domi-
nados, seja contra a polícia, seja contra facções rivais. 
Usar uma arma, contudo, aparece também como um 
fator de estímulo para o ingresso no tráfico, uma vez 
que seu porte implica em prestígio e poder. Participar 
de um confronto, nesses termos, parece ser a motivação 
de muitos dos adolescentes envolvidos nessa atividade. E 
esse componente é acirrado na medida em que a política 
de enfrentamento do problema no Rio de Janeiro tem se 
sustentado na lógica da “guerra às drogas”, cuja estraté-

gia privilegia o confronto armado e direto, resultando 
em inúmeras mortes, especialmente de jovens. Além de 
boa parte dessas mortes terem como pano de fundo o 
olhar preconceituoso contra moradores de favelas, elas 
contribuem para uma triste estatística, que coloca o Rio 
de Janeiro dentre as cidades mais violentas do mundo.

Subjetividades, sociedade de consumo
e auto-estima

Diversos estudos  mostram que a busca por reco-
nhecimento, visibilidade e prestígio permeiam cada vez 
mais o ingresso no tráfico, o que nos leva a concluir que 
tal ingresso é algo muito mais complexo que uma sim-
ples demanda por dinheiro - muito embora não ignore-
mos tal dimensão. Certamente a busca por visibilidade, 
prestígio e poder constituem elementos que buscam se 
contrapor, em algum nível, aos estigmas impostos pela 
sociedade aos moradores desses espaços.

A impossibilidade de acesso da maioria das cama-
das populares a bens e valores, largamente publicizados 
através da mídia e da cultura de massa, só faz acirrar a 



tensão, uma vez constatado por esses grupos que, para 
muitos, faltam meios legítimos para realizarem essas as-
pirações de imediato.

Nesse sentido, o tráfico confere a seus participantes 
grande e rápido poder de compra que acaba redefinindo 
o senso de pertencimento, de integração à sociedade e 
de identidade dos mesmos. 

Determinismo, autonomia e escolhas

Esses aspectos não fariam sentido sem que tomás-
semos o indivíduo como portador de desejos e anseios. 
A criança ou o adolescente que ingressa no tráfico de 
drogas é um sujeito, alguém dotado de certo grau de 
autonomia sobre suas decisões e escolhas. Não é al-
guém manipulado, coagido ou cooptado de forma 
exclusiva. Muito menos é alguém aliciado, no sentido 
estrito do termo. Devemos pensar o ingresso no tráfico 
como uma conjunção de fatores que partem de ques-
tões de ordem estrutural – como a pobreza, a baixa es-
colaridade e a falta de emprego – a questões de ordem 
mais subjetiva – como a busca por reconhecimento, 
identidade de grupo, prestígio e poder. Esses fatores de 
ordem subjetiva, todavia, estão inseridos em um con-
texto sócio-cultural caracterizado pela invisibilidade, o 
preconceito e o estigma.

No imaginário coletivo da maior parte da população, 
os jovens de comunidades populares vivem em situação 
de extrema pobreza e, portanto, têm elevadas chances 
de se envolver em atividades ilícitas. Esse raciocínio sus-
tenta o teor das políticas públicas destinadas ao público 
jovem, que encaram o ingresso no tráfico de drogas, por 
exemplo, como resultado da falta de educação, da au-
sência de acompanhamento familiar que gera desvio de 
conduta e da pobreza que impulsiona o indivíduo para a 
pretensa “única” saída que lhe resta. O tráfico é apresen-
tado, então, como um forte agente local que alicia jovens 
para cumprir tarefas em seus postos de trabalho. Estes, 
“vítimas” de um sistema excludente, seriam seduzidos 
pelo retorno financeiro rápido que o trabalho no tráfi-
co pode lhes proporcionar. Definitivamente, essa lógica 
vem se mostrando limitada para explicar a conjuntura e 
a estrutura do tráfico de drogas na cidade.

Níveis de envolvimento com
a rede do tráfico

É possível fazer uma categorização dos níveis de en-
volvimento com a rede do tráfico de drogas. As expli-
cações a seguir refletem a experiência acumulada pela 
equipe do programa Rotas de Fuga e sugerem algumas 
características de cada “fase” de envolvimento. Essas 
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fases não devem ser vistas como algo estático. Elas são 
um esboço genérico de situações singulares, tomadas 
em conjunto, que nos permitiram identificar três níveis 
distintos de envolvimento das crianças, adolescentes e 
jovens com a rede do tráfico. Nossa experiência vem 
mostrando que o nível de envolvimento é um fator de 
suma importância para a elaboração das estratégias a se-
rem adotadas para cada situação. Identificar os elemen-
tos que compõem o envolvimento bem como os fatores 
que podem “anular” ou “fragilizar” esse envolvimento é 
fundamental ao iniciarmos o trabalho com um indiví-
duo. Com efeito, não se pode generalizar a situação de 
trabalho no tráfico, conferindo um mesmo peso, por 
exemplo, àquele que porta uma arma e àquele que não 
porta. Igualmente, não se pode ignorar que mesmo um 
envolvimento que não represente uma inserção efetiva 
na rede do tráfico, como as relações afetivas, familiares 
e de amizade, pode significar o início de um processo 
que pode culminar no envolvimento direto. Por essas 
razões, um projeto como o desenvolvido pelo Rotas de 
Fuga terá em seu público alvo uma grande variedade de 
situações que demandarão ações específicas. Para fins de 
simplificação, a equipe do Rotas de Fuga elaborou uma 
classificação baseada em níveis de envolvimento a fim de 
melhor caracterizar a situação do indivíduo e as estra-
tégias a serem adotadas em seu atendimento, conforme 
apresentado a seguir:

• Envolvimento pontual e sem compromisso - Trata-
se do momento em que o jovem começa a tecer os 
primeiros contatos com a rede. A inserção vai acon-
tecendo aos poucos, em um movimento de aproxi-
mação e “enamoramento” contínuo do adolescente 
com a rede e da rede com o adolescente. Os cami-
nhos que são percorridos nessa direção, de ambas 
as partes, podem ser sutis, lentos, gradativos, mas 
também rápidos e certeiros. A percepção exata des-
se momento por parte das pessoas que integram seu 
círculo de convivência ou de seus próprios familia-
res gera uma infinidade de sentimentos e sensações, 
como medo, raiva, indiferença, negação, consenti-
mento, desespero, indignação etc. Geralmente, nesse 
momento, ele ainda não é um “empregado fixo”, mas 
está sempre junto da “galera” e presta pequenos ser-
viços ou favores, como dar recados, buscar refeições 
ou substituir alguém na segurança durante breves 
períodos, por exemplo. Muitos fatores podem faci-
litar essa situação, como um membro da família que 
já faz parte da rede, amigos que atuam no tráfico, o 
fascínio exercido pelas armas ou pela autoridade que 
se impõe na comunidade, a ausência de opções de 
lazer, de cultura, de oportunidades no entorno. Nos-
sa observação vem demonstrando que esse período 
de aproximação situa-se predominantemente entre 
os 11 e 14 anos.



• Envolvimento regular e compromissado - É o mo-
mento em que o jovem passa a atuar diretamente na 
rede, em um de seus postos de trabalho. Como a hie-
rarquia do tráfico incorpora a lógica da meritocra-
cia, os cargos são distribuídos conforme o “conceito” 
que o jovem tem na rede. Esse “conceito” se constrói 
no cotidiano da atividade, por meio das habilidades 
e competências que o indivíduo demonstra na rotina 
do trabalho, e revela o grau de confiança que os de-
mais participantes depositam nele. Assim, o porte de 
arma, por exemplo, só é entregue para aquele que de-
monstra “responsabilidade” e aptidão para lidar com 
ela. O transporte de cargas de drogas, por exemplo, 
é uma função que exige muita confiança do chefe. A 
rede é geralmente muito rígida com o cumprimento 
das atribuições, e aquele que não atende a esse prin-
cípio torna-se o chamado “vacilão” e não permanece 
mais na atividade. Dessa forma, as constantes perdas 
promovem uma significativa mobilidade nos postos 
de trabalho, e a rotatividade é bastante significativa, 
o que explica a aproximação freqüente de novos jo-
vens à rede. Temos observado que essa situação se 
faz mais presente entre adolescentes de 13 a 16 anos 
de idade.

• Afastamento gradativo e rompimento - Muitos moti-
vos podem levar ao rompimento com o tráfico. Esse 
processo pode ser precipitado pela ação de alguns fato-
res, como o nascimento de um filho, uma relação afeti-
va satisfatória, a morte de um amigo/companheiro da 
rede, a pressão da família e o risco iminente de morte 
ou de ser morto. Observa-se também que os mais jo-
vens parecem demonstrar mais interesse em permane-
cer no tráfico. Por volta dos 17 anos, e geralmente mais 
experientes, muitos se mostram mais “desencantados” 
com a rede e ponderam mais as perdas e ganhos da 
permanência ou não no tráfico.

Esse percurso não é uma regra que se aplica a to-
dos os jovens inseridos na rede do tráfico, tratando-se 
apenas de uma tentativa de sistematização das situações 
mais comuns. Existe uma oscilação muito expressiva no 
tipo de vínculo estabelecido com a rede, e a atividade 
no tráfico pode até mesmo ser intercalada com outras 
atividades ilícitas. Percebemos que existe certa flexibili-
zação das relações de trabalho na rede, fazendo com que 
em determinados períodos o participante exerça suas 
funções no tráfico e em outros períodos esteja afastado, 
podendo retornar ou não.
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3No desenvolvimento de seus eixos de intervenção, 
a equipe do programa adotou algumas estratégias que 
demarcaram caminhos e definiram alguns resultados 
alcançados.

Nesta parte, vamos resgatar um pouco da história do 
Rotas de Fuga, relatando situações e indicando os por-
quês de algumas escolhas, bem como seus resultados.

Focalizaremos este item nas ações de prevenção e 
criação de alternativas, que se referem às intervenções 
desenvolvidas junto ao público-alvo e que desencadea-
ram na articulação de uma rede de atores e instituições e 
na própria elaboração de princípios metodológicos que, 
aos poucos, foram sendo incorporados pela equipe e 
partilhados com os parceiros.

A escolha pela Maré

Embora as pesquisas desenvolvidas pelo Observató-
rio de Favelas, assim como as ações de sensibilização e 
articulação da rede, tenham tido como recorte a escala 
da cidade, as ações de prevenção e criação de alternati-
vas tiveram um alcance geográfico bem reduzido, deli-
mitando-se a uma área circunscrita da Maré, atingindo 
diretamente duas de suas 16 favelas.

Além de ser área de atuação imediata do Observa-
tório de Favelas onde muitos integrantes da instituição 

têm histórias de vida e militância social, e onde, inicial-
mente, poder-se-ia estabelecer parcerias institucionais 
estratégicas no que se referem ações circunscritas a um 
dado recorte territorial, a Maré, segundo dados da 2ª 
Vara da Infância e da Adolescência, responde por cerca 
de 1/3 do total de crianças e adolescentes que cumprem 
medidas sócio-educativas na cidade do Rio de Janeiro. 

Situada entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, à 
margem da Baía de Guanabara, o bairro Maré é um dos 
principais aglomerados de exclusão na cidade do Rio de 
Janeiro, onde vivem 132 mil pessoas, em 38 mil domi-
cílios, distribuídos por 16 favelas. A visibilidade decor-
rente da localização geográfica, o fato de sua paisagem, 
durante muitos anos, ter sido dominada por palafitas 
(habitações precárias suspensas sobre a lama e a água) 
e a contrastante proximidade com o Aeroporto Interna-
cional do Galeão e a Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro contribuíram para a percepção da Maré, em geral, 
como um espaço globalmente miserável, violento e des-
tituído de condições dignas de vida, com o predomínio 
de populações nordestina e negra em condições sócio-
profissionais subordinadas e com baixa escolaridade.

No plano da infra-estrutura educacional, na Maré es-
tão instaladas 16 escolas de ensino fundamental e três de 
Ensino Médio. O bairro não conta, ainda, com centros 



culturais, cinemas, teatros etc. Atualmente, vem se dese-
nhando 02 projetos voltados para cultura: um está sendo 
organizado num espaço denominado "Casa de Cultura 
da Maré” e outro na “Lona Cultural Herbert Vianna". 
Outras manifestações localizadas, tais como a Folia de 
Reis, grupos musicais ou agrupamentos culturais diver-
sos são caracterizados pela falta de continuidade e pela 
pequena difusão de suas atividades.

Segundo o Censo Maré, realizado pela ONG CEASM, 
em 2000, o percentual de moradores locais analfabetos 
maiores de 14 anos chega a quase 10%. O percentual está 
um pouco abaixo da média brasileira (13,3%), mas muito 
superior ao percentual do município do Rio do Janeiro 
para o ano de 1999 (3,4%). Quanto aos rendimentos, me-
nos de 1/3 dos seus trabalhadores afirmam receber mais 
de dois salários mínimos por mês e, no que concerne ao 
trabalho infantil, 2% das crianças de 10 a 14 anos residen-
tes na Maré exercem alguma atividade de trabalho – para 
um índice de 0,6% para o município do Rio de Janeiro. 

Por estarem localizadas em uma área de concentra-
ção de vias rodoviárias, prédios públicos e instalações 
industriais e comerciais, as fronteiras entre as favelas 
que compõem a Maré são bastante heterogêneas, com 
níveis diferenciados de vizinhança. Isso faz com que não 
exista uma forte coesão entre as áreas, fato reforçado 
pela presença de facções rivais de tráfico de drogas, que 
conferem ao território fragmentações e barreiras simbó-

licas que inibem a livre circulação dos moradores entre 
determinadas áreas. Esse aspecto fez com que a equipe 
do Rotas de Fuga definisse um recorte particular para 
sua intervenção. Os fatores a seguir ajudam a entender 
melhor as razões pela escolha desse recorte geográfico 
aparentemente tão restrito:

• A territorialidade do tráfico de drogas: O trá-
fico de drogas no Rio de Janeiro está dividido em três 
facções criminosas. Essas facções disputam pontos de 
vendas de drogas, fazendo uso da coação física, por 
meio das armas, e da coação simbólica, através de de-
marcações nem sempre visíveis, mas bastante percep-
tíveis pelos moradores das favelas. O que ocorre é que 
os territórios dominados pelas facções constituem áreas 
restritas a moradores daquelas áreas ou de áreas que se-
jam dominadas pela mesma facção. A incorporação des-
ses códigos ocorre entre todos os moradores, mas com 
especial ênfase pelos mais jovens. Assim, dificilmente 
um jovem comum arriscaria sair de sua comunidade ou 
freqüentar uma outra área sob domínio de facção dife-
rente. Em se tratando dos jovens do tráfico, esses limites 
são ainda mais fortes, algo que na maior parte das vezes 
limita sua mobilidade espacial à sua própria favela. A 
Maré, ao contrário da maior parte das favelas ou con-
juntos de favelas do Rio, tem seu território dividido e 
disputado entre as três facções que dominam o tráfico 
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Com as pesquisa desenvolvidas pelo Observatório de 
Favelas, a equipe técnica teve acesso a muitos integrantes 
do tráfico de várias favelas do Rio. Alguns deles manifes-
tavam algum nível de interesse na saída do tráfico, caso de 
Thiago, nome fictício, de 17 anos, ex-soldado do tráfico, e 
de Negão, pseudônimo de um jovem de 22 anos, sub-
gerente.

Convidamos Thiago para participar de uma atividade 
comemorativa do aniversário do Observatório de Favelas, 
na Maré. Seria uma oportunidade de conhecer o trabalho 
e as ações desenvolvidas pela instituição, assim como fazer 
contato com novas pessoas e, posteriormente, se envolver 
em atividades ali realizadas. Apesar de não mais estar en-
volvido na rede ilícita, Thiago não se sentiu a vontade para 
realizar esse deslocamento. “Não posso não sair daqui, é 
muito perigoso. Tenho medo”.  

Em um dos atendimentos a Negão fomos recebidas por ele 
em frente ao seu local de trabalho. O mesmo encontrava-
se armado. Era final da tarde, horário mais provável para 
encontrar membros do tráfico na rua. Antes disso, estão 
dormindo. Não pudemos contar com nenhuma referência 
de domicílio para tal atividade porque os mesmos não 
nos informaram ou porque simplesmente não possuíam 
residência fixa. Dormem cada noite em um lugar, para 
a sua própria segurança. Como não havia um local com 
mais privacidade para a realização de uma entrevista, 
e Negão estava “em serviço”, optamos, após consultá-
lo, por fazê-la ali mesmo. Negão nos recebeu bem, foi 
respondendo nossas indagações, falando sobre sua vida e 
enfatizando que gostaria de sair do crime. “Virei bandido 

tarde”, ou seja, depois dos 18 anos. “Foi pelo dinheiro”, ele 
justifica. Ao longo da conversa fez referências à questão do 
respeito dos moradores, das mulheres que o procuravam, 
da possibilidade de gastar com comida e bebida nos bailes. 
A entrevista ocorreu sob a presença de outras pessoas que 
circulavam nas proximidades, atentas ao que dizíamos. Eram 
membros do grupo, que cuidavam da segurança de Negão. 
Houve diversas interrupções ao seu relato, e em determinado 
momento, Negão sai da frente da boca e nos posiciona atrás 
de um poste. “Vem mais pra cá porque é mais ou menos essa 
hora que a polícia costuma aparecer e aqui eu tenho uma 
visão melhor deles entrando. Não fico tão descoberto, dá pra 
fazer alguma coisa”. E assim continuamos por mais algum 
tempo quando decidimos interromper a entrevista.

Essa experiência demonstra que apesar da disponibilidade 
em se receber a equipe do projeto, nem sempre as condições 
de segurança e privacidade são as mais adequadas. No en-
tanto, não havia escolha para a equipe diante da possibilidade 
de maior aproximação e ganho de confiança com o jovem. O 
medo de sair da comunidade onde se sentia seguro e as difi-
culdades de condições adequadas para um acompanhamento 
sistemático foram bastante recorrentes no caso de atendi-
mentos fora da Maré, fato que tornou o acompanhamento 
social dos jovens envolvidos na pesquisa e residentes fora da 
Maré lento e difícil, ao ponto que a equipe preferiu fazer a 
opção em focalizar seu trabalho apenas na Maré. 

DIFICULDADE EM ATENDER DEMANDAS EXTERNAS
À ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
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de drogas no Rio de Janeiro. Por essa razão, algumas fa-
velas, apesar de limítrofes, não se comunicam. Assim, 
a opção pela Maré, e mais especificamente pela favela 
de Nova Holanda, privilegiou as áreas em que os jovens 
pudessem acessar o Observatório de Favelas, visto que 
é ali que a organização se encontra. Com essa escolha, 
nos foi possível acessar, diretamente, os jovens da Nova 
Holanda, Parque Maré, Parque União e Rubens Vaz. No 
caso da prevenção, realizada em parceria com o projeto 
Nenhum a Menos, do CEASM, atuou-se em duas fave-
las distintas, territorializadas por diferentes facções do 
tráfico. Neste caso, embora Nova Holanda e Nova Maré 
fossem áreas “incompatíveis”, a equipe do Nenhum a 
Menos tinha acesso às duas localidades e estrutura de 
suporte institucional em ambas.

