
Este livro é fruto de um trabalho iniciado em 2001, quando o 
Observatório de Favelas desenvolveu um diagnóstico a pedido 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre as 
atividades de crianças no tráfico de drogas. O interesse pelo tema 
e sua proximidade com questões tratadas pelo Observatório 
levaram ao desenvolvimento do programa "Rotas de Fuga", que 
foi estruturado a partir de quatro eixos: pesquisa, sensibilização, 
criação de alternativas e prevenção.

Nesta publicação, encontram-se os resultados do eixo de pesquisa 
do Rotas de Fuga, iniciada em 2004, junto a 230 jovens ligados à rede 
do tráfico de drogas em 34 favelas cariocas. Os dados aqui reunidos 
são, portanto, um desdobramento daquele primeiro levantamento 
realizado em 2001. Trata-se de um trabalho de maior fôlego que visa 
preencher lacunas daquele e de outros estudos em relação a aspectos 
do cotidiano dos jovens no tráfico, bem como contextualizar suas 
condições de vida e as trajetórias por eles seguidas. 

Espera-se que este livro sirva de base para novos estudos e, sobretudo, 
para o desenvolvimento de políticas e ações destinadas a jovens que 
se encontram vinculados ao tráfico de drogas ou outras atividades 
ilícitas. Pois, faz-se fundamental que os diversos níveis da sociedade 
avancem no reconhecimento desses jovens como sujeitos suscetíveis 
à mudança e não como uma geração perdida.

Nesse sentido, o objetivo maior do Rotas de Fuga - Caminhadas 
é sinalizar para a necessidade do reconhecimento da humanidade 
e das possibilidades de novas rotas de vida que estão colocadas 
para aqueles cujas veredas se fizeram num caminhar tortuoso.
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O Observatório é uma organização social de pesquisa, consultoria 
e ação pública dedicada à produção de conhecimento e de 
proposições políticas sobre as favelas e os fenômenos urbanos. 
Foi criado em 2001, e em 2003 tornou-se uma organização da 
sociedade civil de interesse público (oscip), com sede na Maré, 
Rio de Janeiro. 

É missão do Observatório de Favelas elaborar conceitos, 
projetos, programas e práticas que contribuam na formulação 
e avaliação de políticas públicas voltadas para a superação 
das desigualdades sociais. Para isso, o Observatório atua em 
três áreas distintas: Comunicação e Cultura, Desenvolvimento 
Territorial e Direitos Humanos.

Para o Observatório, Direitos Humanos são parâmetros éticos, 
jurídicos e políticos, construídos por lutas sociais emancipatórias. 
É a partir dessa concepção que o Observatório de Favelas busca 
desenvolver seus projetos e propor metodologias que sirvam de 
exemplo para a redução da violência e contribuam para a 
valorização da vida.
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O contexto da violência e da ação dos 
grupos criminosos armados nas favelas cariocas

Em 2008, a chamada “Constituição Cidadã” brasilei-
ra completou 20 anos. Muitas mudanças ocorreram no 
mundo e no país nesse período. A realidade contemporâ-
nea passou por um processo acelerado de mudanças nas 
formas de organização institucional, na compreensão e 
nas práticas dos sujeitos, nos territórios e nas relações 
sociais. Os avanços tecnológicos ampliaram a importân-
cia do “mundo virtual” na vida cotidiana dos indivíduos, 
alterando sua percepção do mundo social e das subje-
tividades. A tecnologia também acelerou o tempo indi-
vidual e coletivo, permitindo novas formas de relações 
entre os diversos indivíduos e grupos sociais, tanto na 
escala nacional como internacional.

Assistimos também, nesse período, a um processo de 
transformação - e, em muitos casos, a fragilização – de 
instituições âncoras da vida privada e coletiva: família, 
partidos políticos, sindicatos, escola, igreja etc. No pla-
no das relações globais, tem sido muito signifi cativa a 
emergência de uma sensibilidade maior para a questão 
ambiental e para o reconhecimento e legitimação das di-
ferenças, seja no plano étnico, de gênero, de orientação 
sexual ou da defi ciência física.

O Brasil não tem passado incólume por esse processo. 
Em termos gerais, o país tem vivido um ciclo regular de 
republicanização1 das estruturas institucionais do Estado 
e modernizado as estruturas produtivas. Além disso, tem 
ocorrido uma melhoria acentuada dos indicadores rela-
tivos a educação, saúde, saneamento, mortalidade infan-

til, renda, acesso à energia, entre outros. Nesse quadro, 
todavia, ainda persistem os níveis de desigualdade entre 
os grupos raciais – em particular entre os autodenomi-
nados brancos e os negros. De forma ainda mais grave, 
diversas formas de violência - doméstica, comunitária, 
simbólica e, em particular a letal - aumentaram de ma-
neira brutal.2

Segundo o Mapa da Violência 2006 3, o número total de 
homicídios registrados no Brasil pelo DATASUS em 1994 
foi de 32.603 atingindo o ápice em 2003 com 51.043 assassi-
natos. Já em 2006 4, foram registrados 46.660 homicídios no 
país, o que retrata um aumento de 30,1% em 12 anos, bem 
superior ao crescimento populacional de 17,7%.5

A violência brasileira tem como expressão mais cruel o 
assustador aumento, nos últimos vinte anos, do assassinato 
de adolescentes e jovens, principalmente do sexo masculi-
no, afro-descendentes, residentes nas favelas e periferias das 
grandes metrópoles e com baixo nível de escolaridade.

No ano de 2004, o Brasil contava com 36 milhões de jo-
vens entre 15 e 24 anos, o que representava 20,1% da popu-
lação total estimada para o país. Neste mesmo ano, 72,1% 
das mortes de jovens entre 15 e 24 anos foram ocasionadas 
por causas externas, sendo 39,7% casos de homicídios.

1
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Comparativo das taxas de homicídios: população geral e população jovem de 15 a 24 anos 
Unidades da Federação, 1994, 2004 e 20066

FONTE: Mapa da Violência 2006 e Mapa da Violência dos Municípios 2008

População geral

UF
POSIÇÃO EM TAXA EM

1994 2004 2006 2004 2006

Alagoas 10º 6º 1º 35,1 54,1

Espírito Santo 2º 2º 2º 49,4 53,2

Pernambuco 5º 1º 3º 50,7 52,3

Rio de Janeiro 1º 3º 4º 49,2 41,3

Rondônia 6º 4º 5º 38 40,3

Amapá 3º 8º 6º 31,3 35,1

Distrito Federal 4º 5º 7º 36,5 32,1

Mato Grosso 15º 7º 8º 32,1 31,2

Sergipe 11º 13º 9º 24,4 30,7

Mato Grosso do Sul 9º 9º 10º 29,6 30,1

Pará 19º 14º 11º 22,7 29,0

Paraná 16º 11º 12º 28,1 28,6

Acre 12º 18º 13º 18,7 23,5

Bahia 17º 22º 14º 16,6 23,3

Amazonas 14º 21º 15º 16,9 22,5

Goiás 13º 12º 16º 26,4 22,4

Ceará 22º 17º 17º 20 22,3

Paraíba 20º 19º 18º 18,6 21,5

Minas Gerais 25º 15º 19º 22,6 20,9

São Paulo 8º 10º 20º 28,6 19,4

Rio Grande do Sul 18º 20º 21º 18,5 18,7

Roraima 7º 16º 22º 22,6 17,5

Tocantins 21º 23º 23º 16,4 17,0

Piauí 27º 24º 24º 11,8 14,3

Rio Grande do Norte 23º 26º 25º 11,7 14,3

Maranhão 26º 25º 26º 11,7 12,9

Santa Catarina 24º 27º 27º 11,1 11,1

No gráfi co ao lado, podemos perceber que em 1994 fo-
ram assassinados cerca de 11.330 jovens no Brasil; em 2006, 
esse número estava em torno de 17.312, representando um 
aumento de 34,5% em 12 anos. Esse crescimento se vincula 
às mudanças ocorridas em instituições, como a escola e a 
família e às reconfi gurações das redes sociais e econômicas, 
lícitas e ilícitas, em especial nas áreas urbanas. O aumento 
do número de homicídios mantém-se constante até 2003 e 
a partir deste ano sofre uma queda razoável, tanto para o 
Brasil como somente entre os jovens. 

No nível estadual, o panorama encontrado é bastan-
te diferente no que diz respeito à evolução dos homicídios. 
Os Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo 
se mantêm nas cinco primeiras posições no ranking desde 
1994 até 2006 tanto para o número de homicídios na popu-
lação total como entre os jovens de 15 a 24 anos, como pode 
ser verifi cado nas duas tabelas a seguir. O Estado de Alagoas 
passa a ocupar a 1ª posição em 2006 tanto para a população 
total quanto entre os jovens.

Além disso, a taxa de homicídios juvenis nesses Es-
tados, no ano de 2006, é praticamente o dobro da taxa 
de homicídios para a população geral. No Rio de Janeiro 
essas taxas são de 92,6 entre 100 mil jovens e 41,3 para 
100 mil habitantes.

Cabe destacar ainda que as taxas de homicídios das 
capitais são bem maiores do que as das Unidades Fede-
rativas e do Brasil. No ano de 2004, a taxa nacional foi de 

Comparativo da evolução do número de homicídios 
para a população geral e jovens de 15 a 24 anos 
Brasil, 1994-2006 

FONTE: Mapa da Violência 2006 e Mapa da Violência dos Municípios 2008

Brasil

Jovens

População jovem (15 a 24 anos)

UF
POSIÇÃO EM TAXA EM

1994 2004 2006 2004 2006

Alagoas 12º 6º 1º 72 115,7

Espírito Santo 6º 2º 2º 101,5 107,9

Pernambuco 5º 3º 3º 95,4 102,0

Rio de Janeiro 1º 1º 4º 102,8 92,6

Rondônia 2º 5º 5º 73,4 69,0

Amapá 4º 4º 6º 74,8 66,8

Distrito Federal 18º 7º 7º 59,9 62,0

Mato Grosso 11º 18º 8º 36,1 54,1

Sergipe 7º 8º 9º 58,3 52,6

Mato Grosso do Sul 23º 13º 10º 44,7 52,2

Pará 17º 17º 11º 37,3 49,0

Paraná 9º 10º 12º 50,8 47,8

Acre 16º 11º 13º 47,7 45,9

Bahia 14º 22º 14º 28,4 45,2

Amazonas 24º 12º 15º 46,7 44,3

Goiás 13º 21º 16º 30,6 43,3

Ceará 10º 16º 17º 37,5 43,2

Paraíba 19º 20º 18º 31,7 40,2

Minas Gerais 21º 19º 19º 34,6 39,9

São Paulo 3º 9º 20º 56,4 34,6

Rio Grande do Sul 15º 15º 21º 37,7 34,2

Roraima 27º 24º 22º 20,8 26,0

Tocantins 22º 23º 23º 24 24,4

Piauí 20º 25º 24º 19,4 23,1

Rio Grande do Norte 25º 27º 25º 18,6 21,1

Maranhão 26º 26º 26º 19,1 20,2

Santa Catarina 8º 14º 27º 41,6 14,4
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27 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a taxa 
das capitais foi de 42,4 por 100 mil.

Dentre os homicídios nas capitais, a Região Sudeste 
foi a que experimentou o maior aumento da década de 
1994 à 2004, mais que duplicando o número bruto de 
homicídios (133,3%). Com relação a taxa de homicídios 
juvenis das capitais (89 por 100 mil jovens) esse número, 
no ano de 2004, foi superior ao dobro da taxa da popula-
ção total das capitais (42,4 homicídios por 100 mil habi-
tantes), o que revela a gravidade do quadro da violência 
letal contra adolescentes e jovens no Brasil.7

Como vemos no gráfi co ao lado, nas capitais da Re-
gião Sudeste o fenômeno se repete sendo as taxas de ho-
micídios entre jovens maior do que da população total. 
No Rio de Janeiro a taxa de homicídio para os jovens em 
2006 foi de 83,6, enquanto a taxa para a população total 
fi cou em 37,7. 

A violência letal nos centros urbanos do Brasil é 
um fenômeno que se concentra nas áreas mais pobres, 
e envolve como atores fundamentais os adolescentes, os 
jovens e os integrantes das forças de segurança pública. 
Esse tipo de violência ocorre principalmente nas fave-
las e periferias das grandes metrópoles e, na atualidade, 
tem entre seus principais motivadores a organização de 
grupos criminosos armados que disputam o domínio de 
território e as representações que estigmatizam e crimi-
nalizam os adolescentes e jovens das favelas e periferias.

Taxa de homicídios para a população geral e jovens 
de 15 a 24 anos
Capitais da Região Sudeste, 2006 

FONTE: Mapa da Violência dos Municípios 2008

Brasil

Jovens

Comparativo da evolução do número de homicídios por 
armas de fogo 
Brasil, 1994-2006

FONTE: Mapa da Violência dos Municípios 2008

Neste cenário, chama atenção o papel das armas de 
fogo na violência letal. Embora o debate sobre as armas 
de fogo e o seu impacto na violência venha ocupando 
mais espaço nos meios de comunicação e no debate pú-
blico que no passado, as instâncias responsáveis pelo 
tema não têm conseguido impedir a disseminação de 
armamentos no país.

Segundo estudo do Small Arms Survey8, o número 
estimado de armas de fogo em circulação no Brasil em 
2003 estava em torno de 17 milhões. Desse total, 51% 
seriam armas ilegais distribuídas entre usos criminais 
e informais, ou seja, armas não registradas na posse de 
civis ou empresas particulares de segurança, que não ne-
cessariamente são usadas para o crime.

O Brasil tem registrado anualmente os maiores números 
de mortes provocadas por armas de fogo entre todos os pa-
íses do mundo. Já na década de 80, as armas de fogo foram 
utilizadas na maior parte dos homicídios registrados pelo 
sistema de saúde, com destaque para o Rio de Janeiro, Reci-
fe, Belo Horizonte e Porto Alegre. Conforme observamos no 
gráfi co ao lado, o número de homicídios por arma de fogo 
no Brasil sofreu, a partir de 1994, uma elevação gradativa 
que culminou em aproximadamente 40.000 mortes no ano 
de 2003. A redução tímida percebida a partir de 2004 tem 
sido atribuída por alguns especialistas à implementação do 
Estatuto do Desarmamento. 

10000

20000

30000

40000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

38,3 37,7

83,6

49,2

112,7

88,6

179

20

40

60

80

100

120

140

160

180

São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Vitória

23,7



16

contexto da violência

ROTAS DE FUGA   caminhadas

No Rio de Janeiro, apesar da diversifi cação de ativi-
dades dos grupos criminosos, a participação de crianças, 
adolescentes e jovens nos grupos criminosos armados 
ainda se dá prioritariamente através do tráfi co de drogas 
ilícitas no varejo. Tais grupos têm funcionado, para mui-
tas crianças, adolescentes e jovens, como rede de sociali-
zação, reconhecimento e visibilidade social. Além disso, 
muitas vezes a realização de atividades ilícitas é uma al-
ternativa para o acesso ao consumo.

Uma compreensão mais apurada do fenômeno deve le-
var em conta as disparidades sócio-espaciais no interior das 
cidades que, historicamente, têm se refl etido em uma ação 
diferenciada do poder público em determinados territórios, 
tanto em termos de investimentos e políticas sociais como 
em termos de ações repressivas. Por outro lado, a violência 
também é produzida pelos próprios adolescentes e jovens, 
em especial os integrantes de facções rivais que disputam 
entre si áreas de infl uência, mercado e poder. Esse fato am-
plifi ca a escala e a gravidade dos confl itos.

Uma das principais causas das mortes provocadas e 
sofridas por adolescentes e jovens é o fato de os grupos 
criminosos usarem a territorialização como estratégia 
na disputa por poder. Os mecanismos utilizados por eles 
para estabelecer limites e demarcação de seus lugares e, 
por conseguinte, suas fronteiras reais e simbólicas, aca-
bam defi nindo a sua identidade e o seu campo de ação.

 Quando consideramos a mortalidade por arma de 
fogo entre os jovens na faixa etária de 15 a 24 anos veri-
fi camos que no ano de 2004, a taxa nacional atingiu 43,1 
por 100 mil habitantes, enquanto a taxa do Estado do 
Rio de Janeiro chegou a 91,3. Neste sentido, vale destacar 
que em relação à letalidade de jovens nesta faixa etária 
por armas de fogo, o Brasil apresentou um crescimento 
de quase 33% em relação a 19909. A facilidade de entra-
da de armas e a forte presença de armamentos pesados 
se refl etem nas altas taxas de mortalidade por armas de 
fogo do Estado, que, em 2006, registrou 37,2 mortes por 
100 mil habitantes, situando o Rio de Janeiro em quinto 
lugar nesta categoria de homicídios10. 

Diante do quadro assinalado, torna-se possível deno-
minar o fenômeno da violência, em especial a letal, como o 
“mal do século” no Brasil11. Logo, necessitamos aprofundar 
nossa compreensão das formas como o problema é (re)pro-
duzido e distribuído no espaço social e, ao mesmo tempo, 
identifi car, analisar e redefi nir os possíveis papéis das insti-
tuições, em especial as instituições formadoras do cidadão e 
do Estado, para a superação do fenômeno. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como foco 
o estudo de aspectos centrais na produção da violência 
comunitária. Entendemos violência comunitária como 
as agressões realizadas contra os indivíduos e/ou grupos 
nos espaços públicos.12 A defi nição tem como oposto, 

portanto, a violência praticada em espaços privados, 
como o doméstico ou em instituições totais – presídios, 
centros de internação, hospitais psiquiátricos etc. 

A importância central da maior compreensão dessa 
modalidade de violência deve-se ao fato dela ter tido 
um expressivo aumento em diferentes contextos. Esse 
crescimento tem ocorrido em todas as latitudes, mas seus 
focos maiores são na América Latina, nos países do Leste 
Europeu que fi zeram a transição para a economia de 
mercado e, no caso dos países ricos, nos Estados Unidos. 

A disseminação das armas de fogo, o fortalecimento 
dos grupos criminosos, o crescimento da desigualdade 
social, além de posições políticas xenofóbicas e racistas 
são elementos que têm contribuído para esse processo 
de recrudescimento da violência comunitária. Sua forma 
mais notória nos grandes centros urbanos é a praticada 
por grupos criminosos e gangues que fazem uso da 
coação armada e territorializam suas ações em áreas 
periféricas urbanas, desenvolvendo atividades como o 
tráfi co de drogas. 
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No caso brasileiro, os atores fundamentais da 
violência comunitária são a polícia e os jovens, estes na 
condição de vítima e algoz. No que concerne à cidade 
do Rio de Janeiro, território no qual foi desenvolvido 
o presente estudo, o processo de violência comunitária 
está vinculado a um fenômeno de ampla relevância: o 
progressivo processo de privatização da soberania nas 
favelas e periferia da cidade. O termo soberania signifi ca 
a capacidade de um ente, em geral o Estado-nação, de 
estabelecer, de forma autônoma, a regulação social de 
um determinado território. 

No caso das favelas e periferia carioca, por razões 
ainda a serem devidamente estudadas, o Estado abriu 
mão, historicamente, de exercer o seu poder regulador 
da mesma forma que no conjunto da cidade. Acima de 

qualquer outra, se evidencia como hipótese central a 
incapacidade dos grupos que historicamente detiveram 
a hegemonia estatal de agir com base nos princípios 
republicanos. Disso deriva sua falta de reconhecimento 
destes territórios como espaços de direito, ou seja, como 
espaços de residência de cidadãos.13 

Nesse contexto, as favelas, em especial, e os bairros 
periféricos foram progressivamente dominados por 
atores locais. Esses atores adquiriam o poder de regular 
as relações sociais, em geral, pela força das armas. 
Legitimados por esse poder estabeleceram o controle de 
determinadas atividades econômicas, lícitas ou ilícitas. 
Eles também se tornaram os elementos de ligação 
com grupos políticos, em especial os que dominavam 
o governo e, progressivamente, passaram a ter repre-

sentantes diretos nas diversas instâncias de poder estatal, 
em particular o legislativo e o executivo.

No caso das favelas, a ausência de poder regulador 
do Estado, inclusive para garantir o trabalho de seus 
representantes diretos, ocorreu desde o processo de 
constituição das mesmas. Tal lacuna se acentuou ao longo 
das últimas décadas. É importante diferenciar a ausência 
de poder regulador da ausência de oferta de serviços 
por parte dos órgãos estatais. Afi nal, estes ampliaram de 
forma progressiva sua presença nas favelas – ainda que, 
comumente, de forma precária e equivocada – por meio 
de serviços e equipamentos (escolas, postos de saúde, 
urbanização etc.) e através de seu aparelho repressor. O 
seu limite maior de atuação se revelou, historicamente, 
em sua falta de interesse de afi rmar seu poder de modo 
soberano e democrático nas áreas populares, de forma 
a criar as condições objetivas e institucionais para o 
exercício pleno da cidadania de seus moradores. 

Tal postura terminou por propiciar terreno fértil para 
a territorialização do crime na região metropolitana 
do Rio de Janeiro, fomentando a formação progressiva 
de redes ilícitas e a presença de grupos criminosos 
controladores de atividades ilegais e de outras ações 
economicamente lucrativas nos espaços populares. 
Assim, a partir da década de 80 e, especialmente a de 
90, a soberania sobre os territórios das favelas e da 

periferia do Rio de Janeiro, tornada “bem de mercado”, 
passou a ser disputada de forma direta por grupos 
criminosos armados específi cos: os trafi cantes de drogas 
e, posteriormente, as milícias. Esses dois agrupamentos 
passaram a regular as relações sociais e ordenarem o 
cotidiano social de milhões de pessoas residentes nas 
favelas e periferias da cidade.14 

O objetivo central destes grupos é desenvolver um 
conjunto de ações lucrativas a partir do controle exclusivo 
do território. Isso implica uma relação de uso, apropriação 
e domínio do espaço como forma de garantia da 
reprodução das atividades ilícitas e lícitas que os sustentam. 
Nesse sentido, a territorialidade do crime adquire 
fundamental importância e a disputa pela ampliação dos 
seus domínios a partir do uso da violência aparece como 
uma estratégia essencial para o aumento dos lucros dos 
grupos criminosos armados em questão. No item a seguir, 
buscamos apresentar o processo de formação, crescimento 
e ampliação da infl uência dos grupos criminosos na 
cidade do Rio de Janeiro, suas características atuais e seu 
peso no crescimento da violência comunitária, que passou 
a se fazer presente em grande parte da cidade. Como a 
pesquisa focalizou integrantes de uma das redes - a que 
domina, dentre outras iniciativas, o tráfi co de drogas 
nas favelas - destacamos mais as perspectivas, práticas e 
discursos dessa rede ilícita. 



A soberania territorial urbana dos grupos 
criminosos armados no Rio de Janeiro

As condições políticas e econômicas 
para a formação dos grupos criminosos

O mercado de drogas no Rio de Janeiro, até meados 
da década de 60, girava basicamente em torno do comér-
cio varejista da maconha, cultivada principalmente no 
nordeste brasileiro, e seus principais consumidores eram 
os indivíduos representados socialmente como malan-
dros ou marginais. Já nesta época, era possível detectar 
uma relativa organização no que diz respeito à distribui-
ção do comércio de drogas ilícitas na cidade. O tráfi co, 
porém era difuso, ou seja, ainda não estava concentrado 
nas mãos de poucos distribuidores. Os vendedores eram, 
em geral, moradores de favelas e o comércio varejista da 
maconha, ainda em pequena escala, não era a princi-
pal atividade lucrativa dos principais criminosos locais, 
cujos ganhos mais signifi cativos eram obtidos através de 
assaltos e outras atividades ilícitas15. A maconha era, en-
tão, uma droga que tinha, considerando a terminologia 
marxista, maior valor de uso do que de troca, ocupando 
papel secundário em relação à prática de outros delitos. 
De forma gradativa, entretanto, ela passou a ser comer-
cializada como uma atividade-fi m, em virtude do cresci-
mento da demanda pela cidade. Nesse quadro, o perfi l de 
consumidores começou a se modifi car dado o crescente 
interesse de jovens artistas, intelectuais e universitários 
de classe média pela droga16.

Antes da consolidação do tráfi co de drogas no vare-
jo, o jogo do bicho foi o mercado ilícito mais tradicio-
nal e poderoso na cidade. Com a proibição dos jogos de 
azar pelo governo Dutra em 1946, o bicho se expandiu 
e alcançou o estágio de territorialização nos anos 50, 
sobretudo nas áreas mais periféricas da cidade, o que 
passou a motivar disputas e resultou na ocorrência de 
outros crimes violentos. Ele tinha como principal mão-
de-obra indivíduos provenientes de outras atividades ilí-
citas e contava ainda com o apoio de policiais. De forma 
progressiva, foram se demarcando em toda a cidade as 
grandes áreas de atuação de cada banqueiro, os chefes 
locais do negócio. No início da década de 70, um acordo 
pactuado entre os principais líderes da atividade acabou 
com o confl ito territorial e defi niu os espaços de atua-
ção de cada um17. Na busca de se legitimar socialmente, 
os donos do jogo do bicho se aproximaram de agremia-
ções locais, tais como os clubes de futebol e as escolas de 
samba, e passaram a patrociná-las18. Assim se iniciou um 
relacionamento estreito entre o banqueiro de um deter-
minado território e as agremiações nele sediadas.19 

A segurança pública, por sua vez, concentrou esfor-
ços na repressão ao jogo do bicho até meados da década 
de 70, quando se iniciou o lento declínio da atividade20 
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e a ascensão do tráfi co de drogas. Os grupos crimino-
sos que se dedicaram ao ramo do tráfi co de drogas no 
varejo também fi zeram uso de recortes espaciais espe-
cífi cos para organizar a sua atuação no Rio de Janeiro. 
Esses recortes ocorreram, em particular, a partir da ter-
ritorialização de favelas e espaços periféricos da cidade, 
favorecendo-se de características específi cas dessas loca-
lidades e, sobremaneira, da precária presença do Esta-
do como regulador das práticas sociais e garantidor de 
direitos. No caso das favelas, a organização espacial in-
terna da maioria destes territórios – marcada por becos, 
vielas e ruas estreitas, que difi cultam o acesso da polícia 
– também contribuiu para o desenvolvimento massivo 
do tráfi co de drogas. 

No fi nal da década de 70, o mercado de drogas ilícitas 
no varejo sofreu signifi cativas modifi cações em função da 
chegada em grande escala da cocaína. Até então, os princi-
pais ganhos fi nanceiros em atividades ilícitas dos bandos 
criminosos provinham de grandes assaltos, principalmente 
a bancos. A expansão e consolidação do mercado da cocaí-
na fi zeram com que aqueles bandos passassem a vislumbrar 
a obtenção de lucros mais signifi cativos com o tráfi co de 
drogas e mudassem sua forma de organização. De qualquer 
forma, inicialmente, a entrada da nova droga no comercio 
varejista ilícito nas favelas do Rio de Janeiro utilizou uma 
base anteriormente constituída, no caso, as redes de varejo 
outrora estabelecidas pelo comércio da maconha.

A ampliação do mercado da cocaína derivou do au-
mento de sua produção para uma escala industrial na 
Colômbia, especialmente através dos cartéis de Medellín 
e de Cáli. No período, o Rio de Janeiro se tornou uma 
importante rota ilegal de exportação da droga para a Eu-
ropa e os Estados Unidos. Com o tempo, boa parte da 
droga que chegava à cidade deixou de seguir a rota de 
exportação e destinou-se ao consumo local, conquistan-
do maior importância econômica na rede ilícita que a 
maconha. Em conseqüência do impressionante aumento 
da oferta, houve uma profunda redução dos preços da 
cocaína no varejo. Desse modo, ocorreu a democratiza-
ção do seu consumo, antes restrito aos consumidores de 
maior poder aquisitivo. Nesse processo, o Estado do Rio 
de Janeiro se tornou um dos principais mercados consu-
midores da droga no planeta. 

Diante da magnitude da rede de consumo, no início 
da década de 80, o mercado varejista da droga no Rio de 
Janeiro foi reestruturado em termos de escala e de orga-
nização. Nesse contexto, o uso da violência começou a 
ser reconhecido como instrumento aceitável para o con-
trole do mercado. O cenário da criminalidade na cidade 
passou a tomar outra forma. Com a capitalização obtida 
no rentável comércio de cocaína, as primeiras grandes 
redes do comércio puderam investir em armamentos, 
que se faziam cada vez mais necessários por conta da 
iminência de invasão de grupos rivais nos territórios em 

que o tráfi co havia se instalado. Os níveis de violência 
advindos deste cenário passam a ocupar, cada vez mais, 
lugar de destaque na sociedade.

Alguns setores da sociedade, se ressentindo dos efei-
tos do aumento da violência armada, clamavam por ações 
mais enérgicas por parte dos órgãos de segurança do Es-
tado. De forma progressiva, e seguindo diretrizes interna-
cionais centradas na “guerra às drogas”, com forte infl u-
ência dos EUA, as políticas de segurança pública passam 
a ter como foco principal a repressão ao comércio vare-
jista de drogas no varejo nas favelas, sobretudo a cocaína. 
No mesmo período, se iniciou o processo de estruturação 
e consolidação de facções criminosas, que discutiremos 
mais adiante. Desse modo, defi niu-se os territórios de 
luta, os atores centrais e os motivos das ações prioritárias 
das forças de segurança do Estado nos anos seguintes.

O processo acima assinalado não ocorreu, todavia, de 
forma linear. No que concerne ao papel do Estado do Rio 
de Janeiro, o primeiro governo de Leonel Brizola (1983 
– 1986), ocupou um papel contraditório na dinâmica 
de poder e soberania sobre os territórios favelados que 
então se delineava. A eleição para os governos estaduais 
marcou o início do processo de redemocratização após 
quase 20 anos de ditadura militar no Brasil. Leonel Bri-
zola foi o principal símbolo da mudança de conjuntura 
política, tendo em vista seu longo histórico pessoal de 
enfrentamento com o poder militar. Nesse período, a de-

fesa dos interesses populares passou a ser pensada tam-
bém a partir do paradigma dos direitos humanos21.

Por outro lado, a crescente focalização, a partir de 
1980, da política de segurança pública na repressão ao 
tráfi co de drogas gerou diversos problemas relaciona-
dos à violência policial nas favelas, foco das ações de 
combate ao tráfi co de entorpecentes. Cresceu, então, 
o número de denúncias e relatos de moradores sobre 
as violações perpetradas pelas forças policiais. Nes-
se contexto, o governo Brizola estruturou sua política 
em torno dos direitos civis, políticos e, especialmente, 
dos direitos sociais através da ênfase na educação e, em 
particular, na implementação do programa dos Cen-
tros Integrados de Educação Popular, os CIEPS e em 
demandas relacionadas à moradia. Nessa perspectiva, 
podem ser identifi cados dois princípios estruturantes 
de seu governo: a valorização das questões sociais e o 
refreamento da força policial22.