Um reduzido número de participantes que fizeram 
parte da pesquisa anterior foi atendido, pelo menos nos 
seis primeiros meses, em outras duas comunidades: Vila 
Joaniza, na Ilha do Governador e Morro do Andaraí, no 
Andaraí. No entanto, não foi possível darmos continuida-
de a esse acompanhamento tendo em vista a falta de um 
número ideal de técnicos para realizar deslocamentos nes-
sas comunidades fora da Maré, bem como a dificuldade 
em conseguir inserção em espaços comunitários “neutros” 
e com infra-estrutura adequada ao trabalho de acompa-
nhamento. Por essa razão, as condições contribuíram para 

a delimitação dessa parte do programa no Complexo de 
Favelas da Maré. Já que o Rotas de Fuga previa ativida-
des sistemáticas – como oficinas, entrevistas individuais e 
com as famílias, visitas domiciliares e encaminhamentos 
–, a viabilidade destas ações com adolescentes e jovens 
de outras comunidades ficaria prejudicada por causa dos 
obstáculos que os inseridos no tráfico encontram para cir-
cular pela cidade. Por causa dos riscos de sua atividade, 
eles passam praticamente todo o tempo dentro de suas co-
munidades. Sair de seus territórios significa, para eles, o 
perigo de ser reconhecido por policiais ou integrantes de 
uma facção rival.

• Capacidade de atendimento com qualidade 
e área de atuação e foco para melhor contro-
le da metodologia em construção: As equipes 
técnicas de prevenção e criação de alternativas eram 
pequenas. No CEASM, a equipe contava com uma co-
ordenadora, uma psicóloga, duas assistentes sociais, 
dois educadores sociais e duas estagiárias para um to-
tal de 60 famílias. No Observatório de Favelas, a equi-
pe contava com dois coordenadores, uma psicóloga, 
uma assistente social, um sociólogo, cinco educadores 
e dois estagiários. 

De agosto de 2005 a julho de 2006 o projeto atendeu 
137 beneficiários e suas respectivas famílias. Esse núme-
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ro refere-se ao total de participantes que tiveram passa-
gem pelo Observatório de Favelas no período citado. Em 
média, a presença regular em oficinas esteve entre 25 e 
35 participantes, algo verificável nas listas de presença. 
Porém, a rotatividade na participação dos beneficiários 
dificultou a realização de um acompanhamento mais 
sistemático por parte da equipe técnica em cada caso, 
fundamental para a criação, execução e avaliação de me-
todologias nesse campo.

Por conta disso e com base nas avaliações feitas ao 
longo do projeto definimos que a partir de agosto de 
2006 o atendimento direto deveria ser feito de forma 
mais aprofundada com um grupo fechado de 30 partici-
pantes, não sendo mais possível a inserção constante de 
novos membros. Os critérios de seleção para esse grupo 
envolveram os diversos níveis e vínculos com as redes 
ilícitas, o desejo de saída, as condições de vulnerabilida-
de e risco social, a estrutura familiar e as redes de apoio 
existentes para cada caso. 

Essa proposta de acompanhar um grupo fechado foi 
pautada na necessidade de termos elementos mais pro-
fundos para uma análise longitudinal de trajetórias e que 
fosse subsidiar a criação de metodologia e ações inova-
doras no campo do combate ao trabalho ilícito exercido 
por jovens em espaços populares.

As equipes técnicas, tanto do eixo “Prevenção” como 
do eixo “Criação de Alternativas”, tinham um profundo 

conhecimento da Maré e dispunham de uma ampla rede 
de contatos e parcerias locais, gozando ainda de aces-
sibilidade, legitimidade e reconhecimento local de seu 
trabalho. Por essa razão, seu trabalho focado nas suas 
áreas de intervenção ganharia em qualidade e possibili-
taria tornar a Nova Holanda e a Nova Maré áreas piloto 
de uma forma de intervenção inovadora e em proces-
so de construção. Expandir o trabalho para outras áre-
as poderia colocar em risco o já delicado processo em 
curso, que exigia dos profissionais envolvidos um amplo 
conhecimento sobre o contexto e a realidade de vida dos 
jovens envolvidos no projeto. 

O acompanhamento direto de adolescentes e jovens - 
de 12 a 25 anos, parte deles envolvidos diretamente com o 
tráfico e outra parte em situação de envolvimento indireto 
- além de 60 famílias, envolveram diversas atividades. As 
oficinas e os atendimentos psicossociais foram feitos em 
sua quase totalidade na Maré, nas dependências do Ob-
servatório de Favelas e dos parceiros Vida Real e CEASM. 
Porém, o deslocamento da equipe técnica para outros es-
paços de passagem desses participantes (como a presença 
em audiências no juizado, visitas a instituições do Depar-
tamento Geral de Ações Sócioeducativas – DEGASE - e 
do sistema prisional, ida a escolas) também foi exigido. 
Os passeios e visitações públicas foram realizados fora da 
Maré, visando proporcionar aos jovens do projeto o aces-
so a espaços que até então não tinham visitado.
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BARREIRAS SIMBÓLICAS

Em uma atividade realizada com os participantes 
do projeto, solicitou-se que os mesmos desenhassem 
um “mapa mental” de sua área de moradia. No mapa 
abaixo, elaborado por um adolescente, observa-se os 
limites entre áreas impostos pelo tráfico. Esses limites 
restringem sobremaneira a mobilidade espacial dos 
moradores, especialmente os mais jovens e do sexo 
masculino.

28



No detalhe, indicações sobre as barreiras 
impostas pelo tráfico definido como o “limite”, 
ou seja, a área onde termina o domínio de 
uma facção criminosa e inicia o de outra. Área 
onde não se pode cruzar é definida no mapa 
como de “perigo”. Além disso, o mapa aponta 
as sensações de segurança, perigo, alegria e 
tristeza em áreas da comunidade que variavam 
de acordo com o turno do dia (manhã, tarde ou 
noite). Nessa atividade específica de construções 
dos mapas, tínhamos o objetivo principal de 
conhecer a forma como os participantes do 
projeto percebiam e se relacionavam com os 
diferentes espaços da comunidade. Foram 
praticamente unânimes as referências do grupo 
a essas áreas “limítrofes”, o que evidencia a 
forte e precoce incorporação dessa lógica 
de domínio territorial imposta pelo tráfico.

Mapa mental desenhado por participante do projeto

ROTAS DE FUGA   lições aprendidas



A busca pela sustentabilidade:
a Rede Rotas



4Entendemos que uma ONG não deve ocupar o pa-
pel do Estado, mas sim desenvolver ações que possam 
ser propositivas, ações que constituam experiências 
exitosas capazes de se tornarem políticas públicas. Por 
essa razão, a sustentabilidade política de uma ONG 
é um fator de fundamental importância para sua so-
brevivência enquanto ator capaz de mobilizar outros 
atores e influir em políticas públicas. Em nossa opi-
nião, uma ONG deve se apoiar em estratégias de ar-
ticulação em rede em todas as ações que desenvolve, 
buscando tecer relações que a fortaleçam enquanto 
organização e que potencializem sua capacidade de 
interlocução com outros atores e com o Poder Públi-
co, tornando, com isso, as ações da ONG propositi-
vas de uma agenda pública. 

A sustentabilidade das ações desenvolvidas pelo pro-
grama Rotas de Fuga só poderia se dar em um cenário 
em que os diversos atores que atuam direta ou indireta-
mente com o tema estivessem sensibilizados, mobiliza-
dos e, preferencialmente, articulados em rede. Foi par-
tindo desse pressuposto que o Observatório de Favelas 
iniciou um processo de articulação de atores em torno 
do tema do trabalho de crianças e adolescentes do tráfi-
co de drogas no Rio de Janeiro.

Em dezembro de 2004, em uma atividade realizada 
na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), o Observatório criou um conselho consulti-

vo do programa Rotas de Fuga. Esse conselho deveria 
funcionar como uma instância consultiva, mas que tam-
bém pudesse ser um suporte técnico e político às ações 
desenvolvidas pelo programa. O conselho evoluiu para 
uma articulação mais ampla, reunindo organizações que 
hoje compõem a Rede Rotas – uma rede de organizações 
sensibilizada, mobilizada e articulada em torno da pro-
blemática do trabalho de crianças, adolescentes e jovens 
no tráfico de drogas.

Em junho de 2005, o Observatório de Favelas pro-
moveu duas atividades que foram chamadas “Espaço 
de Diálogo (ED) sobre estratégias de enfrentamento do 
trabalho de crianças e adolescentes no tráfico de dro-
gas”, realizadas no SESC Tijuca. Os EDs reuniram 19 
instituições de variados campos e tiveram como con-
seqüência a formação de um comitê executivo (voltado 
para a elaboração de uma agenda comum de combate 
ao problema) e de um comitê técnico (voltado para a 
discussão em torno das metodologias que vêm sendo 
usadas nesse enfrentamento). Essas estruturas consoli-
dariam a Rede Rotas.

Visando a coesão do grupo de instituições articula-
das em torno da Rede Rotas de Fuga, e tendo em vista a 
necessidade de formalização das parcerias, foi elaborada 



uma Carta de Princípios. Trata-se de um instrumento 
que tem como propósito a sistematização e explicitação 
das referências éticas, políticas e técnicas que orientam 
o trabalho da Rede Rotas, sendo a base a partir da qual 
os membros da rede desenvolverão suas ações, diálogos 
e estratégias.

A partir das reuniões do comitê técnico, verificou-
se uma disparidade interna ao grupo quanto ao enten-
dimento sobre o problema que os unia, bem como falta 
de referências teóricas e conceituais capazes de confe-
rir a esse grupo uma unidade. A partir disso, o comitê 
propôs um curso de formação continuado, no qual se 
pudesse oferecer aos membros daquela rede em forma-
ção acesso a informações e estudos mais amplos sobre 
os desdobramentos da abordagem do tema tráfico de 
drogas em termos de políticas públicas, metodologia 
de ação e iniciativas integradas. Tal ação serviu para 
aproximação, articulação e troca de experiências de in-
tervenção entre ONGs, os juizados da infância e juven-
tude, o DEGASE, escolas, serviços de educação, saúde, 
lazer e cultura, de dentro e fora da Maré, lideranças co-
munitárias e outras instituições que tinham condições 
de atuar em torno da rede. O processo de capacitação e 
formação contou com uma parceria com a Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), através do Nú-
cleo de Estudos sobre Saúde do Adolescente (NESA), 
parceiro do Observatório desde o início do Rotas de 

Fuga, e que ofereceu certificado de extensão universi-
tária para os participantes do curso.

As atividades de capacitação foram fundamentais 
para que a Rede ganhasse uma forma e adquirisse uma 
identidade. Foi ao longo dessas atividades que o grupo 
envolvido deu um nome à Rede, chamando-lhe de “Rede 
Rotas”, momento esse em que percebemos um sentimen-
to coletivo de compromisso com o processo em curso. 
Iniciada em agosto de 2006, a capacitação teve como 
desdobramento a realização, em dezembro deste mesmo 
ano, na UERJ, de um seminário de avaliação das ações 
empreendidas até então e o planejamento para 2007. Na 
ocasião, os participantes reafirmaram o compromisso 
com as ações da Rede Rotas, estando claro que a fase de 
mobilização por parte do Observatório de Favelas estava 
concluída – e que agora a instituição é apenas mais uma 
entre as entidades que integram a iniciativa. 

Uma das resoluções para 2007 tratava da continuida-
de das reuniões de formação, só que agora as reflexões 
estariam voltadas para a busca de soluções para proble-
mas trazidos pelas instituições que compunham a Rede 
e que realizavam o atendimento direto a esses casos. In-
vestimos também no maior contato com as comunidades 
para inserí-las diretamente nesse debate sobre criação de 
alternativas a situação de jovens que estão no tráfico e 
que desejam sair.  As reuniões da Rede Rotas passaram 
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a ser sediadas por instituições da Maré (Instituto Vida 
Real, REDES, Vila Olímpica da Maré). 

O grupo se propunha, assim, a discutir metodologias 
e formular proposições para enfrentar o problema do 
jovem nas redes de trabalho ilícitas e esboçar políticas 
alternativas às então existentes. 

A atuação da Rede Rotas no campo da prevenção 
desenvolveu uma sensibilização para a temática e uma 
reflexão conjunta que envolveu diversos atores e insti-
tuições do setor público e da sociedade civil organiza-
da num processo de formação continuada. Realizamos 
a identificação dos principais desafios na questão do 
envolvimento de adolescentes e jovens no tráfico por 
cada área de atuação (saúde, trabalho, cultura, educação, 
jurídico, política de proteção à criança e ao adolescen-
te ameaçado de morte, letalidade juvenil). Além disso, 
levamos jovens da Maré para conhecerem os serviços de 
uma instituição de saúde, integrante da Rede Rotas, com 
atendimento específico aos usuários de álcool e drogas. 
A visita teve o objetivo de estreitar os laços entre esse ser-
viço de saúde e os jovens. A idéia de favorecer o contato 
de jovens da comunidade com espaços de atendimento 
e sua estrutura de funcionamento nos pareceu uma boa 

estratégia de divulgação de serviços que podem ser mais 
acessados pelos moradores visando a garantia e o exer-
cício de direitos. 

No campo da criação de alternativas trabalhamos em 
um primeiro momento com a construção de um mode-
lo de recepção dos casos pelas diversas instituições que 
compõem a Rede Rotas, numa espécie de atendimento 
global, no qual os casos seriam da Rede e não somente 
da primeira instituição de acolhida, e buscando desen-
volver estratégias que favorecessem a criação de alter-
nativas para esses jovens. Outra ação está focada em um 
trabalho junto a instituições de ensino da Maré a partir 
da construção de uma metodologia intersetorial de aco-
lhimento que contribua para a permanência da criança, 
adolescente ou jovem, envolvido com o trabalho ilícito, 
na escola. A Rede Rotas entende a escola como espaço 
de direitos, proteção, formação e participação política, e 
que estar fora da escola é prejudicial ao desenvolvimento 
desse público. Dados da pesquisa realizada pelo Obser-
vatório de Favelas - e que a própria prática nos mostrou 
- apontam que a fase de abandono escolar desses grupos 
coincide com o processo de entrada para o tráfico e com 
o início do uso de drogas.
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Este documento é um instrumento de autoria coletiva dos 
membros da Rede Rotas de Fuga e visa a sistematização e 
explicitação das referências éticas, políticas e técnicas que ori-
entam o trabalho da Rede Rotas de Fuga. Esses princípios são 
a base a partir da qual os membros da rede desenvolverão suas 
ações, diálogos e estratégias.

1. A Rede Rotas de Fuga

A Rede Rotas de Fuga é composta por crianças e adolescentes 
e seus familiares, lideranças comunitárias, Organizações 
Não-Governamentais, governos municipal, estadual e federal, 
órgãos públicos, iniciativa privada, organismos multilaterais 
e fóruns representativos da sociedade civil organizada. Essas 
instâncias são oriundas de diferentes campos de atuação e têm 
por referência comum a articulação de ações integradas de 
enfrentamento ao ingresso e permanência de crianças e adoles-
centes explorados no comércio varejista de drogas qualificadas 
como ilícitas, mais conhecido como “tráfico de drogas”.

2. Compreensão do problema

A exploração de crianças e adolescentes no tráfico de drogas 
constitui uma das piores formas de trabalho infantil, conforme 
preconizado pela convenção de número 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Tendo 
em vista o compromisso firmado pelo governo brasileiro no 
ano 2000, a Rede Rotas de Fuga vem a cumprir um papel 
estratégico e auxiliar no que tange ao enfrentamento desse 
problema.

Para a Rede Rotas de Fuga tráfico de drogas é compreendido 
como comércio varejista de drogas qualificadas como ilícitas. 
Essa atividade se associa por meio de coação a outras ativi-
dades econômicas, sociais e culturais. Tal compreensão tem 
por objetivo ampliar a idéia de envolvimento e exploração de 
crianças e adolescentes nessas atividades ilícitas.

3. Constituem eixos de intervenção da Rede 
Rotas de Fuga

1.1. Produção de Conhecimento: realizar pesquisas voltadas 
para uma maior compreensão do envolvimento e exploração 
de crianças e adolescentes na rede do comércio varejista de 
drogas qualificadas como ilícitas;

3.2. Prevenção: criar estratégias que ampliem as possibili-
dades de escolha nos campos educacional, cultural, social 
e econômico de crianças e adolescentes e que evitem o seu 
ingresso na rede do comércio varejista de drogas qualificadas 
como ilícitas;

3.3. Afastamento: criar alternativas voltadas para a saída 
sustentável de crianças e adolescentes da rede do comércio 
varejista de drogas qualificadas como ilícitas;

3.4. Sensibilização: promover campanhas de sensibiliza-
ção da sociedade e de atores estratégicos tendo em vista a 
mobilização social em torno de políticas de enfrentamento à 
exploração de crianças e adolescentes no comércio varejista 
de drogas qualificadas como ilícitas que tenham por base a 
valorização da vida.

Carta de Princípios da Rede Rotas de Fuga
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4. São Objetivos da Rede Rotas de Fuga

4.1. Contribuir para a prevenção e erradicação da exploração 
de crianças e adolescentes no comércio varejista de drogas 
qualificadas como ilícitas;

4.2. Produzir conhecimento sobre o perfil de crianças e adoles-
centes envolvidos no comércio varejista de drogas qualificadas 
como ilícitas e a dinâmica de seu envolvimento nessa atividade, 
tendo em vista a elaboração e proposição de ações voltadas 
para o seu enfrentamento;

4.3. Articular uma rede de atendimento comprometida com a 
prevenção e o afastamento de crianças e adolescentes da rede 
do comércio varejista de drogas qualificadas como ilícitas;

4.4. Impactar políticas públicas no que tange a prevenção e o 
afastamento de crianças e adolescentes da rede do comércio 
varejista de drogas qualificadas como ilícitas. 

5. Princípios Éticos da Rede Rotas de Fuga

5.1. A criança e o adolescente são sujeitos de direitos, con-
forme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/90, de 13/07/1990);

5.2. A integridade física e moral da criança ou adolescente 
envolvido no comércio varejista de drogas qualificadas como 
ilícitas é inviolável, abrangendo a preservação da imagem e 
identidade;

5.3. A criança e o adolescente devem ter sua autonomia res-
peitada, considerando o desejo de saída e criando alternativas 

para que tal desejo se realize. Para tanto, levar-se-á em conta as 
trajetórias de vida, os contextos socioeconômicos e culturais, 
bem como as estratégias já adotadas pelas comunidades, pelas 
famílias e pelas próprias crianças e adolescentes.