Para a análise que desenvolvemos ao longo deste li-
vro, o que nos interessa destacar do governo Leonel Bri-
zola foi a forma como conduziu a política de segurança 
pública nas áreas populares. Pela primeira vez no Brasil, 
os direitos humanos foram associados à segurança da 
população mais pobre, passando a nortear a agenda de 
políticas públicas. Nesse sentido, foram realizadas diver-
sas mudanças institucionais visando coibir a violência 
policial e instituir a prática de orientação das forças de 
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segurança pública pelo poder político civil. Ao nomear 
Nazareth Cerqueira, um ofi cial negro, para dirigir a Polí-
cia Militar (PM), o Governador se posicionou, simbólica 
e operacionalmente, contra o modelo de uma guerra aos 
pobres travestida de “guerra às drogas”. Desse modo, ele 
inaugurou o processo de autonomização da PM em re-
lação ao Exército, corporação que controlou, na prática, 
durante a ditadura, a polícia estadual.

A proposta era que a corporação passasse a desem-
penhar a mediação de confl itos no território popular, in-
corporando nas negociações o respeito às diferenças. O 
modelo anterior, que priorizava a repressão como forma 
de controle social difuso (e, com freqüência, criminaliza-
va o conjunto dos moradores das favelas), foi substituído 

pelo conceito de contenção do uso da força. A nova pers-
pectiva de atuação da polícia foi centrada em torno de 
cinco eixos estruturais: foco na prevenção; transparência 
e legalidade; aprimoramento da investigação criminal; 
integração da polícia com a comunidade; e tratamento 
igualitário a todos os cidadãos.23

A fi m de evitar as freqüentes violações de direitos 
praticadas por policiais nas favelas e garantir a integri-
dade física dos moradores, o governador, a partir de um 
acordo com lideranças comunitárias, proibiu incursões 
massivas de forças policiais nestes espaços. O desafi o 
consistia em pôr fi m à famigerada política do “pé-na-
porta”24; superar a herança autoritária dos anos anterio-
res, em que a atividade policial estava impregnada da 
lógica da ‘’limpeza social’’ com contornos racistas; e des-
locar o foco da intervenção policial dos bandidos para 
os cidadãos. Esta concepção visava reforçar os direitos 
garantidos por lei àqueles que se encontravam à margem 
da lei, ou seja, o fato de ser infrator não anulava a cida-
dania inerente ao indivíduo.

Nesse contexto, o apelo banalizado à violência como 
instrumento de combate à violência criminosa, então de-
fendido pela maioria dos policiais, pela mídia e pela opi-
nião pública – principalmente pelas chamadas classes mé-
dias -, deveria dar lugar a estratégias de mediação social, 
deslocando a ação da polícia para a esfera da prevenção, 
no bojo de uma ideologia que enfatizava a democracia so-

cial e racial: o chamado socialismo moreno25. Tal medida 
causou grande polêmica na época e encontrou grande re-
sistência entre os setores dominantes da sociedade cario-
ca, adversários políticos e, de forma massiva, no interior 
da polícia. Todos eram unânimes em interpretar aquela 
política governamental como um estímulo ao crime.

O governo Brizola, por sua vez, não foi capaz de dar res-
postas consistentes a estas críticas. Como indica Hollanda,

“a defi nição de parâmetros de atuação policial sempre a 

partir de negativas – não matar, não torturar, não invadir 

barraco e assim por diante – e a ausência de formulações 

efetivamente propositivas - que indicassem estratégias 

de ação em situações de impasse, de risco de vida do 

policial e de uso necessário da força – contribuíram 

para produzir esta leitura de inação. Ao constarem 

como novidade no currículo das escolas de formação 

da polícia, os direitos humanos tenderam a confi nar-se 

num universo estritamente teórico e doutrinário, não 

sendo assimilados como ferramentas para a ação. Muito 

pelo contrário, foram apropriados como ferramentas 

para não agir.”26

Assim, o ambicioso projeto de segurança pública da-
quela gestão governamental fi cou travado pelas limita-
ções e contradições que vieram à tona durante um difícil 
processo de implementação. Ele refl etia a incapacidade 
das forças sociais progressistas, tendo em vista a asso-

ciação histórica entre o tema da segurança pública e o 
autoritarismo do Estado, de produzirem uma política 
nesse campo centrado em princípios republicanos, de-
mocráticos e cidadãos, o que só viria a ocorrer a partir 
do fi nal da década de 90. 

De qualquer forma, o impacto de Leonel Brizola, reelei-
to em 1990, foi tão forte que todos os governadores e pre-
feitos do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro entre 1982 e 
2006, com exceção de Moreira Franco, se projetaram poli-
ticamente a partir da ligação com ele ou seguidores. Sendo 
assim, toda a política construída nos últimos 25 anos no 
campo da segurança pública teve o primeiro governo Bri-
zola como principal referência, em geral como negação. 

Coincidência, ou não, em relação àquela política, no 
primeiro governo Brizola ocorreu o aumento expressivo 
do controle das favelas pelos grupos de trafi cantes de dro-
gas. Assim, a incapacidade do Estado de garantir os direi-
tos de cidadania de amplos setores da população se tornou 
mais profunda. Essa situação se agravou a partir do gover-
no seguinte, de Moreira Franco, que assumiu uma clara 
perspectiva de confl ito bélico com os trafi cantes de drogas 
e consolidou a visão da “guerra às drogas”. O segundo go-
verno Brizola, entre 1991 e 1994, não conseguiu reverter 
essa lógica, que foi levada ao ápice por Marcello Alencar, 
antigo aliado do velho inimigo dos militares; Anthony Ga-
rotinho, que se elegeu pelo mesmo partido de Brizola e 
com seu apoio; e a esposa daquele, Rosinha Garotinho. 
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Nesse processo histórico, a sociedade civil se sofi sti-
cou, da mesma forma que vários institutos acadêmicos. 
Foram produzidos diversos estudos, cursos e proposi-
ções de políticas de segurança pública voltadas para a 
articulação entre o tema e a garantia dos direitos dos ci-
dadãos, dentre os quais os moradores das favelas. Nesse 
quadro, muito se avançou no campo teórico, mas muito 
pouco no campo prático, tendo em vista a histórica resis-
tência dos grupos políticos, da mídia e, principalmente, 
da corporação policial a qualquer mudança na estratégia 
de “guerra às drogas”. O que ocorreu de mais destacado 
nesse período foi o surgimento e desenvolvimento dos 
grupos criminosos armados, que apresentamos a seguir. 

A origem, crescimento e consolidação 
dos grupos criminosos armados

Comando Vermelho – CV

Em resposta ao crescimento de assaltos a bancos pra-
ticados por grupos de oposição à ditadura para fi nan-
ciar atividades revolucionárias contra o aparelho militar 
do Estado, o governo autoritário decretou, em 1969, a 
Lei de Segurança Nacional. Nela estava previsto o jul-
gamento, por tribunais militares, de todos os indiciados 
por assalto armado a instituições fi nanceiras. O assalto a 
organizações bancárias era uma estratégia de obtenção 

de recursos fi nanceiros adotada tanto por grupos polí-
ticos envolvidos na guerrilha urbana, como por bandos 
de criminosos comuns. Por isso, entre 1969 e 1976, dife-
rentes prisioneiros compartilharam algumas prisões de 
segurança máxima.

Embora haja controvérsias sobre o caráter das re-
lações estabelecidas entre presos políticos e presos co-
muns e a infl uência dos primeiros na origem da facção27, 
avalia-se que esta convivência na prisão contribuiu para 
a assimilação do caráter organizativo e solidário dos pre-
sos políticos por parte dos demais presos. Surgiu, assim, 
no período, a Falange Vermelha, um coletivo de presos 
que objetivava a proteção e a luta pela defesa dos direitos 
dos detentos. Nessa perspectiva, o grupo defi niu o seu 
lema como a luta por “Paz, Justiça e Liberdade”28. Entre 
os líderes envolvidos na criação da facção criminosa 
mais antiga do Rio de Janeiro destacaram-se Rogério 
Lemgruber29 (também conhecido como “Bagulhão”) e 
William da Silva Lima (o “Professor”). A partir da se-
gunda metade dos anos 70, integrantes da organização 
começaram a organizar assaltos a bancos e seqüestros a 
fi m de comprar a liberdade de seus companheiros pre-
sos, em geral através da corrupção de agentes penitenci-
ários e policiais. 

A relevância deste coletivo na dinâmica criminosa 
da cidade só emergiu, de fato, quando suas lideranças 
perceberam que a estrutura existente dentro do presídio 

poderia ser utilizada fora dele para organizar as ativi-
dades ilícitas. Com isso, a organização passou a ampliar 
a sua capacidade de se capitalizar através de variadas 
formas de ações no intuito de pagar pela liberdade de 
seus membros. Nesse processo, os antigos assaltantes 
de bancos empenharam-se em construir um movimen-
to que tivesse no varejo de drogas a principal atividade. 
Para isso, era preciso extrapolar os muros do presídio, 
conquistar territórios e expandir seu mercado. Visando 
tal fi m, o grupo iniciou um processo de desbaratamento 
de grupos criminosos locais que se mantinham com a 
venda da maconha e enfrentaram, inclusive, alguns líde-
res do jogo do bicho30. Tais disputas se davam por meio 
de confrontos armados nas favelas ou até mesmo por 
assassinatos dentro dos presídios. Em outras situações, 
ocorreu a incorporação à facção dos antigos espaços de 
venda já existentes - as bocas de fumo -, tornando seus 
antigos membros revendedores das drogas. 

O controle territorial passou a ocupar um espaço sig-
nifi cativo na estrutura de poder do grupo. A prioridade 
para o controle das favelas e a ampliação da infl uência 
dos líderes do tráfi co de drogas na organização teve 
como ápice a mudança da sua denominação para “Co-
mando Vermelho”. No início dos anos 80, a facção esta-
beleceu conexões com os cartéis colombianos no intuito 
de se tornar revendedora da cocaína lá produzida. Com 
isso, ela ampliou de forma signifi cativa seu poder eco-

nômico e, a seguir, bélico. Cerca de trinta anos após sua 
criação, o poder central na organização ainda é exercido 
por líderes presos.31 

A consolidação do domínio de territórios do Coman-
do Vermelho ocorreu entre 1983 e 86. A partir daquele 
ano, os membros do Comando Vermelho iniciaram uma 
estruturação incipiente de apoio mútuo entre os líderes 
das diferentes favelas ocupadas. Para a ampliação do po-
derio territorial e projetando lucros futuros, era comum 
a cessão a novos membros de armas e dinheiro para a 
aquisição de cocaína em grande quantidade. Iniciou-se 
uma estruturação hierárquica mais sofi sticada das qua-
drilhas nas favelas no intuito de proteger o território do-
minado contra o risco iminente de incursões policiais ou 
mesmo de invasões por grupos não vinculados à facção.

A morte de alguns membros importantes do Coman-
do Vermelho na segunda metade dos anos 80 fez com 
que surgisse uma rivalidade crescente entre os líderes re-
manescentes. A partir de 1986, a facção começou a sofrer 
fragmentações internas, principalmente em função das 
disputas pelo controle de territórios comuns entre líde-
res (donos32) pertencentes ao grupo. Nesse caso, o fato 
mais marcante na história do Comando Vermelho ocor-
reu em 1994. Na ocasião, Ernaldo Pinto de Medeiros, o 
Uê, um dos principais líderes da organização, visando o 
seu controle total, matou, em uma emboscada, Orlando 
Jogador, chefe do tráfi co no Complexo do Alemão e prin-
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cipal líder da facção fora da cadeia. Orlando foi assassina-
do junto com outros 11 integrantes de seu grupo, uma das 
mais sangrentas chacinas do Rio de Janeiro. O que mais 
causou impacto neste episódio foi o fato de Uê e Jogador 
serem considerados grandes amigos. Em função da resis-
tência de jovens trafi cantes do Alemão e de Manguinhos, 
além da pressão de alguns líderes de dentro da cadeia, o 
golpe de estado fracassou. Considerado um traidor, Uê foi 
expulso da organização e posteriormente criou, com seus 
aliados, a facção denominada Amigos dos Amigos (ADA).

Atualmente, apesar das inúmeras cisões que sofreu 
em sua história, o Comando Vermelho continua sendo 
a principal facção carioca e com o maior número de ter-
ritórios. Alemão, Borel, Jacarezinho, Providência, Man-
gueira, parte da Maré, e a maioria dos morros da Zona 
Sul – área nobre carioca - são exemplos de favelas que 
estão sob o seu domínio.

Terceiro Comando – TC

A facção Terceiro Comando surgiu como contrapon-
to ao Comando Vermelho no início dos anos 80. Ainda 
não há consenso sobre os detalhes de sua origem, mas a 
versão mais difundida é que ela tenha surgido a partir da 
articulação entre presos considerados não pertencentes 
a nenhuma facção, dissidentes do Comando Vermelho 
e outros egressos da antiga e extinta Falange Jacaré, prin-

cipal rival da Falange Vermelha nos presídios até o início 
dos anos oitenta. Alguns “donos” que não eram ligados à 
facção dominante, e que se consideravam “neutros”, arti-
cularam-se na terceira galeria de Bangu I (daí “Terceiro 
Comando”) e criaram um novo grupo criminoso, como 
alternativa encontrada para se protegerem dos presos li-
gados ao Comando Vermelho, defenderem os seus terri-
tórios e conquistarem outros. Adilson Bambino, membro 
original da Falange Jacaré e “dono” do tráfi co de drogas na 
região do Morro de São Carlos, no Centro da cidade, era 
o seu principal líder, além de Adilson Pianinho, da Vila 
Aliança, e Robertinho, de Lucas. 

A consolidação e o aumento de domínio do Terceiro 
Comando sobre territórios da cidade ocorreram, prin-
cipalmente, após a aliança fi rmada com a facção de Uê, 
Amigos dos Amigos - ADA. Essa aliança permaneceu até 
setembro de 2002. Nessa data, os líderes do Comando 
Vermelho articularam uma rebelião no presídio de Bangu 
I, onde estavam os principais líderes das três facções. Nela, 
o líder da ADA e alguns aliados foram barbaramente exe-
cutados. O sucessor de Uê, Paulo César da Silva Santos, o 
Linho, teria exigido a incorporação do Terceiro Comando 
à ADA33; com isso, ocorreu uma divisão entre os integran-
tes do Terceiro Comando: alguns migraram para a facção 
parceira e outros criaram a dissidência Terceiro Comando 
Puro, que se tornou inimiga das outras duas facções. As-
sim, o Terceiro Comando original teria sido extinto34.

Amigos dos Amigos - ADA

Como foi assinalado, em função do assassinato de 
seu ex-companheiro Orlando Jogador, Uê foi expulso do 
Comando Vermelho e criou a facção Amigos dos Ami-
gos (ADA), onde reuniu aliados importantes, entre eles, 
Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém e José 
Carlos dos Reis Encina, o Escadinha35, que apadrinhou 
sua ascensão no tráfi co de drogas. Assim como o Coman-
do Vermelho e o Terceiro Comando, a facção ADA surgiu 
dentro dos presídios, com a diferença de que esta só emer-
giu durante os anos 90. Logo após a sua criação, a facção 
Amigos dos Amigos se aliou ao Terceiro Comando, visan-
do diminuírem o poder do Comando Vermelho.36 

Sua área de domínio se expandiu aos poucos pela ci-
dade, embora, em comparação com as demais facções, 
ainda detenha sob seu comando o menor número de fa-
velas. Por outro lado, em 2003, o grupo dominante do 
tráfi co na favela da Rocinha, maior favela da Zona Sul da 
cidade, a mais famosa do país, o mais rentável mercado 
de drogas da cidade e, historicamente, uma das princi-
pais fortalezas do Comando Vermelho rompeu com a 
antiga organização e se integrou à ADA. Essa movimen-
tação gerou uma instabilidade profunda nas identidades 
e na dinâmica de relacionamento das facções criminosas 
cariocas, situação que até hoje se mantém. Os vínculos 
entre os líderes presos e os responsáveis pela gestão coti-

diana nas favelas, em todas as facções, estão mais fl uidos 
e há uma autonomia maior das lideranças locais. No que 
concerne à ADA, além da Rocinha, alguns dos territórios 
sob seu domínio são o Morro do Juramento, o Morro de 
São Carlos e parte da Maré.

As Milícias

Presente entre os principais pontos do debate sobre 
segurança pública no Rio de Janeiro a partir de 2006, 
as denominadas milícias têm sido alvo de muitas espe-
culações, por se tratar de um fenômeno criminoso re-
lativamente recente e de rápida expansão. Embora, su-
postamente, haja relatórios ofi ciais de órgãos públicos 
apontando para a existência de milícias em mais de 90 
favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro, as in-
formações que se têm sobre as localidades dominadas 
ainda são superfi ciais e dispersas. No entanto, a partir 
das informações disponíveis, incluindo relatos de mo-
radores destas áreas, já é possível identifi car algumas 
características sobre a composição e os mecanismos de 
ocupação e dominação desses grupos. 

Grupos articulados sem um comando único, atuan-
do em rede quando necessário, as milícias são compostas 
principalmente por homens ligados às forças de segu-
rança do Estado, reformados e na ativa, provenientes das 
polícias civil, militar, do corpo de bombeiros, do sistema 
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penitenciário e, em alguns casos mais esporádicos, das 
forças armadas. Há alguns anos sabe-se que uma parcela 
signifi cativa da polícia fl uminense está diretamente en-
volvida em redes ilícitas. Um dos principais fatores que 
explicam a expansão territorial dos grupos de trafi cantes 
de drogas no Rio de Janeiro é, justamente, a simbiose com 
forças do Estado, por meio da corrupção de agentes pú-
blicos e, especialmente, de agentes das forças de seguran-
ça. Por outro lado, o grande propulsor das redes ilícitas é 
a incessante busca por ganhos fi nanceiros, o que envolve 
relações confl ituosas entre seus próprios integrantes. 

Nesse sentido, policiais imersos em redes criminosas 
tenderam a buscar a obtenção de parcelas cada vez maio-
res dos lucros ali obtidos. Porém, sua participação como 
meros integrantes de uma rede mais ampla que envolve 
outros atores, como é o caso do tráfi co de drogas, impli-
ca em riscos e ganhos parciais do montante ilegalmente 
arrecadado. Tal situação ajuda a compreender o recente 
surgimento em grandes proporções de grupos paramilita-
res, que passaram a ser denominados como milícias37, em 
cerca de uma centena de favelas e bairros periféricos do 
Rio de Janeiro. Constituído, comumente, por agentes do 
Estado com conhecimento anterior da dinâmica das redes 
ilícitas, seus membros optaram por fi rmar-se enquanto 
um outro grupo criminoso, organizado e independente, a 
fi m de assumirem de forma exclusiva atividades econômi-
cas, em geral ilícitas ou irregulares, nas áreas dominadas.

Apoiados em um discurso moralista e centrado na 
ordem, as milícias dominam e exploram territórios mui-
tas vezes anteriormente controlados pelo tráfi co de dro-
gas38. Ao ocupar uma comunidade, passam a explorar 
outras atividades, tanto ilegais como legais, existentes 
no território39. Desta forma, tudo aquilo que era ‘con-
trolado’, de forma direta ou indireta, pela rede do tráfi -
co de drogas – exceto, na maioria dos casos, o comércio 
ilícito das drogas no varejo40 – passa às mãos do novo 
grupo. Este, além disso, incluiu uma nova prática que, 
inicialmente, não era utilizada pelo tráfi co: a cobrança 
de ‘mensalidades’, por domicílio e comércio, para remu-
nerar a segurança privada.41 

De maneira geral, os grandes lucros das milícias 
estão no ágio dos botijões de gás, na exploração clan-
destina da TV por assinatura (popularmente conhecida 
como “gatonet”) e na taxação dos serviços de transporte 
alternativos (kombis, vans e moto táxis), apesar de em 
alguns casos, também haver informações sobre dinâmi-
cas de especulação imobiliária e vinculação com a máfi a 
dos caça-níqueis.

O argumento central utilizado por estes grupos nas 
ocupações é de que vão estabelecer a paz e a ordem atra-
vés da eliminação do tráfi co de drogas. O êxito que as 
milícias foram obtendo nos processos de invasão e ocu-
pação de territórios que eram controlados pelo tráfi co 
se explica, sobretudo, pelo conhecimento da dinâmica e 

estrutura local, derivado das relações anteriores com a 
rede ilícita vinculada ao tráfi co de drogas. Aliado a isso, 
alguns grupos contam com o apoio do aparato de seguran-
ça ofi cial do Estado (veículos blindados, policiais, etc.). 

As invasões e a posterior ocupação costumam ocor-
rer de forma rápida e discreta, sem que muitos percebam 
o processo. Segundo matéria publicada pelo Jornal Extra 
de 10 de dezembro de 2006, foram necessários apenas 
dois dias para que a Favela Kelson’s fosse tomada em no-
vembro daquele ano. Houve, no segundo dia, um tiroteio 
que durou cerca de meia hora. De acordo com relatos 
de moradores de áreas dominadas, também são comuns, 
durante a ocupação, os desaparecimentos e execuções de 
indivíduos ligados ao tráfi co de drogas local.

Posterior a ocupação, não há, em geral, confl ito entre 
o aparato policial e esses grupos, o que diminui o risco 
de ferimentos para a população local. Como os confl itos 
com a polícia ou com facções rivais é um elemento cons-
tante no cotidiano das facções criminosas, os moradores 
sentem uma melhoria imediata em seu cotidiano após 
o controle da área pela milícia. Os problemas aparecem 
posteriormente, em função do forte autoritarismo e con-
trole das atividades locais pelo grupo invasor.

As milícias têm como referência inicial os grupos de-
nominados como polícia mineira. Grupo atuante em al-
gumas áreas da Baixada Fluminense, a partir da década 

de 50, e na Zona Oeste da cidade desde a década de 70, de 
forma particular na favela de Rio das Pedras, a mineira é 
dirigida basicamente por policiais moradores das comu-
nidades. No caso das milícias, elas geralmente se orga-
nizam externamente ao território local e o ocupam sem 
que seus membros tenham qualquer tipo de vínculo ou 
pertencimento ao lugar. A exploração econômica a partir 
do controle do território aparece como uma característi-
ca essencial. Além disso, é freqüente o uso das Associa-
ções de Moradores para atuar como aparato legal, usan-
do-a, por exemplo, como instrumento para a cobrança de 
“mensalidades” aos moradores e comerciantes locais.

Um dos fatores que tem possibilitado às milícias 
encontrarem nas favelas um terreno fértil para a explo-
ração é à experiência de violência anterior vivenciada 
cotidianamente pelos moradores durante o domínio de 
grupos ligados ao tráfi co de drogas. O convívio, cada 
vez mais próximo e intenso, com a circulação de indi-
víduos portando armas de grande porte, os constantes 
confrontos armados, além das ações truculentas por 
parte da polícia, vêm atingindo níveis insuportáveis para 
muitos moradores de favelas. O risco sempre iminente 
de ser atingido por projéteis durante situações de con-
fl ito também tem gerado experiências muito negativas e 
traumáticas. Além disso, grande parte dos moradores se 
sente desrespeitada ao presenciar a venda e o consumo 
de drogas em “sua porta”.
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Assim, qualquer grupo que entre em cena com a pro-
messa de abolir esta situação, eliminando os confrontos 
armados, a exposição ostensiva de armamentos pesados 
e o comércio de drogas, terá grande chance de obter a 
aprovação de uma parcela signifi cativa da população lo-
cal. Principalmente, quando a isto são somadas algumas 
benesses que as milícias oferecem nos locais em que se 
instalam, tais como festas, construção de áreas de lazer, 
etc. Nesse sentido, os milicianos têm feito uso do mesmo 
processo que o tráfi co lançava mão para se legitimar.

É neste contexto que as milícias vinham se expandin-
do no Rio de Janeiro com uma velocidade preocupante. 
Segundo matéria publicada no jornal O Globo de 10 de 
dezembro de 2006, a cada 12 dias daquele ano uma fa-
vela dominada pelo tráfi co foi tomada por elas. Infor-
mações levantadas pela Subsecretaria de Inteligência da 
Secretaria de Segurança Pública indicam que, entre 2005 
e 2006, o número de comunidades dominadas por esses 
grupos saltou de 42 para 92. Por sua vez, o Gabinete Mi-
litar da Prefeitura do Rio calculava no mesmo período 
55 comunidades sob domínio desses grupos criminosos. 
Em 2008, outro relatório da Subsecretaria de Inteligência 
indicava que as milícias já controlavam 171 comunida-
des, número que foi questionado logo após a sua divul-
gação42. Apesar das divergências em relação às estimati-
vas do número de favelas dominadas por milicianos, há 
consenso sobre a existência de uma maior concentração 
na Zona Oeste da cidade. 

Cabe destacar que, além da motivação econômica 
e do discurso da ordem, há indícios de que as milícias 
também almejam infl uenciar a esfera política a partir 
da criação de currais eleitorais e da articulação com re-
presentantes do Legislativo e do Executivo. Conforme 
publicado na edição do dia 11 de fevereiro de 2007 do 
Jornal O Globo, a partir de um levantamento realizado 
pelo próprio veículo, das 92 áreas dominadas naque-
le momento pelas milícias, 73 tiveram pelo menos um 
policial, bombeiro ou militar reformado entre seus can-
didatos mais votados nas últimas eleições. De 9 candi-
daturas da área de segurança pública, 5 se elegeram com 
votações expressivas em áreas ocupadas por milícias. O 
próprio Prefeito da cidade chegou a afi rmar em entrevis-
ta para o jornal O Globo, em 09/12/06, que o tráfi co não 
garante votos, ao contrário das milícias: 

“A curto prazo, portanto dentro do Pan, as Autodefesas 

Comunitárias são um problema menor, muito menor, 

que o tráfi co (...). Os trafi cantes não têm voto. Seus 

candidatos terminam com 200 votos e coisa assim. 

Os candidatos das ADC’s têm voto e se elegem ou têm 

uma grande votação”.43 

Por último, é importante ressaltar que a dominação 
das milícias se dá por meio de monitoramento e contro-
le sobre quaisquer atividades na comunidade, de modo 
que qualquer iniciativa local está sempre sujeita à delibe-

ração e aos interesses do grupo dominante. Isso implica 
mecanismos de coação da população, incluindo o uso 
de armas, ainda que de forma mais velada que o tráfi co. 
Também cabe destacar que o constante monitoramento 
e a vigilância dessas áreas não têm sido feitos somente 
pelos milicianos. Em algumas comunidades, já há cons-
tatações de que jovens moradores, que outrora trabalha-
vam para o tráfi co, mas não tinham relevância na rede 
local, estão sendo “empregados” pela milícia para exer-
cer a vigilância. Portando armas de baixo calibre e rádios 
transmissores, estes jovens estariam recebendo salários 
em torno de 750 reais mensais. Com isso, o morador não 
está totalmente livre do convívio com armas de fogo em 
suas ruas, embora sua exposição seja menos ostensiva.

Além disso, começam a proliferar relatos que apon-
tam para diversas formas de violência utilizadas pelas 
milícias. A obrigatoriedade de realizar compras no in-
terior da comunidade; a elevação dos preços dos produ-
tos no comércio local, derivada das taxas semanais ou 
mensais as quais estão submetidos os comerciantes; o 
ressurgimento de jovens armados pelas ruas das comu-
nidades para garantir a vigilância e a ordem; a forma tru-
culenta, cruel e fria utilizada para punir os “transgresso-
res” da ordem estabelecida; os diversos casos de mortes 
e desaparecimentos relatados são alguns fatores que têm 
gerado insatisfações com esses grupos e feito com que 

os moradores percebam que, apesar do discurso pautado 
nas idéias de “ordem” e “paz”, na verdade se trata de uma 
nova modalidade de tirania.

Apesar de intensas denúncias de variadas organi-
zações sociais sobre o caráter criminoso da milícia, até 
2007, nenhum de seus integrantes havia sido preso ou 
sequer processado por fazer parte do referido grupo. Em 
agosto de 2007, as denúncias do presidente da associa-
ção de moradores da favela Kelson’s, na Penha, contra 
abusos que teriam sido cometidos pela milícia que do-
minava esta comunidade provocaram a prisão de alguns 
policias militares que integrariam este grupo criminoso. 
No entanto, tais policiais foram rapidamente liberados 
e o autor da denúncia seqüestrado na comunidade e, ao 
que tudo indica, assassinado por retaliação. 

No mesmo ano, um inspetor da Polícia Civil associa-
do com a milícia de Rio das Pedras também foi assassina-
do no período em que foi submetido a uma investigação. 
Em dezembro de 2007, outro acontecimento revitalizou 
o debate sobre as milícias: Nadinho, do Rio das Pedras, 
foi preso por homicídio e acusado de chefi ar a milícia 
local desta área. A partir daí começaram a surgir outros 
casos de prisões de supostos milicianos.

Porém, foi apenas em 2008, em função da forte re-
percussão da tortura a jornalistas de um jornal de gran-
de circulação na cidade – qual seja, O Dia - que ocorreu 
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uma mudança mais contudente de postura do governo 
estadual e das forças de segurança em relação ao tema, 
acompanhada por um novo tipo de tratamento da pauta 
pelos meios de comunicação. Desse modo, foram pre-
sos alguns dos responsáveis pela tortura e, em especial, 
os dois mais notórios dirigentes de grupos milicianos da 
cidade, o Vereador Jerônimo Guimarães - Jerominho - e 
o seu irmão, o Deputado Estadual Natalino José Guima-
rães. Apesar da prisão, os parlamentares ainda não perde-
ram os seus mandatos, ao contrário do que ocorreu, em 
agosto de 2008, com o ex-chefe da Polícia Civil, Álvaro 
Lins, em função de sua ligação com inúmeras atividades 
criminosas, dentre as quais a extorsão de grupos de trafi -
cantes de drogas e a pretensa proteção à máfi a dos caça-
níqueis.

Desse modo, a ação das forças de segurança colo-
cou as milícias na retaguarda e mostrou que sua prin-
cipal força era a conivência de órgãos de segurança do 
Estado com suas ações. O desafi o presente, portanto, é 
criar as condições para se garantir o Estado de Direito 
e a soberania estatal, com ampla participação da popu-
lação local, nos territórios em questão. Não é o que tem 
acontecido. Em algumas áreas, a saída da milícia, como 
aconteceu na já citada Kelson’s, no primeiro semestre de 
2008, foi seguida do retorno do antigo grupo de trafi -
cantes de drogas, que se comporta, desde então, de for-
ma mais repressiva em sua relação com a comunidade. 

Por outro lado, o registro de milícias em áreas que não 
eram anteriomente controladas por facções do tráfi co e 
as recentes denúncias de tráfi co de drogas em algumas 
comunidades dominadas por milícias complexifi cam a 
abordagem do fenômeno44. 