6. Princípios Políticos da Rede
Rotas de Fuga

6.1. Articulação intersetorial: a Rede Rotas de Fuga deve 
estar articulada ao sistema de garantia de direitos da infância 
e adolescência e aos fóruns representativos dos direitos das 
crianças e adolescentes, dentre os quais os Conselhos Munici-
pal e Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes e o 
Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente, dentre outros;

6.2. Co-gestão: será feita através de um Comitê Executivo uma 
gestão que articule e integre diferentes atores (as crianças, 
adolescentes e jovens e seus familiares, lideranças comuni-
tárias, Organizações Não-Governamentais, governos mu-
nicipal, estadual e federal, órgãos públicos, iniciativa privada, 
organismos multilaterais e fóruns representativos da sociedade 
civil organizada), visando, com isso, garantir a participação 
do maior número possível de instâncias e a sustentabilidade 
política e financeira;

6.3. Co-responsabilidade nas políticas públicas: a Rede Rotas 
de Fuga deve estar voltada para a elaboração, proposição, 
participação, monitoramento e avaliação de políticas públicas 
destinadas à prevenção e eliminação do trabalho de crianças 
e adolescentes no comércio varejista de drogas qualificadas 
como ilícitas e demais atividades a ele associadas.
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7. Princípios técnicos

7.1. Interinstitucionalidade: a discussão de conceitos, procedi-
mentos, encaminhamentos e demais questões relativas ao aten-
dimento direto será realizada a partir de um Comitê Técnico, 
composto por profissionais ligados a diferentes instituições;

7.2. Complementaridade: reconhecimento e articulação de 
diferentes experiências individuais e coletivas, no campo do 
enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes no 
comércio varejista de drogas qualificadas como ilícitas;

7.3. Atendimento integrado: o atendimento direto de crianças e 
adolescentes e seus familiares será realizado de maneira articu-
lada e integrada a partir de uma “Carta de Compromissos” e de 
um fluxograma de atendimento construídos coletivamente.

8. Formalização

A participação de entidades governamentais e não-governa-
mentais, iniciativa privada e outras instâncias representativas 
da sociedade na Rede Rotas de Fuga implica um compromisso 
público com seus princípios norteadores explicitados neste 
documento.

Desde a sua formação a Rede Rotas conta com o envolvimento 
das seguintes instituições:

• 2ª Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro

• Ação Comunitária do Brasil

• ANEPS-RJ (Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 
de Educação Popular e Saúde)

• Associação Cristã de Moços do RJ/ACM-RJ

• Associação de Adolescentes e Jovens Trabalhadores do Rio de 
Janeiro – AAJT-RJ

• Casa SOL

• CEDECA Dom Luciano Mendes

• Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD Raul Seixas

• Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

• Centro de Promoção da Saúde - CEDAPS

• Centro de Recurso Integrado de Atendimento ao Menor/
CRIAM Santa Cruz

• Conselho Tutelar de Ramos

• Coordenadoria Regional de Assistência Social Nelson Man-
dela

• CRMM (Centro de Referência de Mulheres da Maré)

• Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN

• Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil.

• Grupo Cultural AfroReggae

• Grupo de Hip Hop Nação Maré

• Grupo Psicoanalítico Digaí-Maré

• Hospital Pedro Ernesto/UERJ.

36

rede rotas

36



• Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável - 
IBISS

• Instituto de Arte TEAR

• Instituto PROMUNDO

• Instituto Vida Real/Maré

• Koinonia – Presença Ecumênica e Serviços

• Luta Pela Paz

• NESA – Núcleo de Estudos sobre a Saúde do Adolescente

• NIAC/UFRJ (Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cida-
dania).

• Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Álcool 
e Drogas /UERJ

• Observatório de Favelas

• Organização de Direitos Humanos Projeto Legal

• Organização Internacional do Trabalho - OIT

• Posto de Saúde Hélio Smidt/Maré

• Posto de Saúde Madre Teresa de Calcutá

• Programa EICOS (Estudos Interdisciplinares de Comunidade 
e Ecologia Social)/UFRJ

• Projeto “Se essa rua fosse minha”

• Projeto Adolescentro/SMS

• Projeto Casa da Árvore

• Projeto Nossa Casa – DEGASE

• Rede Intersetorial de Proteção a Criança e ao Adolescente 
com Histórico de Desescolarização - RIPCAHD

• REDES – Redes de Desenvolvimento da Maré

• SENAI- Bonsucesso

• Usina da Cidadania

• Vila Olímpica da Maré

ROTAS DE FUGA   lições aprendidas



A elaboração de metodologias no 
desenvolvimento das ações diretas



5As ações de acompanhamento social direto se inicia-
ram de maneira regular e sistemática a partir de agosto de 
2005. Até então, a equipe em formação se ocupava com a 
articulação da rede, com sua capacitação, e desenvolvia 
alguns atendimentos pontuais. Nesse momento, ações fo-
ram realizadas em forma de oficinas, atividades externas 
e atendimento psicossocial aos participantes e seus fami-
liares. É importante ressaltar, contudo, que o foco prin-
cipal do programa foi a construção de metodologias de 
intervenção para a eliminação do trabalho de crianças, 
adolescentes e jovens no tráfico de drogas. Nesse caso, o 
atendimento direto, mais do que um fim em si mesmo, 
tinha o papel de subsidiar a formulação de procedimentos 
de atendimento que servissem de suporte à elaboração de 
metodologias de prevenção e criação de alternativas.

Participantes do Rotas de Fuga

O acompanhamento social realizado com os adoles-
centes e jovens participantes do projeto Rotas de Fuga 
contemplou entrevistas individuais com os familiares, 
visitas domiciliares e a efetivação de encaminhamentos 
específicos à rede de serviços de saúde, educação, lazer e 
cultura, de acordo com a demanda. 

A partir desses atendimentos, foi possível traçar um 
perfil do grupo, composto por meninos e meninas, da 

faixa de 12 a 25 anos de idade, constituindo-se de ado-
lescentes e jovens envolvidos de forma direta ou indireta 
em redes de trabalho ilícitas, predominantemente o trá-
fico de drogas.

No grupo atendido pelo Rotas de Fuga, o número 
de meninas e meninos foi relativamente equilibrado. Ao 
todo, passaram pelo projeto 55 meninas e 66 meninos. 
Embora o tráfico seja uma atividade preponderantemen-
te masculina, cabe considerar que a participação indireta 
de meninas é bastante significativa. Sua participação se 
dá principalmente por relações afetivas, muito embora se 
tenha registro de mulheres exercendo atividades diretas, 
algo não encontrado em nosso grupo. Seu envolvimen-
to no tráfico baseia-se em duas situações contraditórias. 
De um lado, há aquelas que acreditam que uma relação 
de maior proximidade possa influenciar decisivamente 
na saída de seu companheiro do tráfico - e assim acabam 
tomando essa responsabilidade direta por fazê-los mudar 
de vida, em uma espécie de “missão” que tomam para si. 
Por outro lado, há aquelas meninas que afirmam se iden-
tificar com integrantes do tráfico, com os quais mantém 
um nível de atração baseado na percepção de virilidade, 
no prestígio e poder oferecidos pelo tráfico. Sentimentos 
contraditórios de amor e ódio atravessam essas relações, 



frequentemente permeadas por episódios de violência fí-
sica e traições (os membros do tráfico costumam sair com 
várias mulheres ao mesmo tempo). Para as meninas foi 
apontado a dificuldade que é romper ou até mesmo não 
iniciar relações afetivas com pessoas da rede do tráfico.

No grupo como um todo existiam várias situações de 
uso abusivo de álcool e drogas (a maconha, cocaína, cra-
ck, loló, ecxtasy) em variados níveis, e tendo se iniciado, 
para alguns, ainda na infância. 

Em relação à família, a ausência da figura paterna é 
relevante. No entanto, a presença de figuras femininas 
nesse universo, em especial a mãe, uma tia, ou avó, é 
muito forte e significativa. Por essa razão, em muitas 
situações, a equipe desenvolveu diferentes abordagens 
com essas figuras da família, de modo que pudessem 
reforçar os vínculos de confiança e de suporte ao ado-
lescente envolvido.

Outro ponto observado trata das representações que 
a instituição escolar tem no imaginário do grupo. A es-
cola está longe de ser vista como satisfatória ou prazero-
sa. Muitos se encontravam fora da rede formal de ensino 
e sem o desejo real de retornar. Outros se encontravam 
matriculados, mas não estavam freqüentando com regu-
laridade e assim corriam o risco de perder a vaga.

Em relação às perspectivas de futuro profissional, a 
grande maioria dos participantes expressou forte desejo 

de ter uma profissão “de verdade”, um trabalho “decente”. 
Profissões que exigiam nível de escolaridade superior fo-
ram citadas pelo grupo durante o acompanhamento da 
equipe. Tal fato contradiz a idéia de que os universos de 
perspectivas profissionais são restritos quando se trata 
de moradores de favelas ou que eles não têm projetos 
de vida a longo prazo. Percebemos que essa interpreta-
ção não condiz com a realidade observada. A maioria do 
grupo tinha projetos e aspirações profissionais; porém, o 
grande desafio se encontrava na baixa qualificação pro-
fissional que possuíam.

Surgiram também opiniões e idéias sobre a favela, 
que envolviam sentimentos de rejeição e discriminação 
pelo fato de serem moradores desses espaços. A questão 
da violência foi muito citada, em especial a violência po-
licial e o abuso de autoridade por parte dos mesmos.

A principal atividade de lazer esteve ligada ao baile 
funk, momento em que é possível estar com os amigos, 
conversar, dançar e paquerar. O funk é o principal esti-
lo musical, tanto de meninos quanto de meninas, que 
fazem desse espaço um espaço de socialização e de en-
contro com seus pares. Todavia, a presença marcante do 
funk também pode ser resultante da falta de mais op-
ções de lazer, uma vez que a ausência ou precariedade 
de equipamentos de lazer no local de moradia contribui 
sobremaneira para que o baile funk permaneça como 
uma das poucas opções disponíveis.

40

elaboração de metodologias



No campo de suas trajetórias de vida podemos citar 
alguns aspectos ou eventos negativos que foram recor-
rentes: a morte de pai, mãe ou outro parente bastante 
significativo durante a infância ou adolescência; a sepa-
ração dos pais; a saída de casa para a rua; o abandono 
escolar; o uso de drogas; as brigas e o namoro com pes-
soas envolvidas com a rede do tráfico; o fato de morar na 
favela. Como aspectos positivos tivemos: o apoio incon-
dicional de pessoas da família mesmo quando o filho faz 
a opção pelo tráfico; algumas relações afetivas que foram 
capazes de suprir várias demandas de ordem emocional; 
o nascimento de um filho;  e a própria entrada no proje-
to Rotas de Fuga.

Em relação ao conjunto de valores de vida que pa-
receram nortear a maior parte do grupo, a partir de 
elementos colhidos nas oficinas, identificamos como 
maiores necessidades: “ter dinheiro”, “voltar a estudar”, 
“trabalhar”, “ser feliz” e “ser amado”. 

Os medos do grupo centravam-se no risco de per-
derem alguém da família - em especial a mãe -, de mor-
rerem, o medo da policia, de serem presos e de serem 
traídos.

As maiores dificuldades de vida encontravam-se no 
campo da independência profissional, ou seja, da neces-
sidade de ter um trabalho, de ser remunerado; e também 
na volta à escola. Para muitos, apesar do reconhecimen-

to da escola como espaço que ofereçe condições para 
um futuro melhor, há falta de estímulo, reforçada por 
um ambiente entendido, para muitos, como hostil, pou-
co atrativo e receptivo. Assim, operava-se um ciclo cuja 
dificuldade em almejar a independência profissional es-
barrava na baixa escolaridade e qualificação profissional. 
O trabalho se apresentou como um valor de grande im-
portância: “quero ter um trabalho decente”, “ser traba-
lhador”, são sonhos almejados por todos no grupo, que 
também desejam uma casa própria e uma família consti-
tuída, conquistas que certamente encontram no mundo 
do trabalho sua possibilidade de realização.

Princípios adotados

O tipo de abordagem da questão adotada pelo pro-
grama Rotas de Fuga, levando em conta os princípios do 
Observatório de Favelas, defende com convicção que a 
perspectiva salvacionista e assistencialista é um equívo-
co. A primeira conseqüência do reconhecimento dessa 
condição foi à troca da expressão “retirados do tráfico” 
por “criação de alternativas”. A investigação desse uni-
verso revela que a proposta de retirar os jovens do tráfico 
é enganosa e não se sustenta. O que a prática mostra é 
que deve ser oferecido apoio e soluções, em um processo 
de construção coletiva e de fortalecimento de alternati-
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vas para a vida daqueles que têm o desejo de se ver fora 
da atividade. Portanto, o jovem precisa ser visto como 
sujeito do movimento de saída do tráfico de drogas e não 
mero objeto de ações que visem “resgatá-lo” ou “salva-
lo” de sua condição. No nosso entendimento, a “ajuda” 
deve se dar no plano do fortalecimento das disposições 
subjetivas e da rede de apoio que permita ao jovem sus-
tentar o desejo de saída, baseado principalmente no seu 
próprio caminhar.

Essa distinção deve ser reforçada por conta da visão 
estereotipada sobre a favela e seus moradores que predo-
minam nas intervenções direcionadas a solução do pro-
blema. Uma das referências que sustentam esse ponto de 
vista é que seria necessário ocupar o tempo “ocioso” dos 
jovens sob o risco de eles ingressarem automaticamente 
no tráfico, o que remete à favela como um lugar violen-
to por natureza, onde as trajetórias de vida tenderiam 
naturalmente para o mundo da violência ou da miséria 
humana e econômica. Sob esse viés, é possível observar 
lacunas constantemente presentes em projetos sociais 
dessa natureza: a compreensão do adolescente mora-
dor de espaços populares como traficante em potencial, 
que necessita ser “salvo” desse destino único e possível. 
Portanto, todas as ações desenvolvidas nesses espaços 
tornam-se preventivas ao ingresso dos jovens no tráfico. 
Prevalece, assim, o discurso do senso comum que asso-
cia diretamente pobreza e favela com a criminalidade. 

Outro eixo desse tipo de abordagem é a perspectiva 
que considera o habitante do espaço popular portador 
de inúmeras carências que devem merecer ação assis-
tencialista. Como conseqüência, essas intervenções não 
consideram a autonomia dos moradores das favelas e as 
suas infinitas estratégias e práticas pessoais e coletivas 
para lidarem com seu cotidiano.

Com base nessas premissas, a equipe do projeto defi-
niu sete princípios a serem observados no atendimento 
aos participantes do projeto:

I.  O jovem deve ser compreendido em sua totali-
dade, o que implica num atendimento que leve 
em consideração as redes sociais em que ele está 
inserido e todas as dimensões de sua vida (sub-
jetiva, familiar, social);

II. A identificação do tipo de vínculo que ele tem 
com a rede ilícita (tempo de inserção, nível de 
envolvimento, trajetória na rede, cargo/função, 
motivações para sair, redes de apoio) para o es-
tabelecimento de um plano de metas e ações de 
acordo com cada situação;

III. Linha de atuação não assistencial, embora o pro-
grama tenha iniciativas de assistência ao jovem e 
sua família. Isso significa, sobretudo, que a per-
manência do jovem no programa será estimula-
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da pela equipe, mas dependerá de um compro-
misso dele e de suas demonstrações de mudança 
de atitude e envolvimento no projeto;

IV. O trabalho interdisciplinar. Existem atribuições 
específicas a cada profissional, mas o trabalho é 
feito em conjunto, cabendo a toda a equipe iden-
tificar e direcionar as demandas trazidas pelos 
adolescentes e jovens atendidos;

V. É feito um acompanhamento individual e cole-
tivo no Observatório de Favelas. Esse acompa-
nhamento também ocorre em outros espaços 
freqüentados pelos adolescentes e jovens. Igual-
mente o conjunto de demandas apresentadas 
implica no envolvimento de outros atores e ins-
tituições, o que exige um trabalho articulado em 
rede;

VI. O trabalho com as famílias. O programa busca 
realizar um trabalho em parceria com a famí-
lia, estrutura importante na questão da saída. 
A abordagem da família – além de entrevistas 
e reuniões em grupo – é feita através de visitas 
domiciliares para o conhecimento da dinâmica 
familiar e das relações estabelecidas no ambiente 
doméstico;

VII. A perspectiva de rompimento com os estereó-
tipos do senso comum a respeito das represen-

tações das favelas e seus moradores. Levar essa 
discussão para espaços dentro e fora da favela, 
por meio de profissionais envolvidos com a te-
mática, contribui para a construção de outros 
referenciais e pontos de vista sobre a questão, 
superando preconceitos e a idéia de que esses 
jovens são uma “geração perdida”.

Esses aspectos do atendimento constituem referên-
cias básicas para a construção da metodologia de inter-
venção, e vêm sendo defendidos, junto a outras institui-
ções e profissionais, como elementos indispensáveis ao 
bom tratamento da situação de crianças, adolescentes e 
jovens inseridos nas redes do tráfico de drogas e em ou-
tras atividades ilícitas.

Entendemos que a realização do acompanhamento 
psicossocial em diferentes espaços comunitários e insti-
tucionais e, ainda, em determinadas instâncias jurídicas, 
através das situações apresentadas pelos participantes, 
possibilitou-nos conhecer e contribuir com o debate so-
bre as diferentes práticas e protocolos de atendimento 
institucional em várias áreas e serviços. Esse movimento 
da equipe não isolava o técnico na dimensão puramente 
individual do atendimento de ponta e o colocava na po-
sição de técnico capaz de analisar e colaborar na propo-
sição de políticas públicas que realmente atendessem as 
especificidades deste público.
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A idéia de trabalharmos com a noção de “criação de 
alternativas” ao invés da utilização de termos como “re-
tirada” do tráfico ou “resgate”, vem reforçar o entendi-
mento de que os adolescentes e jovens que ingressam no 
tráfico de drogas são, antes de tudo, sujeitos dotados de 
certo grau de autonomia sobre suas decisões e escolhas. 
Não se tratam de pessoas manipuladas, “recrutadas” ou 
cooptadas de forma exclusiva.

A investigação desse universo nos revelou que a pro-
posta de “retirar” os jovens do tráfico é enganosa e não se 
sustenta. Ou seja, o jovem precisa ser visto como sujeito 
do movimento de saída do tráfico de drogas e não mero 
objeto de ações que visem “resgatá-lo” ou “salvá-lo” de sua 
condição. Contudo, trata-se de um processo de constru-
ção coletiva de diversos atores e instâncias sociais para o 
fortalecimento de alternativas sustentáveis para a vida da-
queles que têm o desejo de se ver fora da atividade.

Pautados contra a afirmação de uma lógica sal-
vacionista e assistencialista, a qual reconhecemos ser 
equivocada, também nos posicionamos contrários aos 
discursos sobre as favelas e muitos projetos sociais nela 
desenvolvidos, que sustentam a necessidade de ocupar 
o tempo “ocioso” dos jovens. Essa ocupação do tempo 
é percebida como solução ao risco de eles ingressarem 
automaticamente no tráfico, o que remete à favela como 
um lugar violento por natureza, onde as trajetórias de 
vida tenderiam naturalmente para o mundo do crime. 

 

Procedimentos adotados

Abordagem individual 

Nos atendimentos individuais, a partir do preenchi-
mento da ficha social – documento com informações so-
bre o histórico de vida do participante e de sua família -, 
foi possível a elaboração de um perfil do grupo em ques-
tões relativas à sua participação no projeto e principais 
demandas sociais apresentadas nos diferentes campos 
de suas vidas.

Esse acompanhamento social realizado pela equipe 
técnica possibilitou-nos a construção de um vínculo 
de confiança junto aos adolescentes e jovens do proje-
to, bem como junto a suas famílias, na medida em que 
conteúdos particulares de suas trajetórias eram grada-
tivamente revelados. Contudo, é importante salientar 
que o trabalho técnico direto com os adolescentes e jo-
vens participantes do projeto esbarrou em alguns entra-
ves e necessidades de adequação. No que se refere aos 
atendimentos individuais e ao preenchimento da ficha 
social, o tempo de convivência e o estabelecimento do 
referido vínculo de confiança, essenciais para a coleta e 
o trabalho de análise das informações de vida de cada 
um, apresentaram-se como um processo lento, que exi-
giu cuidados especiais da equipe. De início, havia uma 
excessiva e totalmente compreensível desconfiança por 
parte dos participantes em revelar seus dados e expe-
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riências pessoais. Perguntavam-nos repetidas vezes o 
objetivo de tais questionamentos sobre suas vidas; pen-
savam muito antes de responder; forneciam, em alguns 
momentos, informações não verídicas; não gostavam de 
perceber que havia registro escrito do que falavam; sus-
peitavam de que “o juiz” poderia vir saber o que estavam 
nos informando. Ou seja, o tempo necessário para que 
se estabeleça a relação ideal ao trabalho que se pretende 
entre o participante e o técnico, nessas situações especí-
ficas de envolvimento em redes ilícitas, é um tempo lon-
go e que precisa ser respeitado. Em alguns momentos, 
a equipe técnica precisou trabalhar com informações 
também fornecidas por outras fontes que não o adoles-
cente ou jovem atendido (a família, os amigos, pessoas 
da comunidade). Para tal, o conhecimento e contato do 
técnico com outras redes, sociais, comunitárias e insti-
tucionais, nas quais o participante encontra-se inserido 
é fundamental.

A inserção no projeto oferece ao jovem contato com 
outros elementos possíveis de identificação, que podem 
despertar o desejo de pertencimento a outras redes. Mas 
é necessária uma postura ativa por parte do adolescente 
ou jovem em sua opção pela saída da rede do tráfico. 
Nós não “retiramos” ninguém da rede. Essa decisão é 
amadurecida aos poucos, por meio de diversos fatores, 

muitos deles subjetivos, ligados à história de vida de 
cada um.

Ao longo do atendimento direto, a equipe técnica se 
viu diante do desafio constante de desenvolver estratégias 
para que, em cada caso, a intervenção ocorresse de forma 
a potencializar a construção e o fortalecimento daquela 
atitude. Um dos aspectos observados foi que o participan-
te precisava ter uma meta bastante firme e organizada in-
ternamente para que houvesse efetivamente o movimento 
de saída. Essa meta, projeto ou intenção, juntamente com 
todas as intervenções realizadas pelo programa, represen-
taram um conjunto de forças que contribuiu na opção por 
outros pertencimentos. Em paralelo, houve também a in-
fluência de vários fatores na comunidade que o seduziam 
de volta para a rede ilícita, principalmente a influência de 
amigos, integrantes do tráfico. A confluência dessas forças 
e o peso e significado dado pelo participante a cada uma 
delas, em variados momentos, foram definindo suas ações 
e novas escolhas. 

Um dos papéis da equipe técnica, nessa fase, foi 
acompanhá-lo nas oscilações de pensamento, envolvi-
mento e decisão, auxiliando-o na visualização e no for-
talecimento do significado de outras possíveis redes de 
inserção, bem como no próprio questionamento sobre a 
rede que ele habitava.
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Ações no campo da educação 

“não estava gostando da escola. 
Faltava incentivo da escola e dos 
professores.

“[parei de estudar] porque entrei 
para a vida do crime com 15 anos.

Para aqueles que estavam fora da rede de ensino for-
mal, existiu inicialmente a busca de identificação das ne-
cessidades relativas a esse universo, para o planejamen-
to de estratégias conjuntas de ação, visando o retorno 
à escola daqueles que desejassem. Concomitantemente, 
para aqueles que esboçaram fortes resistências em voltar, 
um trabalho de ressignificação desse espaço foi iniciado. 
A característica de abandono e não valorização do espa-
ço escolar esteve presente na maior parte dos participan-
tes que pareciam não enxergar mais sentido na mesma. 
Histórias de saídas e retornos, em que não se conseguia 
aprender “nada” foram comuns. Encontramos ainda re-
cordações de experiências muito negativas referentes à 
relação com alguns professores, alunos, funcionários e 
direção, a ausência de matérias e aulas importantes, a 
falta de professor e o próprio ambiente da escola, visto 
como não prazeroso e cansativo. 

No entanto, não podemos desconsiderar que o relato 
de posturas e a atitude de alguns com o espaço da escola 
(pichar e danificar materiais, desrespeito aos funcioná-
rios e professores, saída da escola em horário não permi-
tido, envolvimento em brigas...) e com a própria relação 
ensino-aprendizagem também não foi positiva, gerando 
conseqüências ao seu processo educativo que continham 
desde a pura e simples “desistência” do professor perante 
aquele aluno, até a sua transferência da escola. 

Observamos, a partir dos atendimentos e dos conta-
tos realizados com algumas instituições de ensino, que 
muitas escolas acabam contribuindo para uma reprodu-
ção de valores dominantes, preconceituosos e excluden-
tes relacionados a esses grupos. Não nos pareceu, pelo 
menos de forma ampla, que ocorressem muitas tentati-
vas de entendimento desse aluno em seu contexto espe-
cífico, embora tenhamos encontrado alguns professores 
com visões diferenciadas, e que buscavam estratégias 
de aprendizagem e motivação para que esse aluno se 
mantivesse na escola.  Em outras ocasiões, a atitude de 
diretores de escolas, diante do problema do aluno inse-
rido no tráfico, tem como prática a sua transferência ou 
expulsão, não havendo, dessa maneira, uma política de 
acolhimento institucional.

Uma outra ação desenvolvida no campo da educação 
foi o acompanhamento escolar, que era parte integrante 
do atendimento individual. Este se deu mediante con-
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“a professora enche o quadro e 
apaga tudo muito rápido sem dar 
tempo para eu copiar.

“eu peço explicação sobre a matéria 
e ela não explica de novo não, 
porque na hora eu
tava conversando.

“eu não entendo nada.

tatos com as escolas, de modo a se estabelecer diálogos 
em torno de alunos participantes do projeto de modo 
a permitir trocar informações, traçare planos comple-
mentares e avaliar sua evolução.

A questão de estar fora da escola foi vivida pela maio-
ria dos nossos participantes, mas não seria sanada com 
o mero encaminhamento para a rede de ensino formal. 
Não existia, para a maioria do grupo fora da escola, o 
desejo real de retornar a este espaço. Essa demanda até 
surgia inicialmente no discurso de alguns, como sendo 
aquilo que se espera de todo mundo ou aquilo que é cer-
to fazer: “é... eu sei que tenho que voltar para escola, que 
tenho que aprender a ler, mas...”, “me arruma uma escola 
então, que eu vou!”. Porém, muitas vezes, essa demanda 
não se sustentava na prática. Para alguns, só era possível 
cursar determinada escola (por conta da restrita circula-
ção espacial, as “fronteiras” que o tráfico impõe aos mo-
radores), outros não queriam ou não podiam estudar à 
noite (turno onde a maior parte dos alunos com históri-
co de afastamento por longos períodos da escola é inse-
rida), outros ainda não queriam estudar com alunos de 
faixa etária inferior (problemas que muitos enfrentam 
em decorrência do período afastado e do abismo entre 
a idade atual e a série correspondente), outros somente 
queriam ir para a escola para namorar e estar com os co-
legas. E ainda existiam, para aqueles que retornavam aos 
bancos escolares, as dificuldades de aprendizagem que 
eles iam encontrando no cotidiano da sala de aula:

“aí, eu zôo mesmo, converso,
fico lá atrás.

Fala de um jovem de 18 anos que cursava
o supletivo de 5ª a 8ª série.

Em relação aos profissionais da escola percebe-
mos algumas resistências em lidar e em receber alu-
nos desse grupo, que na visão de muitos deles “não 
têm jeito” ou “não querem nada”. Contatos telefô-
nicos com diretores de algumas escolas para tratar 
da vaga ou transferência de alunos de turma e turno 
não avançaram muito. 

Um diretor específico que havia prometido uma 
vaga a um dos participantes, ao recebê-lo em compa-
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nhia da responsável não mais aceitou sua matrícula, 
informando-nos diretamente e justificando sua de-
cisão baseado no comportamento e postura do aluno 
em anos anteriores: “Eu não sabia que se tratava de L... 
Para ele não tem vaga não, ele não estuda mais aqui. 
Eu coloco qualquer outro, menos ele! Ele já é um caso 
perdido.” Ou seja, a escola em muitos momentos acaba 
também rejeitando e discriminando o aluno, havendo 
a necessidade de realizarmos um trabalho com ambos, 
alunos e profissionais da escola, para uma aceitação e 
entendimento mútuo.

Não basta um trabalho individual e grupal para acei-
tação e valorização da escola por aqueles que estão fora 
dessa rede de educação formal se não tivermos profis-
sionais preparados e desejosos de receber esses grupos. 
Para que a adoção de práticas estigmatizantes e exclu-
dentes, que “expulsam” continuamente esses alunos das 
salas de aulas, não se tornem dominantes, a equipe do 
programa se articulou a redes de atores voltadas para a 
sensibilização da rede de ensino da Maré, especialmente 
no que tange ao recebimento e acolhimento de jovens 
com o perfil daqueles que passaram pelo Rotas de Fuga. 
Com efeito, essa ação se estruturou através de nossa pre-
sença na formação e articulação de uma rede interse-
torial de tratamento da questão da desescolarização na 
Maré, a RIPCAHDH.

Ações no campo do trabalho
e acesso à renda

Os encaminhamentos nesse campo específico foram 
os mais complexos e difíceis de serem realizados. Existi-
ram inúmeras lacunas na rede de serviços voltados para 
a qualificação profissional e acesso a emprego. Muitos 
critérios de aceitação em cursos profissionalizantes não 
contemplavam o perfil desse público. 

Para aquele que trabalha no tráfico, cujos ganhos 
financeiros superam a média salarial compatível com 
seu nível de escolaridade, existe uma grande dificulda-
de de rompimento com essa atividade. Mesmo para os 
que mantêm um forte desejo de saída do tráfico, a pers-
pectiva de rendimentos menores é um fator que pode 
pesar decisivamente. A baixa qualificação profissional e 
as várias deficiências na formação escolar (incompleta, 
defasada, sem bases) são os maiores obstáculos para a 
superação desse quadro.

As escassas ofertas nessa área acabam não contem-
plando tais grupos, em duas dimensões: muitas vezes 
eles não atendem às exigências necessárias ao seu ingres-
so, ou não se sentem seduzidos ou estimulados diante 
dos cursos que são oferecidos. 

A efetivação de encaminhamentos nessa área não 
ocorre facilmente, como já foi dito. No entanto, foi re-
alizada uma abordagem voltada para a descoberta de 
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desejos e habilidades na área profissional e de trabalho, 
bem como o desenvolvimento da autonomia necessária 
ao movimento individual de buscar nos meios de comu-
nicação existentes (jornal, radio, internet, balcão de em-
pregos) as ofertas que se apresentam. 

“ é difícil parar de uma hora para 
outra... Tentação... Ter dinheiro no 
bolso e não ficar duro

“dinheiro fácil. Dá para comprar 
roupa... consumir... fumar crack até 
o dinheiro acabar

“para se mostrar para as minas 
[meninas]. As minas adoram um 
ladrãozinho. Pelo prestígio que
tinha na comunidade. As meninas 
querem estar com um ladrão e 
traficante para ganhar prestígio 
(tem que estar no quadro)

O alto grau de estigmatização a que estão sujeitos, so-
mado a baixa qualificação, dificuldade de comunicação 
e pouca habilidade no universo do trabalho (cumpri-

mento de horários, apresentação, responsabilidade, re-
solução de conflitos, etc.), além de dificultarem o acesso 
a postos de trabalho, mesmo os de baixa remuneração, 
são ainda fatores que alimentam a lógica do “me arruma 
um trabalho” ou do “qualquer coisa serve”. Isso, todavia, 
distancia o jovem de suas percepções a respeito do que 
gostaria e do que não gostaria de fazer, faltando, com 
isso, elementos para a construção de um futuro profis-
sional que possa ser um fator de estímulo para a adoção 
de estratégias individuais focadas em metas definidas 
pelos jovens e que, portanto, possam reforçar o desejo 
de saída do tráfico. Nessa perspectiva, percebemos que 
muitos desejam sair da rede de trabalho ilícita, mas ain-
da não sabem como substituí-la por outra. Não sabem 
justamente o que querem fazer. E este conhecimento é 
essencial. Desenvolver atividades em grupo e individu-
ais, que sensibilizem para essa descoberta pessoal, agu-
cem a curiosidade e favoreçam a ampliação de seus ho-
rizontes e de informações nesse campo, foram parte de 
nossas ações.

Ações no campo da Promoção da Saúde

Os encaminhamentos para esse campo englobaram 
diversos serviços: clínico, odontológico, dermatológico, 
ginecológico, psicológico, neurológico, tratamento para 
uso abusivo de drogas, entre outros. Porém, existiu um 
fator dificultante para efetivação dos mesmos: a restrita 
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circulação dos participantes em outros espaços fora de 
suas comunidades de origem, já que a oferta de vários 
serviços de saúde não se encontrava nas comunidades 
referidas, necessitando haver deslocamentos para os 
atendimentos. Em muitos casos foi preciso que o técnico 
acompanhasse os participantes a esses serviços. E ainda 
assim o grupo não fugiu a sensações de angústia e medo, 
especialmente diante de situações como passagem por 
áreas desconhecidas da cidade e a presença de seguran-
ças ou policiais nos espaços de atendimento.

Quando os encaminhamentos foram relativos à 
questão do uso abusivo de drogas, encontramos resis-
tências dos mesmos em se reconhecerem na condição de 
dependência. Conseqüentemente, o desejo e a ação de 
se implicarem em um processo de recuperação, muitas 
vezes lento e exaustivo, não ocorreu de forma ampla. A 
situação de muitos que estavam em descumprimento de 
medida sócio-educativa também desestimulou a inser-
ção em tratamentos para tal fim, já que a efetivação do 
atendimento ou da internação esbarrava na necessidade 
de regularizar a sua situação jurídica. A própria revela-
ção do uso de certas substâncias químicas não foi algo 
fácil, muitas vezes negado ou minimizado nos atendi-
mentos individuais. Porém, com o tempo de permanên-
cia no projeto e com a relação de confiança estabelecida 
com a equipe, esse fato foi superado.

No campo da saúde, a maioria dos participantes fazia 

uso de drogas e álcool em diferentes níveis, existindo a 
demanda de vários participantes pelo tratamento para 
uso abusivo de drogas, em especial o crack. 

A relação com as drogas, seu sentido na vida dos par-
ticipantes e seus efeitos foram trabalhados durante os 
atendimentos individuais. No entanto, da mesma forma 
que na situação da escola, o desejo pelo tratamento pa-
recia não se sustentar por muito tempo. Em períodos de 
crise maior, pela conseqüência do uso de drogas, ocor-
riam pedidos de internação e tratamento ambulatorial. 
Porém, quando isso era viabilizado de fato, impasses de 
ordem pessoal ou subjetiva do próprio jovem, se apre-
sentavam:

“eu não posso sair da favela

“como que eu vou arrumar dinheiro 
para ficar indo lá?

“de que adianta eu me internar se 
quando eu voltar para cá vai ser 
tudo a mesma coisa?!
A tentação é grande, os colegas 
vem me chamar na porta para 
fumar...”
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“eu vou parar por mim mesmo, 
sozinho, a senhora vai ver

Além disso, outros desafios nos eram colocados como 
a escassa oferta de serviços desse tipo na rede pública, a 
restrita circularidade do grupo pela cidade, as irregulari-
dades na situação jurídica de muitos, entre outros.

* * *

O foco central dos encaminhamentos realizados pela 
equipe técnica esteve, durante um bom período, pauta-
do na inserção escolar e na formação para o trabalho e a 
consequente geração de renda. No entanto, a inexistên-
cia de uma oferta diversificada e ampla desses dois eixos, 
especialmente quanto ao perfil do público atendido pelo 
programa, nos fez refletir sobre os limites de uma abor-
dagem centrada exclusivamente na lógica da educação 
e do trabalho formal para um grupo que não respon-
dia as exigências “formais” desses campos. Com efeito, 
era imperativo trabalhar na direção de uma mudança 
de olhar sobre os caminhos possíveis, através da pro-
dução de lógicas diferentes daquelas que remetiam ao 
curto prazo, fosse em relação às respostas institucionais, 
fosse em relação aos projetos de vida dos adolescentes 
e jovens atendidos. A necessidade de ações, anteriores 

a esses encaminhamentos de fato, se apresentavam e o 
tempo de mudanças e transformações não obedeceria a 
uma lógica imediatista, mesmo sabendo-se que algumas 
situações exigiam respostas imediatas. Por esta razão, 
era indispensável que ações paralelas, estruturadas em 
formato de oficinas, ajudassem a dar suporte a iniciati-
vas focadas em projetos de vida que fossem capazes de 
despertar e sustentar o desejo de saída do trafico.