Considerando as circunstâncias descritas na caracteri-
zação do quadro de violência urbana da região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, propomos uma denominação que 
reúne os diversos tipos de grupos citados – trafi cantes de 
drogas, milícias e a polícia mineira. Tendo em vista a di-
versifi cação das suas atividades, o fato de terem o controle 
dos territórios via poder bélico e de buscarem se legitimar 
através da regulação da ordem social local, entendemos 
que o conceito mais adequado para defi nir estes grupos 
seja “Grupos Criminosos Armados com Domínio de Ter-
ritório”. Através dele, buscamos compreender a estratégia 
de intervenção do agrupamento, sua forma de controle e 
de legitimação no território ocupado. 

Num esforço de síntese, consideramos os Grupos 
Criminosos Armados com Domínio de Território como 
redes criminosas que atuam em atividades econômicas, 
em geral, ilícitas e irregulares, e estabelecem cobranças 
indevidas sobre diversos serviços em uma base territo-
rial específi ca, fazendo uso da força física e da coação – 
especialmente pelo uso de armas de fogo – como princi-
pais meios de manutenção e reprodução de suas práticas 
e controle da soberania local. 

O papel da polícia no contexto atual

O crescimento e a consolidação das facções crimi-
nosas vinculadas ao tráfi co de drogas aumentaram a 
quantidade e a intensidade das disputas territoriais entre 
os grupos criminosos armados, em particular a partir 
dos anos 90. Diante disso, foi iniciada uma corrida ar-
mamentista que provocou signifi cativas mudanças nas 
formas de enfrentamento inter-grupos e destes com as 
polícias. A demanda pela ampliação do poderio bélico 
dos grupos, que passaram a contar cada vez mais com 
armamentos de uso exclusivo das forças militares brasi-
leiras e de outros países, fez com que se fortalecessem os 
grupos envolvidos no tráfi co desses equipamentos. Eles 
são obtidos através de contrabando, do roubo de e, em 
grande medida, com policiais corruptos45. 

O poder bélico dos grupos criminosos foi acompa-
nhado pela exigência das forças policiais de contarem 
com armas do mesmo calibre. Nesse quadro, o fuzil se 
tornou a principal arma utilizada nos confrontos entre 
os diversos grupos em confl ito46. O fato contribuiu de 
forma signifi cativa para o aumento da taxa de homicí-
dios no estado e na capital ao longo da década de 90, 
conforme apresentado anteriormente.

No quadro do aumento da criminalidade violenta e 
do poder exercido pelos grupos criminosos armados, 
progressivamente ampliado para o entorno das favelas47, 
a segurança pública consolidou-se como uma das princi-
pais preocupações do conjunto da população. Com isso, 
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ganharam força na cidade vozes que evocavam as perver-
sas metáforas da “guerra ao tráfi co” e da “cidade partida” 
nas análises sobre a violência urbana, muitas vezes de-
mandando e corroborando ações ainda mais violentas 
por parte da polícia.

No debate travado entre o pólo que defendia uma po-
lítica de segurança pautada nos direitos humanos e o pólo, 
representado por amplos segmentos da sociedade, que 
clamava por “ações enérgicas” e “tolerância zero”, este úl-
timo ganhou maior dimensão e espaço. Após a eleição de 
Marcello Alencar, em 1994, um governo lembrado, dentre 
outras coisas, pela instituição da ironicamente chamada 
gratifi cação faroeste48, o Estado do Rio de Janeiro passou a 
ser dominado por governadores – os responsáveis diretos 
pela política de segurança - que adotaram o tradicional 
modelo norteado pela repressão, como forma privilegiada 
de lidar com a violência urbana49.

Na medida em que o modelo pautado na lógica do 
confronto se consolidou nas políticas de segurança pú-
blica, estabeleceu-se uma dramática escalada de civis 
mortos pela polícia, conforme ilustra o gráfi co ao lado.

A categoria utilizada no Estado do Rio de Janeiro 
para classifi car as mortes provocadas pela polícia em 
função de uma suposta resistência do infrator à autori-
dade policial, sob a argumentação de legítima defesa do 
policial, é o auto de resistência. O maior problema desta 
categoria é que, com freqüência, ela é usada para encobrir 

óbitos com indícios de execução sumária. Segundo pes-
quisa realizada por Ignácio Cano51, que estudou todos os 
casos de mortes e ferimentos de civis por arma de fogo 
acontecidos em intervenções policiais no Município do 
Rio entre janeiro de 1993 e julho de 1996, os corpos de 
vítimas de ação policial neste período revelavam diver-
sos indicadores de uso excessivo da força. Por exemplo, 
46% dos cadáveres apresentavam quatro ou mais perfu-
rações de bala; 61% tinham recebido ao menos um tiro 
na cabeça; 65% haviam recebido disparos pelas costas, 
além dos vários casos de disparos à queima-roupa, rea-
lizados a curta distância, indicando a intenção de matar 
e não de paralisar.

Com freqüência, as condições em que aquelas mortes 
aconteceram foram descaracterizadas, e muitas vezes isso 
ocorreu no sentido de incriminar a vítima. Esta adultera-
ção da cena do crime foi encontrada quando as mortes 
não ocorriam em situação de confronto - quando a ví-
tima não estava armada ou era morta pelas costas, por 
exemplo - e contradiz as regras da própria corporação 
policial. Portanto, muitas vezes a manipulação do auto de 
resistência acontece na tentativa de mascarar a ilegalida-
de da ação policial nas ruas e favelas do Rio de Janeiro.

Cada vez mais consolidado, este modelo de segu-
rança pública orientado pela metáfora da “guerra” con-
tra o tráfi co promoveu uma escalada na repressão e na 
truculência policial, que teve como uma de suas graves 

conseqüências o aumento de mortes de cidadãos provo-
cadas pela polícia na última década. Conforme ilustrado 
no gráfi co acima, de 1997 a 2007, no Estado do Rio de 
Janeiro, o número de autos de resistência mais que qua-
druplicou. E continua aumentando: até maio de 2008, 
foram registrados 649 autos de resistência, contra 586 no 
mesmo período de 2007 - um aumento de 10,8%. 

Se considerarmos somente os números de mortes 
de civis provocadas pela polícia na Capital, divulgados 
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), os números 
são igualmente alarmantes, já que representam 67,8% do 
total do Estado: em 2007, foram 902 mortes classifi ca-
das como autos de resistência. Até maio de 2008, foram 
contabilizados 419 autos de resistência, ou seja, um cres-
cimento de 7,4% no que se refere ao ano anterior. Vale 
ressaltar que não são consideradas nesta estatística as 
mortes em decorrência das chamadas “balas perdidas”, 
que geralmente derivam de troca de tiros entre policiais 
e outros grupos armados nas favelas.52

Verifi cou-se um forte aumento na militarização da 
política de segurança pública, com policiais dispondo 
de armamentos cada vez mais sofi sticados, muitos de-
les típicos de guerras, além de veículos blindados, como 
os “caveirões”53, o que tem produzido um aumento da 
letalidade das ações policias. As favelas, dessa forma, 
tornaram-se palcos de violentos combates entre grupos 
criminosos e a polícia, gerando um alto número de víti-

Evolução da morte de civis pela polícia 
(autos de resistência – número de vítimas)
Estado do Rio de Janeiro e Capital, 1997-2007

FONTE: CESeC- Centro de Estudos de Segurança e Cidadania50
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mas não só entre criminosos e policiais, mas inclusive entre 
a grande parcela da população moradora destes espaços que 
não tem nenhum envolvimento direto com a rede ilícita. 

Estas vitimizações são muitas vezes classifi cadas 
como um lamentável efeito colateral de uma “guerra” ur-
bana. Todavia, é inaceitável que os moradores dos espa-
ços populares sejam tratados como a “população civil do 
exército inimigo” e que as mortes decorrentes deste tipo 
de intervenção estatal sejam contabilizadas como “efei-
tos colaterais”. Nada justifi ca a assunção ofi cial do dis-
curso de guerra neste contexto, nem o uso sistemático de 
armamentos bélicos em locais tão densamente povoados 
como os conjuntos de favelas do Rio de Janeiro.

A polícia constitui, nos termos da Constituição brasi-
leira, agente do monopólio estatal do uso da força. Nes-
tes termos, acreditamos que, não podendo a polícia abrir 
mão do uso de armas, e se a conjuntura do enfrentamen-
to ao tráfi co exige o emprego de armamentos pesados, 
deve-se considerar que a característica sócio-geográfi ca 
das favelas - a alta densidade populacional associada, em 
geral, a vias de difícil acesso - requer o uso de recursos 
mais refi nados nas operações, tais como os serviços de 
inteligência, o armamento não-letal e um maior treina-
mento no que tange ao uso de armamento letal. Deve-
se, neste caso, fazer valer os princípios básicos sobre o 
uso da força e armas de fogo, conforme preconizado 
pelas Nações Unidas. Estes princípios sugerem que os 

governos e órgãos encarregados da aplicação da lei as-
segurem que todos os encarregados da aplicação da lei 
possuam: qualidades morais, psicológicas e físicas para 
o manuseio de armas; treinamento contínuo, meticuloso 
e profi ssional, com aptidões verifi cadas periodicamente; 
especial atenção às questões de ética policial e direitos 
humanos; e emprego de alternativas ao uso da força e ar-
mas de fogo, incluindo a solução pacífi ca de confl itos.54 

Além disso, investigações policiais mais precisas po-
dem elevar a efi ciência da ação policial, contribuindo para 
o desmanche de quadrilhas e o desbaratamento de esque-
mas de tráfi co de armas e de drogas e redes de corrup-
ção, sem que seja preciso o recurso a operações de grande 
envergadura e confrontos bélicos, que produzem grande 
visibilidade das ações de repressão, mas que geram resul-
tados limitados, além de efeitos fatais como a morte de 
policiais, criminosos e moradores das áreas de operação.

Infelizmente, os altos níveis de corrupção e envolvi-
mento de policiais e autoridades públicas em esquemas 
criminosos desestimulam processos investigativos que 
possam culminar em prejuízo a membros da corpora-
ção. Com efeito, matar e prender indiscriminadamente, 
incutindo ao criminoso varejista, especialmente aquele 
que vive em favelas, o peso por um crime que se dá em 
rede é diminuir o peso da participação de criminosos 
de colarinho branco, responsáveis por alimentar a milio-
nária engrenagem da rede ilícita do tráfi co de drogas e 

de armas, dentre outras. Nesse quadro, a crescente estig-
matização e criminalização da pobreza funcionam como 
um mecanismo de manutenção da lógica de enfrenta-
mento à parte mais frágil - a atividade de ponta – em 
um cenário de secundarização de uma rede criminosa 
fortemente estruturada, de escala internacional e que 
movimenta bilhões de dólares anualmente.

Outro fator preocupante no rol das estatísticas de vio-
lência do Estado do Rio de Janeiro é o elevado número de 

Evolução do número de pessoas desaparecidas
Estado do Rio de Janeiro e Capital, 1997-2007

FONTE: CESeC e ISP-RJ

pessoas desaparecidas. Tem sido cada vez maior o regis-
tro de desaparecimentos, muitos dos quais com suspeita 
de homicídios cujos corpos não foram encontrados. O 
grande número de cemitérios clandestinos na cidade e 
Região Metropolitana, assim como o encontro de cadá-
veres em terrenos abandonados, revela uma face oculta 
de muitos homicídios não registrados por falta de infor-
mações e investigação. Uma análise dos registros de desa-
parecimentos realizados entre 1991 e 2007 no Estado do 
Rio de Janeiro indica um aumento signifi cativo. Segundo 
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os dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro, no ano de 2007 foi registrado 
um total de 4.633 pessoas desaparecidas no estado.

Por outro lado, é interessante observar a convergên-
cia entre a redução do registro de homicídios dolosos e 
o aumento do registro de desaparecimentos no período 
em questão, o que sugere uma nova dinâmica relevante 
da criminalidade violenta no estado.

 Considerando apenas a Região Metropolitana – com 
3.514 desaparecidos em 2007, o que representa 75,8% da 
totalidade do Estado -, é possível perceber uma distri-
buição bastante desigual do total de desaparecidos. A 
Baixada Fluminense, a Zona Norte e a Zona Oeste do 
Rio de Janeiro concentram 2.436 casos, ou seja, 69,3% do 
total, o que pode indicar alguma relação com a atuação 
de grupos criminosos armados presentes nestas áreas.

É interessante ainda notar que, em diferentes áreas da 
Região Metropolitana, a relação entre homicídios e pes-
soas desaparecidas varia. De acordo com a tabela a seguir, 
percebemos que, na capital, o percentual de pessoas desa-
parecidas é superior ao de homicídios em relação ao total 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, enquanto na 
Baixada e na Grande Niterói este quadro se inverte.

Vítimas de homicídios dolosos e pessoas desaparecidas
Estado do Rio de Janeiro e Capital, 1991-2007

FONTE: CESeC. Gráfi co elaborado com base em dados da Polícia Civil e ISP-RJ

Comparativo entre desaparecimentos e homicídios dolosos por áreas da 
Região Metropolitana e por zona da capital do Rio de Janeiro, 2007
FONTE: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Região Metropolitana

Áreas Pessoas 
desaparecidas

Percentual de pessoas 
desaparecidas em relação 

ao total da RM
Homicídios

Percentual de 
homicídios em relação 

ao total da RM

Capital 1858 52,8 2336 49,4

Baixada Fluminense 1226 34,9 1764 37,3

Grande Niterói 430 12,2 631 13,3

Total 3514 100 4731 100

Capital

Zona Pessoas 
desaparecidas

Percentual de pessoas 
desaparecidas em relação 

ao total da RM
Homicídios

Percentual de 
homicídios em relação 

ao total da RM

Zona Norte 923 26,3 1086 22,9

Zona Oeste 641 18,2 1058 22,5

Zona Sul 138 3,9 63 1,3

Centro 156 4,4 129 2,7

Total 1858 52,8 2336 49,4

50

100

150

200

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Pessoas desaparecidas

Vítimas de homicídio

40

soberania territorial

ROTAS DE FUGA   caminhadas



A dinâmica atual das ações das facções 
de trafi cantes de drogas

As disputas armadas pelo controle de territórios, o 
aumento da repressão violenta e da corrupção praticada 
pela polícia nas favelas, tornaram estes espaços mais es-
tigmatizados e vulneráveis à violência armada. Além dis-
so, têm contribuído para a confi guração de um cenário 
ainda mais complexo no Rio de Janeiro a partir do ano 
2000. Nos últimos anos, uma série de fatores propiciou 
modifi cações no cenário das disputas nas favelas. Dentre 
eles destacamos:

• A queda nos lucros obtidos com o tráfi co de drogas 
no varejo;

• A diversifi cação de atividades ilícitas praticadas pelas 
facções;

• O aumento da extorsão policial motivada pelo au-
mento da repressão e da militarização (por exemplo, 
uso sistemático do “caveirão”);

• A entrada de novas drogas no mercado (principal-
mente as sintéticas e o crack), até então pouco pre-
sentes no Rio de Janeiro; 

• O fortalecimento de outro grupo na disputa por ter-
ritórios: as milícias.

Os fatores acima mencionados estão inter-relaciona-
dos. A queda dos rendimentos com o tráfi co de drogas, 
identifi cada pelo Observatório de Favelas a partir dos 
dados da pesquisa desenvolvida entre 2004 e 2006 no 
marco do Programa Rotas de Fuga, motivou/impulsio-
nou outras práticas exploratórias no interior das favelas. 
A fi m de recuperar ou elevar os lucros, e, especialmente, 
replicando padrões de condutas assumidos pelas milí-
cias, os donos de bocas de fumo vislumbraram em di-
versos serviços existentes nas comunidades (transporte 
alternativo, venda de gás natural de cozinha, exploração 
da TV a cabo clandestina, além da cobrança de taxas a 
comerciantes) um grande potencial econômico. Os da-
dos da pesquisa que serão apresentados no capítulo a 
seguir indicam que a rede ilícita do tráfi co de drogas nas 
favelas do Rio de Janeiro vem sofrendo algumas trans-
formações no plano cotidiano e estrutural. Tais modifi -
cações vão desde o crescente ingresso de crianças nesta 
rede até modifi cações no âmbito subjetivo, como a fragi-
lização dos laços de pertencimento à comunidade, típi-
cos dos membros do tráfi co de drogas nas décadas de 70 
e 8056. Neste período, não há dúvidas de que o objetivo 
principal de quem integrava o tráfi co em comunidades 
eram os ganhos fi nanceiros. Havia, porém, princípios 
sustentados no respeito aos moradores e a valores fami-
liares. Havia ainda o desejo de defender a inviolabilidade 
do território que ocupavam e preservar a honra e a dig-
nidade dos moradores57. 

O mesmo ocorre dentro do Município do Rio de Ja-
neiro: somente na Zona Oeste os homicídios dolosos su-
peram a quantidade de pessoas desaparecidas.

Sintetizando o capítulo: o que mais impressiona na 
política de segurança pública que domina o Rio de Ja-
neiro nas últimas décadas, assim como os outros estados 
brasileiros, não são os excessos cometidos, as centenas de 
milhares de mortes e suas conseqüências psico-sociais, o 
aumento da criminalidade - em especial a armada -, a 
degradação das forças policiais, a piora da qualidade de 
vida cotidiana de milhões de pessoas, a sensação gene-
ralizada de insegurança e os bilhões gastos nessas ações. 
Impressiona, acima de tudo, sua falta de resultados. Com 
efeito, a oferta de drogas continua regular, os grupos cri-
minosos ampliaram seu poder, o número de territórios 
ocupados e sua área de infl uência se expandem de forma 
crescente. Além disso, o preço das armas sofreu pouca 
variação no período. 

O fato demonstra que a tentativa da política de seguran-
ça brasileira, historicamente tributária da estratégia norte-
americana de “guerra às drogas”, de abandonar a lei máxi-
ma da oferta x procura que rege a economia capitalista no 
âmbito das drogas ilícitas só tem provocado dores e males 
em escala muito maior que o uso em si das substâncias proi-
bidas.55 Nesse sentido, está mais do que na hora de pensar 
outras formas de lidar com a questão para além das velhas e 
inefi cientes táticas repressivas que dominaram o cenário das 
políticas públicas no presente período histórico.

Comparativo do percentual de pessoas 
desaparecidas e homicídios dolosos 
FONTE: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Áreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 2007

Zonas da Capital em relação ao total da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, 2007
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dentre outras coisas, para a acentuação de um sentimen-
to de identidade em relação ao grupo. A rivalidade entre 
eles, portanto, deixou de se limitar a uma disputa por 
domínio de territórios. Começou a ser gerado, a partir 
de então, um sentimento de repulsa a quem pertence ao 
grupo rival, ou até mesmo em relação a quem apenas 
reside em uma área considerada “inimiga”. Surgiu nes-
te cenário uma lógica de rivalidade absorvida, algumas 
vezes, até mesmo por quem não está inserido na ativida-
de ilícita, especialmente os jovens. Desse modo, a mar-
ca simbólica da territorialização é tão forte que, mesmo 
sem fazer parte da rede social do tráfi co, muitos jovens 
incorporam os códigos da facção dominante e estabe-
lecem, a partir disso, a sua relação com o outro e com a 
cidade. Desse modo, eles evitam, por exemplo, circular 
em espaços da cidade ou em favelas dominadas por um 
grupo criminoso rival do que domina sua comunidade.

Outra modifi cação dentro da dinâmica local do trá-
fi co é a que se refere ao “cria da favela”, termo comumen-
te utilizado para denominar o membro da facção que 
nasceu e cresceu na comunidade. Ser cria da favela foi, 
durante muito tempo, um importante pré-requisito para 
ascender na hierarquia da rede do tráfi co e ser respei-
tado na comunidade. Atualmente, com a solidifi cação 
de redes de apoio entre grupos armados de diferentes 
comunidades - porém de uma mesma facção -, não são 
raros os deslocamentos de jovens de uma determinada 

comunidade para outra, no intuito de “fortalecer” outro 
grupo vinculado à mesma facção num eventual confl ito. 
Com isso, seu pertencimento passa a se restringir à fac-
ção e não mais ao seu território de origem.59 

O tráfi co de drogas é, acima de tudo, uma rede eco-
nômica marcada por dinâmicas sociais, simbólicas e, 
onde se fazem presentes, condutas éticas específi cas. As-
sim, os citados deslocamentos nem sempre se dão pura e 
simplesmente como uma mobilização de apoio. Há inte-
resses em jogo, como, por exemplo, situações em que um 
determinado chefe de um grupo armado pode “ter um 
preço” em outra favela. Isto signifi ca que em troca de um 
apoio em determinado confl ito, o “dono” de uma favela 
pode oferecer um “preço” em uma ou algumas de suas 
“bocas” ao grupo que prestou apoio, ou seja, ele permite Atualmente, relatos de moradores apontam na direção 

da existência de uma outra ética entre os grupos arma-
dos nas favelas, na qual o respeito aos residentes nestes 
territórios não se dá da mesma forma, gerando situações 
de opressão. A explícita comercialização e consumo de 
drogas, a despeito da presença de moradores, é uma das 
queixas constantes nas falas. Ao contrário das décadas 
anteriores, a circulação de jovens pelas ruas ostentando 
armas de fogo se tornou uma prática banalizada.58 Além 
disso, a cobrança de taxas sobre alguns serviços existentes 
na comunidade já ocorre com certa naturalidade. 

O acirramento das disputas por territórios entre as 
facções na segunda metade da década de 90 contribuiu, 

que alguns “vapores”60 desse grupo vendam drogas em sua 
comunidade, aferindo assim parte do lucro obtido ali. A 
presença de jovens estranhos à comunidade trabalhando 
na rede do tráfi co local geralmente aumenta a sensação de 
insegurança dos moradores, na medida em que estes não 
costumam ter vínculos estabelecidos com a comunidade.

A dominação de territórios populares por diferentes 
facções criminosas ligadas ao tráfi co de drogas, e mais re-
centemente também por milícias, faz com que o morador 
de uma comunidade, particularmente o jovem, sinta-se 
inibido de circular para além de seus limites. No capítulo 
seguinte veremos como esta relação se expressa a partir 
das falas de adolescentes e jovens que participaram de 
grupos criminosos armados ligados à rede social do tráfi -
co de drogas em diferentes favelas do Rio de Janeiro.
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Crianças, adolescentes e jovens 
no tráfi co de drogas

Este capítulo apresenta os principais dados coleta-
dos na pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes e 
jovens na rede do tráfi co de drogas no varejo do Rio de 
Janeiro, 2004-2006”, desenvolvida entre abril de 2004 e 
maio de 2006.

O objetivo central da pesquisa foi realizar uma aná-
lise ampliada sobre as práticas características dos atores 
envolvidos na rede social do tráfi co de drogas no varejo61 
no Rio de Janeiro e sobre como esta rede vem se desenvol-
vendo nos últimos anos. A partir destes dados pretende-
mos oferecer subsídios para a elaboração de metodologias 
que auxiliem na prevenção do ingresso de novas crianças 
e jovens nesta atividade e na criação de alternativas sus-
tentáveis para aqueles que queiram sair da rede ilícita. 

Pretendemos, em última instância, contribuir para a 
mudança das estratégias vigentes de enfrentamento ao tráfi -
co de drogas estimulando a proposição de novas políticas de 
segurança pautadas na valorização dos direitos humanos. 

Considerações metodológicas

Um trabalho de pesquisa sobre as condições de vida 
de integrantes da rede do tráfi co de drogas no varejo 
exige, por um lado, o devido domínio teórico e técni-
co do processo de investigação científi ca e, por outro, a 
capacidade de estabelecer contato com os membros da 

3
rede social do tráfi co e construir uma relação de con-
fi ança. Uma marca distintiva do Observatório de Favelas 
é justamente a reunião dessas duas características, fruto 
da presença em sua equipe de um número expressivo de 
pessoas que têm origem e militância nos espaços popu-
lares e/ou trabalham na universidade.

Na medida em que a pesquisa pretendia entrevistar 
adolescentes e jovens que trabalham no tráfi co de drogas 
em diferentes áreas da cidade do Rio de Janeiro, defi niu-se 
que o trabalho de campo deveria ser realizado por pesso-
as que cumprissem, dentre outros, dois requisitos funda-
mentais: serem moradores de comunidades populares e 
terem algum tipo de ligação anterior com a rede do tráfi co 
local que favorecesse o acesso a pessoas e informações em 
geral inacessíveis para os pesquisadores acadêmicos.

Entre os selecionados para realizar a coleta de dados, 
alguns haviam estado diretamente envolvidos na rede do 
tráfi co no passado; outros não tinham história de envol-
vimento direto, mas possuíam grande proximidade, em 
geral familiar, com atores desta rede. Estas pessoas esco-
lhidas para a realização do trabalho de campo foram de-
nominadas de “articuladores locais”. Adotando alguns cri-
térios básicos, compusemos uma equipe formada por 10 
articuladores, cinco mulheres e cinco homens, moradores 



Mapa da distribuição espacial das favelas pesquisadas no Município do Rio de Janeiro
FONTE: Instituto Pereira Passos

Organização: Núcleo de Informação | Observatório de Favelas do Rio de Janeiro

Distribuição das favelas pesquisadas por área do Município do Rio de Janeiro

Zonas da Cidade Favelas pesquisadas

Zona Leopoldina Nova Holanda, Parque União, Parque Maré, Rubens Vaz , Vila do João, Vila do Pinheiro, Salsa e Merengue, 
Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Morro do Dendê, Morro do Barbante, Varginha e Nelson Mandela

Zona Oeste Vila Aliança, Vila Kennedy, Antares, Gouveia, Fumacê, Cezarão e Rebú

Zona Norte Morro do Turano, Nova Divinéia, Salgueiro, Morro do Andaraí, Morro do Borel, Sá Viana, Dique, Morro do Campinho, 
Morro dos Macacos, Mangueira, Caçapava , Rato Molhado e Jacarezinho

Zona Sul Rocinha
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de diferentes favelas do Rio de Janeiro e que possuíam 
vínculos variados com a rede social do tráfi co.

Dentre os 10 articuladores que compuseram a equipe 
de entrevistadores, com exceção de uma, todos já haviam 
concluído ou estavam concluindo o Ensino Médio, fato 
raro entre a população das favelas do Rio de Janeiro. Ha-
via ainda três que cursavam a universidade, e uma que já 
tinha concluído o nível superior, o que reforça a singula-
ridade deste grupo. O nível de escolaridade não foi enten-
dido como um entrave no processo seletivo, já que estava 
previsto um trabalho de formação nos campos teórico e, 
especialmente, metodológico antes da entrada em campo.

Com esta confi guração de equipe, foi possível acom-
panharmos adolescentes e jovens de 34 comunidades do 
Rio de Janeiro, aspecto que proporcionou um diferencial 
à pesquisa, na medida em que pudemos alcançar favelas 
de distintas áreas da cidade.

Procedimentos

O trabalho de preparação da pesquisa foi iniciado em 
março de 2004. Os meses de abril e maio foram dedica-
dos à elaboração dos instrumentos de coleta, em interlo-
cução com o CLAVES/ENSP/FIOCRUZ, e ao processo 
de seleção e capacitação dos articuladores locais. Poste-

área de atuação do programa

demais favelas

riormente, foi realizado o recorte espacial, defi nição ne-
cessária para nortear a distribuição dos entrevistados nas 
comunidades. A coleta de dados teve início em junho de 
2004. Coube ao CESeC o trabalho de acompanhamento 
estatístico, elaboração do banco de dados e tabulações.

As comunidades foram defi nidas em função das 
redes de relações dos articuladores. Com isso, o nú-
mero de entrevistados não foi defi nido a priori, já que 
o acesso aos mesmos dependia de fatores diversos. Na 
medida em que o trabalho de campo foi avançando, 
avaliou-se que seria possível ter entre 20 e 25 entrevis-
tados por articulador.

A coleta de dados foi realizada em três etapas. Na pri-
meira e na segunda, foram realizadas entrevistas estrutu-
radas com os adolescentes e jovens. Na primeira etapa os 
articuladores aplicaram um questionário (anexo 1) que 
continha 94 questões fechadas relativas a diferentes prá-
ticas, representações e relações dos adolescentes e jovens 
com a rede do tráfi co de drogas. De forma complemen-
tar a este questionário, cada articulador registrava, em 
momento posterior à entrevista, as considerações que 
julgava pertinentes em um diário de campo.

A primeira entrevista com os adolescentes e jovens 
foi realizada ao longo de três meses, em função da in-
corporação progressiva dos articuladores62; mas a maior 
parte dos questionários foi aplicada em junho de 2004.

N

0 5 10 Km



Total absoluto e relativo de entrevistados 
por zona da cidade e comunidade

Zona Leopoldina

Comunidade Entrevistados %

Baixa do Sapateiro 10 4,3

Morro do Barbante 50 21,7

Vila do Pinheiro 5 2,2

Morro do Dendê 3 1,3

Morro do Timbau 3 1,3

Nelson Mandela 2 0,9

Nova Holanda 13 5,7

Parque Maré 8 3,5

Parque União 1 0,4

Rubens Vaz 5 2,2

Salsa e Merengue 2 0,9

Varginha 1 0,4

Vila do João 2 0,9

Total 105 45,6

Zona Oeste

Comunidade Entrevistados %

Antares 5 2,2

Cezarão 2 0,9

Conjunto Fumacê 1 0,4

Gouveia 6 2,6

Rebú 1 0,4

Vila Aliança 26 11,3

Vila Kennedy 5 2,2

Total 46 20,0

Zona Norte

Comunidade Entrevistados %

Borel 5 2,2

Caçapava 1 0,4

Dique 1 0,4

Jacaré 1 0,4

Mangueira 5 2,2

Morro do Andaraí 18 7,8

Morro do Campinho 3 1,3

Morro dos Macacos 1 0,4

Nova Divineia 5 2,2

Rato molhado 1 0,4

Sá Viana 6 2,6

Salgueiro 5 2,2

Morro do Turano 5 2,2

Total 57 24,8

Zona Sul

Comunidade Entrevistados %

Rocinha 22 9,6

Total Geral

34 comunidades 240 entrevistados 100%

Ainda na primeira fase, a coordenação da pesquisa 
também realizou entrevistas semi-estruturadas com os 
próprios articuladores, a partir das quais foi possível 
traçar suas trajetórias, representações e antigas relações 
com a rede do tráfi co. 

A segunda etapa do trabalho de campo se baseou na 
aplicação de outro instrumento denominado “matriz de 
acompanhamento social” (anexo 2). Esta matriz era com-
posta por 18 questões objetivas que atualizavam infor-
mações obtidas na primeira entrevista visando ao acom-
panhamento longitudinal dos adolescentes e jovens que 
haviam participado da primeira fase. A proposta inicial 
era aplicar a matriz mensalmente com todos os entrevis-
tados ao longo de cinco meses (entre junho e outubro 
de 2004). Paralelamente, os articuladores continuariam a 
produzir diários de campo, onde relatariam as experiên-
cias e impressões obtidas durante as entrevistas.