 

Abordagem em grupo

Visando dar forma prática aos princípios adotados 
pela equipe do Rotas de Fuga, foram oferecidas algumas 
oficinas para os jovens do projeto. Essas oficinas adota-
ram algumas linguagens que tiveram o papel de estimular 
o contato prático, lúdico e educativo das atividades em 
si, mas que também pudessem fornecer canais de conta-
to com as dimensões éticas, sociais e afetivas de maneira 
transversal. Esperava-se, dessa maneira, reforçar valores 
de solidariedade, de respeito mútuo e de responsabilida-
de. Foram desenvolvidas oficinas de fotografia, de carto-
nagem e de vídeo, além de atividades externas. 

Essas oficinas contavam com uma outra atividade 
complementar, a “Rede Jovem”, que realizada pela equi-
pe técnica, tinha o objetivo de “amalgamar” as ativi-
dades em curso, além de promover a sensibilização e 
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a integração entre os jovens. Levando-se em conta os 
princípios de atendimento e o conceito de “criação de 
alternativas”, buscou-se oferecer instrumentos que pu-
dessem favorecer o fortalecimento subjetivo e de grupo 
dos participantes.

As oficinas

O processo pedagógico presente na trajetória das 
oficinas visou à sensibilização e a interação dos jovens, 
fazendo com que o educando entendesse o mundo de 
maneira integrada e se situasse no mesmo. A concep-
ção das oficinas não esteve atrelada a uma lógica “salva-
cionista” de retirada das redes ilícitas, mas na oferta de 
instrumentos para sua emancipação e criação de alter-
nativas. Com efeito, todo o trabalho desenvolvido bus-
cou estabelecer pontes entre o teórico e o prático, entre 
o desejo e o possível.

Assim, do ponto de vista metodológico, valorizaram-
se as práticas democráticas, tornado o jovem um sujeito 
ativo, co-autor do processo e construtor social. Buscou-
se compreender a lógica e o contexto em que estavam 
inseridos os participantes a fim de que se pudessem 
definir os conteúdos e formas de abordagem. Partindo 
dessa proposição, foram trabalhados recursos que favo-
recessem a sociabilidade, ampliando o tempo e o espaço 
social do jovem envolvido nas redes ilícitas. Aos partici-

pantes foi oferecida a possibilidade de escolha das ativi-
dades, não havendo obrigação de participação em todas 
as oficinas desenvolvidas. Com isso, esperávamos criar 
um senso de responsabilidade quanto ao movimento 
de mudança, criando os estímulos, mas oferecendo li-
berdade quanto aos passos tomados. Isso fez com que a 
participação fosse algo espontâneo, baseado no desejo e 
vontade, e não em imposições.

As oficinas tiveram um bom resultado quanto ao 
aumento da sociabilidade entre os participantes e a um 
olhar mais crítico e rico sobre a favela, bem como quan-
to às novas escolhas e perspectivas futuras. Ao atuarem 
no campo das linguagens plásticas, imagéticas e audio-
visuais, foram capazes de estimular o desenvolvimento 
de valores fundamentais no plano ético, afetivo, social e 
cultural. As oficinas estimularam o desenvolvimento de 
habilidades no campo da imagem sobre si, o outro e o 
mundo, permitindo uma melhor compreensão sobre o 
lugar do indivíduo no mundo, contribuindo sobrema-
neira para a elaboração de planos e metas individuais 
baseados em um olhar mais consciente sobre si.

No desenvolvimento das oficinas também identifica-
mos alguns problemas que interferiram no acompanha-
mento da equipe do projeto. Um desses problemas foi a 
evasão e a irregularidade da presença de alguns partici-
pantes. Isso ocorreu por uma pluralidade de variáveis, 
como as dificuldades econômicas e a “correlação de for-
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ças” entre a atração das oficinas e a atração das ruas. Por 
esse motivo, no decorrer do projeto, desenvolvemos um 
trabalho nas ruas, com grafite, de modo a se estimular a 
participação dos adolescentes de uma maneira mais di-
nâmica e interativa.  

A oficina “Rede Jovem”

Com esse tipo de recurso-oficina, tem-se um lugar 
de construção de um saber para um agir prático, pois 
parte-se da experiência de cada componente, valoriza-se 
o saber e a experiência individual e do grupo. Caracteri-
za-se por um trabalho coletivo, de sensibilização e refle-
xão sobre o seu papel, sua vida e as suas possibilidades 
de ação e de mudança, de acordo com recursos e possi-
bilidades existentes.

Essa oficina foi a primeira oferta de atividades fei-
ta ao grupo e não estava ligada a linguagem artística. A 
condução desse trabalho foi realizada prioritariamente 
pela equipe técnica, com a possibilidade de participação 
da coordenação do projeto e também de outras institui-
ções parceiras.

Buscamos articular aspectos cognitivos, afetivos, a 
história de vida do grupo e de sua comunidade, bem 
como suas perspectivas de futuro. 

As Oficinas foram organizadas segundo a lógica do 
trabalho e da troca coletiva tendo o compromisso com 

as questões relativas a pratica cidadã através da utiliza-
ção de diferenciados recursos, tais como música, deba-
tes, vídeo, desenho, dinâmicas, dramatizações. 

Nesse trabalho tivemos a intenção de aproveitar, nas 
temáticas desenvolvidas, a vida cotidiana como espaço 
de criação e de construção diária de novas formas de in-
teração social, a partir do incentivo ao relacionamento 
com novas redes (pessoas, grupos, comunidade, institui-
ções, cidade). 

As atividades desenvolvidas no grupo possibilitaram-
nos entender quais eram suas motivações na vida, o que 
gostavam e não gostavam na comunidade, os interesses 
e sonhos individuais, os modelos de referência e aspira-
ções profissionais que nos auxiliassem no tratamento da 
questão de entrada e saída da rede ilícita. 

O autoconhecimento dos envolvidos no grupo, bus-
cado nas primeiras fases desse trabalho, foi voltado para 
o estímulo a ações de mudança, a compreensões que re-
sultassem em um agir prático, a visualização de novas 
possibilidades de existir. 

Por essa razão, ao entender que o adolescente ou 
jovem inserido no projeto precisava entrar em contato 
com outros modelos e referências de grupo, definiu-se 
que o público dessas oficinas seria mesclado com inte-
grantes e não-integrantes da rede do tráfico, de modo 
que se pudesse promover o “encontro” entre grupos do-
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tados de valores e referências diferentes, embora com 
uma origem social comum.

Outra questão de grande relevância trabalhada nes-
ses grupos, principalmente nas oficinas da Rede Jovem, 
esteve na perspectiva de romper com os estereótipos so-
bre as favelas, tão difundidos na mídia, e com a própria 
visão que se tem do jovem do tráfico, pelos outros ou por 
sua própria auto-imagem. 

Algumas falas dos participantes ilustram um pou-
co de que maneira crenças e determinados valores vão 
sendo construídas no imaginário social e seus efeitos no 
grupo:

“na praia ou shopping as pessoas 
nos olham diferente

“o mal educado é sempre o favelado

“não tem só coisa ruim na favela, 
tem a união dos moradores
que é bom

“os ricos também fazem coisas 
erradas como nós

“se me param e eu falo que moro na 
Nova Holanda eu apanho da polícia

“pôxa, eu vejo que o cara [playboy] 
tem tudo e eu não tenho nada, por 
quê? Aí da vontade de... [faz gesto
de roubar com a mão]

Podemos dizer, então, que o fio condutor do traba-
lho nos grupos dessa oficina partiu primeiramente do 
conhecimento de si (de cada um no que tange a valores 
de vida, auto-imagem, interesses, busca pela mudança, 
o reconhecimento de emoções e posturas diante dos 
conflitos em suas trajetórias pessoais, etc.) de suas rela-
ções com o outro (redes sociais estabelecidas, principais 
identificações com pessoas ou grupos) e de si no mundo 
(visão ampliada de sua inserção na comunidade/cidade/
estrutura social do qual faz parte). 

Oficina de Fotografia

A oficina de fotografia, ministrada por fotógrafos 
vinculados ao projeto “Imagens do Povo”, do Observató-
rio de Favelas, trabalhou a linguagem imagética, ofere-
cendo visibilidade às práticas cotidianas protagonizadas 
por jovens residentes no bairro da Maré. 
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O projeto registrou o cotidiano da comunidade 
através das lentes e dos olhares dos novos fotógrafos, 
moradores da favela que conhecem de perto os diver-
sos ângulos da exclusão social. Aliás, uma especifici-
dade dessa oficina foi o registro do que acontecia a 
partir do olhar dos próprios moradores. Um dos edu-
cadores destacou a importância do morador fotogra-
far o seu espaço:

“mais importante do que as fotos 
são as pessoas. Eu vou além:
mais importante ainda
quando são elas que fotografam

“a maior contribuição que a fotogra-
fia pode dar, e que é a busca princi-
pal desta oficina, é mudar
conceito que se estigmatizou sobre 
favela e cidade 

“tentar de alguma maneira mostrar 
que favela não é uma não-cidade. 
Buscamos um olhar que nos revele
a vida que existe dentro da favela 
com sua multiplicidade, suas 
diferenças

(Educador)

Esse trabalho pretendeu apontar a riqueza presente 
na favela ao invés de evidenciar e explorar a violência 
como eixo norteador da vida nesse lugar. Suas fotos re-
velaram diferentes estilos de vida, cultura e beleza vivi-
dos por esses jovens. 

Entendemos que o trabalho com imagens é um fér-
til recurso didático que envolve uma rede social que as 
produz e resignifica. Elas servem como instrumento de 
produção de memórias e elaboração de narrativas. Des-
sa forma, a fotografia pode ser utilizada no processo de 

Trabalho em pinhole produzido por um participante do projeto



investigação do cotidiano dos jovens a fim de que, me-
diante as imagens obtidas da comunidade, eles sejam 
orientados, através de uma metodologia específica, para 
análise e estudo desses “momentos documentados” e 
suas correlações históricas, sociais, geográficas, étnicas 
e econômicas. 

Nessa perspectiva, a fotografia é um instrumento de 
arte, informação e de formação colocado a serviço do 
resgate da dignidade das classes populares e da amplia-
ção dos direitos humanos. 

Durante a oficina, que ocorreu semanalmente, os jo-
vens tinham acesso à teoria e à prática fotográfica. Na 
prática, foram utilizados equipamentos não convencio-
nais, feitos em lata, a pinhole . Os jovens foram sensi-
bilizados a despertar um novo olhar sobre a favela que 
os envolvia nos processos de criação, desde a escolha da 
foto até a sua interpretação.

 

Oficina de Vídeo

A oficina de vídeo teve como principais objetivos: 
sensibilizar os jovens para a linguagem das imagens e 
sons em movimento, despertando a criatividade e o sen-
so crítico; analisar a construção dos discursos sobre a 
favela e seus moradores pela grande mídia; além de va-

lorizar e fixar um olhar próprio dos jovens sobre a sua 
realidade.

Quanto ao conteúdo, foram abordadas questões re-
ferentes aos fundamentos básicos da linguagem audio-
visual, como manuseio de câmera, decupagem clássica, 
o plano, os tipos de enquadramento, roteiro, edição, per-
cepção e uso da luz, edição de som, entre outros. 

Além dos conteúdos técnicos, foram trabalhadas 
questões que envolviam o respeito, a solidariedade, a 
responsabilidade, a consciência de conjunto, a sensibili-
zação do olhar, a coleta de história oral e as representa-
ções das favelas e espaços populares. 

Vale ressaltar que, ao iniciar a oficina, foi feito um 
levantamento sobre as expectativas e vivências do grupo 
para que as mesmas fossem produzidas nos vídeos. Além 
desse levantamento, durante a oficina, foram exibidos 
filmes de curta e de longa duração que tinham comuni-
dades populares e seus moradores como foco temático, 
seguidos de debates ou dinâmicas.

Como produto final, houve a realização de dois vídeos 
pelos jovens , que obteve uma repercussão positiva quanto 
à valorização e auto-estima dos jovens, a identificação com 
comunidade e o fortalecimento da sociabilidade, como 
ilustra a avaliação da educadora e de um dos jovens:
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“houve um envolvimento dos 
jovens, muita vontade de realizar o 
vídeo e fortalecimento de vínculos. 
Percebo-os com mais confiança 
em mim, mais à vontade de expor 
idéias e opiniões. Passeamos pela 
comunidade, vendo os locais para 
gravação... 

(Educadora, 11/05/2006) 

“eu acho a aula de vídeo muito 
legal. Eu me sinto concentrado e 
atraído. Quando eu estou fazendo 
o vídeo eu acho muito interessante. 
Inclusive é a oficina que eu mais 
gosto

(M., 16/05/06)

Oficina de Cartonagem

A oficina de cartonagem surgiu a partir de uma 
parceria entre programa Rotas de Fuga e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE). Seu objetivo principal é capacitar para a 
confecção de objetos utilizando papel e papelão, com 
diversos acabamentos. 

É cada vez maior o número de pessoas que buscam 
no artesanato uma fonte de renda. Com a competitivi-
dade do mercado, os artesãos criam peças diferencia-
das e de qualidade, que costumam representar a cultura 
brasileira. 

Com esse propósito, a oficina visava à geração de ren-
da e envolvia os jovens e alguns membros da família. 

Na proposta metodológica, objetivou-se conhecer o 
instrumental, o material e a técnica adequados à cons-
trução da peça escolhida, além ampliarmos a capaci-
dade de criação e a auto-estima do jovem. A intenção 
é que ele fosse o protagonista, o condutor do processo, 
respeitando suas dificuldades e promovendo um pro-
cesso reflexivo.

Dentre os objetos elaborados nas oficinas, tivemos 
cadernos, relógios, maquetes da comunidade, cartazes e 
embalagens para presente. 

“eu não fazia nada em casa e 
gostaria de aprender bijuterias. 
Quando eu entrei nesse curso 
que achei que ia ser chato, mas até 
agora eu adorei todas as aulas

(N., 05/05/06)
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Oficinas na Rua

Em junho de 2006, passamos a repensar a metodolo-
gia que estávamos utilizando no que se refere à realiza-
ção de oficinas restritas ao espaço institucional do Ob-
servatório de Favelas. Esse espaço respondeu aos nossos 
objetivos até um certo momento. Em uma outra etapa 
do projeto, sentimos a necessidade de explorar outros 
locais na comunidade, conhecer os lugares onde transi-
tavam nosso grupo e entender o espaço da rua em suas 
diferentes dinâmicas. A importância deve-se ao fato da 
rua, na favela e na periferia, ser um espaço rico de ex-
periências, de intensa convivência e onde as crianças e 
adolescentes passam a maior parte do tempo, brincando 
e interagindo entre seus pares, sendo, portanto, um es-
paço fortemente sedutor e presente em seus cotidianos, 
muitas vezes mais do que o espaço de casa.

Para a realização dessas atividades, novas estraté-
gias foram colocadas em prática e houve, inicialmente, 
a concentração desse trabalho em dois profissionais da 
equipe, um psicólogo e uma pedagoga. Mais tarde um 
educador de grafite incorporou-se a atividade.

Essas atividades na rua trouxeram um caráter mais 
inovador ao projeto. A proposta tem sido desafiadora na 
medida em que exige um grau de flexibilidade e dinami-
cidade diferente.  A equipe no contato com esse espaço, e 
com os diferentes grupos que transitam por ele, se depa-

ra com uma infinidade de situações que acabam sendo 
incorporadas às atividades; ou seja, todas as formas de 
expressão são aproveitadas no trabalho.

A atividade do grafite, aliada a intervenção psicos-
social dos técnicos, alcança os objetivos esperados com 
esse tipo de intervenção: ouvir os jovens, suas opiniões 
e experiências, perceber suas relações com os diferentes 
espaços de sua comunidade, modificar e transformar es-
ses espaços, favorecer as diferentes formas de expressão 
e a espontaneidade dos participantes no local que é co-
nhecido. 

Atividades externas

As atividades externas constituíram-se em saídas 
mensais do grupo para museus, parques, teatros, pontos 
turísticos da cidade, bibliotecas, eventos culturais, etc.

Os locais de visita eram eleitos pelo grupo e a equipe 
técnica e contavam com a autorização por escrito do res-
ponsável, em se tratando de menores de 18 anos. Durante 
os passeios a equipe técnica e de coordenação acompa-
nhava o grupo e registros fotográficos eram realizados. 

A importância de tais atividades aos propósitos do 
projeto esteve centrada na possibilidade de propiciar 
maior mobilidade e circulação dos participantes por ou-
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tros espaços, fora de suas comunidades. É sabido e expres-
so de variadas formas o quanto para esse grupo é difícil o 
livre transitar em outros locais fora de sua moradia.

Essas dificuldades possuem variadas origens, sendo 
alguma delas o risco de ser reconhecido, ameaçado ou 
preso para muitos que estão diretamente envolvidos em 
atividades do tráfico; a falta de informação sobre esses 
lugares e a sua possibilidade de freqüentá-los; a questão 
financeira que impedia a compra de ingressos nesses lo-
cais; ou o próprio recurso (passagem) para tal desloca-
mento; a idéia de que tais lugares não "eram para eles"; 
a vergonha de não ter roupa apropriada para freqüentar, 
entre outros. 

Todas estas restrições acabavam por excluí-los desses 
locais contribuindo para a idéia de que a favela não fazia 
parte da cidade, não se integrava a ela, e, portanto esses 
grupos moradores desses espaços também não deviam 
se apropriar e fazer uso desses novos locais e bens cul-
turais. 

Acreditamos que a limitação dessa circulação con-
tribui para o fortalecimento de restritos pontos de vista 
sobre as realidades, sem uma ampliação na aquisição de 
novos valores, aprendizagens e experiências de troca. 

Essas atividades externas colaboram com os propó-
sitos do trabalho de criação de alternativas porque têm 
como base a ampliação das possibilidades de escolhas e 

A CONSTRUÇÃO DAS REDES SOCIAIS E A 
RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS NA CIDADE

Observamos que, principalmente nos processos de saída do tráfico, o conheci-
mento acerca das redes sociais locais e externas dos participantes, incluindo aí 
suas relações de amizade e de namoro, bem como a identificação das pessoas que 
eram suas referências, foram elementos úteis para a análise das trajetórias e para 
a criação de alternativas à atividade ilícita.

A apropriação da cidade por jovens moradores de favela ou até mesmo a idéia de 
que determinados espaços são para uso de todos e todas ainda não se config-
urou como uma realidade. Para os jovens com algum tipo de envolvimento no 
tráfico essa realidade torna-se ainda mais dura devido às barreiras impostas pelas 
facções do tráfico. No entanto, não só jovens com envolvimento no tráfico viven-
ciam dificuldades subjetivas e objetivas em sua circulação pela cidade. As dificul-
dades de ordem subjetiva são manifestadas através da vergonha, da insegurança 
e do sentimento de não pertencimento desses sujeitos a determinados espaços 
da cidade. Olhares, palavras, expressões corporais de outras pessoas acabam por 
transmitir mensagens de que eles estão no lugar “errado”, gerando assim grande 
desconforto interno. As dificuldades no campo prático, objetivo, podem estar 
centradas na distância entre seus locais de moradia e outros espaços de lazer e de 
cultura na cidade, o custo das passagens, a exigência de roupa adequada, com-
portamento formal esperado e até mesmo a falta de informação sobre a própria 
existência de tais espaços, entre outros.