Devido à incorporação gradativa de articuladores lo-
cais e entrevistados, os acompanhamentos mensais não 
se deram em quantidades iguais para os 230 adolescen-
tes e jovens que participaram da primeira fase. Assim, a 
aplicação da matriz de acompanhamento ocorreu con-
forme a tabela ao lado.

A terceira fase da pesquisa ocorreu ao longo de 2005, 
a partir de contatos informais. O acompanhamento dos 
adolescentes e jovens era sistematizado em relatórios 
individuais, onde eram atualizadas as informações mais 

Distribuição dos questionários aplicados por período 
de contratação dos articuladores

Mês 1º questionário Contratação de articuladores

Junho 157 7

Julho 53 2

Agosto 20 1

Total 230 10 articuladores

Distribuição da Matriz de Acompanhamento por 
articuladores segundo o mês de aplicação dos questionários

Articuladores
Meses/Quantidade de entrevistados

Jun Jul Ago Set Out

1 26 26 26 26 26

2 26 26 26 26 26

3 26 26 26 26 26

4 26 26 26 26 26

5 26 26 26 26 26

6 22 22 22 22 22

7 05

8 26 15 15 15

9 27 15 15 15

10 20 20 20

Total 157 205 202 202 202

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Entrevistas
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relevantes como a situação do vínculo com o tráfi co, se 
algum havia morrido, se estava preso ou manifestava in-
tenção de abandonar o trabalho ilícito. Cabe considerar 
que o fortalecimento da qualifi cação técnica dos entre-
vistadores e da relação de confi ança com os adolescentes 
e jovens permitiu que vários entrevistados tivessem suas 
trajetórias acompanhadas em profundidade ao longo 
de quase dois anos. A última atualização das informa-
ções obtidas no questionário principal aplicado em 2004 
ocorreu entre os meses de abril e maio de 2006.

Resultados

A partir da análise das informações coletadas no 
trabalho de campo delineamos um panorama geral do 
perfi l e das práticas dos 230 adolescentes e jovens acom-
panhados na pesquisa, discutindo aspectos como suas 
confi gurações familiares, trajetórias escolares, experiên-
cias de trabalho, preferências de lazer, redes sociais, bem 
como o processo de inserção e atuação na rede ilícita do 
comércio varejista de drogas. 

Perfi l

A presente pesquisa envolveu crianças, adolescentes 
e jovens com idade entre 11 e 24 anos63.66,5% dos en-
trevistados tinham entre 16 e 18 anos no momento da 

primeira entrevista. A maior concentração (85,7%) se 
situava na faixa etária de 15 a 19 anos. 19,1% dos entre-
vistados se encontravam na faixa de 13 a 15 anos e 2,6% 
tinham entre 11 e 12 anos. 

O envolvimento de crianças e adolescentes na rede 
ilícita do tráfi co de drogas no varejo não é novidade. Po-
rém, o grau de envolvimento e as funções assumidas por 
eles atualmente diferem bastante dos registros analisa-
dos a partir da década de 70. Nos anos 70, esta partici-
pação se dava fundamentalmente por meio de pequenos 
serviços, tais como os de olheiro e aviãozinho64. A per-
missividade para o exercício destas funções dependia de 
quem vendia a droga, mas, em nenhum caso, as crianças 
eram armadas. Além disso, ao invés de receberem um 
salário, a prática mais comum era a de receber presentes 
como retribuição aos serviços prestados65.

No que se refere à questão étnica e racial, os dados ob-
tidos indicam um predomínio de negros e pardos. Estas 
duas categorias reúnem 63% dos entrevistados. Refl etir 
sobre a dimensão racial na rede do tráfi co de drogas no 
varejo é de fundamental importância, pois sabemos que 
hoje as principais vítimas de homicídios no Brasil são jo-
vens, negros e moradores de espaços populares. A atuação 
das forças de segurança pautadas em políticas repressivas 
e seletivas tem recaído sobre a juventude negra em todo o 
território nacional, afetando especialmente os moradores 
das favelas e periferias dos grandes centros urbanos66. 

Quanto à participação de mulheres na rede social do 
tráfi co, os dados são escassos, mas instigadores. O tráfi -
co de drogas nas favelas ainda parece ser uma atividade 
predominantemente masculina. Nesta pesquisa, 97,4% 
dos entrevistados eram do sexo masculino. Contudo, 
se considerarmos que as mulheres inseridas nesta rede 
costumam assumir funções que em geral não exigem sua 
exposição com porte de armas nas esquinas é provável 
que as meninas estejam sendo sub-identifi cadas, já que 
o corte de gênero ainda é pouco explorado na discussão 
sobre o tráfi co de drogas. Um aspecto freqüentemente 
destacado é a participação indireta das mulheres nesta 
rede ilícita, seja pelo fato de manterem relacionamentos 
afetivos com jovens inseridos no tráfi co ou por presta-
rem favores eventuais67. 

As seis meninas que foram entrevistadas na presente 
pesquisa exerciam as funções de vapores ou de embala-
doras68. No entanto, entre as articuladoras que realiza-
ram o trabalho de campo tínhamos mulheres que, no 
passado, haviam chegado à função de gerentes e uma 
jovem que havia exercido o trabalho de soldado. Seria 
importante aprofundar a compreensão dessa dinâmica 
em outros estudos, pois as trajetórias analisadas suge-
rem que as atividades que envolvem meninas no tráfi co 
estão se diversifi cando nos últimos anos. 

Em relação à origem das famílias, os dados relativos 
aos pais dos entrevistados indicam que mais da metade 

dos genitores nasceu no Estado do Rio 
de Janeiro, enquanto 37,8% são migrantes, 
oriundos do Nordeste. A maioria vive na mes-
ma comunidade há muitos anos e reside em casas de-
fi nidas como próprias, embora grande parte das famílias 
não possua título de propriedade do local onde moram69.

59,2% dos adolescentes e jovens provêm de grupos 
familiares que vivem com uma renda que não chega a 3 
salários mínimos. Destes, 19,2% alegam que a renda fa-
miliar não ultrapassa um salário mínimo. Alguns familia-
res dos entrevistados também atuam no tráfi co de drogas, 
mas, na maioria dos casos, a renda da família é fruto de 
outras atividades desenvolvidas no mercado de trabalho 
formal e/ou informal. Entre as profi ssões identifi cadas, a 
maior parcela dos pais trabalha na área da construção civil 
(20,4%), enquanto a maioria das mães (57,9%) desenvolve 
atividades domésticas.A grande diversidade de ocupações 
registradas revela um investimento permanente das famí-
lias no desenvolvimento de estratégias de sobrevivência.

A composição da estrutura familiar dos adolescentes 
e jovens se caracteriza por freqüentes reconfi gurações. A 
maioria tem famílias numerosas, compostas, em vários 
casos, por fi lhos de pais diferentes. Somente 5,2% decla-
raram ser fi lhos únicos, enquanto 47,4% afi rmaram ter 
mais de três irmãos. 
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Primeiro eu comecei assim, 
sendo namorada de trafi cante, 
em seguida eu comecei a guardar 
dinheiro, depois o cargo foi 
aumentando (...)” 

ex-gerente

“
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Apesar da grande parcela de entrevistados com vá-
rios irmãos, apenas 11,7% tem algum irmão envolvido 
na rede do tráfi co de drogas. Isto demonstra que numa 
mesma família diferentes trajetórias podem ser traça-
das70, desmistifi cando a freqüente vinculação estabeleci-
da pelo senso comum entre o “tipo de estrutura familiar” 
e o ingresso em atividades ilícitas. A isso se soma a ne-
cessidade de romper com toda visão homogeneizadora 
que postule um determinado modelo de família como 
o modelo de família “estruturada”, entendendo qualquer 
variação como sintoma de desorganização. 

São comuns os relatos de separações e de pais que pos-
suem fi lhos com diferentes mulheres, sem que necessaria-
mente os assumam ou ofereçam uma assistência adequa-
da. Apenas 39,1% dos entrevistados afi rmaram que o pai 
assumiu alguma responsabilidade na sua criação. 37,4% 
indicaram a mãe como única responsável por sua criação, 
enquanto 2,6% tiveram o pai cumprindo tal papel. 

Assim, no contexto estudado predominam famílias 
monoparentais, matrifocais e extensas, aspecto direta-
mente relacionado ao processo de feminização da pobre-
za no Brasil. Este fenômeno tem provocado uma maior 
vulnerabilidade econômica nas famílias, já que ainda são 
grandes as difi culdades enfrentadas pelas mulheres no 
mercado de trabalho, tanto em termos de acesso como 
na luta pela igualdade de rendimentos71. 

Para compreender melhor a confi guração familiar 
dos adolescentes e jovenstambém procuramos iden-
tifi car as pessoas com quem eles moravam. Tal como 
observado em diversos estudos72, detectamos a ausência 
da fi gura paterna em muitos domicílios. Apenas 31,7% 
responderam morar com ambos os genitores, enquanto 
66,6% residiam com a mãe. Assim, são muito raras as situ-
ações em que os entrevistados residem apenas com o pai.

O número de jovens que não mora com a família nu-
clear é outra importante constatação. Estes representam 
23,5% dos entrevistados. Em muitos casos, as avós e as tias 
aparecem como fi guras relevantes. Também é signifi cativo 
o número de adolescentes que vivem sozinhos (5,66%) ou 
com amigos (3,0%). Muitos adolescentes saíram de casa 
ao longo do trabalho de campo em função de seu envol-
vimento com o tráfi co. Alguns se mudaram para a casa de 
outros parentes, outros foram morar sozinhos e há ainda 
os que afi rmaram dormir cada dia em um local diferente. 
No entanto, também ocorreram casos em que foi possível 
o retorno ao lar após algum tempo de afastamento. 

A maioria dos entrevistados é solteria, 14,8% afi r-
mou ter cônjuge e 27,8% têm fi lhos. A parcela dos ado-
lescentes e jovens que possui fi lhos é considerável se 
levarmos em conta a média de idade do universo pes-
quisado. Além disso, entre os que declararam ter fi lhos, 
35,9% possuíam mais de um. Em contrapartida, quase 

50% - 13% do total de entrevistados - dos que possuem 
fi lhos não vivem com eles, o que sugere uma reprodu-
ção da situação de abandono paterno que ocorreu em 
grande parte das famílias de origem.

Quanto às trajetórias no âmbito educacional, dos 230 
entrevistados, somente 7% ainda estudavam, mas 90% 
afi rmaram que sabiam ler e escrever. Em relação ao nível 
de escolaridade, 27,4 % estudaram até a 5ª série, enquan-
to que 10,4% chegaram até a oitava série. Apenas 5,2 % 
concluíram o Ensino Médio.

Quase a metade dos entrevistados desistiu da escola 
entre os 11 e os 14 anos (46%). Este dado coincide com a 
idade em que mais de 60% entrou para o tráfi co -entre 12 
e 15 anos - o que sugere uma associação entre o ingresso 
na rede ilícita e o abandono escolar. Quanto às razões que 
os levaram a deixar a escola, os principais argumentos re-
metem ao sentido penoso e opressor do âmbito educativo 
e à necessidade de investir em outras atividades que geras-
sem uma retribuição econômica imediata. 

Por último, é interessante notar que, apesar do baixo 
nível de escolaridade, 60,87% dos entrevistados tiveram 
experiências de trabalho anteriores fora do tráfi co de 
drogas. Portanto, é preciso avaliar as razões pelas quais 
estas experiências não se sustentaram ou não foram sufi -
cientemente atrativas como alternativas à rede ilícita. 

O aumento do desemprego estrutural, a precarização 
do trabalho e os condicionantes conjunturais derivados 
das mudanças recentes na esfera da produção têm si-
tuado a juventude como um setor especialmente vul-
nerável ao desemprego e às modalidades precárias de 
inserção no âmbito laboral73.

Quando analisamos os tipos de documentos que os 
entrevistados possuem, verifi camos que mais da metade 
dos jovens dispõem de uma Carteira de Trabalho, o que 
revela expectativas de inserção, em algum momento pas-
sado ou futuro, no mercado de trabalho formal. Por ou-
tro lado, quando avaliamos as experiências profi ssionais 
que os adolescentes e jovens tiveram fora da rede ilícita 
verifi camos que o acesso ao trabalho se dá principal-
mente no campo informal, em atividades como ajudante 
de pedreiro, entregador, camelô, cobrador de transporte 
alternativo, offi  ce-boy, etc. 

As incursões no âmbito laboral se dão através de 
experiências pontuais realizadas predominantemente 
no mercado informal e na economia submergida, com 
destaque para o setor de serviços. A precariedade dos 
vínculos e o baixo nível de rendimentos são fatores que 
difi cultam a fi xação dos adolescentes e jovens no merca-
do do trabalho. Esses aspectos provocam uma espécie de 
“nomadismo”, caracterizado por uma grande diversida-
de e alternância de atividades, que raramente superam o 
sentido de estratégias de sobrevivência.
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Relações com o espaço público

A análise das relações com o espaço público é impres-
cindível para a compreensão dos processos de participa-
ção social e política dos jovens. Neste ponto, as formas 
com que os jovens se relacionam com a cidade assumem 
um lugar privilegiado.A construção de identidades co-
letivas e o sentimento de pertencimento dos indivíduos 
não são possíveis sem uma base territorial. Esta base 
atua como suporte de uma organização social na qual 
se desenvolvem processos de socialização, canais de co-
municação e relações de proximidade necessárias para o 

estabelecimento de vínculos sociais e processos partici-
pativos capazes de propiciar a construção e o exercício 
da cidadania. Nesta perspectiva, assumimos que “o termo 
participação remete, por um lado, a ser parte de um con-
texto físico e social, estar em um lugar e sentir-se parte de 
uma comunidade”74, ou seja, à noção de territoralidade.

O primeiro aspecto que chama a atenção quando ana-
lisamos a relação dos jovens com o espaço público é o que 
tem sido caracterizado como processo de particularização 
da existência75. Este processo está relacionado ao estreita-
mento das referências espaciais dos jovens, o que geralmen-
te vem acompanhado pela redução das referências tempo-
rais. A particularização e a presentifi cação da existência são 
processos que tem como pano de fundo a primazia da lógi-
ca do consumo e tem limitado seriamente as possibilidades 
de humanização plena da juventude brasileira.

“A vivência em um território restrito, sem parâmetros 

mais abrangentes de inserção na cidade, contribui para 

que o lugar seja o ponto de partida e de chegada da 

existência. Morador de uma comunidade popular ou 

mesmo de um condomínio sofi sticado, o sujeito não se 

sente na maioria das vezes, pertencente à polis, à cidade 

e muito menos por ela responsável.(...) A democracia se 

fragiliza e torna-se cada vez mais raro o contato com 

a diversidade, com o outro. Há uma progressiva perda, 

então, do sentido da vida coletiva”.76

Os limites da relação com a cidade e a particulari-
zação espacial, refl etidos em baixa mobilidade espacial, 
aparecem de forma contundente nas respostas dos en-
trevistados sobre suas alternativas de lazer. O baile na 
comunidade é a diversão predileta de 56% dos entrevis-
tados. As opções de lazer que exigem o deslocamento da 
comunidade, tais como cinema, shows e praia aparecem 
em segundo plano, o que se deve muitas vezes ao medo 
de transitar pelas fronteiras estabelecidas pelas facções e 
ao estigma conferido a esses jovens na cidade. 

O esvaziamento do sentido da esfera pública tam-
bém se refl ete nas respostas dos adolescentes e jovens 
sobre as fi guras que mais admiram e sobre os seus es-
paços de participação social e política. As escassas re-
ferências a fi guras públicas se reduzem a jogadores de 
futebol, cantores e atores da TV. Quando indagados so-
bre o político e o partido preferidos a grande maioria 
dos entrevistados (mais de 70%) demonstrou uma for-
te desconexão com o campo da política, tendência que 
tem sido observada em estudos recentes desenvolvidos 
com jovens de diferentes regiões do país.77

Assim, a esfera política parece não ser percebida pela 
maioria como um espaço de participação ou de possi-
bilidade de intervenção na realidade social. No entanto, 
a ausência de referências fortes não se dá somente no 
campo político. Mesmo quando indagados sobre suas 

redes sociais mais próximas, as respostas apontam para a 
escassez de pessoas signifi cativas para os jovens e para a 
fragilidade de seu capital social78. 31,74% dos entrevista-
dos afi rmaram não admirar nenhuma fi gura de sua rede 
social. Dentre as referências apontadas como positivas, a 
fi gura mais recorrente é a da mãe (20,43%). 

Ao contrário da política, a religião ainda aparece 
como um espaço potencial de participação e/ou trans-
formação para vários entrevistados. Porém, cabe destacar 
algumas alterações signifi cativas na confi guração das re-
ligiões presentes nos espaços populares. Na década de 70 
e meados da década de 80, conforme relatos de morado-
res e estudiosos do tema, havia uma forte representação 
das religiões afro-brasileiras nas comunidades popula-
res. Todavia, este quadro vem sofrendo alterações. Como 
refl exo, na presente pesquisa, apenas um jovem declarou 
ter identifi cação com uma religião de matriz africana. 
O catolicismo ainda aparece como a principal resposta 
dos que declararam ter alguma religião (39,13%). O que 
surge como novidade são as denominações evangélicas, 
destacadas por 17% dos entrevistados, refl etindo a cres-
cente inserção das religiões evangélicas em áreas popu-
lares a partir da década de 90.

Tendo em mente esta contextualização geral do perfi l 
dos entrevistados, vejamos agora os dados relativos às 
práticas mais diretamente relacionadas à rede ilícita.



Percentual sobre o número total de entrevistados (230) x faixa etária 
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Participação na rede do tráfi co 
de drogas no varejo

Idade de ingresso

A maioria dos entrevistados começou a trabalhar no 
tráfi co de drogas antes dos 15 anos de idade. A maior con-
centração de adolescentes e jovens (90,4%) situa o seu in-
gresso nesta atividade entre os 13 e os 18 anos. Entretanto, 
em 7,8% dos casos constatamos que a entrada no tráfi co 
se deu antes até os 12 anos, ou seja, em plena infância.

A presença cada vez mais constante de crianças em-
pregadas no comércio varejista de drogas qualifi cadas 
como ilícitas é um fato concreto no Brasil e confi rmado 
nesta pesquisa. A quantidade de crianças que trabalham 
no tráfi co varia nas comunidades estudadas de acordo 
com fatores como o número de empregados na locali-
dade e os critérios defi nidos pelo “dono” local, que, em 
alguns casos, dá preferência a adolescentes. 

Motivações

Entre os aspectos apontados pelos entrevistados 
como atrativos que os levaram a ingressar no tráfi co, a 
motivação econômica, associada às difi culdades fi nan-
ceiras da família e a falta de acesso ao mercado de traba-
lho, aparecem como os principais argumentos. Também 
merecem destaque elementos de ordem subjetiva como 
a “adrenalina”, a “sensação de poder” e o “prestígio”, citados 
por vários adolescentes como motivadores para o ingres-
so e, posteriormente, para a sua permanência no tráfi co.

Observa-se que, em geral, o ingresso na rede do trá-
fi co de drogas se dá através de um processo gradativo. 
Muitas vezes, as amizades estabelecidas ou a proximida-
de com pessoas inseridas em alguma atividade do tráfi co 
são o primeiro passo para o envolvimento propriamente 
dito, ainda que não sejam necessariamente determinantes. 
Estas relações propiciam uma naturalização das práticas 
ligadas à rede ilícita, bem como a apropriação progressiva 
de seus códigos por parte daqueles que transitam ao re-
dor.Diante da pergunta: “Através de quem você entrou no 
tráfi co?”, 53% dos entrevistados indicaram um amigo, um 
familiar ou um(a) namorado(a) como intermediário(a).

Idade de ingresso no tráfi co

 Faixa etária Quantidade %

Até 10 anos 3 1,3

de 10 até 12 anos 15 6,5

de 13 até 15 anos 132 57,4

de 16 até 18 anos 76 33,0

Acima de 18 anos 4 1,7

Total 230 100

Fator que o levou a trabalhar no tráfi co

Fatores Qtd %

Ganhar muito dinheiro 76 33,0

Ajudar a família 53 23,0

Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego 21 9,1

Ligação com amigos 19 8,3

Adrenalina 16 7,0

Sensação de poder 10 4,3

Outros* 9 3,9

Prestígio 8 3,5

Vontade de usar uma arma 6 2,6

Violência familiar 6 2,6

Difi culdade em estudar 3 1,3

Difi culdade em conseguir outro emprego com a 
mesma renda 2 0,9

Informação não coletada 1 0,4

Total 230 100

* Drogas, revolta, infl uências, mulheres, envolvimento do dia a dia. 
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Namorado

Membro da família

Amigo

Ninguém

Mais da metade dos entrevistados respondeu que não 
tinha nenhum familiar empregado no tráfi co. No entanto, 
seis adolescentes afi rmaram ter o pai envolvido nesta ati-
vidade e uma mãe apareceu na mesma situação. O maior 
número de parentes vinculados ao tráfi co de drogas é 
composto por tios (10), irmãos (32) e primos (41).

Muitos entrevistados afi rmaram que se submeteram 
a trabalhar no tráfi co de drogas devido às difi culdades fi -
nanceiras enfrentadas pela família. Nesse sentido, 31,7% 
declararam que ajudam fi nanceiramente os familiares 
com o dinheiro obtido nesta atividade. Entretanto, mui-
tas vezes a inserção do jovem nesta rede ilícita é desa-
provada pela família, o que gera uma rejeição a qualquer 
ganho obtido por este meio. 

Ao perguntarmos o que os adolescentes e jovens 
fazem com o dinheiro que ganham no tráfi co, além de 
ajudar a família, a maioria declarou destinar os seus ren-
dimentos a gastos com roupas e lazer.

Pessoa de referência para ingresso no tráfi co

Ligação Qtd %

Amigo 99 43

Membro da família 20 8,7

Namorada(o) 3 1,3

Ninguém 108 47

Total 230 100

Familiares que trabalham no tráfi co

Familiar Qtd de familiares % de jovens

Nenhum 134 58,3

Primos 41 17,8

Irmãos 32 11,7

Tios 10 4,3

Pai 6 2,6

Outros familiares 6 2,6

Mãe 1 0,4

Total de familiares 96 -

O que faz com o dinheiro 
que ganha com o tráfi co

Destino Quantidade %

Compra roupas 106 46,1

Ajuda a família 73 31,7

Gasta com lazer 26 11,3

Compra drogas 17 7,4

Outros 8 3,5

Total 230 100

Total 230 100

46%
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7%
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Observa-se que as motivações apontadas para a 
permanência na rede são as mesmas indicadas para o 
ingresso, mas a ligação com o grupo e os benefícios no 
campo subjetivo e simbólico (poder, fama, adrenalina, 
etc.) parecem ganhar maior relevância com o tempo. 
Apesar disso, a primazia do dinheiro - traduzida pela 
possibilidade de consumir – permanece imbatível. 

Funções

Na tabela ao lado temos as funções exercidas pelos 230 
adolescentes e jovens no momento da primeira entrevista. 

Se pensarmos a estrutura de trabalho da rede local do 
tráfi co como uma pirâmide, teríamos a base constituída 
pelas funções mais subalternas - olheiros, aviões e vapores 
– que incluíam um pouco mais da metade do total dos ado-
lescentes e jovens que participaram da primeira entrevista. 
Na camada intermediária encontraríamos os soldados e 
embaladores, onde se situavam cerca de 30% dos entrevista-
dos. Finalmente, no topo, estariam os gerentes.

Além de existirem em menor número, os jovens que 
ocupam as funções mais elevadas dentro da hierarquia do 
tráfi co são menos acessíveis. Nesse sentido, é preciso ressal-
tar que a forma como estão distribuídas as ocupações dentre 
os entrevistados refl ete as possibilidades de acesso dos arti-
culadores locais aos jovens nas comunidades.

Quando cruzamos os dados relativos às funções exer-
cidas com a idade dos entrevistados, constatamos que nos 
últimos anos a redução da média de idade no tráfi co não se 
deu somente nas funções subalternas. Verifi ca-se que 28% 
das crianças e adolescentes com menos de 16 anos trabalha-
vam como olheiros, vapores e/ou avião. Conforme a tabela 
ao lado, é possível identifi car que, dentre os entrevistados em 
2004, havia 19 gerentes com menos de 18 anos, sendo que 8 
destes tinham entre 14 e 16 anos. Ou seja, quase 9% do total 
de adolescentes entrevistados exerciam alguma gerência. 

Fatores que o mantém no tráfi co

Fator Qtd %

Dinheiro 91 39,6

Ajudar família 42 18,3

Ligação com o grupo 22 9,6

Adrenalina 16 7,0

Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego 12 5,2

Prestígio 11 4,8

Sensação de poder 10 4,3

Difi culdade em conseguir outro emprego com a 
mesma renda 10 4,3

Outros* 10 4,3

Acreditar que não é mais possível ter outra vida 5 2,2

Informação não coletada 1 0,4

Total 230 100

* Drogas, revolta com a polícia, destino escolhido, mulheres, costume e prazer.

Ocupação no tráfi co em julho de 2004

Ocupação Qtd %

Vapor 77 33,5

Soldado 50 21,7

Olheiro 35 15,2

Gerente 27 11,7

Embalador 16 7,0

Avião 5 2,2

Cargueiro (abastecedor) 2 0,9

Outras ocupações* 18 7,8

Total 230 100
*Contabilidade, “fi el”, serviços gerais (apoio logístico, carregador), fornecedor, “homem da 
mistura”. 
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Idade e ocupação no tráfi co

Idade
Ocupação atual no tráfi co

Total
Vapor Soldado Olheiro Gerente Outra Embalador Avião Cargueiro

11 - - 1 - - - - - 1

12 - 2 3 - - - - - 5

13 2 - 1 - 2 - - - 5

14 4 2 1 2 - - - 9

15 10 6 5 1 5 1 2 - 30

16 18 11 11 5 2 3 2 - 52

17 28 9 10 5 4 8 1 - 65

18 7 13 2 6 4 3 - 1 36

19 1 5 1 4 1 1 - 1 14

20 4 2 - 2 - - - - 8

21 2 - - 1 - - - - 3

22 1 - - - - - - - 1

24 - - - 1 - - - - 1

Total 77 50 35 27 18 16 5 2 230

% 34,5 21,7 15,2 11,7 7,8 6,9 2,2 0,9 100
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nuavam no tráfi co em outubro de 2004. Cabe destacar o 
número signifi cativo de mortes registradas ao longo dos 
cinco meses de acompanhamento: quase 10%80dos entre-
vistados em junho haviam morrido até outubro.

Em 2006, os articuladores realizaram uma nova ida a 
campo a fi m de atualizar as informações sobre os entre-
vistados, além de coletar outros depoimentos.Por diversas 
razões, dentre elas a difi culdade de localização dos jovens, 
foi possível obter apenas informações de 100 jovens. Des-
se total, 24 continuavam trabalhando no tráfi co de drogas, 
enquanto 32 declararam não ter mais vínculos com esta 
rede. Ou seja, do total inicial da pesquisa, pelo menos 14% 
não estavam mais “na ativa” e 10,4% permaneciam exer-
cendo alguma função na rede do tráfi co de drogas. 

Outros 37 jovens, embora não encontrados na comu-
nidade, tiveram diferentes rumos. Desse total, 20 haviam 
mudado de endereço, indo morar em outra comunidade 

ou em outro estado. 11 estavam presos ou internados em 
alguma instituição pública e 4 haviam sido expulsos da 
comunidade pelo chefe local do tráfi co. Dois jovens es-
tavam desaparecidos há mais de um ano, segundo infor-
mações de pessoas próximas a eles.

Até o fi nal de 2005, tivemos a notifi cação de 38 jo-
vens mortos. Após a atualização em abril e maio de 2006, 
soubemos da morte de mais 7 jovens. 

Perguntados sobre os motivos pelos quais haviam 
deixado o trabalho no tráfi co, 13 responderam que es-
tavam empregados em alguma atividade legal e 2 esta-
vam estudando. De acordo com 6 jovens, o trabalho no 
tráfi co não era mais tão rentável e, por isso, optaram por 
praticar assaltos, enquanto 3 foram expulsos ou afasta-
dos. Os demais declararam motivos diversos, tais como 
dívidas com a boca, a não aceitação da troca de comando 
ou a responsabilidade da paternidade.

Evolução do vínculo

Uma das importantes constatações da pesquisa foi 
a intensa rotatividade dos adolescentes e jovens empre-
gados nas diferentes funções do tráfi co de drogas. Para 
compreender esta dinâmica é interessante analisar os 
dados dos 152 entrevistados que foram acompanhados 
sistematicamente ao longo de cinco meses. 

Observamos que, no início da pesquisa, a maior parte 
destes jovens (32,2%) exercia a função de vapores, segui-
dos de 26,3% trabalhando como soldados. Os que exer-
ciam a função de gerentes (incluindo os gerentes gerais e 
os gerentes de produto) representavam apenas 7,2%.

Analisando o vínculo que estes 152 adolescentes man-
tiveram com a rede do tráfi co durante os 5 meses de acom-
panhamento longitudinal, observa-se que dos entrevista-
dos em junho, 29% já não estavam mais trabalhando nas 
mesmas condições no segundo mês da pesquisa: 10,5% 
haviam saído do tráfi co por opção própria; 15,1% não fo-
ram encontrados na comunidade79 e 4,6% foram mortos.

No primeiro mês de acompanhamento ocorreram 
5 mortes de adolescentes e jovens entrevistados. Em 
agosto mais 6 jovens foram mortos, chegando a 7,2% do 
total. Neste mesmo mês, os inativos já representavam 
15,1%. Assim, no terceiro mês do trabalho de campo, 
apenas 50,7% ainda permaneciam trabalhando na rede, 
percentual que caiu para 40,1% no quinto mês. Em núme-
ros brutos, apenas 61 do total de 152 jovens ainda conti-

Funções exercidas em junho de 2004

Função Nº de adolescentes %

Vapor 49 32,2

Soldado 40 26,3

Olheiro 32 21,1

Gerente 11 7,2

Embalador 10 6,6

Avião 5 3,3

Outros* 5 3,3

Total 152 100

*Cargueiro, carregador, serviços gerais e contabilidade. 