A restrição na liberdade de ir e vir acarreta uma série de limitações no que se 
refere à busca por outras inserções na esfera do trabalho, educação e cultura. E 
mais: acreditamos que por trás dessa situação exista a falta de uma visão am-
pliada sobre as realidades e possibilidades presentes no conjunto de nossa cidade. 

Restritos campos de circulação incidem diretamente na construção de suas per-
cepções sócio-espaciais, o que pode estar gerando a incorporação de elementos 
de análise que dividam os espaços públicos da cidade em áreas de ricos e de 
pobres.

É fundamental que as percepções que os sujeitos elaboram no cotidiano e nas 
práticas de suas áreas de origem sejam assimiladas em constante relação de troca 
com as percepções estabelecidas através do contato com outras áreas da cidade. 
O sentido de apropriação da cidade somente será pleno quando o visualizarmos 
a partir do tipo de ocupação dos sujeitos nela inseridos.
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de mudança para esses grupos, através do contato com 
outros referenciais de lazer e de cultura, para além da-
queles existentes nos locais de moradia, conferindo à ati-
vidade uma tentativa de se estabelecer uma outra relação 
dos participantes com os espaços da cidade.

Abordagem com as famílias

A abordagem com as famílias ocorreu através de vi-
sitas domiciliares, entrevistas e reuniões em grupo para 
conhecimento da dinâmica e das relações familiares es-
tabelecidas no ambiente doméstico, bem como a visua-
lização da situação sócio-econômica e de moradia dos 
mesmos. 

Também foram realizadas entrevistas individuais 
com cada responsável, a fim de se conhecer e atender 
algumas demandas sociais identificadas e encaminha-
das para a rede de serviços existente (encaminhamento 
para serviços de saúde, de documentação, programas 
de auxilio do governo, órgãos de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, Defensoria Pública, banco de 
emprego...).

Nesses encontros foram abordados temas referentes 
à situação dos filhos em casa e em outros contextos, a 
sua participação no projeto, às dificuldades de diálogo 
na família, às mudanças percebidas, para assim efetivar 

parceria real com os pais e tê-los como incentivadores da 
permanência dos filhos no projeto. 

De início, os convites para as reuniões com os pais 
foram enviados pelos próprios filhos, e a freqüência foi 
baixa. Existia certa idéia, dominante no imaginário dos 
participantes, de que se trataria de um espaço único e 
exclusivo para apresentação de queixas e reclamações 
sobre eles. Por isso, as resistências de envolver os fami-
liares nessa atividade. Assim, novas estratégias de abor-
dagem foram pensadas na equipe para esclarecer aos fi-
lhos e aos pais a importância de trabalharmos todos em 
parceria e visando um objetivo comum. 

Através do contato mais próximo com as famílias, de-
mandas por trabalho e qualificação profissional também 
foram muito presentes. Visando atender essa demanda 
abrimos vagas no curso de cartonagem dirigido aos fi-
lhos. Os familiares que aceitaram fazer a mesma oficina 
se aproximaram mais da instituição, da nossa proposta e 
dos próprios filhos.

Nos atendimentos individuais e nas próprias reu-
niões com a família, não havia um mero desabafo da 
parte deles e apenas uma escuta compreensiva da nossa. 
Tratava-se de uma reflexão conjunta sobre as diversas si-
tuações vividas, juntamente com a análise do que se po-
dia experimentar fazer, na medida em que não existiam 
“receitas” prontas de educação e convivência, diante dos 
impasses da vida com os filhos.
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Muitos responsáveis compartilharam de sentimentos 
comuns como culpa, sensação de falha na educação, ver-
gonha perante os vizinhos ou mesmo a total negação do 
que verdadeiramente ocorria com os filhos. E as atitudes 
diante de tais fatos variavam bastante. Algumas mães 
simplesmente “esqueciam” que tinham filhos, os ignora-
vam ou ameaçavam expulsá-los de casa como forma de 
retaliação. Outras recorriam à igreja e as orações cons-
tantes. Outras utilizavam extrema violência física para 
correção, para fazê-lo retomar o “caminho certo”. Foram 
muitas as atitudes observadas, que revelaram, na maior 
parte das vezes, uma dificuldade por parte da família em 
lidar com os dilemas típicos da juventude associados ao 
trabalho no tráfico.

O trabalho da equipe técnica investiu no grupo fa-
miliar do participante baseado na constatação do eleva-
do grau de importância que estas figuras, em especial a 
mãe, representavam para os mesmos. 

Na medida em que a referência principal da maior 
parte do grupo - no que tange a sentimentos de confian-
ça, orgulho, agradecimento, amor e atenção - centraram-
se nas figuras femininas de criação (mãe, avó, tia, irmã), 
era fundamental um trabalho de fortalecimento desse 

grupo específico, para que as mesmas pudessem se apro-
priar de novos elementos de abordagem, sensibilização 
e influência sobre os filhos. Essas figuras de poder, no 
caso, precisariam se reconhecer como tal para fazerem 
o melhor uso possível de outros instrumentos, além dos 
que já utilizavam na questão de criação de estratégias 
que favorecessem o desejo de retirada da rede ilícita pe-
los nela envolvidos.

O retorno que os pais nos deram sobre a participação 
dos filhos no projeto girou em torno de algumas mudan-
ças percebidas em suas dinâmicas: “Ele está diferente em 
casa, mais calmo, conversando mais comigo, pensati-
vo...” “Não vai mais tanto pra rua”. Essa concepção ainda 
é muito marcada no discurso das famílias que entendem 
o tempo ocioso dos filhos, como “tempo sem ocupação”, 
tempo, em suas visões, onde ficam a mercê de recebe-
rem influencias negativas de “más companhias” e assim 
sucumbir a elas. 

Essa forma de entender o adolescente ou o jovem 
morador de favelas parece ainda predominar no discur-
so do senso comum que associa, diretamente, a falta de 
ocupação com a entrada para a marginalidade; a crimi-
nalidade com pobreza e favela.
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A saída da rede ilícita



6Motivações para a saída

Muitas foram as motivações apontadas pelos parti-
cipantes do projeto para se afastarem da rede ilícita, e, 
em diferentes casos, umas se sobrepunham às outras, de 
modo a formar um conjunto de fatores que mobilizaram 
a saída. As motivações que aparecem com maior freqüên-
cia referem-se à influência de figuras femininas em suas 
vidas, a proximidade com experiências de quase morte, a 
possibilidade de encontrar um outro trabalho com o qual 
se identifiquem e o entendimento que não era válido con-
tinuar na rede ilícita, a partir de uma revisão de valores.

No geral, o apoio emocional e prático de figuras fe-
mininas - de grande valor nas vidas desses jovens -, bem 
como o fato de quase terem perdido a vida em decorrência 
das atividades ilícitas, constituem fortes influenciadores.

O pedido e o sofrimento de pessoas que eles sentem 
que os amam e se preocupam com seu bem estar, aliado 
à experiência de colocar a vida em risco cotidianamente, 
têm despertado em muitos o desejo e a convicção de que 
novas escolhas precisam e podem ser realizadas. 

Esse é o momento no qual o adolescente encontra-se 
no auge de sua motivação e com desejo de movimentar-se 
no sentido de construir uma trajetória diferente. O tra-
balho da equipe, nesse momento em especial, precisa ser 
rápido porque as oscilações nesse desejo de saída também 

são muitas. Todos os recursos, as idéias e as projeções de 
uma vida diferente, nessa fase, são potencializadas e for-
talecidas em conjunto com a equipe técnica. 

Maiores impedimentos à saída

Dar início a um processo de afastamento da rede 
ilícita não é algo simples. Muitos participantes citaram 
como os principais impedimentos para a saída o uso de 
drogas e a influência da rede de amigos, pertencente ao 
tráfico, que os incentiva a permanecer.

Outro conjunto de dificuldades encontradas pelos 
participantes em seus processos de afastamento referia-
se às questões ligadas diretamente à busca por outras 
ocupações, um outro trabalho.

Maiores facilitadores

Um dos aspectos que mais contribuiu, tanto na mo-
tivação inicial quanto na saída efetiva do tráfico, esteve 
ligado ao papel de figuras femininas presentes no con-
texto de vida dos participantes.



Influências outras que também contribuíram de ma-
neira muito específica dizem respeito às experiências 
exitosas relacionadas a um novo trabalho; à própria in-
serção no programa Rotas de Fuga; a uma nova percep-
ção da vida e do tráfico, à ampliação da rede social; a 
proximidade com a experiência de quase ser preso. 

O trabalho de acompanhamento social foi muito 
importante porque envolveu o participante na identifi-
cação coletiva do que em sua trajetória de vida estava 
favorecendo ou não o seu desejo e o seu movimento de 
saída da atividade ilícita.

O exercício de análise dessas realidades, em conjunto, 
perpassaram todos os atendimentos e desmistificaram a ex-
pectativa, de alguns, de que as situações se transformariam 
sozinhas sem a necessidade de implicação dos mesmos; ou 
ainda de que o técnico responsável pelo atendimento teria 
a onipotência de mudar sua vida e conseguir-lhe um novo 
trabalho, uma vaga na escola e assim por diante. 

A idéia de que o enfrentamento da situação de ado-
lescentes e jovens no tráfico necessitava de ações concre-
tas por parte de vários atores foi extremamente pautada 
numa perspectiva de que não adiantava culpabilizar uni-
camente o sujeito inserido e sim envolver outros setores 
sociais na busca por soluções do problema.

O entendimento de que o crescente envolvimento de 
jovens no tráfico e em outras atividades ilícitas é exclusi-

vamente problema dele mostrou-se falho e prejudicial à 
criação de outras alternativas. 

Em síntese, destacamos dois fatores que se mos-
traram facilitadores essenciais do processo de saída: o 
apoio incondicional de pessoas da família e o fato de te-
rem conseguido um outro trabalho.

As maiores dificuldades foram o jogo de forças que 
a rede de amigos faz em um movimento contrário a sua 
saída, chamando-o de volta, bem como o uso de drogas.

Estudos de caso

Abaixo são apresentados alguns estudos de caso de par-
ticipantes do projeto. Os relatos servem como exemplo de 
situações vivenciadas por alguns participantes, ilustrando 
dificuldades e êxitos em suas trajetórias no processo de 
rompimento com a rede do tráfico de drogas.

O “envolvimento indireto” de participantes no proje-
to foi caracterizado como uma inserção que não contava 
com remuneração financeira direta. Na maioria dos nos-
sos casos, foi um tipo de vínculo afetivo mantido com 
pessoas da rede do tráfico. Destacamos, no entanto, que 
esse vínculo acarretava conivência com a dinâmica da 
rede ou pequenas participações nas atividades desenvol-
vidas por esta. 
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P., 20 anos,

envolvimento indireto

a dois cúmplices em um assalto e quando a polícia apa-
receu, um deles correu para o carro onde eles estavam. 

P. nega que soubesse o que estava de fato acontecen-
do, alegando que só estava de carona, indo visitar suas 
filhas na casa da avó paterna. Com a perseguição poli-
cial, seu carro levou vários tiros e acabou batendo em 
uma árvore. Seu marido fugiu do local, sem prestar-lhe 
socorro, deixando-a presa nas ferragens do carro; o aci-
dente lesionou gravemente sua coluna cervical. 

P. foi socorrida pelos policiais, mas quase fora presa 
como cúmplice do assalto. Ficou internada no hospital, 
com escolta policial, prestou depoimento e acabou saindo 
do hospital à revelia da equipe médica, enquanto ainda se 
encontrava em observação e com a possibilidade de rea-
lizar uma cirurgia. Saiu por que achava que poderia ser 
presa. Sua família prestou-lhe toda a assistência e cuidou 
de suas filhas nesse período da internação, porém coloca-
ram como condição que ela se afastasse do marido.

 P. necessitava retornar ao hospital para continuar 
seu tratamento, fazer fisioterapia e tirar os pontos que 
levou na testa e na cabeça. Precisava usar colete cervi-
cal e ficar deitada, imóvel, segundo as recomendações 
médicas. Ela, no entanto, não seguindo nenhuma des-
sas recomendações, foi procurar seu companheiro, es-
condido em local que ela não revelou, e prontamente 
aceitou suas desculpas pelo ocorrido. Levou as filhas 
da favela e não informou a ninguém da família sobre 

Ao chegar ao projeto, P. estava jurada de morte pelo 
marido, que mesmo do presídio onde cumpria pena havia 
sido o mandante do assassinato de um “paquera” dela na 
própria comunidade. P. explicou-nos que mesmo estando 
separada, não podia namorar com ninguém porque ele 
ficava sempre sabendo de sua vida através de informantes 
no local. Ela, sem sucesso, tentava desfazer a relação com 
ele há algum tempo, tendo, inclusive, interrompido as vi-
sitas ao presídio, o que o enfureceu muito. 

P. tinha muito medo de seu ex-companheiro e estava 
certa que seria assassinada quando ele fosse libertado. 
O próprio lhe garantira isso. Ambos tinham duas filhas, 
com as idades de dois e quatro anos. 

P. participava das atividades do projeto e, junto com 
a equipe, buscávamos sua inserção profissional e vaga 
em creche para as filhas.

Porém, quando ele conseguiu a liberdade condicio-
nal e saiu do presídio convenceu-a de reatarem o relacio-
namento, com a promessa de que havia se “regenerado” 
e iriam mudar de vida. 

P. veio apresentá-lo à equipe e comunicou sua deci-
são de reatar o casamento. Pouco tempo depois o casal 
sofreu um acidente de carro em decorrência de uma 
perseguição da polícia ao carro onde estavam levando 
uma pessoa que acabara de roubar outro veículo. Ao que 
tudo indicava, seu companheiro estava dando cobertura 
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seu novo endereço. Um dia antes de “sumir” procurou 
a equipe do projeto para contar tudo o que havia pas-
sado. Estava muito triste porque a família havia dito 
que se ela voltasse para o ex-marido eles não a ajuda-
riam novamente.

V., 16 anos,

envolvimento indireto

V. buscou o projeto na tentativa de ajudar seu com-
panheiro que havia saído da rede do tráfico e que em 
seguida passou a cometer roubos no Centro da cidade. 
V. nos contou que já tinha feito certos favores para ele 
como lhe levar arma e drogas.

O relacionamento começou quando ela tinha doze 
anos. Ambos têm um filho de dois anos. Ela justifica-
va sua escolha por ter permanecido ao seu lado, todo 
esse tempo, acreditando que seria capaz de transformá-
lo e de fazê-lo mudar de vida, em uma demonstração 
de querer tal mérito para si. Esforçou-se muito nessa 
direção, buscando escola e trabalho para ele, desem-
penhando quase que um papel de mãe. O mesmo, no 

 P. fez de tudo para nos convencer que ele agora 
“acordou” e que vai ser um trabalhador “honesto”, que 
ele chorou, lhe pediu desculpas e prometeu uma vida 
diferente: “vai vender salgadinho para sobreviver”. Não 
tivemos mais notícias dela até o fim do projeto.

entanto, com bastante freqüência a espancava e possuía 
várias amantes. Quando seu companheiro foi preso, V. 
decidiu romper definitivamente a relação. A partir daí, 
começou a consumir bebida alcoólica de forma abusi-
va, costumando manter relações sexuais com diferen-
tes homens por estar bêbada. Em alguns casos chegou 
a aceitar que lhe pagassem bebida em troca de sexo. 
Foi encaminhada para serviço de saúde especializado 
e para um curso de cabeleireiro. Mas como tinha en-
gravidado novamente não conseguiu concluir o curso. 
V. não revelou-nos quem é o pai de seu filho. Algumas 
amigas delas insinuaram para a equipe do projeto que 
ele também é do tráfico.
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Ambos os relatos nos demonstram como parece ser 
difícil romper os vínculos afetivos que se têm com esses 
companheiros. Além do sofrimento que lhes causam, 
também parecem exercer fascínio e sedução.  Muitas 
dessas adolescentes sofrem violência física, são traídas, 
abdicam de si mesmas e rompem com a família por con-
ta destas relações.

C., 17 anos,

afastamento temporário 
(saída e retorno)

C., quando buscou o projeto, encontrava-se envolvi-
do em atividades ilícitas (tráfico e roubos), e ainda apre-
sentava sinais de dependência química. Cabe ressaltar 
que outros membros de sua família, incluindo a mãe e 
o irmão, também eram usuários de drogas e sua casa era 
ponto de venda de drogas.

A sua situação escolar não estava regularizada. O 
mesmo já havia perdido há tempos a vaga em escola por 
falta. Um novo encaminhamento foi realizado pela equi-
pe e ele foi matriculado. Porém, só permaneceu por um 
breve período. 

No que tange a situação econômica da família foi ca-
racterizado grau de extrema pobreza, não havendo ne-
nhuma espécie de renda familiar, com exceção de doa-
ções de alimentos pela igreja local. A renda com a venda 
de drogas não era confirmada por ele. 

C. tinha uma namorada, com a idade de 16 anos e 
grávida de 05 meses, na época. O casal não possuía pers-
pectivas financeiras relacionadas à manutenção e a cria-
ção desse filho. 

Diante dessa situação e do grande desejo e necessida-
de do participante em iniciar, o quanto antes, tratamento 
para dependência química, a equipe técnica do projeto 
decidiu pela urgência desse encaminhamento. Um dos 
articuladores do projeto  conseguiu uma clínica de re-
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cuperação para tal fim. Foram inúmeras as dificuldades 
encontradas na rede de serviços públicos para essa de-
manda específica, como pouquíssima oferta de vagas. O 
articulador em questão, em caráter de urgência, recorreu 
a uma vaga em instituição de internação filantrópica e 
de cunho religioso, a qual foi aceita prontamente pelo 
participante. O mesmo permaneceu lá por um período 
de dois meses e meio.

A equipe técnica e de coordenação realizou duas vi-
sitas institucionais ao local para acompanhamento do 
adolescente em sua adaptação ao tratamento e aos re-
sultados alcançados. O adolescente retornou para sua 
comunidade após este período. 

Esforços foram feitos no sentido de levar o adoles-
cente a residir junto com o pai, em outro município, 
como era a sua vontade. Não obtivemos êxito nesse sen-
tido por conta do pai justificar que não teria espaço para 
recebê-lo em sua casa, juntamente com a namorada e o 
filho que iria nascer.  

O cotidiano do adolescente, logo em seguida ao perí-
odo em que esteve internado, baseou-se em freqüentar a 
igreja regularmente, as atividades do projeto e a realiza-
ção de alguns “bicos” como pedreiro. 