Situação do vínculo com o tráfi co ao longo do acompanhamento

 Situação Jul/04 % Ago/04 % Set/04 % Out/04 %

Ativo 108 71,1 77 50,7 69 45,4 61 40,1

Inativo 16 10,5 23 15,1 25 16,4 30 19,7

Não encontrado 23 15,1 38 25 43 28,3 44 28,9

Morto 5 3,3 11 7,2 11 7,2 15 9,9

Preso 0 0 2 1,3 2 1,3 0 0

Expulso 0 0 1 0,6 2 1,3 2 1,3

Total 152 100 152 100 152 100 152 100

Percentual sobre o número total de entrevistados (230)



Freqüência de uso por tipo de droga

Freqüência
Álcool Cigarro Cola Maconha Cocaína Crack Haxixe Anfeta-minas Tranqüi-

lizantes
Outras 
drogas

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Diariamente 31 13,5 112 48,7 145 63,0 3 1,3 1 0,4 5 2,2 3 1,3

Semanalmente 69 30,0 11 4,8 16 7,0 12 5,2 2 0,9 14 6,1 4 1,7

Somente nos fi nais 
de semana 40 17,4 2 0,9 11 4,8 19 8,3 2 0,9 1 0,4 9 3,9

Raramente 12 5,2 7 3,0 7 3,0 15 6,5 3 1,3 2 0,9 17 7,4 1 0,4 8 3,5 14 6,1

Total 152 66,1 132 57,4 7 3 187 81,3 37 16,1 5 2,2 38 17 1 0,4 9,0 3,9 30 13

No que se refere à freqüência com que fazem uso des-
tas drogas, a maconha também aparece como a droga 
mais consumida, sendo freqüente o consumo diário. Uma 
das razões para isso pode consistir no fato de que, além 
de ser mais barata em relação à cocaína, a maconha ajuda 
a relaxar e oferece menoresprejuízos à saúde. A cocaína, 
quando utilizada, é consumida em intervalos maiores. A 
maior parte dos entrevistados que consomem esta droga 
afi rmam utilizá-la somente nos fi nais de semana. O qua-
dro é semelhante ao consumo do haxixe, que é utilizado, 
em média, uma vez por semana. Cabe destacar o alto con-
sumo de drogas lícitas, em especial, do álcool e do tabaco.

Em relação ao tipo de drogas que experimentaram 
entre junho e outubro de 2004 destacam-se o ecstasy 
e os inalantes (lança perfume e loló). Também houve 
menção ao crack, embora com menor incidência. Em 
2006 o crack apareceu com muito mais força.
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Consumo de drogas

Dos 230 entrevistados, 89,6% declararam fazer uso 
de alguma substância tóxica. Costuma-se afi rmar que 
aqueles que exercem funções elevadas na hierarquia do 
tráfi co tendem a regular mais o seu consumo devido à 
responsabilidade e lucidez exigidas para exercer deter-
minadas funções. É válido notar que quase 21% dos que 
afi rmaram não ser usuários exerciam a função de geren-
tes, enquanto a maior parte dos usuários eram vapores. 
No entanto, de maneira geral, o que registramos foi uma 
distribuição bastante equilibrada – em termos de fun-
ções exercidas na rede - entre aqueles que disseram não 
fazer uso de nenhuma droga.

Dos que declararam ser consumidores, cerca de 27% 
iniciaram o uso de drogas antes dos 12 anos. Porém, a 
iniciação no consumo se dá principalmente na faixa etá-
ria de 13 a 15 anos (60,7%). 

Dentre as drogas mais consumidas, a maconha apa-
rece em primeiro lugar com 85,7%, seguida pelas dro-
gas lícitas, álcool (73%) e tabaco (70%), nessa ordem. 
A cocaína aparece em quarto lugar, com 33,9%. Assim, 
embora a cocaína seja a droga ilícita mais comerciali-
zada e rentável no Rio de Janeiro, o seu consumo não é 
tão difundido entre os adolescentes e jovens que traba-
lham no tráfi co. A tabela a seguir apresenta as drogas 
que os entrevistados já consumiram durante sua vida, 
ainda que uma só vez81.

Idade em que começou a fazer 
uso das drogas

Faixa etária Quantidade %

Menos de 10 anos 9 4,4

De 10 a 12 anos 54 26,2

De 13 a 15 anos 125 60,7

De 16 a 18 anos 17 8,3

Acima de 18 anos 1 0,5

Total 206 100,0

Tipos de drogas já consumidas

Drogas Quantidade %

Maconha 197 85,7

Álcool 168 73,0

Cigarro 161 70,0

Cocaína 78 33,9

Haxixe 65 28,3

Loló 46 17,8

Cola 27 11,7

Ecstasy 12 4,8

Tranqüilizantes 11 4,8

Crack 8 3,5

Anfetaminas 4 1,7

Lança perfume 3 1,3

Droga injetável 1 0,4

4%

26%

62%

8% 0,5%

Menos de 10 anos

De 10 a 12 anos

De 13 a 15 anos

De 16 a 18 anos

Acima de 18 anos



Condições de trabalho

Além da exposição sistemática a diferentes tipos de 
risco para a saúde e da sensação recorrente de iminência 
de morte, observamos que os adolescentes empregados 
no tráfi co são quase sempre submetidos a uma longa 
carga horária de trabalho. Quase 60% dos entrevistados 
tinham uma carga de trabalho superior a 10 horas por 
dia. Grande parte cumpria estas horas sem intervalos e 
57,4% disseram não ter nenhuma folga. 

De acordo com os relatos, o tráfi co não costuma esti-
pular uma carga horária a ser cumprida, principalmente 
no caso dos vapores, que ganham por comissão. Mas para 
que estes consigam atingir um ganho razoável, em muitas 
ocasiões é necessário que fi quem na boca de fumo duran-
te toda uma noite ou o dia inteiro.Os que trabalham como 
soldados geralmente fazem plantões com revezamentos 
organizados de acordo com a quantidade de emprega-
dos na função. Os plantões noturnos costumam ocorrer 
durante toda a madrugada, envolvendo mais de 10 horas 
consecutivas. Há ainda os casos dos jovens que dizem fi -
car a disposição durante 24 horas para qualquer missão 
ou situação de confl ito armado.

A fragilização dos vínculos com 
a comunidade de origem

Os dados a seguir revelam uma peculiaridade no ce-
nário atual do tráfi co. O sentimento de pertencimento 
ao local de origem era uma característica comum entre 
os trafi cantes até a década de 90. Ainda que o tráfi co 
fosse uma atividade de fi nalidade fundamentalmente 
comercial, havia laços de pertencimento à comunidade 
que alimentavam o intuito de manter relações amisto-
sas com os moradores82. Em muitos casos, a missão de 
defender a inviolabilidade do território que ocupavam 
tinha como um dos pressupostos preservar a honra e a 
dignidade dos moradores83. 

Com o surgimento e fortalecimento de facções 
ao longo dos últimos anos, este quadro sofreu diver-
sas transformações que tem repercutido sobre os ti-
pos de vínculos estabelecidos com a comunidade. O 
sentimento de pertencimento que outrora se dava em 
relação à comunidade, hoje se dá principalmente em 
relação à facção. Isso se expressa, por exemplo, na de-
claração de um dos entrevistados, que justifi cou a sua 
saída do tráfi co por não ter aceitado a mudança de fac-
çãopor parte do chefe do tráfi co local. 

Assim, além do estabelecimento de uma relação de 
trabalho, observa-se um tipo de adesão à facção seme-
lhante à dinâmica dos times de futebol. Desse modo, 
foram fragilizados os vínculos que fi xavam o empre-
gado do tráfi co à favela de origem. A princípio, ele está 
ali em função do que determina o empregador, ou seja, 
a facção. Nesta perspectiva, cerca de 26% dos entrevis-
tados já haviam realizado alguma atividade ligada ao 
tráfi co em outra comunidade e 6,5% já haviam traba-
lhado para outro grupo. 

Essas atividades externas podem se limitar a “for-
talecer” algum outro grupo da mesma facção que este-
ja em uma situação de confl ito e necessite de reforço. 
Mas também identifi camos adolescentes e jovens que 
trabalharam como vapores em outra favela. Segundo o 
relato de um articulador local, há o que eles chamam 
de “ter um preço” em outra comunidade. Os dados da-

Carga horária diária

Carga horária diária Quantidade %

8 horas por dia 36 15,7

Acima de 8 até 10 horas por dia 32 13,9

Acima de 10 até 12 horas por dia 81 35,2

Acima de 12 horas por dia 56 24,3

Outra 25 10,9

Total 230 100

Dias de folga por semana

Dias de folga semanal Quantidade %

Um 57 24,8

Dois 34 14,8

Não tem 132 57,4

Informação não coletada 7 3,0

Total 230 100

Escala de trabalho

Escala de trabalho Quantidade %

Até 8 horas consecutivas 43 18,7

Até 12 horas consecutivas 99 43,0

Até 18 horas consecutivas 30 13,0

Até 24 horas consecutivas 43 18,7

Outra 13 5,7

Informação não coletada 2 0,9

Total 230 100

Carga horária diária 
Percentual sobre o número total de entrevistados (230)
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queles que afi rmaram ter trabalhado para outro grupo em 
algum momento revelam o caráter fortemente comercial 
das redes do tráfi co de drogas ilícitas no Rio de Janeiro. 

Por outro lado, a maioria dos adolescentes e jovens 
afi rmou não ter realizado atividades em outras comu-
nidades durante o período de acompanhamento. Nos 
casos em que ocorreu algum deslocamento (62 registros 
em cinco meses), as atividades relatadas foram: assaltos, 
roubo de carros, participação em invasões, compra de 
drogas, bailes e “fortalecimento de amigos” (ajuda).

Rendimentos

Uma das principais transformações identifi cadas na 
presente pesquisa é a forte queda dos rendimentos obtidos 
nas atividades do tráfi co de drogas nos últimos três anos. 
Os dados da tabela ao lado contrariam as informações 
existentes até o momento a respeito dos salários dos em-
pregados do tráfi co nas favelas84. De forma geral, observa-
mos que 75,2% dos 230 entrevistados em 2004 recebiam 
menos de 3 salários mínimos e cerca de 18% ganhavam 
até um salário mínimo. Na medida em que neste período 
o salário mínimo estava fi xado em R$ 260, dentro deste 
grupo o maior salário estava em torno de R$ 780.

No campo dos benefícios materiais obtidos com o 
trabalho no tráfi co constatamos que, além do dinheiro, a 
alimentação (baseada em refeições e/ou lanches) era ga-
rantida para 70,4% dos adolescentes e jovens. Além dis-
so, cerca de 15% declararam receber uma carga extra de 
drogas como gratifi cação. Outros tipos de retribuições 
mais raras consistem em armas e presentes. Uma pequena 
parcela de entrevistados declarou receber algum dinheiro 
a mais dependendo da missão cumprida ou carga vendi-
da, o que classifi camos a como gratifi cações eventuais.

Faixa salarial com base no salário mínimo 
(R$260,00)

Faixa salarial Quantidade %

Menos de 1 SM 20 8,7

1 SM 22 9,6

Acima de 1 até 3 SM 131 57,0

Acima3 até 5 SM 43 18,7

Acima 5 até 7 SM 7 3,0

Acima 8 até 10 SM 3 1,3

Informação não coletada 4 1,7

Total 230 100

Outros benefícios materiais

Benefícios Quantidade %

Gratifi cações eventuais 15 6,5

Alimentação (Refeição/lanche) 162 70,4

Carga extra 35 15,2

Nenhum 98 42,6

Outro

Arma 2 0,9

Presentes 1 0,4

Roupas 1 0,4

9%

10%

56%

19%
3%

1%

2%

Menos de 1 SM

1 SM

Acima de 1 até 3 SM

Acima de 3 até 5 SM

Acima  5 até 7 SM

Acima 8 até 10 SM

Informação não coletada
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Na tabela abaixo são detalhados os rendimentos 
de acordo com a função exercida em 2004. Verifi ca-se 
que a faixa salarial de 1 a 3 salários mínimos é a que 
concentra a maior parte dos empregados nas diversas 
ocupações. Assim, deduz-se que as funções mais baixas 
geram ganhos entre 1 e 2 SM, enquanto muitos gerentes 
de preço recebem salários próximos a 3 SM. Na maio-

Salário mínimo e seu poder de compra

Mês e ano de referência Salário mínimo em R$ Salário mínimo em U$ Cesta básica em R$ Capacidade de compra

Junho de 2004 260,00 82,36 170,92 1,52 cestas básicas

Junho de 2006 350,00 154,10 165,07 2,12 cestas básicas

FONTE: Dieese

ria dos casos, os ganhos dos entrevistados na rede do 
tráfi co permaneceram estáveis ao longo dos 5 meses de 
trabalho de campo. 

Dos que declararam receber entre 5 e 7 SM, a maior 
parte é composta por gerentes e vapores. Em relação a es-
tes últimos, vale lembrar que seus ganhos são por comis-
são, cujos preços variam de acordo com a comunidade. Daí ser possível um vapor ganhar desde 1 até 5 SM, de-

pendendo da localidade. 

Em 2006, dos jovens que ainda se encontravam tra-
balhando para o tráfi co, 17 tiveram ascensão no cargo, 
dos quais 8 estavam exercendo alguma gerência. Desses 
17, todos indicaram um aumento no seu rendimento em 
relação a 2004. A mesma informação foi dada por ou-
tros 4 jovens (2 soldados, 1 segurança e 1 vapor) que não 
foram promovidos. No entanto, a faixa salarial mais fre-
qüente continuava a mesma do início da pesquisa: de 1 a 
3 salários mínimos. Esta faixa abarcava 58% dos salários 
de 2004 e 54% dos ativos em 2006.

Na medida em que estamos trabalhando com anos e 
valores diferentes, é interessante estabelecer uma análise 
sobre o poder de compra do salário mínimo nos dois 
anos em questão. Para tanto, tomaremos como referên-
cia o valor de uma cesta básica.

Observa-se que o salário mínimo teve sua capacidade de 
compra aumentada entre junho de 2004 e junho de 2006.

Entre os que ocupavam cargos de gerente em maio de 
2006, o maior salário declarado foi de três mil reais e o 

Faixa salarial com base no salário mínimo (R$260,00) e ocupação atual no tráfi co

Faixa Salarial
Ocupação atual no tráfi co

Total
Olheiro Soldado Vapor Embalador Avião Gerente Cargueiro/ 

abastecedor Outra

Menos de 
1 SM

Nº 2 2 5 2 4 0 0 5 20

% 5,7% 4,1% 6,5% 12,5% 80,0% - - 33,3% 8,8%

1 SM
Nº 9 2 6 2 1 0 0 2 22

% 25,7% 4,1% 7,8% 12,5% 20,0% - - 13,3% 9,7%

Entre 
1 e 3 SM

Nº 19 36 50 7 0 12 2 5 131

% 54,3% 73,5% 64,9% 43,8% - 44,4% 100,0% 33,3% 58,0%

Entre
 3 e 5 SM

Nº 4 9 13 5 0 10 0 2 43

% 11,4% 18,4% 16,9% 31,3% - 37,0% - 13,3% 19,0%

Entre 
5 e 7 SM

Nº 0 0 3 0 0 4 0 0 7

% - - 3,9% - - 14,8% - - 3,1%

Entre 
8 e 10 SM

Nº 1* 0 0 0 0 1 0 1 3

2,9% - - - - 3,7% - 6,7% 1,3%

Total
Nº 35 49 77 16 5 27 2 15 226**

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Considerando o rendimento declarado pelos entrevistados que exercem a função de olheiro ou até mesmo outras funções, a declaração deste jovem de que seus ganhos estão nesta faixa parece conter certo 
exagero. No entanto, optamos por apresentá-la na tabela para garantir a fi dedignidade.
** 4 entrevistados não responderam à pergunta; por isso o total de 226, e não de 230.

menor de mil reais. Do total de 6 jovens que afi rmaram 
exercer a função de soldado, 5 declararam receber 600 
reais, enquanto 1 afi rmou receber 900 reais. A média 
salarial dos “vapores” fi cou entre 300 e 400 reais. 

Os valores declarados em 2006 também variaram de 
acordo com as comunidades. Constatou-se, por exem-
plo, que em algumas localidades pagava-se melhor aos 
vapores do que em outras.

Algumas hipóteses podem ser apontadas para esta 
queda no padrão de renda dos empregados do tráfi co 
nos últimos anos: a diminuição da venda de drogas 
nas favelas, já que os usuários de classe média temem 
ir comprá-la; a crise econômica, que afeta o poder de 
compra dos usuários da favela e da periferia; os con-
fl itos armados contra outras facções e contra a polícia, 
que obriga ao “dono” fazer um maior investimento em 
armas, em detrimento dos salários; o aumento da ex-
torsão por parte de policiais, que estão com “autoriza-
ção para matar”, sem temer punição dos superiores ou 
do Poder Executivo, etc.
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Esses dados explicam o fato de um número expres-
sivo de adolescentes e jovens ter declarado o desejo de 
sair da rede do tráfi co, caso tenham oportunidade de tra-
balhar. Esse desejo é aprofundado pelo aumento brutal 
das mortes ligadas à sua atividade. O fato positivo desse 
processo é que ele cria melhores possibilidades de oferta 
de alternativas para os empregados no tráfi co de drogas. 
Isso porque os altos salários pagos, em relação às ofertas 
do mercado formal para jovens sem qualifi cação escolar 
e profi ssional, é um forte atrativo para a permanência 
na rede ilícita. Assim, a queda de renda e o crescimento 
do desejo de saída do tráfi co criam melhores condições 
para o trabalho de prevenção e a proposição de alterna-
tivas de forma massiva. 

Número de vezes que já foi preso /
apreendido pela polícia

Prisões / Apreensões Quantidade %

Uma 43 18,7

Duas 32 13,9

Três 16 7,0

Quatro 9 3,9

Cinco ou mais 22 9,6

Nenhuma 108 47,0

Total 230 100,0

Número de internações 
em instituições públicas

Uma 48 20,9

Duas 10 4,3

Três 2 0,9

Quatro 2 0,9

Cinco ou mais 3 1,3

Nenhuma 163 70,9

Informação não coletada 2 0,9

Total 230 100,0

Experiências de violência

As próximas tabelas nos trazem um panorama das 
práticas de violência que tem afetado os moradores das 
favelas do Rio de Janeiro na atualidade e, em especial, os 
adolescentes e jovens empregados no tráfi co de drogas. 

Mais da metade dos entrevistados (53%) já foram de-
tidos pela polícia, sendo que 20% deles em mais de duas 
ocasiões. Porém, se compararmos estes dados com os re-
ferentes a internações em instituições públicas verifi ca-
mos que, embora 53% tenham sido presos/detidos, ape-
nas 28,3% deram entrada em alguma instituição pública.

É provável que esta incompatibilidade esteja relacio-
nada ao alto número de extorsões relatadas: 54,3% afi r-
maram terem sido extorquidos, dos quais 31% passaram 
por esta experiência cinco ou mais vezes. Ou seja, os da-
dos obtidos sugerem que em muitas ocasiões o principal 
objetivo da abordagem policial não é deter os adolescen-
tes ou encaminhá-los para o sistema de medidas sócio-
educativas e sim extorquí-los. 

Número de vezes que já sofreu extorsão policial

Extorsões policiais Qtd %

Uma 37 16,1

Duas 36 15,7

Três 12 5,2

Quatro 1 0,4

Cinco ou mais 39 17,0

Nenhuma 105 45,7

Total 230 100,0
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Os números referentes à violência policial superam o 
número de prisões. 73,5% dos entrevistados afi rmaram 
que já sofreram agressões físicas perpetradas pela polícia.

A incidência de relatos de situações de violência poli-
cial foi muito alta ao longo de todo o acompanhamento.

No segundo e no terceiro mês da pesquisa, ao menos 
10% dos entrevistados sofreu algum tipo de violência 
perpetrada pela polícia. Os registros diminuem nos me-

Sofreu algum tipo de violência 
no mês da entrevista?

Jul/2004 Ago/2004 Set/2004 Out/2004

Sim 26 28 16 11

Não 145 113 98 80

Total 171 141 114 91

Participou de algum confronto armado 
no mês da entrevista?

Jun/2004 Jul/2004 Ago/2004 Set/2004 Out/2004

Sim 167 78 51 36 22

Não 63 93 90 78 69

Total 230 171 141 114 91

Número de confrontos com a polícia

Quantidade %

Um 20 8,7

Dois 27 11,7

Três 18 7,8

Quatro 11 4,8

Cinco ou mais 80 34,8

Nenhum 74 32,2

Total 230 100

Número de confrontos com grupos rivais

Quantidade %

Um 32 13,9

Dois 22 9,6

Três 9 3,9

Quatro 7 3,0

Cinco ou mais 53 23,0

Nenhum 107 46,5

Total 230 100

Número de vezes que já sofreu 
violência policial

Violência policial Qtd %

Uma 54 23,5

Duas 40 17,4

Três 17 7,4

Quatro 8 3,5

Cinco ou mais 50 21,7

Nenhuma 61 26,5

Total 230 100,0

ses seguintes, porém neste período também houve uma 
redução signifi cativa do número de jovens ativos no trá-
fi co. Os principais tipos de violência relatados durante 
o acompanhamento longitudinal foram, nesta ordem, a 
agressão física, o espancamento, a extorsão e os tiros.

Nesse contexto, os confrontos armados são recorren-
tes e, com freqüência, resultam em mortes. A maioria dos 
entrevistados afi rmou já ter participado de troca de tiros. 
A participação dos adolescentes e jovens em confrontos 
armados foi contundente ao longo de toda a pesquisa.

Os atores envolvidos nestes confrontos foram funda-
mentalmente a polícia e os grupos rivais.De acordo com 
os relatos, o maior número de confrontos costuma ser 
com a polícia. 67% dos jovens responderam ter partici-
pado de confronto armado com policiais. Desses, 34,8% 
indicaram ter participado de cinco ou mais confrontos. 

Também são freqüentes os confrontos armados com 
grupos rivais. O percentual deste tipo de confronto 
(53,5%) foi um pouco mais baixo do que o relativo às 
experiências de confronto com a polícia (67%). Esta di-
ferença provavelmente se explica pelo fato de que nem 
todas as comunidades estudadas têm territórios dividi-
dos por facções, como é o caso da Maré, onde quatro 
grupos criminosos se distribuem entre as 16 comunida-
des, o que favorece situações de confl ito.

24%

17%

7%4%
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De acordo com a tabela acima, observa-se que, mui-
tas vezes, os confrontos envolvem diferentes categorias 
de atores. 

Diante da alta freqüência de confrontos, há um inves-
timento crescente no uso de armamentos, tanto por parte 
da polícia como do tráfi co.Cerca de 90% dos adolescentes e 
jovens revelaram portar armas de fogo quando estão em ati-
vidade, sendo que 46,5% costumam portá-las diariamente. 

O relato de ferimentos relacionados ao trabalho 
também foi freqüente durante os meses de acompanha-
mento. 24% dos entrevistados sofreram algum ferimento 
provocado por arma de fogo ou arma branca.

Tipos de confronto

Tipo de confronto Jun/2004 Jul/04 Ago/2004 Set/2004 Out/2004

Apenas contra a polícia 44 61 37 26 16

Apenas contra grupos rivais 10 13 8 3 2

Contra a polícia e contra grupos rivais 113 4 6 7 3

Nenhum confronto 63 93 90 78 69

Não respondeu     1

Total 230 171 141 114 91

Quantidade de ferimentos sofridos 
por arma branca ou de fogo

 Quantidade %

Um 38 16,5

Dois 10 4,3

Três 2 0,9

Quatro 0 0,0

Cinco ou mais 5 2,2

Nenhum 175 76,1

Total 230 100

É interessante notar que, ao longo do acompanha-
mento longitudinal, o relato de ferimentos sofridos foi 
maior do que o de ferimentos provocados no mesmo 
período. Entre julho e outubro de 2004, foram regis-
trados 54 ferimentos sofridos e 35 ferimentos provo-
cados pelos entrevistados. Os principais relatos foram 
de ferimentos por arma de fogo e quedas ou fraturas 
ocorridas durante fugas.

Outro tipo de violência recorrente nas redes sociais 
ligadas ao tráfi co são os castigos. Dentro das favelas, é 
sabido por todos que os grupos locais armados impõem 
determinadas regras, cujo descumprimento gera diferen-
tes tipos de sentença. As regras são estabelecidas dentro 
da própria estrutura organizacional dos grupos crimi-
nosos. As transgressões envolvem práticas como dívidas 
com a boca, problemas de prestação de contas, roubos 
e furtos na própria localidade, dentre outros “deslizes” 
classifi cados como “vacilações”. 

As punições são variadas, podendo chegar, nos ca-
sos mais graves, até a sentença de morte. Para “vacila-
ções” consideradas leves, há aplicações de castigos que 
envolvem diferentes níveis de violência física. 34% dos 
jovens afi rmaram já ter aplicado algum tipo de castigo 
contra colegas de grupo ou moradores. Por outro lado, 
22% disseram já ter sofrido algum castigo por trans-
gressões cometidas.

Mortes

A letalidade dos confrontos armados é alta e as principais 
vítimas são os empregados do tráfi co, seguido por policiais 
e moradores sem envolvimento com o crime, em função de 
balas perdidas. Ao longo dos cinco meses de acompanha-
mento longitudinal em 2004, os jovens relataram 21 mortes 
distribuídas entre policiais (9), membros de grupos rivais (9) 
e membros do próprio grupo ou da comunidade (3). 

Dos 152 entrevistados no mês de junho, quase 10% 
havia morrido até outubro de 2004, o que corresponde a 
15 mortes. No entanto, se considerarmos os entrevistados 
inseridos posteriormente a junho teremos um total de 22 
mortes neste período. De acordo com os dados obtidos, 
desses 22 jovens mortos, 15 foram mortos pela polícia, 4 
por membros da mesma facção e 2 por algum grupo rival. 
Também foi registrada uma morte por overdose.

Ao longo dos dois anos de acompanhamento tive-
mos um número signifi cativo de mortes violentas entre 
os entrevistados: quase 20% do total. Em abril de 2006, 
o número de mortos entre os participantes da pesquisa 
havia chegado a 45. Como muitos dos entrevistados no 
início da pesquisa não foram localizados, há de se su-
por que este número seja ainda maior. De acordo com os 
dados obtidos, a maior parte das mortes contabilizadas 
(64,4%) teria sido provocada por policiais. Membros de 
facções rivais e/ou do próprio grupo teriam sido respon-
sáveis por 22,2% das mortes registradas na pesquisa.
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Relação de jovens mortos

Apelido Idade Falecimento Comunidade Histórico declarado

1 Bernadete 17 Jun/04 Nova Holanda Morto por policiais militares 

2 Pequeno 15 Jun/04 Parque Maré Morto por policiais militares 

3 Cebolinha 15 Jul/04 Parque Maré Morto por policiais militares durante um assalto 

4 Feio 16 Jul/04 Nova Holanda Morto por policiais militares durante um assalto 

5 Negão 17 Jul/04 Baixa do Sapateiro Morto por policiais militares

6 Tico Maluquinho* 17 Jul/04 Vila Juaniza Morto por policiais durante um assalto

7 Lion 16 Ago/04 Nova Holanda Overdose

8 Jefi nho 15 Ago/04 Cezarão Morto por policiais militares durante um confronto

9 Pimenta 16 Ago/04 Antares Morto por policias militares durante um assalto

10 Rato Bis* 22 Ago/04 Vila Juaniza Morto por grupo rival em confronto 

11 Xexéu* 17 Ago/04 Vila Juaniza Morto por grupo rival

12 Pepe 17 Ago/04 Morro do Timbau Morto por policiais militares

13 T.R. 16 Ago/04 Vila Aliança Morto por membro do mesmo grupo e facção

14 Fael 17 Ago/04 Vila Aliança Morto por outro grupo da mesma facção

15 Metral* 20 Set/04 Vila Juaniza Morto por policiais civis

16 Ariel* 16 Set/04 Vila Juaniza Morto por policiais militares

17 Totonho 2T* 16 Out/04 Salgueiro Morto por policiais militares

18 Lea 17 Out/04 Vila Aliança Morto por policiais militares

19 Pingo 17 Out/04 Vila Aliança Morto por policiais militares

20 Lorinho 17 Out/04 Vila Aliança Morto por outro grupo da mesma facção durante uma invasão

21 C.L* 17 Out/04 Morro do Borel Morto em confronto com a polícia

22 Magrinho 14 Out/04 Vila Aliança Morto por outro grupo da mesma facção

23 Manguinha 16 Nov/04 Vila Aliança Morto em confronto com outro grupo em Parada de Lucas

24 Nenen 29 Nov/04 Rocinha Morto por membros do próprio grupo 

Relação de jovens mortos

 Apelido Idade Falecimento Comunidade Histórico declarado

25 Vivil 18 Nov/04 Vila Aliança Morto por policiais do BOPE

26 Preto 18 Nov/04 Vila Pinheiro Morto pelo próprio grupo

27 Edvâvio* 21 Dez/04 Vila Juaniza Morto por policiais durante um assalto

28 D.G.* 17 Dez/04 Vila Juaniza Morto por policiais

29 Cabeção 17 Jan/05 Parque Maré Atropelado durante uma fuga após um assalto

30 Lord 18 Fev/05 Baixa do Sapateiro Morto por membros do próprio grupo 

31 Batata* 21 Fev/05 Vila Juaniza Morto por policiais militares

32 G3 17 Abr/05 Morro do Andaraí Morto pela polícia 

33 Salgueirinho 17 Mar/05 Sá Viana Atropelado num assalto 

34 Indinho 17 Ago/05 Antares Morto por policiais militares

35 Nando 16 Ago/05 Antares Morto por policiais militares

36 Borduega 17 Ago/05 Vila Kennedy Morto por policiais militares

37 Mizinho 18 Nov/05 Vila Kennedy Acidente de carro

38 Pirata 14 Dez/05 Mangueira Morto em confronto com facção rival

39 Do Cantão 17 Jan/06 Nelson Mandela Morto por policiais militares em confronto

40 Gatuno 19 Mar/06 Dique Morto em confronto com a polícia

41 Cris 19 Abr/06 Jacaré Overdose 

42 Gordinho 18 Mai/06 Parque Maré Morto por policiais militares durante incursão do “caveirão”

43 Ld 19 Mai/06 Morro do Andaraí Morto por policiais militares em casa

44 Apertadinho 17 Mai/06 Morro do Andaraí Morto por policias militares em casa

45 Branco 16 Mai/06 Morro do Andaraí Morto por policiais militares em casa

* A morte destes jovens não foi contabilizada na tabela 5.10, pelo fato dos mesmos não estarem inclusos entre os 152 entrevistados que foram acompanhados de junho a outubro de 2004.
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É possível verifi car ainda uma distribuição bastan-
te desigual destas mortes na cidade. A maior parte das 
baixas se concentrou na Zona Leopoldina (18) e Zona 
Oeste (17), enquanto na Zona Sul foi registrado apenas 
uma morte, conforme tabela abaixo.

Procuramos saber quem, na opinião dos entrevista-
dos, seriam os principais responsáveis pelas mortes no 

Distribuição das mortes segundo as áreas pesquisadas

Área Quantidade % em relaçãoao total 
de mortos

% em relação ao total 
da área

% em relação ao total de 
entrevistados

Leopoldina 18 40, 17,1 7,8

Zona Oeste 17 37,8 34,8 7,4

Zona Norte 9 20,0 17,5 3,9

Zona Sul 1 2,2 4,5 0,4

Total 45 100 - 19,5

Policiais mortos em serviço no Estado 
do Rio de Janeiro – 2000 a 2006

Ano Militares Civis Total

2000 20 3 23

2001 24 3 27

2002 33 7 40

2003 43 7 50

2004 50 0 50

2005 24 9 33

2006 27 2 29

FONTE: CESEC

da pesquisa. No entanto, as informações relativas ao nú-
mero de policiais mortos em serviço entre os anos de 2000 
e 2006 são sufi cientes para demonstrar que a vitimização 
de policiais no Rio de Janeiro também é muito alta.

O número de mortes de policiais no Estado do Rio de 
Janeiro pode ser ainda mais alarmante quando conside-
radas as mortes destes profi ssionais em período de folga, 
conforme demonstra a tabela abaixo:

Relação das causas declaradas da morte 
dos jovens (2004-2006)

Causas da morte Quantidade %

Morto por policiais 29 64,4

Morto por membros da mesma facção 7 15,5

Morto por grupo rival 4 8,9

Overdose 2 4,4

Atropelamento durante fuga após assalto 2 4,4

Acidente de carro 1 2,2

Total 45 100,0

tráfi co, oferecendo a possibilidade de que apresentassem 
mais de uma opção. A polícia foi apontada como a principal 
responsável, com 85,7% das respostas, seguida pela “guerra” 
entre facções (46,5%), “vacilações” dentro da facção (27,4%), 
destino ou vontade de Deus (19,6%) e azar (5,7%).

Infelizmente, não dispomos de dados sobre as mortes 
de policiais em operações nas favelas estudadas no período 
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Quando fazemos um recorte dos dados disponíveis 
correspondentes ao período da pesquisa, verifi camos que 
entre junho e outubro de 2004 foram registradas 22 mor-
tes de policiais militares no Rio de Janeiro, exatamente 
o mesmo número de mortes de jovens entrevistados na 
pesquisa relatadas no mesmo período. A diferença é que 
os dados relativos às mortes de policiais contemplam as 
ocorrências registradas no Estado do Rio de Janeiro85, en-
quanto que os dados relativos aos adolescentes e jovens 
se limitam ao universo de participantes da pesquisa e às 
comunidades estudadas. Neste sentido, não pretendemos 
estabelecer comparações, mas apenas apontar que o nú-
mero de mortes é preocupante em todos os casos.

Experiências de violência indireta

A exposição dos adolescentes e jovens a situações de vio-
lência muitas vezes também ocorre de forma indireta, como 
é possível verifi car nas tabelas a seguir, que agregam práticas 
de violência perpetradas pela polícia e pelas diferentes fac-
ções onde os entrevistados aparecem como espectadores.

Policiais mortos em serviço no Estado do RJ 
junho de 2004 a dezembro de 2005

Ano Mês Militares Civis

2004

Junho 3 0

Julho 7 0

Agosto 2 0

Setembro 0 0

Outubro 10 0

Novembro 1 0

Dezembro 7 0

2005

Janeiro 1 0

Fevereiro 3 1

Março 4 1

Abril 3 1

Maio 1 2

Junho 1 0

Julho 1 0

Agosto 1 0

Setembro 2 2

Outubro 1 0

Novembro 3 0

Dezembro 3 2

FONTE: PMERJ

Número de mortes que presenciou 
este mês (2004)

Julho Agosto Setembro Outubro

Uma 26 22 7 2

Duas 4 4 7 2

Três 1 3 1 4

Quatro - - 1 _

Total de jovens 31 29 16 8

Total de mortes 37 39 28 18

Número de espancamentos que 
presenciou este mês (2004)

Julho Agosto Setembro Outubro

Um 28 21 9 9

Dois 14 9 3 5

Três 16 1 3 -

Quatro 1 2 1 -

Total de jovens 59 33 16 14

Total de espancamentos 108 50 28 19
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Analisando os dados obtidos entre julho e outubro 
de 2004, observamos que em um período de apenas 
quatro meses, 84 adolescentes e jovens relataram haver 
presenciado ao menos uma morte, totalizando 122 mor-
tes registradas. Somado a isso, no mesmo período, 122 
entrevistados relataram a exposição a 205 casos de es-
pancamentos. 

Outro dado que merece destaque são as menções 
à morte e à prisão de diferentes membros da família. 
Como vimos ao logo deste texto, um fator marcante na 
vida dos adolescentes e jovens empregados no tráfi co é a 
proximidade com a morte em vários níveis, inclusive no 
âmbito familiar. 

Observando as duas tabelas ao lado verifi camos que 
145 parentes dos adolescentes e jovens que participaram 
da pesquisa foram mortos pelo tráfi co. Dezessete jovens 
tiveram o pai assassinado e dois, a mãe.Se somarmos os 
pais, as mães, os irmãos, os tios, os primos e aqueles in-
cluídos na categoria “outros” totalizamos 104 parentes 
mortos por envolvimento com o tráfi co.

Os dados da segunda tabela são igualmente preocu-
pantes, pois revelam o quão vulneráveis estão os mora-
dores das favelas de maneira geral. Estes dados indicam 
o número de familiares mortos pelo tráfi co, apesar de 
não ter nenhum envolvimento com esta rede, segundo 
declaração dos entrevistados.

Familiares mortos por envolvimento 
no tráfi co

 Familiares Quantidade %

Nenhum 132 57,4

Primos 36 15,7

Tios 31 13,5

Irmãos 21 9,1

Pai 12 5,2

Outros familiares 3 1,3

Mãe 1 0,4

Total de mortos 104 100,0

Familiares mortos pelo tráfi co 
sem envolvimento direto

 Familiares Quantidade %

Nenhum 169 73,5

Primos 15 6,5

Tios 12 5,2

Pai 5 2,2

Outros familiares 6 1,6

Mãe 1 0,4

Irmãos 2 0,9

Total de mortos 41 100,0

Perguntados sobre como estava a situação dos con-
fl itos em sua comunidade em maio de 2006, 26 entre-
vistados responderam que estava “tranqüila”. Apenas 
5 afi rmaram haver algum tipo de confl ito interno na 
facção.Outra questão abordada foi sobre as incursões 
do “caveirão”86 nas comunidades estudadas. 25 ado-
lescentes e jovens responderam em 2006 que estas in-
cursões ocorrem freqüentemente em suas respectivas 
comunidades e envolvem constantes tiroteios. Os que 
afi rmaram que o veículo blindado não entra em sua 
comunidade eram moradores de uma comunidade es-
pecífi ca, localizada em um morro.Outros quatro jovens 
responderam que as incursões só ocorrem quando não 
há o chamado “arrego”87. 

Para 6 entrevistados, a ação da polícia é um dos mo-
tivos pelo qual houve uma diminuição da guerra entre 
as facções. Para outros 10 jovens, o principal fator que 
contribuiu para tal diminuição foi a morte de alguns 
chefes de facções ou de soldados. Os confl itos no in-
terior das facções e/ou o seu enfraquecimento bélico 
foram indicados por 13 entrevistados. De acordo com 
24 adolescentes e jovens, nos últimos meses ocorreram 
tréguas entre as facções, enquanto outros 10 indicaram 
a ocorrência de confl itos. Apenas 2 entrevistados afi r-
maram que houve acordos.

Familiares mortos e sua relação com o tráfi co
Percentual de familiares mortos
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Mudanças no tráfi co de drogas no varejo 
do Rio de Janeiro

Os dados obtidos ao longo de dois anos de acompa-
nhamento da trajetória de 230 adolescentes e jovens in-
dicam que a rede ilícita do tráfi co de drogas nas periferias 
do Rio de Janeiro vem sofrendo algumas transformações 
no plano cotidiano e estrutural. Tais modifi cações vão 
desde o crescente ingresso de crianças nesta rede, até 
modifi cações no âmbito subjetivo, como a fragilização 
dos laços de pertencimento à comunidade típicos da dé-
cada de 70 e 80. 

Ser cria da favela foi, durante muito tempo, um im-
portante pré-requisito para ser aceito na rede do tráfi co e 
respeitado na comunidade. De acordo com os dados ob-
tidos, observa-se o predomínio de adolescentes e jovens 
que moram há mais de 10 anos na atual comunidade. Por 
outro lado, chama a atenção o percentual de jovens empre-
gados no tráfi co de drogas que afi rmaram não serem crias 
das comunidades em que trabalham: 
quase 20% declararam morar há 
menos de 10 anos na atual comu-
nidade e quase 31% já residiram 
em outra comunidade, dado que 
aponta para outro elemento novo 
na confi guração da rede. 

Maconha 
Aparece como a droga mais barata. Pode ser adquirida 
em média por 5 reais. Mas o que defi ne o seu valor é a 
quantidade e principalmente a “qualidade”. De acordo 16 
entrevistados, o preço varia entre 2 a 10 reais, dependen-
do desses fatores. Para 17 entrevistados ela ainda pode 
ser encontrada por 1 real.

Crack

O preço do crack é semelhante ao praticado na venda 
da cocaína. 35 jovens responderam que é possível com-
prá-lo por 10 reais.No entanto, de acordo 12 respostas, 
o menor preço encontrado é 5 reais. 

Cheirinho da Loló

Inalante que também é conhecido simplesmente como 
“loló”. Segundo os articuladores esta droga teve seu con-
sumo difundido em grande escala há pelo menos 4 anos. 
A maior parte dos entrevistados declarou que ela é ven-
dida por 5 reais. Porém, 8 jovens afi rmaram que o Loló 
pode ser vendido por até 10 reais. 

Quando tem, a 
venda é rápida” 

soldado“

“

Dentre as modifi cações, também 
merece destaque a inclusão, nas vendas, 
de novas drogas, que há pelo menos dez anos 
não fi guravam no mercado de drogas ilícitas do Rio de 
Janeiro. Atualmente, há, além da já consolidada loló, 
uma crescente comercialização do crack, que até pouco 
tempo tinha forte demanda sobretudo nas periferias de 
São Paulo. Segundo alguns relatos, há ocasiões em que a 
procura desta droga é maior que a oferta. 

Alguns chegam a afi rmar que a venda do crack tem 
aumentado signifi cativamente os ganhos dos donos.

Outras drogas ilícitas, como o ecstasy, e lícitas, como 
o Viagra, também vêm se difundindo em algumas fave-
las do Rio de Janeiro, apesar de seu elevado preço. 

A partir das informações 
levantadas sobre os preços 
médios das drogas nas co-
munidades pesquisadas em 
2006, obtivemos os seguin-
tes dados:

A procura está muito 
grande e deixando os 
patrões ricos!”

ex-trafi cante

Cocaína

O menor preço da principal droga comercializada no 
Rio de Janeiro é 5 reais. Porém, assim como a maconha, 
seu preço varia de acordo com a quantidade e a qualida-
de. Assim, 17 jovens indicaram que o valor da cocaína 
varia de 5 a 20 reais, enquanto outros 6 afi rmam que o 
preço oscilaentre 5 e 15 reais.

Ecstasy 

Esta droga aparece como a mais cara vendida atualmen-
te. Segundo 21 entrevistados, ela pode ser encontrada 
por mais de 25 reais, sendo a média de preço em torno 
de 30 reais.
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As variações de preços se dão não só pela quantidade 
e qualidade, mas também de acordo com a localidade 
onde é vendida. É preciso salientar ainda que nem todas 
as comunidades vendem todas as drogas mencionadas. 
Segundo relatos de jovens do Morro do Andaraí, por 
exemplo, o ecstasy e o Viagra ainda não eram vendidos 
por lá. Já o crack não seria vendido na comunidade do 
Barbante. Porém, a crescente procura pelo crack é o que 
há de comum na maioria dos relatos dos entrevistados.

Uma outra questão interessante no cenário atual é a 
crescente migração de jovens do tráfi co para a prática de 
assaltos, os denominados “155” 
e “157” (referência aos artigos 
do Código Penal brasileiro). 
Esta tendência é explicada por 
eles como uma conseqüência 
da queda dos lucros auferidos 
no tráfi co nas favelas, o que 
tem motivado alguns jovens a 
largar suas funções de vapor 
ou soldado para praticarem 
pequenos furtos e roubos. 
Esta hipótese foi constatada na 
declaração de 15 jovens que afi rmaram ser 
mais rentável praticar o “155” e o “157”. 
Outra justifi cativa apresentada pelos jovens é a maior 
autonomia que esta atividade possibilita, já que não im-
plica necessariamente na submissão a um “patrão”.

Não é raro, porém, jovens praticarem ambos atos ilí-
citos. Neste caso, como afi rmam dois entrevistados, “é 
uma alternativa quando o movimento está fraco”, referin-
do-se à busca por ganhos em assaltos quando o que es-
tão ganhando na boca de fumo não é sufi ciente. Confor-
me os entrevistados, os ganhos do chamado “bonde do 
155 e 157”88 superam apenas o que se ganha nas funções 
situadas abaixo de uma gerência do tráfi co como, por 
exemplo, vapores, soldados e olheiros.

A relação entre o “bonde do 155 e 157” e o “os ca-
ras da boca”, nem sempre é tranqüila, embora a maioria 

afi rme que sim. Segundo alguns 
jovens, existe uma certa rixa 
entre os dois grupos. Os jo-
vens empregados na boca de 
fumo muitas vezes acusam os 
envolvidos no outro grupo de 
serem esnobes, já que costu-
mam possuir mais dinheiro 
e bens de consumo. Estes, 
por sua vez, reclamam que às 
vezes são obrigados a vender 

suas mercadorias roubadas pelo 
preço que os trafi cantes determinam.

Outro exemplo de modifi cações que vem ocorren-
do no atual cenário do tráfi co de drogas são as novas 
confi gurações da estrutura de trabalho. Existe, em várias 
comunidades, uma nova função denominada gerente de 

fogueteiros89. A esta função cabe a responsabilidade de or-
ganizar os pontos de posicionamento das crianças e ado-
lescentes incumbidos de alertar os colegas da presença de 
policiais na comunidade; comprar e distribuir os fogos de 
artifícios aos mesmos e realizar os seus pagamentos. Con-
forme uma das articuladoras locais da pesquisa, o gerente 
de fogueteiros, muitas vezes, é a pessoa que intermedeia a 
negociação e o pagamento de propina aos policiais. Não 
é raro que esta função seja ocupada por mulheres. Ainda 
segundo esta articuladora, os embaladores que até algum 
tempo atrás eram pessoas que tinham um vínculo claro 
com a rede do tráfi co e eram remuneradas mensalmente, 
hoje podem ser trabalhadores formais ou desempregados 
que prestam tal serviço de forma esporádica ou pontual.

Finalmente, diversas entrevistas apontam a diversifi -
cação das atividades relacionadas à rede ilícita em ques-
tão, fato que nos levou a classifi car essas facções crimi-
nosas, assim como as milícias, como Grupos Criminosos 
Armados com Domínio de Território.

(...) quando eu roubava 
preferia vender para 
moradores, já que os 
caras da boca pagam 
o quanto querem”.

ex-trafi cante

“

“ (...) a venda da droga é a principal 
fonte de renda do tráfi co, mas tem os 
roubos, o furto de carro, entendeu? E há 
uma coisa que vem crescendo que é a 
taxação do gás, hoje o tráfi co na maioria 
das comunidades tem uma forma de 
taxar o gás, taxar o botijão. Há também 
a questão do transporte alternativo, isso 
é muito escondido, mas o tráfi co tem 
uma certa infl uência. Algumas redes de 
transporte alternativo estão cheias 
de motoristas como se fosse um 
imposto pro cara ter uma segurança. 
Na minha comunidade, me espantou 
muito a questão do envolvimento do 
tráfi co com a máfi a do caça-níquel. Eles 
fi zeram um acordo com o tráfi co e dão 
um valor, um dinheiro, pra boca Foi 
uma forma que eles acharam do tráfi co 
estar fazendo a segurança do serviço 
deles”.

ex-endolador
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Grau de satisfação com a vida atual

Grau de satistação Qtd. %

Alto 56 24,3

Médio 91 39,6

Pequeno 53 23,0

Nenhum 30 13,0

Total 230 100,0

Aspecto mais desagradável 
do trabalho no tráfi co 

Aspecto mais desagradável Qtd %

Risco de morte 169 73,5

Risco de ser preso 20 8,7

Mineira de policiais 13 5,7

Discriminação 9 3,9

Ter que viver ligado 9 3,9

Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego 5 2,2

Difi culdade em conseguir outro emprego com a 
mesma renda 2 0,9

Outra 2 0,9

Informação não coletada 1 0,4

Total 230 100,0

(...) eu estou nessa vida pra 
arrumar o meu dinheiro e, 
daqui a um tempo, sair.”

soldado

“

Aspecto mais desagradável 
do trabalho no tráfi co
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Avaliação da vida no tráfi co

Na primeira entrevista apenas 24,3% dos adolescen-
tes e jovens se diziam satisfeitos com a vida que levavam 
no tráfi co. Isso abria uma brecha para explorarmos as al-
ternativas que eles vislumbravam para estabelecer novos 
vínculos com outras redes sociais.

Um grande número de jovens (73,5%) afi rmou que o 
risco de vida é o aspecto mais negativo do cotidiano no 
tráfi co. O intenso convívio com diferentes tipos de vio-
lência e a participação em confl itos armados justifi cam 
este receio, pois a iminência do envolvimento em uma 
situação fatal se coloca como possibilidade permanente. 
O risco de ser preso aparece em segundo lugar, embora 
em uma proporção bem menor (8,7%).

“ (...) é muito importante a gente acordar e não 
ser perseguida, como eu era perseguida por 
quadrilhas rivais, por policiais. Eu não podia 
dormir num lugar só, cada dia eu tinha que 
dormir num lugar. Minha vida era muito 
sacrifi cada, muito corrida (...) é uma vida 
sofrida, uma vida miserável.”

ex-gerente de boca de fumo

Em qualquer caso, o medo permeia a vida dos em-
pregados desta rede. As respostas sobre os aspectos ne-
gativos do trabalho no tráfi co de drogas apontam con-
dições muito precárias, que não têm nada do glamour 
freqüentemente aspirado quando ingressam.

Com uma vida centrada no imediato, norteada pelo 
consumismo e limitada sob as perspectivas de tempo 
e espaço, estes jovens possuem poucas referências para 
além de sua vida cotidiana, o que os leva muitas vezes a 
não traçar qualquer projeto para o futuro. Praticamente 
a metade dos 230 entrevistados revelou que somente ga-
nhando ou acumulando muito dinheiro abandonariam 
suas atividades no tráfi co. Se adicionarmos a este grupo 
aqueles que afi rmaram que nenhum fator contribuiria 
para sua saída (3,5%), teremos um total de 52,6% que 
sinalizam para uma possibilidade remota de isto ocorrer. 
Por outro lado, também obtivemos respostas e acompa-
nhamos trajetórias que revelam que, para muitos, as pos-
sibilidades de saída do tráfi co são factíveis.
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Como vimos anteriormente, há uma grande rotativi-
dade dentro da rede do tráfi co de drogas nas favelas. Não 
são raros os jovens que passam algum tempo nesta ativi-
dade e buscam outros caminhos, bem como aqueles que 
se afastam e retornam após algum tempo. Temos um per-
centual considerável de entrevistados (quase 40%) que já 
se afastaram da rede de forma voluntária, o que indica a 
relevância de se trabalhar na construção de alternativas 
sustentáveis para os que desejam sair do tráfi co.

É interessante constatar que, mesmo permanecendo 
vinculados à rede do tráfi co, os adolescentes e jovens 
que participaram da pesquisa afi rmaram, com freqüên-
cia, que pensam em abandoná-la. Os principais fatores 

que levaram os jovens a pensar em abandonar o tráfi co ao 
longo da pesquisa foram a pressão da família, o nível de 
riscos, o medo da morte, o cansaço relacionado ao tipo de 
vida, o desejo de “mudar de vida” (trabalhar em outra ati-
vidade, construir uma família, etc.) e a morte de colegas.

Por outro lado, os argumentos que justifi cam a per-
manência no tráfi co se concentraram na necessidade 
econômica e na falta de oportunidades.Efetivamente, as 
oportunidades que surgiram para os entrevistados de 
desenvolver outros tipos de trabalho ao longo da pes-
quisa, de maneira geral, foram escassas.

Além disso, todas as possibilidades de trabalho rela-
tadas envolviam atividades e vínculos precários, como 
os que eles haviam experimentado anteriormente: moto-
táxi, cobrador de transporte alternativo, entregador de 
panfl eto, vigia de carro, vendedor de balas, faxineiro, aju-
dante de eletricista, entre outros.As atividades mais cita-
das no período da pesquisa como alternativas acessíveis 
foram as de ajudante de pedreiro e “propaganda política”. 
Sete jovens também mencionaram a realização de cursos 
de capacitação ou a inserção em projetos comunitários 
que envolviam a concessão de bolsas.

Das 84 propostas de trabalho recebidas pelos adoles-
centes e jovens entre julho e outubro de 2004, metade 
foram aceitas. Os principais motivos que levaram alguns 
entrevistados a aceitar estas propostas foram o desejo 

de sair do tráfi co ou de “dar um tempo”, a necessidade 
de aumentar a renda (por razões diversas que vão desde 
pagar dívidas até sustentar os fi lhos) e a busca de uma 
maior tranqüilidade ou a ampliação de perspectivas de 
futuro através da saída da rede ilícita.

Por outro lado, as razões que apareceram como bar-
reiras para a inserção dos jovens em atividades lícitas 
estão diretamente relacionadas ao seu baixo nível de es-
colaridade e de qualifi cação, o que costuma ser agrava-
do pela falta de experiência nas funções que pretendem 
exercer. Além destas exigências, que crescem a cada dia 
no mercado, alguns adolescentes relataram ter perdido 
oportunidades profi ssionais por critérios etários ou por 
não dispor dos documentos solicitados. Também foram 
identifi cados alguns fatores associados à restrição dos 
seus espaços de movimento em função de confl itos ante-
riores e da vinculação a determinada facção. No entanto, 
a principal razão apontada pelos adolescentes e jovens 
para não terem aceitado as propostas de trabalho que 
surgiram durante a pesquisa, ou para terem abandonado 
rapidamente estas atividades, foi o baixo nível de rendi-
mentos obtidos, o que se deve à precariedade do tipo de 
trabalho ao qual costumam ter acesso.

Quando os entrevistados falam sobre seus desejos, 
aqueles relacionados a “ganhar muito dinheiro” e adqui-
rir bens de consumo aparecem em primeiro lugar. Em 
segundo lugar, aparecem os desejos relacionados à vida 

Fator que contribuiria para sair do tráfi co

Fatores Quantidade %

Ganhar muito dinheiro 113 49,1

Um emprego formal 70 30,4

Namorar uma garota legal 15 6,5

Parar de usar drogas 14 5,7

Nenhum 8 3,5

Ser preso 4 1,7

Outro

Família 2 0,9

Mudar de endereço 2 0,9

Voltar a estudar 1 0,4

Entrar para a igreja 1 0,4

Total 230 100

49%

30%

7%

6%

3% 3% 2%

Ganhar muito dinheiro

Um emprego formal

Namorar uma garota legal

Parar de usar drogas

Nenhum

Outro

Ser preso

96

crianças, adolescentes e jovens

ROTAS DE FUGA   caminhadas



profi ssional. A maior parte manifesta o desejo de sair da 
ilegalidade para ingressar no mercado de trabalho. No 
entanto, as aspirações profi ssionais são diversas, contem-
plando desde a carreira militar até atividades na área do 
esporte e da cultura. Em contrapartida, o desejo de voltar 
a estudar só foi expresso por um entrevistado.

Maior desejo na vida

Desejo Qtd % Desejo Qtd %

Ganhar muito dinheiro 62 27,0 Ganhar um cargo melhor na boca 2 0,9

Arrumar um emprego 35 15,2 Ser dono da boca 2 0,9

Sair do tráfi co 27 11,7 Muita paz na favela 2 0,9

Comprar uma casa 14 6,1 Ficar no tráfi co 1 0,4

Ser feliz 10 4,3 Comprar um videogame 1 0,4

Comprar uma moto ou um carro 10 4,3 Ter as coisas que gosta 1 0,4

Construir uma família 8 3,5 Favela unifi cada 1 0,4

Ajudar sua família fi nanceiramente 7 3,0 Nunca ir preso 1 0,4

Manter-se vivo 6 2,6 Matar um policial 1 0,4

Ser jogador de futebol 6 2,6 Não tem sonhos 1 0,4

Ter bom relacionamento com a família 5 2,2 Ter tranqüilidade na vida 1 0,4

Criar os fi lhos ou estar perto deles 4 1,7 Mudar de vida com o marido 1 0,4

Ter saúde 3 1,3 Que o irmão não entre nessa vida 1 0,4

Ser militar 3 1,3 Tirar os avós da comunidade 1 0,4

Sair da comunidade 3 1,3 Ver os amigos crescerem 1 0,4

Arrumar uma garota legal 2 0,9 Voltar a estudar 1 0,4

Crescer profi ssionalmente 2 0,9 Ter um grupo de funk 1 0,4

Ser bem de vida 2 0,9 Informação não coletada 1 0,4

Bem mais importante da vida

Bem Qtd %

Família 205 89,1

Amigos 9 3,9

Dinheiro 9 3,9

Poder 3 1,3

Prestígio 2 0,9

Outro 2 0,9

Total 230 100

O terceiro campo de aspirações está relacionado à 
família. 11,7% das respostas podem ser enquadradas 
neste grupo, envolvendo questões como a paternidade, 
o desejo de estabelecer novos vínculos ou de fortalecer 
relações que foram abaladas em algum momento e a ne-
cessidade de proteger parentes queridos.

Por último, podemos situar as respostas mais diretamen-
te relacionadas à vida na rede do tráfi co de drogas ilícitas, 
onde aparecem desde projetos de ascensão na hierarquia da 
rede ilícita até o desejo de simplesmente manter-se vivo.

Finalmente, é importante ressaltar que, se por um lado, 
os entrevistados nesta pesquisa colocam em evidência que 
almejam dinheiro, bens materiais ou êxito dentro do tráfi co, 
por outro, quando falam de valores, é a família que surge 
em primeiro plano. Os amigos e o dinheiro aparecem em 
segundo lugar. A tabela abaixo apresenta o que os entrevista-
dos apontam como o bem mais importante em suas vidas.

Assim, a questão familiar se coloca como um ele-
mento fundamental para se pensar metodologias de in-
tervenção que visem propor alternativas para crianças, 
adolescentes e jovens inseridos na rede ilícita do tráfi co 
de drogas no varejo.

Maior desejo na vida
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Síntese dos principais resultados

Em relação ao perfi l dos entrevistados

• A maior concentração se situa na faixa etária de 15 a 
19 anos;

• Há um forte predomínio de negros e pardos;

• A rede do tráfi co ainda é essencialmente masculina, 
porém observa-se um crescimento do envolvimento 
de mulheres e uma diversifi cação das atividades nas 
quais elas estão envolvidas;

• Em sua maioria os adolescentes e jovens que trabalham 
no tráfi co são naturais do Rio de Janeiro;

• 59,2% provêm de famílias que vivem com uma renda 
inferior a 3 salários mínimos. Destes, 19,2% alegam que 
a renda familiar não ultrapassa 1 salário mínimo; 

• Os pais, em sua maioria, têm baixo nível de escolarida-
de e vínculos de trabalho muito precários; 

• O número de jovens que vivem com ambos os pais é 
signifi cativo (31,74%) em comparação aos dados de 
outros estudos90. No entanto, predominam famílias 
numerosas chefi adas por mulheres;

• 23,5% não moram com a família nuclear. Destes, mui-
tos moram sozinhos e alguns vivem com amigos ou 
outros parentes;

• Vários adolescentes têm fi lhos (27,8%);

• 93% abandonaram a escola, sendo que quase a meta-
de (46%) o fez entre os 11 e os 14 anos, mesma faixa 
etária onde predomina o ingresso no tráfi co e o início 
do consumo de drogas. Apenas 27,4 % estudaram até a 
quinta série;

• Apesar do baixo nível de escolaridade, 60,9% tiveram expe-
riências de trabalho anteriores fora do tráfi co de drogas; 

• As suas relações com o espaço público são marcadas 
pela presentifi cação e a particularização da existência, 
aspectos diretamente ligados à primazia da lógica do 
consumo e da territorialização restrita;

• Sua mobilidade espacial pela cidade é muito limitada e 
o seu capital social bastante escasso;

• Praticamente nenhum se interessa por política;

• A religião ainda é uma referência importante e, muitas 
vezes, aparece como um espaço potencial de participa-
ção social e transformação pessoal;

• 89,57% dos entrevistados são usuários de drogas. A 
maconha é a consumida com maior freqüência, segui-
da pelas drogas lícitas (álcool e tabaco). O consumo da 
cocaína não é muito difundido entre os adolescentes 
e jovens que trabalham no tráfi co de drogas no vare-
jo nas favelas do Rio de Janeiro. Recentemente tem-se 
observado que o consumo de crack vem aumentando 
entre os adolescentes e jovens das favelas e do tráfi co;

• 39,4% dos entrevistados têm familiares vinculados ao 
tráfi co, sendo que o maior número de parentes vincu-
lados à rede ilícita são primos, irmãos e tios;

• Apenas 11,7% têm irmãos no tráfi co. 

Quanto à participação direta dos 
entrevistados na rede social do tráfi co 
de drogas no varejo

• 60% ingressaram no tráfi co entre os 12 e os 15 anos; 

• As principais justifi cativas apresentadas pelos entrevis-
tados para o ingresso no tráfi co são a motivação eco-
nômica, associada a difi culdades fi nanceiras da família 
e a falta de acesso ao mercado de trabalho. A isso se 
somam elementos de ordem subjetiva como adrenali-
na, sensação de poder, prestígio e pertencimento a um 
grupo. 

• Com o passar do tempo, a ligação com o grupo, a adesão 
à facção e os limites de mobilidade espacial na cidade se 
tornam importantes fatores para a permanência na rede.