Sua situação escolar voltou a estar regularizada atra-
vés de novo encaminhamento feito pelo projeto. 

A equipe avaliou que a internação para tratamen-
to da dependência química representou para o ado-
lescente o início de algumas mudanças necessárias 
e fundamentais em sua vida, havendo, no entanto, 
outros elementos a serem considerados e constan-
temente acompanhados através do atendimento 
social.

O adolescente saiu da casa da mãe e foi residir na 
companhia da namorada, e da avó e irmã dela. Seu filho 
nasceu e toda essa nova constituição familiar também 
recebeu o acompanhamento da equipe.

O contato estreito que voltou a ser estabelecido com 
outras pessoas vinculadas a rede ilícita, no decorrer des-
se período, provocou algumas mudanças na postura e 
nas ações do adolescente. O mesmo não mais se vestia 
como antes, com as roupas “da igreja”, parou de freqüen-
tar a escola, as oficinas do projeto e da própria igreja, 
demonstrando ainda alguns indícios de que tinha reto-
mado o uso de drogas.

A equipe técnica centrou esforços no enfrentamento 
do que parecia estar levando-o a uma nova vinculação 
com a rede ilícita. Intensificamos as visitas e o acompa-
nhamento a ele, sua namorada e seu filho. Após essas 
intervenções houve significativa mudança no adolescen-
te e o retorno do mesmo ao projeto. Houve também a 
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realização de 2 encaminhamentos na área de educação 
e profissionalização. 

C. passou então a freqüentar o Programa de Ace-
leração Escolar no turno da noite e durante o dia tra-
balhava como engraxate no Aeroporto internacional. 
Estava feliz com o trabalho porque recebia boas gor-
jetas diárias. Mostrava-se motivado e satisfeito com os 
ganhos alcançados. 

Três meses depois, a namorada informou-nos que C. 
tinha sido preso (ele já tinha completado 18 anos) por 
ter roubado uma moto na garagem do aeroporto.

C. aguarda o resultado de sua sentença em uma 
Casa de Custódia, fora do município. A equipe téc-
nica tentou uma visita, mas foi impedida de entrar. 
Sua namorada, em companhia do filho, o visitam 
sempre.

L., 22 anos, afastamento 
sustentado

L., 22 anos, não sabe mais ler nem escrever. O único 
documento que possuía quando entrou para o projeto 
era a certidão de nascimento. Procurou o projeto enca-
minhado por um dos articuladores. Naquele momento 
sua situação jurídica era a de estar em Liberdade Con-
dicional após cumprir pena de dois anos pelo artigo 155 
do Código Penal. 

L. revelou diversas vezes que necessitava de ajuda 
para buscar outras alternativas de sobrevivência, que 
queria ficar “limpo” e que precisava de um lugar pra 
ser ouvido e contar sua história. Ele saiu fugido de um 
outro morro da cidade e estava ameaçado de morte 

pelo tráfico do local anterior por ter falhado em suas 
funções de proteger uma carga de drogas. Disse-nos 
que tem várias marcas no corpo decorrentes de seis ti-
ros que levou e de várias surras da polícia, nesse perí-
odo. Contou-nos em detalhes várias situações vividas 
em seu trabalho no tráfico como perseguições, fugas 
e “bondes”, sem esconder o grande nível de satisfação 
com essas tarefas. Após ter saído do morro de origem, 
L. seguiu então para a comunidade de Nova Holanda 
na Maré: “Logo me enturmei com o pessoal”. E assim 
passou a inserir-se em atividades de trabalho ilícitas 
(tráfico e assaltos).
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 A escolha por Nova Holanda não foi aleatória. 
Ele levou em conta seus contatos pessoais e o nível de 
interação que já mantinha com a facção fora de seu 
lugar de origem.

Histórico no tráfico:

L. iniciou suas atividades no tráfico de drogas com a 
idade de 10 anos, já tendo passado por várias funções: 
olheiro, vapor, soldado e gerente da boca.  Acrescentou-
nos que teve 27 passagens pelo sistema DEGASE  antes 
de completar 18 anos e que sua vida sempre foi ser “pre-
so” e fugir.

Após a maioridade, L. foi preso em unidade do sis-
tema penal. Na época de entrada no projeto estava em 
liberdade condicional. No entanto, não comparecia à 
referida unidade para se apresentar, o que lhe conferia 
a situação de descumprimento, podendo retornar ao sis-
tema prisional a qualquer momento.

Suas experiências como detento traumatizaram-no 
muito, não havendo qualquer possibilidade, nas pa-
lavras de L., de retornar àquela situação novamente: 
“Prefiro a morte”.

A principal motivação para a iniciativa de “mudança 
de vida” tomada por L. quando buscou o projeto esta-
va em seu relacionamento afetivo. Sua ex-namorada, V., 

de 16 anos, que residia com ele antes de sua prisão, não 
pretendia retomar a relação e isso o estava angustiando 
muito. As razões para tal rompimento, segundo ele, esta-
riam no fato de que não poderia mais sustentá-la porque 
havia decidido não mais roubar, com medo de ser preso 
novamente.

O jovem em questão freqüentou todas as oficinas do 
projeto sempre solicitando o acompanhamento siste-
mático da equipe, sempre precisando falar, ressaltando 
o quanto era bom ser ouvido. Porém quando reatou o 
namoro com V. e informou-nos sobre sua gravidez, foi 
interrompendo sua participação gradativamente. Pare-
ceu-nos que em um momento de desespero maior, com 
medo de perdê-la, sua decisão por “mudar de vida” es-
teve mais forte do que nos momentos posteriores a sua 
volta com a namorada. A visualização de uma série de 
ações implicadas nessa perspectiva de mudança também 
ficaram mais claras.

Antes de ambos reatarem a relação afetiva houve, 
por parte de L., inúmeras ameaças de morte e agressões 
físicas a V., que inclusive informou o fato na “boca de 
fumo”, ocorrendo repreensão a L. por traficantes locais. 
Nas palavras dele: “eles disseram que eu não posso fazer 
nada com ela aqui dentro da favela, mas lá fora... é comi-
go mesmo”.  Ou seja, L. persistiu por um breve período 
com a idéia de vingança. O mesmo já mantinha ante-
riormente a prática da violência física contra V. 
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Suas questões referentes à namorada (brigas freqüen-
tes por ciúmes de ambos, o aborto realizado, as dificul-
dades financeiras do casal), ao uso abusivo de drogas, 
à busca por outras formas de subsistência e ao desejo, 
aliado à ação, de deixar a rede ilícita foram sendo traba-
lhadas pela equipe a partir do movimento dele. 

O mesmo alternava momentos de forte convicção 
pela mudança com outros de desespero, confusão, re-
volta, resignação e conformismo com a sua situação 
de vida. 

L., durante um período, sempre buscava a equipe pe-
dindo ajuda, pedindo emprego, falando da dependência 
ao crack, do término e retorno da relação com V., de sua 
situação penal irregular, mas não dava prosseguimento 
completo às orientações recebidas e nem retornava nos 
dias marcados pela equipe social. Era visível a sua expec-
tativa de resolução imediata sobre a vida, custando-lhe 
muito o entendimento de que essa mudança de vida fa-
zia parte de um processo complexo e gradativo.

L. residia sozinho em uma casa cedida por um ami-
go, ligado ao tráfico. Mas sua moradia foi sempre incer-
ta, com trocas freqüentes de endereço durante o período 
em que participou do projeto.

Em determinado período de sua participação no 
projeto, e por não correr mais risco de vida na sua comu-
nidade de origem (as sentenças e juras de morte coloca-

das pelo tráfico, na época de sua expulsão, com o tempo 
sofreram modificações e até o perdão), L. retornou ao 
morro de onde saiu fugido com a decisão de “começar 
vida nova”. Antes, procurou-nos para se despedir e tam-
bém informar que havia encontrado e aceitado “Jesus 
em sua vida”  . Apresentou-se a equipe vestindo roupas 
novas e diferentes do seu usual, e estava com a Bíblia nas 
mãos. Decidiu ficar próximo à mãe (figura muito impor-
tante em sua vida) e se afastar das “influências negativas” 
que recebia na favela - o mesmo referia-se as amizades.

Sua namorada o acompanhou. Havia perdido o bebê, 
sem explicar os motivos.

Porém, dois meses depois L. foi preso de novo. Sua 
namorada veio nos comunicar o fato. Um tempo depois, 
o próprio L. compareceu a instituição para procurar a 
equipe técnica. L. não entendia como o soltaram, estan-
do em descumprimento de LC, concluindo que a justiça 
devia ser “uma bagunça” mesmo.

A partir de uma nova abordagem da equipe técnica, 
em relação a sua dependência ao crack, o mesmo concor-
dou em realizar tratamento, porém no dia marcado não 
compareceu. Essa situação já se repetira outras vezes. L. 
enfatiza que o que precisa mesmo era de um emprego 
porque continuava roubando e podia ser preso de novo. 

No tráfico, L. não estava mais, e reafirmava a sua op-
ção somente pelos furtos. Apesar de ter realizado inú-
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meras tentativas de emprego dentro da favela (ele tinha 
medo de circular por outros espaços da cidade), o mes-
mo só conseguiu alguns biscates como ajudante de pe-
dreiro, e mesmo assim por breves períodos.

Por conta disso, L. foi encaminhado pelo projeto 
para realizar curso completo de pedreiro no Serviço 
Social da Indústria (SESI). Ele não foi por conta das 
“fronteiras”, ou seja, mais uma vez por sua restrita mo-
bilidade social em decorrência da territorialização do 
tráfico de drogas. 

Foi encaminhado para curso de alfabetização para 
adultos dentro da própria comunidade e também não 
se interessou. O valor da escola, por ser um projeto em 
longo prazo, ainda não se sustentava para o jovem. Foi 
então encaminhado para fazer parte de um projeto, ha-
vendo uma bolsa de 150,00 Reais. Mas não conseguiu 
ficar por conta da falta de leitura e escrita exigida como 
critério. Foi encaminhado também para curso de in-
formática em uma instituição da Maré e não ficou pelo 
mesmo problema. Foi encaminhado para uma seleção 
de projetos de uma outra instituição, fora da Maré, onde 
estava concorrendo para ser entregador de Jornal na 
própria comunidade. O mesmo não quis ir participar 
por falta de identificação com o trabalho.

Logo em seguida, L. decidiu vender pipa na comu-
nidade e assim permaneceu afastado da atividade ilícita 
até o fim do projeto.

M. está desde fevereiro de 2007 na comunidade de 
Nova Holanda, na Maré. Morava na Baixa do Sapateiro, 
dominada por facção rival, onde foi trabalhador do trá-
fico por cinco anos. Exerceu vários cargos de confiança 
e decidiu abandonar essa atividade por motivos diversos. 
O que mais pesou nesta decisão foi ter se sentido desres-
peitado pelos companheiros. Sua mulher F., de 17 anos, 
havia ido num baile funk e lá foi assediada por um rapaz 
que também era companheiro de M. no trabalho do trá-
fico. Houve conflito entre os dois com agressões físicas e 
uma tentativa frustrada de M. balear o companheiro, pois 
sua arma foi trocada por uma que estava avariada (atitu-
de dos demais companheiros quando perceberam que o 
confronto seria inevitável) e M. acabou sendo suspenso 
um mês das atividades do tráfico. Sem o salário, sentiu-se 
humilhado e resolveu abandonar de vez o trabalho. 

M. mudou com a família para a casa da sogra em 
Nova Holanda. Como as facções são diferentes, M. pou-
co circula pela comunidade. Destacamos que a sogra, 
sra. C. é conhecida e respeitada em várias comunidades 
da Maré pelo trabalho religioso (pastora), sendo requi-
sitada para algumas intervenções como mediadora em 
conflitos locais. Talvez por esse motivo não esteja haven-
do problemas maiores relacionado ao fato de M. estar 
residindo em comunidade “rival”.  Foi ela quem se res-
ponsabilizou para negociar com o “dono” local a perma-
nência de M. na Nova Holanda. 

M., 19 anos, casado,
duas filhas
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M. chegou até o projeto por intermédio de um dos 
nossos articuladores. Em entrevista identificamos que 
M. lê com muita dificuldade e não consegue escrever. 
Disse ter abandonado os estudos aos 14 anos, época 
em que iniciou no tráfico, pois não conseguia “apren-
der nada”. 

Sua motivação maior para ingressar no tráfico ocor-
reu também aos 14 anos. Ele havia ido na “boca” onde 
seu irmão mais velho trabalhava e houve uma incursão 
da polícia e todos correram. Como ele não fazia parte 
do grupo, não se sentiu intimidado e apenas foi para a 
padaria mais próxima em busca de proteção durante o 
tiroteio. A polícia entrou na padaria e o levou para fora 
da favela. O mesmo foi interrogado sobre os locais onde 
o grupo de traficantes ficava e onde escondiam as armas. 
Ele explicou que não integrava o grupo e por isso não 
sabia responder. Sofreu grave agressão física e os poli-
ciais ainda entraram em contato com um dos traficantes, 
que por coincidência era primo de M., exigindo uma 
quantia para soltá-lo. Na negociação ficou claro que M. 
não era traficante, portanto, não “valia” aquele valor. Sua 
liberdade então, foi re-negociada e a partir daí ele ficou 
tão revoltado com a humilhação que sofreu que decidiu 
“virar bandido”. Somado a esse episódio, havia a frustra-
ção de não conseguir aprender nada na escola e de ser 
constantemente acusado pela família “de pegar algumas 
coisas dentro de casa”, que ele garante não ter feito. Mas 

tinha fama de ladrão porque antes de entrar no tráfi-
co cometia alguns furtos com a ciência de sua família. 
Mas ao mesmo tempo também prestava alguns serviços 
como carregador de bolsa de compras em supermerca-
dos e como guardador de carros. 

Um irmão mais velho que estava no tráfico manda-
va bolsa de alimentos para a mãe que se gabava na vizi-
nhança pelo fato. Acabou sendo expulsa, pois o “dono 
local” (chefe do tráfico) não admitia que ela recebesse 
ajuda vinda de outra facção. M. também achava um ab-
surdo a mãe aceitar comida que era comprada com “di-
nheiro sujo”. O conflito ético em M. apareceu o tempo 
todo em sua fala. 

M. não se mostrou constrangido nem vaidoso, em 
nenhum momento de sua narrativa. Ele morava com 
sua esposa desde os 15 anos e ambos tiveram duas filhas. 
Durante esse período, M. sustentou sua família com o 
salário do tráfico e atualmente, sentia-se mal por não es-
tar mais conseguindo fazê-lo. A sogra é quem tem man-
tido o casal e os filhos e é a pessoa que mais incentiva M. 
no sentido do mesmo afastar-se do crime. Ele tem muito 
afeto e respeito por ela e acredita que está vivo por causa 
das orações dela, que “fechou seu corpo”. 

A partir do acompanhamento da equipe realiza-
mos junto com o jovem um planejamento de buscar 
alternativas e oportunidades em diversas áreas, e o 
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encaminhamos para um curso de qualificação profis-
sional, um curso de vidraceiro em instituição de gran-
de nome e tradição.

 Como estratégia para driblar o problema da pouca 
leitura, combinamos que M., em sala de aula, tentaria 
acompanhar os conteúdos da maneira possível e conta-
ria com o apoio da equipe na leitura e no estudo diário. 
Só que o problema apareceu antes dele entrar na sala 
de aula, quando teve que preencher uma ficha e o aten-
dente fez uma brincadeira com a sua dificuldade, ao 
invés de ajudá-lo.

M. contou que sentiu muita raiva disso e que chamou 
a atenção do rapaz que não deveria tê-lo humilhado na 
frente de todos os alunos da turma. Tal atitude de M. 
marcou uma mudança em seu comportamento habitual 
de resolver tudo com a violência. M. havia conseguido 
dialogar, mesmo com raiva, e a entender e reivindicar 
um direito. 

Disse-nos, no entanto, que não voltaria mais ao curso 
com a ressalva de que não iria desistir, mas que havia 
entendido que primeiro precisava aprender a ler e escre-

ver para depois voltar a fazer cursos. Disse-nos que até 
aquele momento não precisou da escola, mas que passou 
a achá-la importante porque não queria mais passar por 
aquela humilhação. 

M. aceitou se inscrever, por intermédio do projeto, 
em aulas de alfabetização junto com sua esposa. Ela tem 
sido bastante importante nesse processo de afastamento 
do tráfico. Uma das maiores dificuldades na saída de M. 
está o fato de termos de lidar com sua circulação extre-
mamente limitada na própria comunidade e no estigma 
sofrido em praticamente todas as relações sociais fora de 
sua antiga rede. 

Atualmente, M. está trabalhando com finalização de 
obra em produtos de gesso e mantém-se no curso de um 
programa de alfabetização para adultos. Demonstrou-
nos entusiasmo com as aulas de alfabetização e diz que 
em breve estará pronto para retomar o curso de vidra-
ceiro. Está tentando recuperar a confiança de sua esposa, 
abalada por freqüentes ataques de violência física contra 
ela, e segue se esforçando para adotar outras posturas 
que não sejam pautadas na violência e sim no diálogo.
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A. já esteve preso pelo período de um ano por roubo 
de carro. Reside em companhia da esposa e de um filho 
do casal. Faz uso freqüente de crack e maconha.

Entrou para o tráfico com 20 anos e exerceu diferen-
ciadas funções: vapor (venda de droga), soldado (segu-
rança da boca) e endolador (trabalho de embalar a dro-
ga). Depois começou a prática de furtos. Suas motivações 
para entrada, em suas palavras, foram: “fui por falta de 
outra oportunidade”, “fui porque era pra ser por um breve 
período”, “mente vazia, sem ocupação, foi acontecendo...”, 
“também tinha aquela amizade com pessoas do tráfico”.

Como motivação para a sua saída, destacou: a entra-
da no projeto Rotas de Fuga, o apoio recebido por um 
articulador do projeto e por um membro da equipe téc-
nica, e a atenção e o acolhimento recebida pela institui-
ção: “me ensinaram a ter mais paciência com a vida... as 
coisas não vão se transformar de uma hora para outra... 
mas não vou desistir”.

 A partir de uma articulação com comerciantes lo-
cais na comunidade, A. foi efetivado como estoquista 
em uma loja de móveis. A. já teve experiências de traba-
lho como pedreiro e serralheiro. O problema da restrita 
circulação pela cidade foi então resolvido. A questão do 
uso abusivo de drogas se manteve e trouxe-lhe dificul-
dades em sua rotina de trabalho na loja. Depois de um 
certo período, quando a sua continuidade na loja estava 
realmente ameaçada pelo uso de droga (A. já vinha re-
cebendo suspensões sem vencimento do dono da loja), 
o mesmo aceitou realizar um tratamento de saúde espe-
cifico para esse fim.

O apoio da esposa foi fundamental nesse processo. 
A. ficou internado durante três meses. Ao retornar para 
casa, o contato com amigos o fez ter uma recaída e bus-
car o serviço novamente de forma espontânea. Segundo 
o gerente da loja de móveis, seu emprego está mantido e 
assim que ele retornar será re-incorporado.

A., 21 anos, 8ª série, 
afastamento com êxito
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O adolescente em questão abandonou a escola pela 
primeira vez aos 13 anos. Sua justificativa para o fato foi 
a seguinte: “comecei a andar com um primo que era do 
tráfico”. Afirmou ser usuário de droga e se definiu como 
uma pessoa “meio agressiva”, que “arruma confusão”, 
“briga muito” e que precisava se acalmar. A droga tinha 
um pouco essa função em sua vida.

J. entrou para o tráfico com 12 anos e estabeleceu um 
vínculo de trabalho informal, ou seja, era remunerado 
em determinados períodos e em outros não. Por ser 
primo de uma pessoa com longo envolvimento na ativi-
dade, J. tinha uma relação de confiança com os demais 
membros do grupo e assim sua primeira função foi a de 
segurança da boca de fumo. Citou como principal mo-
tivação para a sua entrada no tráfico o fato de ter muita 
amizade com esse primo que já era envolvido, além de 
ter muitos outros amigos que também trabalhavam no 
tráfico. A renda proveniente do tráfico era gasta com 
“roupas, mulheres, comida, compra de crack, bebidas, 
baile funk”.

J. apresentou-se com um histórico de passagem por 
várias instituições do DEGASE. Seus atos cometidos 
estavam ligados a infrações por desacato de autoridade 
policial, danos ao patrimônio público, por uso e porte de 
droga e por roubo. Nessas instituições, J. oscilava entre 
cumprir e descumprir as medidas sócio-educativas cor-
respondentes a sua situação jurídica. Em uma das brigas 

em que se envolveu nesses espaços de semi-internação, 
J. foi esfaqueado. Sobre a outra atividade de trabalho ilí-
cita que passou a realizar, informou-nos que começou a 
praticar roubos porque foi chamado por um colega uma 
vez e gostou muito: “aí, virou vício”, “ia com os amigos 
todo o dia”.

J. completou 18 anos em uma dessas instituições do 
DEGASE e por ter se envolvido em um “quebra-quebra” 
com um outro grupo de internos na própria unidade, 
já que tinha completado a maioridade, foi encaminha-
do para uma unidade do sistema prisional onde per-
maneceu por uma semana. Durante todo esse tempo J. 
foi acompanhado pela equipe técnica do projeto.  Suas 
declarações sobre as unidades do DEGASE e do presí-
dio eram sempre muito negativas (“não respeitam nos-
sos direitos”, “ a comida é horrível”, “batem na gente”). J. 
saiu do tráfico porque “não gostava de ser empregado” e 
achou melhor partir para uma atividade mais autônoma, 
a prática de furtos. Além disso, todos os seus principais 
amigos foram presos, e ele “não quer mais passar por 
isso”. Ressalta os conselhos dados pela mãe e o entendi-
mento de que “a vida sem o crime não é tão ruim assim 
porque não tenho mais tantas preocupações na cabeça”, 
disse ele. E cita ainda o fato de uma namorada que estava 
grávida dele na época ter sofrido um aborto espontâneo 
em conseqüência da aplicação de uma medida sócio-
educativa de semi-internação.

J. , 17 anos, 7ª série, 
afastamento com êxito
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Sobre sua constituição familiar, J. residia em compa-
nhia de sua mãe, de uma tia e da avó materna, porém seu 
vínculo afetivo mais forte era com o pai que morava em 
outra localidade. 

Contrariando uma idéia geral que se tem sobre 
o adolescente que está envolvido no tráfico, como 
aquela pessoa que não faz outra coisa, J., em parale-
lo, sempre esteve também inserido em outra redes, 

através de diferentes projetos sociais em sua própria 
comunidade. 

A partir de sua participação no projeto Rotas de 
Fuga, J. retornou à escola e manteve-se nela. Foi enca-
minhado para um curso de garçom e iniciou uma série 
de tentativas de empregar-se nessa área. Atualmente, J. 
trabalha no restaurante de uma feira nordestina  popular 
no Rio de Janeiro e está cursando informática.

 

Recomendações

A partir do trabalho desenvolvido pelo programa 
Rotas de Fuga, em suas diversas linhas de intervenção, 
podemos inferir dois níveis de recomendações. Um 
primeiro nível, diz respeito à afirmação de pressupos-
tos metodológicos que acreditamos ser imprescindíveis 
para a elaboração de políticas públicas voltadas para 
adolescentes e jovens inseridos em redes ilícitas.

Paralelamente, um segundo nível de proposições está 
relacionado com ações específicas para garantia e usu-
fruto pleno de direitos diretamente relacionados com o 
cotidiano desse público alvo e com o trabalho de criação 

de alternativas sustentáveis que possibilitem a saída das 
redes ilícitas e a construção de outras formas de vida.

Um aspecto indispensável, no entanto, deve ser res-
saltado, e diz respeito ao contexto em que essas proposi-
ções de inserem. O Observatório de Favelas compreende 
que as políticas públicas devem reconhecer o indivíduo 
em sua totalidade, como cidadão e citadino, como sujei-
to de direitos e portador de subjetividades. Dessa forma, 
a compreensão sobre o indivíduo perpassa o contexto 
sócio-espacial em que ele vive, suas redes sociais e as ins-
tituições que permeiam suas relações.
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Tradicionalmente, as políticas públicas partem de uma 
concepção fragmentária do indivíduo e na maior parte 
das vezes ignora o contexto espacial em que este vive. O 
espaço é visto apenas como um “palco”, onde as relações 
se processam, porém destituído de “vida”. No nosso enten-
der, pensar o indivíduo em sua totalidade significa pensar 
sua base material de existência e, portanto, seu espaço de 
existência, sendo este não apenas o local de moradia, mas 
o conjunto em que esse local de moradia se insere, ou seja, 
a metrópole em sua totalidade.

Assim, pensar o indivíduo como cidadão e citadino 
requer o reconhecimento de seu lugar na cidade bem 
como uma compreensão de que, apesar das profundas 
desigualdades que marcam a vida nas cidades brasilei-
ras, só existe uma cidade e um cidadão. O fato de uma 
área vulnerável ser passível de ações específicas e muitas 
vezes focalizadas, tendo em vista a tentativa de diminui-
ção das disparidades sociais (e espaciais), não pode sig-
nificar o acirramento das disparidades. Embora os pla-
nos diretores definam as favelas como Zonas Especiais, 
onde possam operar ações específicas, essas ações, por 
sua vez, devem ser concebidas de modo a promover a 
integração gradativa das favelas à cidade, pensando-as e 
concebendo-as, antes de tudo, como uma parte da cida-
de, e não como não-cidade.

Nossas recomendações serão apresentadas por área 
temática como uma opção didática, de modo a ofere-

cer uma leitura mais focalizada de problemas específicos 
que constituem desafios para a intervenção junto a ado-
lescentes e jovens no tráfico de drogas. No entanto, con-
forme explicitamos, não é nossa intenção fragmentar o 
indivíduo e o conjunto de saídas, que a nosso ver devem 
ser concebidas de maneira integrada e a articular o con-
texto sócio-espacial em que os indivíduos se inserem.

Desse modo, com base nas experiências aqui narra-
das e no diálogo com diferentes atores, principalmente 
os da Rede Rotas, o programa Rotas de Fugas apresenta 
as seguintes recomendações para contribuir com estra-
tégias de enfrentamento ao trabalho de crianças e ado-
lescentes no tráfico de drogas.

Pressupostos Metodológicos

• Produção de conhecimentos e Políticas públicas: A 
criação de políticas públicas voltadas para esse grupo 
social e seus familiares exige estudos e ações abrangen-
tes. As iniciativas devem levar em conta a diversidade 
territorial da cidade, a heterogeneidade dos espaços 
populares e as relações dentro da rede social do tráfico 
e dessa rede com a comunidade na qual se insere. A 
falta de informações precisas sobre os diferentes ato-
res que hoje trabalham no comércio de drogas faz com 
que as ações de prevenção e criação de alternativas se-
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jam dominadas, em geral, por visões assistencialistas, 
paternalistas e estigmatizantes. É necessário que as ins-
tituições e pesquisadores dedicados ao tema se apro-
fundem na investigação sobre as condições de vida 
dos jovens e a dinâmica do tráfico. Apesar do grande 
desconhecimento e dos dados superficiais, muitos pro-
jetos se desenvolvem no Rio de Janeiro. Essas iniciati-
vas atingem certo resultado nas suas localidades, mas 
carecem de articulação e impacto mais amplos. 

• Redes: A integração das ações é fundamental para a 
criação de formas inovadoras de enfrentamento ao 
tráfico. Propõem-se um amplo movimento de aproxi-
mação e troca entre diversos atores, diferentes expe-
riências de investigação e intervenção nessa área. Em 
primeiro lugar, é preciso potencializar as iniciativas 
existentes, para, a partir daí, formar uma rede integra-
da de atendimento, garantia de direitos, monitoramen-
to e proposição de políticas públicas.

Ações específicas

• Educação: O Rotas de Fuga indicou a necessidade de 
se fortalecer programas de educação não-formal, que 
estimulem os jovens a retomar a vida escolar. A esco-
la deveria ampliar seu funcionamento, possibilitando 
a realização de múltiplas atividades educativas e uma 

educação integral, com ações dos diversos setores do 
Estado tais como saúde, assistência social, cultura, es-
porte e segurança pública. Paralelamente, os colégios 
precisam diversificar a oferta de vagas por diferentes 
turnos. A rede escolar deve considerar o contexto local 
ao elaborar propostas político-pedagógicas. Esses pro-
jetos devem se adaptar às realidades do entorno da es-
cola, de modo que a integração da escola com a família, 
com a comunidade e com instituições locais seja pen-
sada como parte constitutiva do processo pedagógico. 
Além disso, deve haver um trabalho de sensibilização 
dos profissionais da educação para as especificidades 
dos adolescentes e jovens envolvidos na rede ilícita vi-
sando humanizar as relações com esse público.

• Formação profissional: Partindo da visão do jovem 
como sujeito de direitos e do seu destino, as ações nesse 
campo devem ter como pressuposto o fortalecimento de 
sua autonomia. Desse modo, apontamos a necessidade 
de flexibilização dos critérios para inserção nos cursos 
de qualificação profissional e nas políticas públicas vol-
tadas para essa área, para tornar esses processos inclu-
sivos. Os programas específicos para adolescentes com 
baixa escolaridade ou afastados da vida escolar preci-
sam ser ampliados, assim como os de incentivo fiscal 
para empreendedores dispostos a admitir esses jovens. 
É o caso também de se prever o fortalecimento de ações 
direcionadas à juventude em economia solidária. 
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• Saúde: Desenvolvimento de campanhas em que as dro-
gas apareçam como problema de saúde pública e amplia-
ção dos serviços de saúde voltados para a dependência 
química com foco na prevenção e na redução de danos. 
Além disso, é necessário um trabalho de sensibilização 
dos profissionais da saúde para as especificidades dos 
adolescentes e jovens envolvidos na rede ilícita.

• Apoio jurídico e proteção: Implementação do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 
fortalecimento das defensorias públicas e dissemina-
ção de informações que contribuam para a execução 
das medidas sócio-educativas de acordo com os pre-
ceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Fortalecimento da política de proteção 
a crianças e adolescentes ameaçados de morte a partir 
da identificação e disseminação de boas práticas no 
campo da prevenção e da criação de alternativas sus-
tentáveis para adolescentes e jovens que manifestem o 
desejo de sair da rede ilícita.

• Direito à Cidade: Desenvolvimento de ações de sen-
sibilização voltadas para transformar os estereótipos 
que estabelecem uma relação necessária entre espaços 
populares e violência, contribuindo para ampliar a cir-
culação e apropriação da cidade por todos os seus ha-
bitantes. Construção de um projeto de cidade, a médio 
e longo prazo, com políticas que direcionem a maior 
parte dos recursos para a oferta de equipamentos e 

serviços de qualidade às populações das favelas e pe-
riferias. Reconhecimento dos moradores de favelas e 
periferias como sujeitos de direitos e atores políticos, 
potencializando o envolvimento da comunidade nos 
processos de formulação de políticas públicas.

Sobre o Observatório de Favelas

O Observatório de Favelas é uma organização social 
de pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à pro-
dução de conhecimento e de proposições políticas sobre 
o fenômeno das favelas e outros espaços populares no 
que tange aos direitos civis, sociais, econômicos, cultu-
rais, políticos e ambientais. 

Perfil da Instituição

O Observatório de Favelas é uma organização 
fundada e constituída por pesquisadores, docentes e 
estudantes oriundos de espaços populares, em geral 
universitários de primeira geração, e privilegia profis-
sionais com essa origem em sua equipe. Ela se coloca 
como um ator na construção de uma agenda afirma-
tiva de Direitos à Cidade, fundamentada na (re)signi-
ficação do papel e do lugar das favelas no âmbito das 
políticas públicas. 
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Missão da Instituição

Nossa instituição tem como missão a elaboração de 
conceitos, projetos e programas e práticas exemplares 
que contribuam para a formulação, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas voltadas para a superação 
de desigualdades sociais - consubstanciadas na expansão 
dos direitos de uma cidadania participativa e emancipa-
dora e, de modo especial, na garantia e promoção dos 
direitos humanos - tendo como fundamento matricial 
os espaços populares.

Vertentes Institucionais

• Direitos Humanos – Nessa vertente, a partir da iden-
tificação e análise das distintas formas de violência, 
arbítrio e desrespeito aos espaços populares e seus 
moradores, se formulam proposições e práticas de 
garantia, promoção e exercício dos Direitos Huma-
nos visando a criação de uma sociedade democráti-
ca, mais igualitária e com o devido respeito e convi-
vência na diferença.

• Desenvolvimento Territorial – Nessa vertente, a partir 
do reconhecimento das profundas desigualdades terri-
torialmente expressas no espaço urbano, se busca mo-
bilizar diferentes atores políticos – instituições gover-
namentais, entidades da sociedade civil, movimentos 
sociais, comunidades populares – visando a elaboração 

de um amplo programa de desenvolvimento socioeco-
nômico integrado, cujo objetivo principal é criar con-
dições diferenciadas de investimentos públicos para os 
espaços populares, priorizando a redução da vulnera-
bilidade social, econômica e ambiental. 

• Cultura e Comunicação – Nessa vertente, parte-se do 
pressuposto que a construção permanente de uma so-
ciedade democrática e emancipada nos obriga a reco-
nhecer, repensar e refazer as relações entre formas polí-
ticas, processos de comunicação e práticas culturais em 
uma nova e radical pauta para o desenho de políticas 
públicas. Assim, a partir da valorização da cidadania 
como pleno exercício de crítica, de livre criação de re-
presentações de si e do mundo, do acesso integral à in-
formação e a modos plurais de comunicação, se busca 
estimular e articular a expressão de novos direitos e a 
afirmação de novos atores sociais no espaço público. 

Objetivos

As premissas, princípios e finalidades expressas nos itens 
anteriores remetem a um conjunto de objetivos a serem al-
cançados pela organização, que se expressam em linhas de 
ação a serem contempladas e efetivadas nas diferentes esca-
las territoriais de programas e projetos institucionais:

• Formar uma ampla rede sociopedagógica de formação 
e formulação teórica e prática no âmbito da demo-
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moradia e regularização fundiária urbana, da cultura, 
da arte, da comunicação e da segurança cidadã, como 
possibilidades concretas de afirmação política dos mo-
radores dos espaços populares no cenário da sociedade 
brasileira;

• Constituir referências inovadoras de produção do co-
nhecimento na tessitura com compromissos sociais e 
políticos de construção de agendas propositivas de Di-
reito à Cidade;

• Promover articulações políticas e parcerias institucio-
nais com organizações e entidades locais, regionais, 
nacionais e internacionais para realização e ampliação 
de objetivos comuns e em sinergia com a missão insti-
tucional.

 

cratização de políticas públicas sociais, integrada por 
diferentes profissionais e por estudantes dos espaços 
populares;

• Acompanhar e avaliar políticas públicas destinadas aos 
espaços populares, em particular na Metrópole do Rio 
de Janeiro, a partir da produção de instrumentos con-
ceituais e metodológicos plurais;

• Elaborar conceitos e informações que proporcionem 
leituras e interpretações alternativas às produções cri-
minalizantes e homogeneizantes a respeito dos espaços 
populares no âmbito da constituição e reprodução das 
práticas urbanas;

• Formular e implantar práticas públicas exemplares no 
âmbito da educação, da geração de trabalho e renda, 
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Estes estudos estão disponíveis em www.observatoriodefavelas.org.br1. 

Em 2008 o CEASM dividiu-se em duas instituições. O projeto Ne-2. 
nhum a Menos manteve-se vinculado a ONG “Redes da Maré”.

DOWDNEY, Luke. (2003) Crianças no tráfico. Rio de Janeiro: ISER/7 3. 
Letras; SILVA, Jailson de Souza & URANI, André. (2002) Crianças no 
tráfico: um diagnóstico rápido. Brasília: OIT/Ministério do Trabalho 
e Emprego; CRUZ NETO, Otavio et alli. (2001) Nem soldados nem 
inocentes. Rio de Janeiro: Editora FioCruz; e ZALUAR, Alba. (1994) 
Condomínio do Diabo. Rio de Janeiro: Revan e (2005) Integração per-
versa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV.

A câmera pinhole não possui objetiva, tendo em seu lugar um mi-4. 
núsculo orifício por onde a luz é captada para dentro da câmera.

Os vídeos produzidos foram “155” e “Trabalhadores de Nova Holanda”.5. 

O articulador, neste projeto, representa uma pessoa que reside ou já 6. 
residiu na comunidade e que possui uma espécie de trânsito livre nas 

redes sociais do tráfico de drogas. Em sua maioria os articuladores 
já fizeram parte da rede anteriormente e assim conhecem e têm a 
confiança de seus principais atores.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel;7. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.8. 

A reunião de um determinado grupo, ligado a uma facão criminosa, 9. 
que se encontra para roubar carros e em seguida, os utiliza na par-
ticipação de alguma atividade da facção, em especial para tentativas 
de invasão a territórios dominados por facção rival.

O termo “boca de fumo” refere-se ao ponto de venda de drogas nas 10. 
favelas. É nesse local onde a maioria das relações e interações sociais 
entre atores do tráfico se dão.

  Fala extraída em entrevista individual.11. 

  L. diz-se “convertido” pela igreja evangélica.12. 

Notas
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