• A maioria dos entrevistados ocupava funções subalter-
nas na rede (vapores, soldados e olheiros)91; 

• Além de existirem em menor número, os jovens que 
ocupam funções mais elevadas na hierarquia são me-
nos acessíveis;
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anos. Embora os valores declarados variem de acordo 
com as comunidades, maior parte dos entrevistados 
ganhava até 3 salários mínimos. Esta faixa abarcava 
75,3% dos salários de 2004, ao passo que, levantamen-
tos realizados entre 2000 e 2001, apresentavam faixa de 
rendimentos signifi cativamente maior93; 

• Entre as modifi cações da rede social do tráfi co identi-
fi cadas no plano cotidiano e estrutural, destacam-se, a 
queda dos rendimentos, a diversifi cação das atividades 
dos grupos criminosos, a difusão da venda de novas 
drogas - como o crack e o ecstasy -, o surgimento de 
novas funções na hierarquia da rede e a crescente mi-
gração de jovens do tráfi co para a prática de assaltos, 
além da alta rotatividade;

• O vínculo com a comunidade de origem está fragiliza-
do. Ser “cria da favela” já não é pré-requisito para o tra-
balho na rede social do tráfi co. O critério fundamental 
é a adesão à facção. Nesta perspectiva, 26% dos entre-
vistados já haviam realizado alguma atividade vincula-
da á facção em outra comunidade;

• As experiências de violência dos adolescentes e jovens 
inseridos na rede social do tráfi co de drogas são nume-
rosas e sistemáticas, com destaque para os relatos de 
agressões físicas e extorsões realizadas pela polícia;

• Os confrontos armados são recorrentes e envolvem es-
pecialmente dois atores: a polícia e os grupos rivais. A 

letalidade destes confrontos é altíssima, mas afeta dife-
rentes áreas da cidade de maneira bastante desigual;

• Entre junho de 2004 e abril de 2006, 45 jovens do grupo 
de 230 entrevistados na pesquisa foram mortos, sendo 
que 64,4% destas mortes foram atribuídas a policiais. 
Por outro lado, o número de mortes de policias tam-
bém é contundente. Entre janeiro de 2004 e dezembro 
de 2005 foram registradas 83 mortes de policiais em 
serviço (74 militares e 9 policiais civis) no Estado do 
Rio de Janeiro;

• As experiências de violência indireta sofridas pelos jo-
vens também são signifi cativas. Em um período de ape-
nas cinco meses, os entrevistados relataram haver pre-
senciado 122 mortes e 205 casos de espancamentos;

• A violência sofrida pelos familiares dos adolescentes 
e jovens entrevistados é muito alta. Foram registradas 

• A média de idade dos gerentes parece estar caindo 
comparativamente aos dados de levantamento anterior 
realizado em 2001 pelo Observatório de Favelas;

• A rotatividade dos adolescentes e jovens na rede social 
do tráfi co é muito alta. Dos entrevistados em junho de 
2004 e que foram devidamente acompanhados até ou-
tubro de 2004, quase 30% já não estavam trabalhando 
nas mesmas condições no mês seguinte. Após cinco 
meses de acompanhamento longitudinal, 19,7% esta-
vam inativos, 14,6% haviam sido mortos e 30,3% não 
foram encontrados92; 

• As condições de trabalho dos entrevistados de maneira 
geral são muito duras. Na maioria dos casos, os adoles-
centes e jovens trabalham mais de 10 horas por dia. São 
freqüentes as escalas que envolvem entre 12 e 24 horas 
de trabalho consecutivas e 57,4% afi rmam que não têm 
nenhum dia de folga na semana. Há ainda os que di-
zem fi car a disposição durante 24 horas para qualquer 
missão ou situação de confl ito armado;

• Os rendimentos obtidos com o tráfi co são gastos funda-
mentalmente com roupas, drogas e lazer, o que reforça a 
primazia da lógica do consumo. 31,7% também afi rma-
ram destinar uma parte da renda para o âmbito familiar;

• Uma das principais transformações identifi cadas nesta 
pesquisa foi a forte queda dos rendimentos obtidos nas 
atividades do tráfi co de drogas no varejo nos últimos 

145 mortes de familiares decorrentes de confl itos li-
gados ao tráfi co, sendo que em 41 casos os parentes 
mortos não tinham nenhum tipo de envolvimento 
direto com a rede ilícita, o que coloca em evidência a 
vulnerabilidade dos moradores dos espaços populares 
em relação à violência letal ou, o mais provável, o en-
volvimento dessas famílias na rede social do tráfi co de 
drogas, inserção que vai para além das atividades dire-
tamente econômicas; 

• A queda dos rendimentos do tráfi co de drogas no vare-
jo aliada ao aumento brutal das mortes tem motivado 
muitos jovens a desejar sair desta atividade;

• As principais difi culdades apontadas pelos entrevista-
dos para efetivar sua saída da rede ilícita remetem ao 
baixo nível de escolaridade e, especialmente, à preca-
riedade do tipo de trabalho ao qual eles têm acesso. 
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Apresentação das entrevistas

Estivemos, como instituição, um longo tempo em con-
tato com os adolescentes selecionados para a pesquisa do 
“Rotas de Fuga”, todos empregados na rede social do tráfi -
co de drogas. Esses contatos foram materializados por al-
gumas fi guras concretas, os nossos colaboradores a quem 
denominamos de “articuladores”. Eles fi zeram os contatos, 
as negociações, o convencimento e correram os riscos ad-
vindos do trabalho. Foram, nesse sentido, absolutamente 
corajosos, determinados, comprometidos e conscientes 
do papel. Agradecemos a eles, em especial, a confi ança na 
instituição, o desejo de fazer algo inovador e a segurança 
que o trabalho teria um sentido positivo para a luta maior 
de redução da violência que domina o cotidiano da cidade 
e das favelas, em particular. 

Além do acompanhamento regular dos adolescentes em-
pregados no tráfi co, os articuladores nos deram também seus 
depoimentos. Com efeito, todos tinham tido um envolvimen-
to com a rede social do tráfi co, seja trabalhando diretamente 
ou em função da inserção de membros de suas famílias na 
atividade. Desse modo, seus olhares nos permitiram cons-
truir interpretações mais densas, sofi sticadas e complexas da 
rede social do tráfi co e das práticas dos seus integrantes. 

Diante disso, decidimos reproduzir nesse livro algu-
ma das entrevistas dos articuladores, em um total de três. 
Escolhemos as falas de Sabrina, Vaguinho e Érica, nomes 

fi ctícios, naturalmente, em função da diferenciação de vi-
vências, de experiências e, de certo modo, da proximidade 
de olhares. Eles nos falam da caminhada, das expectativas, 
do que os movia e do que os fi zeram se afastar da rede so-
cial do tráfi co. Nesse sentido, é um sinal de esperança, da 
possibilidade sempre concreta das pessoas fazerem esco-
lhas e tomarem sua vida em suas próprias mãos.Achamos, 
todavia, também adequado apresentar um outro tipo de 
escolha, ou de incapacidade de ruptura, a de Carlão - nome 
também fi ctício -, que permanecia no tráfi co muito tempo 
após seu ingresso. Essa entrevista revela o seu envolvimen-
to, o peso da rede e da difi culdade em com ela romper. 

As falas, em seu geral, mostram a dureza, a adrenalina, 
os aspectos plurais da inserção na rede social criminosa do 
tráfi co. Há vantagens, há afetos, há alegrias, há festas. Tudo 
isso no meio das dores, das disputas, da muitas formas de 
violências presentes no cotidiano. Tudo está ali, para quem 
quiser saber. Em uma linguagem muito simples, sem ela-
boração teórica, sem tentativas em disfarçar a realidade, 
sem preocupação em aparecerem como boas pessoas que 
tomaram um caminho errado e agora estão do lado cer-
to da vida social. As contradições estão presentes todo o 
tempo, assim como na vida de qualquer outra pessoa. As 
buscas, a possibilidade de aprender, o esforço em crescer e 
dar sentido à vida, também. E essa é a questão central que 
se faz presente para todos nós, na luta por uma vida plena. 

O vivido 4



O tempo na Rede e o trabalho

Eu fi z uns oito anos no tráfi co. E vou levando minha 
vidinha devagar. Não entrei nessa vida pra roubar a vida 
de ninguém, tá ligado? Mas, se tiver que fazer, infelizmen-
te, eu faço. Atualmente, sou segurança do 2º dono. Mas, 
quando o dono ainda não era dono, eu já era segurança 
dele. O trabalho é praticamente a mesma coisa. Eu digo 
trabalho, porque é um trabalho. O meu horário de entrada 
é das oito horas da noite até a hora que o amigo [o patrão] 
cisma de sair. Normalmente, é cinco horas da manhã. En-
quanto ele está lá, tenho que fi car; mas, como já tenho vá-
rios anos, chego lá nove ou dez horas. Eu dou uma idéia, 
fi co um tempinho. Quando eu tô meio cansado ou que-
ro dar uma namorada, saio um pouco mais cedo. Agora, 
quem é mais novo tem que estar lá oito horas e ir até a 
hora que ele tiver saído. Ele tá ligado na minha. Ele sabe 
que se precisar de mim, eu vou estar ali, não vou correr. Eu 
não vou abandonar - ao contrário de muitos. 

Sobre as faltas ao trabalho

Se começar a faltar, o amigo lá manda caçar uma obra 
[risos] [trabalhar na construção civil]: “Esse aí não quer 
nada com nada. Manda caçar uma obra!”. Tem que fazer 
uma boa coletividade [relação] com o chefe da atividade, 
que é o chefe dos soldados que fi cam ali onde a gente tem 
uma base, onde monta uma base. Ela é em um largo,e em 

volta, em todos os becos, tem um soldado. Tem o soldado 
e o segurança. Os soldados são obrigados a fi car ali planta-
do no beco. Se vir algum alemão [inimigo de outra facção] 
ou polícia, ele está ali. E existe a gente, que é o segurança, 
que tem a liberdade de andar pra onde a gente quiser e pra 
onde o cara [o dono do tráfi co local] for. Aqueles soldados, 
não. Eles fi cam ali plantados no beco. Então, pra chegar até 
a gente, no patrão, onde fi ca tudo - droga, dinheiro -, vai 
passar por muito fuzil. Não tem como chegar até a gente. 
Quando o cara falta, o chefe da atividade já coloca outro 
ali. Mas, se faltar muito e não tiver uma boa coletividade 
com o chefe, vai caçar uma obra.

Em caso de doença

Quando você não pode trabalhar, se realmente fi car 
provado que você está doente, como em todos os outros 
serviços, o tráfi co dá toda assistência. Tu fi ca em casa, re-
cebe teu pagamento em casa, por uma pessoa, um amigo 
ou irmão, qualquer um. Vai lá, pede o dinheiro... Qual-
quer um: olheiro, vapor, gerente, soldado. Quando morre 
é a mesma coisa. O amigo dá toda assistência. Mas aí de-
pende. Depende da pessoa, depende da morte.

Estímulo para não entrar na vida do crime

Vou ser sincero: apesar da gente ser bandido, estar 
no crime, a gente procura conversar com os moradores 

da comunidade, dar bons conselhos, explicar, porque eu 
já vivo dentro dessa vida e não quero que eles vivam. 
Quando é amigo - ou até quando não é amigo, quando 
é um conhecido - a gente conversa. Eu conheço alguns 
amigos que fazem projetos. Lance de futebol. Algumas 
coisas assim, a gente procura dar força pra eles não pre-
cisarem ter que entrar. Mas não é todo mundo do tráfi co 
que pensa assim. Infelizmente não é geral. Mas eu posso 
afi rmar que os líderes, hoje em dia, como o que morreu, 
eles sempre fi zeram isso. Os amigos deles, eles nunca 
gostavam que estivessem ali. Tanto que é que eles não 
gostavam de empregar nem menor e nem amigo. E o rit-
mo que está aí agora é o mesmo. Eu sou testemunha viva 
disto. Um menor [de 18 anos, idade legal da maioridade 
no Brasil] que chega lá pedindo um dinheiro pra com-
prar um material ou tipo de coisa assim, ele prefere dar o 
dinheiro pro menor ou ao jovem que nunca foi envolvi-
do pra ele não precisar se envolver. É a mesma coisa. Eu 
sou bandido, mas eu nunca vou querer que o meu fi lho 
seja. Eu tenho fi lho. Tenho dois fi lhos e está vindo mais 
um, e eu não quero que eles sejam bandidos.

Razões para entrar na Rede

Cara, bandido é uma pessoa normal. É gente como a 
gente, só que... Esse lance de crime, tem gente que entra, 
na maioria das vezes, por alguma revolta. Algum tipo de 
revolta. Eu vou te citar dois exemplos. Tem dois caras 

aqui que são marrentos [arrogantes e violentos]. Pode 
trazer fl ores pra eles que não adianta. Por quê? Porque, 
no passado, um deles foi esculachado [humilhado] pela 
polícia, sem motivo algum. Ele apanhou na cara na fren-
te da família dele. Então, ele tem revolta. A guerra dele é 
com a polícia. E também com alguns moradores. A gente 
vê algumas coisas erradas da parte de alguns moradores. 
Então, com ele não tem idéia. O outro já é meio maluco, 
é meio perturbado da idéia, sabe qual é? É até o meu 
parceirão, mas é meio perturbado. Ele usa muita droga. 
Então, não adianta, olhou pra cara dele... Ele não é ne-
nhum bicho, mas se olhou pra cara dele, ele já tá queren-
do saber qual é. Mas ele jamais agrediu uma pessoa à toa. 
O jeito dele é de marrento. Se tiver motivo, corre dele! 
Porque aquele ali...

Como se entra na Rede

Para entrar na boca, o melhor caminho é conhecendo 
alguém. Normalmente, alguém leva um amigo ou paren-
te que também mora no morro [a favela]. Sem conhecer 
é possível, embora mais complicado, mas quem quer en-
trar sempre conhece. Tu conversa com uma pessoa, com 
um conhecido, o conhecido te leva até o patrão, o patrão 
vai conversar contigo. Hoje em dia, basta tu mostrar na 
prática, mostrar que quer. Tem que dar preferência à cria 
do morro. Se tu conhece o gerente de preço, você entra 
lá vendendo. Se conhece o gerente de cima, o chefe da 
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atividade, entra ali. Se conhece o gerente da endolação, 
vai para endolação. Se conhece o segurança, já desenrola 
[negocia] pra fi car ali, perto do cara.

Emprego de crianças

Eles empregam criança - dezesseis, dezessete anos - 
na maioria das vezes pela necessidade que ela está pas-
sando. Criança de dez anos nunca teve. Tem algumas de 
dez e onze anos que gosta de andar com bandido, porque 
é parente ou é amigo... Pra fazer um adianto [favor], pra 
ir ali comprar um refrigerante, uma comida... Esse tipo 
de coisa. Mas pra pegar droga ou esse tipo de coisa, não! 
Têm as pessoas certas pra fazer isso. Já até teve, mas era 

olheiro. Porque, sendo uma criança vai passar batido. 
Mas pra empregar mesmo, pra segurar uma arma, não 
tem. Aqui nunca houve. Em outros lugares, em outros 
morros tem. Sem querer falar mal ou diminuir outras 
pessoas, mas aqui o ritmo não é esse.

 Aqueles molequinhos que roubam carro não têm a 
ver com o tráfi co. A relação deles com a gente é a seguin-
te: eles roubam o toca-fi ta, roubam o telefone, trazem pra 
favela e a gente compra. Por quê? Eu tenho três telefones: 
um de quinhentos, um de seiscentos e um de trezentos. 
Eu não quero chegar e dar quinhentos reais em um tele-
fone, sabendo que um ladrãozinho vai chegar aqui e vai 
me trazer um telefone de quinhentos por duzentos! En-
tão, eu aguardo esses menores. Como passam mais batido 
no asfalto, vão lá e roubam. Têm maiores que fazem isso 
também. Mas a maioria das vezes é menor. Eles trazem e a 
gente compra. É só essa a relação que tem os menores com 
a gente aqui do tráfi co. Fora isso, não tem nada a ver.

A disputa na Rede do Tráfi co

A minha relação dentro do grupo é boa. Da forma 
que a gente leva a vida, de fato, parece ser uma família. 
Sempre tem aqueles que têm uma consideração, aquela 
de irmão mesmo, com certeza. Eu poderia citar vários. 
Mas isso é uma fi rma, é um trabalho. E em todo tráfi co – 
eu conheço outras bocas aí fora, em outras favelas - é um 
querendo engolir o outro. É muita inveja! Tem homem 

que tem ciúme de homem! Eu sou bem próximo dos pa-
trões. Foram eles que me chamaram pra fi car com eles. 
Mas sempre tem aqueles dois ou três que trabalham com 
o cara há mais tempo, moraram perto da casa dele. Eles 
sentem inveja de mim por eu estar ali perto do patrão, 
porque ele me fortalece. A gente vai na boca, pega um 
dinheiro e o cara não me desconta. Isso vai despertando 
uma certa inveja neles, pensam que vou roubar o lugar 
deles. Então, era para a gente ser uma família realmente, 
mas acaba não sendo. Há um tempo atrás, estava quase 
acontecendo uma guerra interna. Porque um queria ser 
mais que o outro, um botava pilha no outro. Quase acon-
teceu um caô [confl ito] entre esses que estão aí agora, 
mas foi amenizado e foi resolvido da melhor forma.

Sobre os confl itos com outros grupos e com 
a polícia

Existe um contato. O dono daqui tem o contato com 
todos os donos de favelas fora. Tanto CV, como Terceiro, 
como ADA. Todos. Mas, vou te ser sincero: nunca vai 
haver paz. Enquanto existir dinheiro envolvido, nunca 
vai haver paz. Realmente, o tráfi co trabalha para a po-
lícia. Mas não tem como, porque o tráfi co trabalha para 
a polícia, mas a gente não fecha com a polícia. A polícia 
só pensa nela, tá ligado? A gente também só vai pensar 
na gente. Aqui dentro você nunca vai ver um cara daqui, 
tanto grande, como pequeno, um cara dando um rolé 

[caminhando, conversando] com um policial lá fora, tá 
ligado? É negócio, a gente procura separar as coisas. Só 
negócio. Nada pessoal. Porque a gente tem muitos moti-
vos para agir desta forma.

Relação com a “banda podre” da polícia 

A relação do tráfi co com a polícia é a seguinte: eles 
não mexem com a gente, a gente não mexe com eles. En-
tão, o que acontece: a gente manda um dinheirinho pra 
eles e eles fi cam na deles lá, fazendo um churrasquinho, 
e a gente fi ca na nossa aqui, curtindo nossa vida, nosso 
baile, nosso pagodinho, pegando nossas mulheres. De 
dez policiais, você tira dois que não é assim. Com cer-
teza, os grandes estão mais envolvidos, porque pra vir 
uma remessa de arma aqui pra favela não tem como um 
pequeno chegar e mandar. Até manda uma, duas, mas 
pra mandar cem, tem que ser um grandão. E as drogas 
também, com certeza.

Teve um crime aqui que a gente matou uns quatro 
policiais. Olha a ousadia deles: eles seqüestraram nos-
so patrão, pediram dinheiro, pagamos o resgate e depois 
vieram vender umas armas pra gente. Ah... O patrão fa-
lou: “Pega todos eles!”. Eles estavam lá na praia, dentro 
de dois carros. A gente foi lá na praia, numa Kombi, todo 
mundo de fuzil. Enquadramos, trouxemos eles pro mor-
ro, demos um rolé com eles no morro, depois matamos.
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Deslumbramento e contradições

Eu conheço muitos que gastam o dinheiro com farra, 
drogas, mulheres. Eu tive uma fase dessas, porque quan-
do você entra no tráfi co, vê muita coisa, se deslumbra. É 
realmente deslumbrante. Mulheres bonitas, carro, muita 
droga, tá ligado? É como eu vejo em algumas entrevistas 
com jogador de futebol – eu sei que é diferente, não estou 
comparando. Mas aqui dentro é o nosso mundo. Então, 
assim que eu apareço na rua, as pessoas vêm, as pessoas 
fazem questão de falar comigo! Então, isso deslumbra 
muita gente. Muitos não pensam da maneira que pen-
so. Estou nessa vida, nunca vou me esquecer disso, pra 
arrumar o meu dinheiro e, daqui um tempo, sair. Mas, 
logicamente, eu tiro proveito disso. É claro que é gostoso, 
faz bem pro ego. Tu chegar na rua e ser uma celebridade! 
Isso é gostoso. Há algum tempo atrás, eu cheguei a fazer 
isso, eu dei esse mole; gastar, zoar e quando vê, o tempo 
tá passando. Têm pessoas que se deixam levar e se entre-
gam à droga. “Ah! Na outra semana eu tenho dinheiro... 
Na outra semana eu tenho dinheiro”. Aí, vive só o mo-
mento e quando vê já está preso ou baleado, ou acaba 
saindo e não arrumando nada.

A banalização do mal

Essa coisa da tortura, eu vou te explicar: sou um cara 
tranqüilo. Jamais você acharia que eu poderia fazer cer-
to tipo de coisa com alguma pessoa, tá ligado? A menos 

que você visse. Mas, a tortura faz parte do nosso traba-
lho, embora a gente jamais torture alguém em vão. Pelo 
menos eu. Chegou um cara ali que errou: roubou na fa-
vela ou estuprou. Então, a gente ali não está vendo uma 
pessoa de bem. A gente tá vendo uma pessoa do mal, 
um verme. Então, tu acaba vendo aquele ali como um 
nada. Na primeira vez que eu vi isso, o coração disparou, 
não queria fazer, não achava certo. Mas à medida que o 
tempo vai passando e vai se entranhando no crime, você 
vai vendo certo tipo de coisa, vai acabar fazendo. Ali, no 
nosso mundo ali, aquilo é o certo. Aí, depois, vira uma 
briga de ego. Quem faz mais, acaba se acostumando. Estou 
normal aqui nessa entrevista, mas quando estou com um 
colete, um fuzil na mão, em outro clima, parece até que é 
uma outra pessoa, tá ligado? Então, se torna normal.

Tem pessoas que fi cam marcadas, gostam de fazer. Só 
esperando uma oportunidade ou o cara bater o martelo. 
A gente espera o motivo, ou já até tem o motivo, mas 
a gente espera o cara bater o martelo. Ele nunca vai lá, 
apenas fala: “Fulano já tá bom pra morrer”. E tem a cha-
mada caça ao pato. É quando começa a acontecer muita 
vacilação na favela. Nego começa a roubar na favela, tem 
caso de estupro. Aí, naquela área tem um ou dois que va-
cilaram. Então, o cara fala: “Aproveita e traz aqueles dois 
vacilão logo”. Já aconteceu isso também. Então, a gente 
passa na viela e já vê aquele cara. “Traz esse aí também!” 
Já tá na mancada mesmo, aí acaba indo junto.

O cuidado com a vida, a presença da morte

Eu já matei polícia numa troca [de tiros]. Se a gente 
der mole pra eles, vão matar a gente, sem pestanejar. En-
tão, a gente não pode nem pensar. Foi há pouco tempo. 
Eu estava muito revoltado com alguns problemas. Aí, 
um amigo trouxe o meu fuzil. Eu sabia que os “BOPE” 
[Batalhão de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro] 
estavam descendo. Eu falei: “Vou lá trocar tiro com eles... 
Qquem não quiser ir, tá tranqüilo... eu tô bolado [com 
raiva] e vou lá!” Aí eu bati de frente. Só que nessa troca 
foi até engraçado, porque a gente olhou olho no olho. Fi-
camos numa distância muito perto mesmo. Ali, foi Deus 
que botou uma criança e uma mulher no nosso caminho. 
Porque se não coloca essa criança, eu tinha morrido. Eu 
tava puxando o bonde e nisso eu vi a perna do PM e o fu-
zil dele pra baixo e vi ele tirando a criancinha. Ele mor-
reu ao ajudar a criança e a mulher, porque se ele é um 
policial mais frio ou até mesmo mais desesperado, ele 
tinha entrado logo no beco e eu tinha atirado. Então, ele 
teve a tranqüilidade de parar e tirar a criança e a mulher. 
E eu fi quei olhando assim... Fiquei pensando: “Será que 
é policia ou é algum amigo?” Porque eu tenho um ami-
go que mora naquele beco ali. Então, quando ele entrou 
no beco fi camos um olhando pro outro assim. Pelo que 
eu entendi, ele peidou [teve medo] um pouco pra mim, 
porque ele não deu um tiro logo. Nós fi camos olhando, 
aí eu atirei primeiro. Meu fuzil estava na rajada, que é 

um AK. Aí, eu peguei ele primeiro, a bala ricocheteou e 
pegou mais dois. Então, esse aí morreu com um tiro no 
pescoço, um pegou no braço e outro no joelho. Mas eu 
já vi várias vezes eles passando e eu tive a oportunidade 
de pegar um montão. Mas eu não fi z isso, porque eu não 
tô aqui pra tirar a vida de ninguém. Mas, com certeza, 
cresce a fama de quem mata. Entre a gente e até mesmo 
com alguns moradores. A molecada que vive próxima 
também, eles fi cam doidos. Ficam querendo andar co-
migo. É como falei, não pode deixar subir a cabeça. Eu 
ouço aquela música “Vida Louca” direto. Eu me amarro, 
me identifi co muito com essa música. Só que tem uns 
que levam muito ao pé da letra mesmo. 

Sobre uma famosa guerra

O povo fala muito o que ouve e não o que sabe. “Ah... 
é mil, cinco mil!”, “Guerra na comunidade!”. Eu não vi 
guerra nenhuma! Estavam aqui umas vinte pessoas, era 
cinco e pouca da tarde. Um bonde mesmo. Disseram que 
a polícia estava subindo, que eles já tinham matado um 
cara. Aí, começou a troca de tiros e um montão correu. 
Isso não é novidade nenhuma - que tem uns que tão com 
arma na mão, mas correm. Ficaram cinco bandidos tro-
cando tiro com eles! Depois saiu nos jornais que os poli-
ciais trocaram tiro com mais de cinqüenta bandidos. Só 
éramos cinco. Eles tinham treze viaturas na entrada da 
favela, mas só éramos cinco. Trocamos tiro até escurecer, 
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depois guardamos as armas e fui pro baile. Parece que 
tem mais gente. De fato a gente domina tudo, mas não é 
como muitos pensam.

O futuro do tráfi co

Sem dúvida, daqui a dez anos o tráfi co vai estar dife-
rente. Eu não tenho uma boa noção, porque há dez anos 
era diferente, a chapa era mais quente, era troca de tiros 
com a polícia direto. Hoje em dia o dinheiro aumentou 
um pouco, então, tem como a gente dar um pouquinho a 
mais de dinheiro pra eles e deixar a gente na moral. Eles 
fi cam na deles e a gente fi ca na nossa. De uns dez anos 
pra cá já tiveram várias lideranças aqui no morro. Cada 
um tem um ritmo, impõe o seu ritmo. De um tempo pra 
cá, a gente vem botando um ritmo bom que é esse aí: 
nada de barulho. Então, não chama a atenção. A gente 
vive bem e a comunidade vive bem. Tanto a comunidade 
aqui quanto os burgueses lá fora.

O tráfi co vai evoluir, eu acredito. Ele sempre vai exis-
tir, é uma coisa que nunca vai acabar, infelizmente. Só o 
tempo vai provar se eu estou falando a verdade. A não 
ser que a gente não precise mais de dinheiro. Acredito eu 
que possa até acabar; mas enquanto a gente precisar de 
dinheiro, acredito que não, porque conheço muita gente 
que ganha bem, que já tá muito rico, mas não sai. E tam-
bém o caso de muitos líderes aí, que está aí dentro. Já está 

com o dinheiro, mas não sai, sabe por quê? Imagina só 
você ganhar dez mil por semana, sabendo que na outra 
semana tu tem mais dez mil e na outra mais dez mil. Aí, 
com cinqüenta mil, tu compra um ótimo apartamento, 
mas tu sabe que daqui a um mês tu pode comprar mais 
outro. E tem gastos também, porque você... No meu caso, 
eu vivo com tanto. Mas a partir do momento que eu co-
meçar a ganhar cinco mil, eu vou viver com cinco mil; 
meu ritmo de vida vai ser com cinco mil. Se eu ganhar 
dez mil, vai ser com dez mil, entendeu? É impossível. É 
impossível você ganhar cinco mil e viver como se ga-
nhasse quinhentos reais. 

Futuro pessoal

Eu penso em parar. A maioria dos bandidos pensa da 
seguinte forma: “A gente só quer ganhar um dinheirinho, 
dar uma vida melhor para nossa família”, coisas que eu 
não tive. Sempre fui carente de muita coisa, me faltou 
muita coisa no passado. Hoje em dia, graças a Deus, não 
falta. Então, meu único pensamento é fazer alguma coisa, 
ter um dinheirinho, pra que mesmo que eu não consiga 
sair com vida, pelo menos eu possa deixar alguma coi-
sa para a minha família. Uma vida mais ou menos, não 
quero muito. Apenas uma vida mais ou menos. Mesmo 
que eu precise trabalhar, mas ter um dinheirinho para 
que eu não precise passar fome é a única coisa que eu 
quero. Pensar em parar, eu sempre penso.

Início e caminhada

Tenho vinte e cinco anos e sou solteira. Não tenho 
fi lhos e nasci aqui na comunidade, de onde nunca saí. 
Hoje, sou secretária de uma associação de moradores. 
Antes, eu trabalhava no tráfi co. Há muitos anos, eu já 
trabalhei numa fábrica de bolsa, mas há muitos anos. 
Fazia alças de bolsa. O rapaz lá me ensinou a cortar, a 
costurar o fundo da bolsa. Fazia bolsa de couro. Traba-
lhava assim.

Terminei o ensino fundamental, a 8ª série, mas de-
pois parei, queria fi car na bagunça, fi car andando, namo-
rando, saindo e aí, saí do colégio. Agora, eu tenho algu-
ma coisa que me interessa fazer e eu estou retornando os 
meus estudos, me interessa me formar, ser contadora. Fiz 
uns cincos cursos de informática. Eu estou fazendo espa-
nhol. Faço porque gosto da língua e porque acho que vai 
me servir no futuro. 

Entrada e crescimento na Rede

Assim que eu comecei no tráfi co, ajudava um rapaz 
que saiu da cadeia. Eu fi quei ajudando ele mais pra ar-
rumar a casa, fazer essas coisas pra ele. Depois passei a 
trafi car. Fiquei trabalhando com isso oito anos. Eu tinha 
dezesseis, dezessete anos, quando comecei. Era muito re-
lativo, porque tinha dias que fi cava direto, já cheguei a 
fi car vendendo dois dias direto, sem dormir. Com o tem-

po, já ganhei uma responsa [responsabilidade], cheguei 
até gerente. Quando eu fi quei trabalhando de gerente, 
trabalhava num preço. Eu endolava a mercadoria, abas-
tecia o pessoal que vendia e recolhia o dinheiro, fazia o 
pagamento do outro pessoal. Tudo eu que fazia. Eu não 
tinha uma hora certa, dormia a manhã toda e saía pra 
rua só à noite. Ficava até quatro, cinco horas da manhã e 
voltava pra casa. Era assim, não tinha um horário certo 
pra trabalhar. Eu saía e dava uma volta e quando eu via 
que tava vazio, o pessoal não tinha mais o que vender, eu 
voltava no local, pegava e reabastecia. Quando termina-
va, eu recolhia. E era assim.

O valor do dinheiro e do poder

Eu recebia R$ 300,00 por semana. Mas o ganho de-
pende da carga que é vendida. Dependendo do preço 
da mercadoria que tá ali vendendo, você pode ganhar 
cinqüenta, setenta reais. Se vendia uma mercadoria que 
valia cento e vinte reais, ganhava cinqüenta reais, e pra 
arrumar cem tinha que vender duzentos e quarenta, e 
assim vai. Depois, o dinheiro aumentou, porque eu saí de 
uma coisa e fui fazer outra. Tinha mais tempo livre, não 
precisava fi car ali me expondo o tempo todo, só na hora 
que era necessário. Tinha mais poder, mas não que me 
sentisse melhor do que as outras pessoas que vendiam, 
porque eu também já tinha vendido. Eu sabia como era. 
E o lance de ser mandado não tinha, porque eu não man-

Sabrina, ex-gerente
25 anos 
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dava em ninguém, sempre recebi ordens. Ser gerente não 
quer dizer que mande em ninguém. O que eu fazia era pe-
gar o dinheiro e abastecer, eu não mandava ninguém fazer 
nada, só cuidava de manter o meu preço funcionando. 

A família

A minha família... Desde quando eu comecei a me 
envolver, eu saí logo de casa, justamente pra não dar dor 
de cabeça pra minha mãe. Quando eu comecei mesmo a 
fazer coisas erradas, eu já saí de casa. Antigamente, logo 
no início, eu não deixava a minha mãe saber. Fazia, mas 
tudo que eu fazia era escondido, no sapatinho. Mas aí, 
teve um dia que ela me viu armada e entrou em choque. 
Me chamou, conversou, mas eu tive que falar com ela 
que era aquilo mesmo, que eu tava vivendo daquilo. Eu 
sempre gostei de dinheiro. Tava vivendo daquilo e já ti-
nha saído de casa já na época. Ela falava que não gostava, 
falava para eu tomar cuidado. E nunca gostou e também 
nunca recebeu um dinheiro que eu queria dar para ela.

Armas e sedução

A princípio era legal, porque as pessoas que eu co-
nhecia na época, com quem trabalhava, eu me dava 
muito bem com elas. Quando eu tinha que fazer algum 
trabalho que tinha que pilotar um carro ou moto, essas 

coisas, os garotos me ajudavam. Eles até faziam questão. 
Às vezes tava no baile... Assim, eu fi cava no baile e vinha 
um achando bonito por eu ser mulher. Vinha e me dava 
uma arma, pra me fazer desfi lar, entendeu? Eles achavam 
aquilo interessante. 

O vínculo com os homens

Por incrível que pareça, eu só namorei um rapaz que 
era envolvido também. Ah, tinha alguns que até queriam, 
eu também fi cava afi m. Mas a maioria me conhecia e já 
sabia que eu zoava muito. Com esse eu fi quei um bom 
tempo. Todo mundo sabia que eu era enrolada com ele 
e ninguém mexia não. Hoje em dia, eu tô namorando, 
estou calma. Não é do tráfi co, ele é trabalhador, é mili-
tar. Por enquanto, não pretendo casar. Por enquanto não, 
quem sabe no futuro.

Sobre o papel no tráfi co

Olha, têm garotas que trabalham no tráfi co, acho que 
agora já tem até mais um pouco do que antes. Só aqui 
tem umas cinco ou seis. Mas, no meu caso, fui o desta-
que, digamos assim, porque, apesar de ter várias garotas 
na boca, nenhuma fazia o que eu fazia; elas trabalhavam 
vendendo. Eu não, eu portava uma arma, eu jantava com 
eles, eu dava tiro. Eu andava com eles pra fazer o que eles 
faziam. Não só pra fi car ali o tempo todo vendendo. 

Sobre as dores físicas e a presença da morte

Nunca sofri castigo não, também nunca apliquei. Já 
vi várias pessoas morrerem. Na primeira vez que vi, eu 
fi quei assim, olhando aquilo e eu não queria nem mais 
olhar, sair logo de perto. Mas, depois, como tava aconte-
cendo sempre, com uma freqüência maior, e eu sempre 
tava ali presente, a reação já não era mais igual à primei-
ra. Teve pessoas que eu nem sabia porque estavam mor-
rendo. Depois que vinham e contavam. Mas, como a pes-
soa com quem eu trabalhava era a pessoa que matava, eu 
sempre, ou quase sempre, tava ali perto, tava ali presente. 
Aí, fazia e a gente saía. Uma vez, eu tava indo assim e aí: 
“Ah, vamos ali rapidinho”. E a gente tá indo e do nada 
ele empurrou o outro cara, falou não sei o quê e bum, já 
matou ele e eu também não sabia que o rapaz ia morrer. 
Depois que veio comentando o que tinha acontecido.

Sobre os confrontos

Já participei de confrontos. A última vez, já tem um 
tempo, uma bala estourou, passou na minha orelha; quei-
mou aqui a minha orelha e estourou no azulejo onde eu 
tava abaixada. Foi com policial. O policial veio em um 
carro comum, ninguém tava esperando. Aí, foi aque-
la correria, aquela troca de tiro. E fora isso, lá na divisa 
[fronteira entre duas facções], lá pra frente, várias vezes 
eu participei. Mas eu nunca fui de fi car lá pertinho, lá 

onde os garotos fi cam mesmo, não. A gente sempre fi ca-
va mais pra cá um pouco. Tirar plantão, como eles falam. 
Mas foi mais com policial mesmo que já tive confronto.

As extorsões

Já dei muito dinheiro pra polícia. Uns R$ 20.000. Jun-
tando com os carros, acho que até mais. Levaram tudo da 
minha casa: duas televisões, dois vídeos, geladeira, fogão. 
Tudo eles carregaram. Eles já foram com aquela Besta 
aberta atrás e me botaram num carro, num carro normal 
e as coisas, eles saíram descendo - até roupa, urso, bicho 
de pelúcia eles levaram. Tudo, mexeram em tudo, vídeo 
game...Tudo que tinha eles levaram. Antes, eu morava 
sozinha, mas nessa época eu morava com uma amiga, 
que tinha saído da casa dos pais e fi cou um tempo sem 
saber pra onde ir. Aí, justamente nesse mês que ela fi -
cou dormindo lá em casa e deixou as coisas lá também, 
aconteceu isso. Inclusive, uma das televisões era dela. Le-
varam as coisas dela também; mesmo ela tendo nota fi s-
cal, levaram tudo. Ela trabalhava normal, ainda trabalha. 
Não é envolvida com nada.

A extorsão maior

Sem dúvida, a situação mais complicada foi na se-
gunda vez que eu rodei [foi presa], porque ali já tava 
praticamente saindo da boca. Eu tava trabalhando ain-
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da pra pagar o que eu tinha perdido da primeira vez. Aí 
os cana vieram, me agarraram de novo e me levaram 
pra um lugar que eu não sabia onde tava. Me botaram 
num carro com um capuz na cabeça e eu fi quei pensan-
do: “Agora eu vou morrer, não tenho nem chance”. Eles 
fi cavam falando mesmo que não tinha mais desenrolo 
[negociação], porque eu não tinha pago eles da primei-
ra vez direito, que eu combinei uma coisa e quis dar a 
volta neles. Aí eles fi cavam falando que iam me matar e 
não queriam nem saber. Aquela vez eu fi quei com medo 
mesmo. Não sabia nem onde eu tava. Eles só tiraram o 
saco - o capuz, sei lá o que era - quando já tava no local. 
Quando saí do carro, já saí numa garagem toda fechada e 
me botaram dentro da casa, e nessa casa eu fi quei. Eu tive 
muito medo. Não teve violência sexual, mas me bateram 

muito, muito. Cheguei a ir pro hospital, mas não tinha 
nada quebrado, foi mais as dores mesmo. Bati chapa, me 
deram uma injeção lá, fi quei tomando arnica. Tava toda 
roxa, com as costelas, aqui assim, roxa, mas não chegou 
a quebrar nada não.

Perdas e saída

Olha, eu resolvi sair porque já vinha com isso na mi-
nha mente. Já tinha pensado em sair, mas nunca tinha 
tido uma oportunidade. Primeiro porque não ia encon-
trar um trabalho onde me pagassem R$ 1.200,00 por 
mês. E também, como eu já disse, os canas me pegaram 
duas vezes e pediram um dinheiro. Na primeira, eu me 
lembro que o rapaz que mandou esse dinheiro colocou 
até o carro dele para poderem me soltar. Além de terem 

pego tudo dentro da minha casa – tudo - ainda pegaram 
um dinheiro que tava comigo, a mercadoria que tava co-
migo e ainda pediram mais coisa pra me soltar. Era a 
primeira vez que me acontecia aquilo e, aí, me soltaram. 

Então, rodei de novo, e aí foi bem pior. Dessa vez já 
não foi pedido tanta coisa porque eu não tava com aque-
la condição de mandar tudo. Aí tive que desenrolar [ne-
gociar] muito e apanhei demais. E então, quando voltei, 
resolvi que não queria mais aquilo para mim, tava toda 
arrebentada, toda lascada mesmo.

Eu não enfrentei problemas quando resolvi sair, pelo 
contrário, as pessoas com quem eu falei até apoiaram, 
na hora falaram comigo mesmo: “Ah, é mesmo, sai des-
sa, não vai te levar a nada”. Não teve problema nenhum. 
Hoje em dia, falo com todo mundo, com o pessoal que 

sempre convivi. Só não paro mais junto, porque também 
eu tô sem tempo. Eu falo “oi”, “bom dia”, boa tarde”, “boa 
noite”, mas não paro mais. Só falo se eu ver, se falar co-
migo; mais aqueles que eu conheço, que tenho uma ami-
zade maior. Têm outros que passam: “oi, tudo bem?”, mas 
nada além disso.

Estigmas

Há uns três meses, a polícia veio aqui na casa da mi-
nha mãe de novo. Um policial me viu na rua, passando 
em minha hora de almoço, veio me seguindo e quando 
entrei na rua ele veio já me abordando, já apontando a 
arma pra mim, dizendo que não era pra correr. Pediu 
pra entrar, minha mãe deixou e ele revirou a casa toda. 
Falou umas gracinhas, dizendo que sabia que eu ainda 
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tava envolvida e eu falei: “Ah, legal”. Já duas vezes que 
aconteceu isso, desde quando eu comecei a trabalhar. E 
essa agora foi a mais recente, que eles entraram na minha 
casa e tudo. Eu falei que estava trabalhando. Falei, dei até 
o telefone. “Quer ligar, então liga lá”. Mas eles, “Não”. Eles 
disseram que tinham um X-9 [delator, espião a serviço 
da polícia], que tinham uma bola de cristal, que falaram 
pra eles que eu ainda tava envolvida. Aí, eu peguei e falei 
mesmo, falei pra eles: “Se tivesse dito alguma coisa pra 
vocês, vocês teriam entrado na minha casa e revirado 
tudo igual fi zeram da outra vez”. Porque foram os mes-
mos que me pegaram da outra vez. Sendo que eles me 
viram na rua e vieram assim pra me abordar. Não tinha 
sido nada. Eles que inventaram que a bola de cristal fa-
lou, mas era mentira.

Sobre o medo

Aqui dentro até que não tenho medo deles [policiais], 
mas fora sim. Não só por eu ter sido envolvida com algu-
ma coisa, mas porque até pessoas que nunca foram en-
volvidas com nada estão morrendo pela mão deles. Não 
só de comunidades. Pessoas que tu vê no jornal, pessoas 
que sempre tiveram estudo, alguma coisa assim, de clas-
se média alta que estão morrendo por policiais, em blitz 
que eles fazem. Tenho medo deles na rua, fora da favela, 
mas aqui dentro não.

Ainda tem muitos lugares da cidade que eu não vou. 
Eu sempre fui de sair, curtir show essas coisas assim em 
locais públicos. Eu sempre gostei de ir. Mas em outras 
comunidades, fi car andando à toa, eu nunca gostei e ain-
da não gosto. Os locais que eu freqüentava, eu continuo 
freqüentando, mas outros diferentes, não. Outras comu-
nidades eu não curtia e não curto. Eu não gosto muito de 
baile funk e nunca gostei de ir pra outra área, outra co-
munidade. Sempre gostei de ir pra casa de shows. Nunca 
gostei de fi car na favela dos outros, não. Já fui algumas 
vezes a trabalho, mas também resolvia e vinha logo em-
bora; não fi cava de tatatá [conversa].

Presente

Hoje em dia, do tráfico, eu não tenho mais nada, só 
lembrança mesmo. Porque tudo que eu tinha conse-
guido, que eu tinha comprado, eu perdi. Outras coisas 
tive que vender pra pagar o dinheiro que mandaram 
pra me soltar, quer dizer, ou perdi através do roubo ou 
tive que vender. Não sinto saudade dessa vida. Sauda-
de não. Às vezes, a gente pára e fica lembrando coisas 
assim, que aconteciam e que eram legais, que a gente 
zoava, a gente saía. Umas coisas legais. Mas não que 
eu sinta saudades, não. Não penso em voltar. Em vol-
tar, nem quero pensar.94

Lugar, família e escola como pontos âncoras 
de identidade

Nasci no Rio. Tenho vinte e cinco anos, sou casado e 
tenho um fi lho. Concluí o segundo grau em 2003, mas 
depois fi quei sem estudar. Tentei o vestibular ano passa-
do. Foi uma experiência interessante, até porque avaliei 
uma série de difi culdades; mas tentei pelo menos. Agora 
estou me preparando para um novo vestibular. 

Conhecimento e infl uência no cotidiano

Dentro da minha casa, eu tive uma infl uência muito 
grande dos meus tios com relação às drogas e ao tráfi co, 
e também pelas pessoas que freqüentavam a minha casa. 
Ela vivia cheia de bandidos. Minha tia vendia roupas 
para eles também. Então, eles iam lá ou por causa dos 
meus tios ou para comprar roupa. Aquilo de alguma for-
ma foi me envolvendo. Mesmo com uma resistência por 
parte do meu pai, que sempre foi contra eu entrar nisso. 
Mas ele era um cara que colaborava também, guardava 
dinheiro para os caras, já foi matuto. Ele não era o me-
lhor exemplo para mim. Mas o seu fi lho, ele não queria 
que se envolvesse com isso. 

Contato com as drogas

Eu tive uma iniciação nas drogas muito novo. Tinha 
em torno de quatorze anos e fui infl uenciado por alguns 
amigos. Naquela época, os trafi cantes daquela área ti-

Vaguinho
25 anos 

nham uma resistência muito grande em relação a isso, 
não permitiam que menores freqüentassem a boca de 
fumo ou consumissem drogas. Eu lembro que a gente ia 
para o alto do morro, que é um ponto bem distante dos 
trafi cantes. Alguns mais velhos conseguiam a maconha 
com outras pessoas e a gente fazia o nosso cigarrinho e fu-
mava. Com o tempo, eu fui tendo mais autonomia em re-
lação à droga, já não dependia de mais ninguém. Quando 
eu tinha vontade, eu mesmo procurava a minha e fazia. 

A maconha

A única droga que consumia era a maconha. Eu tive 
muito acesso à cocaína, mas nunca usei, só misturada com 
maconha, que a gente chamava de baseado envenenado. 
Algum colega pode ter me mostrado, mas que eu me lem-
bre, não tive contato com outro tipo de substância, não. 
Álcool... Já tomei vários porres. Agora, cigarro, sempre tive 
resistência. Nunca gostei de cigarro. Uma das brigas que 
eu sempre tive com a minha mãe era por conta dela fumar 
e eu não era a favor, achava que me incomodava. Até hoje 
ainda não consegui aceitar o cigarro. Até mesmo quando 
a gente fumava maconha, o pessoal que fuma tinha cos-
tume de fazer balão. Balão é quando o baseado já não dá 
mais para pegar na mão, aí você emenda ele com cigarro. 
Nem isso eu gostava de fazer, só pelo fato de estar utili-
zando o cigarro. Atualmente consumo só álcool. Mesmo 
assim, esporadicamente. A maconha, eu já não consumo 
mais já tem bastante tempo; tem um ano e pouco.
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Entrada maior na Rede do Tráfi co

A partir do momento que eu comecei a usar droga 
com os amigos, a coisa foi se aprofundando e eu fui me 
afastando mais de casa. Comecei a freqüentar as emba-
lações. Um amigo me levava lá. Ali, eu participava dos 
trabalhos. Uma parte eu recebia em dinheiro, a outra re-
cebia em drogas - no caso, a cocaína. Aquela droga eu 
não usava, vendia ou trocava por alguma coisa. Depois, 
alguns amigos passaram a ser soldados do tráfi co. Aí foi 
onde eu comecei a ter contato íntimo, fi cava no plantão 
com um amigo, em especial, fazendo companhia para 
ele. Ao fi nal do plantão, ele me dava as armas e eu fi -
cava responsável de guardar e depois passar para ele de 
novo. Depois, passei a ter mais liberdade para ir na boca 
de fumo, ter mais contato. Às vezes, o chefe precisava de 
algum favor na rua, a gente que ia. Várias vezes fui com-
prar roupas para eles, ir no mercado para ajudar a mu-
lher dele. Às vezes tinha que arrumar um lugar pros caras 
dormir, ou quando tinha muito carregamento no morro e 
não tinha onde guardar, a gente dividia isso no morro.

As diferentes vivências

Em relação à família, eu tinha muito cuidado para 
meu pai não saber de nada. Às vezes, ele botava gente 
para fi car me vigiando, para saber se eu estava mesmo 
envolvido. Tinha futebol, época de torneio, os caras jo-
gando e a gente fazendo a segurança do campo. Tinha 

dia que eu fuçava com duas armas, uma pistola e um re-
vólver, pra, se a polícia chegasse, os caras terem tempo 
de saírem. Foi assim, fui progredindo: comecei no grupo 
usuário, passei para o grupo de embalações, depois já co-
mecei a tirar plantão junto com os caras, depois já tava 
guardando os bagulhos, indo na rua comprar as coisas 
pro amigo, depois já tava na boca vendo como é que tava 
o movimento, conferindo carga com os caras. A minha 
atuação foi basicamente esse tipo. Eu nunca fui vapor, eu 
nunca recebi carga pra vender, até porque não queria.

Situações de confl ito

Eu já participei de várias situações de risco, mas troca 
de tiros nunca participei. Teve situações em que eu es-
tava armado, mas não aconteceu. Porque, na época que 
participei da rede do tráfi co, as lideranças tinham uma 
política de não trocar tiros com a polícia. E, nessa épo-
ca, não tinha confronto com grupo rival, não tinha essa 
tensão como se tem hoje. Depois, eu testemunhei todas 
essas fases - confrontos com a polícia e com grupos rivais 
- mas eu já não tava mais, já não tinha o envolvimento 
que tinha tido antes.

Escolhas

Na época, eu não queria ser vapor, porque eu via que 
ele custava muito pra ganhar dinheiro e, às vezes, fazendo 

o que eu fazia ganhava mais do que um vapor trabalhan-
do. Eu ia na rua fazer um favor para o cara e ele me dava 
cinqüenta reais, e às vezes o vapor fi cava a noite toda na 
boca e não ganhava isso. Pra quê que eu ia querer ser um? 
O cara mandava eu ir lá na minha tia pegar um conjunto 
de moletom pra ele e ele me dava outro, não precisava 
nem comprar, o dinheiro que ele me dava eu guardava 
pra fazer outras coisas. O cara comprava um tênis, usava 
uma vez e me dava; se eu fosse vapor talvez não conse-
guisse comprar aquilo. Ia na embalação em outra favela, 
chegava lá o cara me dava uma rapa [porção de cocaína] 
igual ele dava para o gerente da boca. Quer dizer, eu ti-
nha prestígio, tinha respeito. As pessoas da comunidade 
que não eram envolvidas, pelo fato de saber que eu tava 
no sistema, tinham aquele respeito. Até os outros grupos 
da comunidade tinham respeito. Por isso, eu tinha muita 
clareza que não queria assumir a condição de trafi cante. 
Eu queria ser aquele cara que eles chamam de coca-cola, 
tá lá e não ta. Aquilo pra mim já bastava.

Circulação em outros territórios da Rede

A gente tava em outro morro. Tenho vários amigos 
lá, parentes também. A gente tava na boca lá, o cara que 
foi ex-namorado da minha irmã chegou na boca e veio 
falar comigo: “Pô, os caras estão precisando de uma con-
tenção pra descer o morro, tem uns alemão de baile que 
tão aí”. O morro é amigo de facção, mas de baile funk 

tinha rivalidade com os funkeiros. Os funkeiros das duas 
comunidades brigavam; os funkeiros de lá se sentiram 
afrontados. “Pô, os caras são alemão de baile e vêm aqui”. 
Eles não podiam fazer nada por causa do pacto de fac-
ção, mas ameaçaram pegar os caras de minha comuni-
dade na saída do morro. Eu não sabia de nada, falei: “Ô 
cumpadi, a gente não vai se meter nesse bagulho [nesse 
caso] não. Se quiser chama um helicóptero pra tirar os 
moleques do morro”. Pra quê que eu fui falar isso. Os ca-
ras tomaram ódio mortal de mim. Foi a única inimizade 
que eu criei no morro enquanto tava envolvido com os 
caras. Eles vieram confessar isso depois, quando come-
cei a me envolver com eles de novo. Disseram: “A gente 
tinha vontade de te matar. Se tu sai do morro junto com 
a gente, a gente não queria nem saber que tu era vaga-
bundo [do grupo]. A gente ia te estrangular ali e te deixar 
lá depenado. A gente não queria nem saber, porque tu 
tirou a maior onda com a gente lá”. Foi o único lance que, 
de alguma forma, eu me prevaleci da condição que tava 
e tentei prejudicar alguém. Mas sempre respeitei todo 
mundo, nunca tirei onda [desrespeitei] com morador. O 
pessoal lá falava, “Se tu quiser ter respeito tem que dar 
respeito. Tem que andar certo com todo mundo e todo 
mundo vai te respeitar. Tu não precisa ser marrento [ar-
rogante], não precisa tirar onda com ninguém porque 
assim tu não tem respeito, com isso só tem inimizade e 
no dia que tu precisar, o pessoal vai te sacanear”.
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 Sobre a violência e a impotência para agir

Ah, presenciei mortes e execuções. Nunca tive co-
ragem de participar em alguma, não. Graças a Deus, eu 
nunca tive a infelicidade de ser convocado e nunca tive 
vontade. Às vezes, você vive aquela coisa: “Não gosto de 
fulano e quero matar”. Mas nunca passei por essa situ-
ação. Mas presenciei, infelizmente, algumas. Às vezes, 
você sabia que o cara ia morrer e não podia fazer nada. 

Glamour e valores materiais

Eu sempre fui um cara muito discreto. Eu só me sen-
tia a vontade quando eu tava junto dos caras. Quando eu 
tava distante, nunca me utilizei da condição para me pre-
valecer. Sempre tive muitas namoradas na comunidade. 
Eu acredito que não era por causa da minha condição, 
até porque não andava armado. É claro que algumas pes-
soas se prevaleciam disso para ter mais assédio das mu-
lheres. Eu tinha minhas namoradinhas, arrumava muita 
mulher em outras comunidades. Mas o que eu gostava 
mesmo era da sensação de prestígio que eu tinha. Os ca-
ras estavam sempre me dando um agrado. Eu ia pro bai-
le com o maior cordãozão de prata, todo mundo fi cava 
olhando. Eu tinha cerca de dezesseis pares de tênis. Todo 
mês eu tava com um tênis novo, uma roupa nova. Às ve-
zes, era mais prazeroso eu estar com uma roupa nova do 
que estar com uma mulher diferente. A questão material 
era a que mais pesava nesse período.

Crianças na Rede do Tráfi co

Acho que o ingresso de crianças no tráfi co é muito 
motivado pelos valores materiais. Uma criança pobre 
que nunca pode ter um tênis novo, nunca pode usar uma 
roupa de marca, isso motiva e atrai algumas crianças a 
se associarem ao tráfi co. Um outro motivo é a falta de 
oportunidade, a falta de apoio da família. Esses são os 
principais motivos que eu considero levar uma criança a 
se associar ao tráfi co.

Eu acho que pra motivar essa criança a sair do tráfi co 
tem que começar pela família, eu tiro isso pelo meu exem-
plo. A relação com a família vai infl uenciar diretamente na 
mudança de comportamento dessa criança. E, de alguma 
forma, tentar atender aqueles valores que ele via no tráfi -
co; tentar suprir, de alguma forma, aquelas necessidades 
que ele atendia enquanto ele tava no tráfi co. Se o cara que-
ria uma roupa nova e ele conseguiu isso através do tráfi -
co, tem que tentar motivar ele pra que consiga esses bens 
materiais fora, incentivando o trabalho, a reintegração fa-
miliar, incentivando os valores da família. Acho que esse 
seria um dos caminhos para tentar motivá-lo a sair.

Contradições na caminhada para a Rede do 
Tráfi co 

Eu encarei essa minha fase como uma experiência 
que eu tinha que viver e, depois, aquilo tinha que passar 

na minha vida e eu continuar vivendo. Eu tenho exem-
plos na minha vida que não deveriam ser seguidos. Tive 
três tios que foram assassinados. Eles eram trafi cantes. Eu 
não queria ter um fi m como eles tiveram. Teve um que eu 
quase presenciei a morte dele. Então, aquilo impactou a 
minha memória. Eu tinha vários motivos pra não me en-
volver com aquilo. E hoje, é triste ver dois de meus irmãos 
que estão vivendo a mesma situação e não conseguiram 
despertar pra isso. Tem que ter um determinado cuidado 
com a vida. Uma coisa que preservou muito a minha vida 
foi o medo. Eu sempre tinha medo pra alguma coisa, eu 
nunca achava que eu era o fodão. Isso preservou muito 
a minha vida. Se eu cismasse com alguma coisa, eu não 
fazia. Se eu fosse pra algum lugar que eu não tivesse con-
fi ança, eu não ia. Há pessoas que não têm essa sensibili-
dade, acham que tá tranqüilo pra tudo. A única vez que 
eu não tive medo foi onde eu quebrei minha cara.

A racionalidade na vida doida

Eu me considerava um usuário sob controle. Eu 
nunca vendi nada da minha casa pra comprar bagulho, 
eu nunca deixei de comprar alguma coisa pra mim pra 
comprar drogas. Claro, toda vez que eu tinha dinheiro, 
eu separava uma parte pra comprar maconha pra fumar. 
Mas o fato de ter sido preso fez com eu tomasse ainda 
mais cuidado em relação a minha conduta e foi a par-
tir daí que eu acabei me motivando a usar com menos 

freqüência, escolher melhor o lugar onde eu ia utilizar, 
as pessoas com quem eu tava participando. Eu já tinha 
medo de algumas coisas, passei a ter mais medo de ou-
tras coisas. Pra mim, foi uma experiência que contribuiu 
muito pra minha recuperação.

A naturalização da vida na Rede e a crise 
maior

Teve época que eu andei aprontando, que eu ia de 
bicicleta de uma comunidade pra outra, vinha com 
trinta, cinqüenta trouxas de maconha dentro da bolsa, 
na mochila, de bicicleta, e achava aquilo super natural. 
Não imaginava que um dia a polícia fosse me parar, me 
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achar com aquilo tudo e pegar uma cadeia ferrada. Eu 
nunca me toquei pra aquilo. Graças a Deus, que quando 
aconteceu, eu não tava com tanta quantidade de drogas 
que pudesse me deixar quatro anos ou mais preso. Mas 
aconteceu por uma infantilidade terrível. Eu fui lá, eu e 
mais dois amigos, que já tavam acostumados a fazer esse 
trajeto comigo, a favela tava lombrada [ocupada], mas 
a gente já conhecia tudo lá, sabia onde comprar. Entra-
mos, fomos comprar onde o cara tava vendendo ento-
cadinho [escondido]. Como a favela tava com polícia, a 
gente não pôde comprar muita coisa. Compramos oito 
trouxas de maconha. A gente queria fumar, mas não po-
dia fumar na favela, então saímos pra fumar fora. E a 
gente tava indo pra uma festa. Todo mundo esperando 
a gente chegar pra começar a festa. A gente tava levando 
a droga pra consumir lá. E o mais velho do grupo, em 
vez de orientar o grupo até a festa, não. “Vamos arrumar 
um lugar pra fumar, pra gente chegar doidão na festa e 
a gente já chegar zoando todo mundo”. Fomos pra um 
lugar que a gente já tava acostumado a utilizar como 
ponto de encontro pra consumir a droga. Só que o lu-
gar já tava vendido [denunciado à polícia] e a gente não 
sabia. Chegamos lá, nos organizamos, apertei o baseado. 
Lá, já tinha um outro grupo fumando. Quando eu acabei 
de apertar e acendi a maconha, a polícia chegou. “Não 
adianta, perdeu”. Fiquei sem ação. Ocorreu aquela situ-
ação toda, a polícia achou a droga. Eu fui pra delegacia, 

dois colegas eram menores. Eu assinei um 12, assinei um 
14, assinei formação de quadrilha. Quer dizer, assinei um 
listão de artigos. No Código Penal, 12 é tráfi co de drogas 
e formação de quadrilha; 14 é aliciamento de menor. Eu 
tava acompanhado de dois menores. Isso somado daria 
no mínimo nove anos de cadeia. Só que eu tive muita 
sorte porque o procedimento prisional teve vários pon-
tos falhos. Os policiais e o próprio escrivão não seguiram 
a conduta real do ato da prisão, o que permitiu que ela 
fosse aliviada pra mim. Eu depois saí do 12 e caí para 
o 16: usuário. Cada um dos menores também respon-
deram como usuários. Então, não teve aliciamento, eles 
sabiam o que tavam fazendo; não foram conduzidos pela 
minha pessoa. Isso facilitou, e depois de fi car uma sema-
na detido na DP, eu fui responder em liberdade. Fui a jul-
gamento e fui condenado a dois anos, a prestar serviços 
comunitários e todo mês ir lá prestar esclarecimentos do 
que eu tava fazendo. E também fui encaminhado pra um 
conselho de recuperação de drogados. Particularmente, 
eu não freqüentei, porque eu achava que ia fi car maluco.

Cadeia: arranjos, solidariedade e depressão

Eu tinha dezenove anos quando fui preso. Não sei di-
zer se foi uma experiência boa. Acho que ninguém quer 
ser preso, mas pra mim valeu pra caramba. Pelo pouco 
tempo que eu fi quei lá, você aprende a respeitar muito 
as limitações das pessoas. Cheguei lá, encontrei várias 

pessoas que eu conhecia. Isso facilitou a minha estadia. 
Encontrei amigo que estudou comigo, gente da comuni-
dade. O pessoal chegou: “Pô, e aí, o quê que houve? O que 
aconteceu? Toma um lençol aí pra não dormir no chão. 
Tá com fome? Toma um biscoito. Toma uma água. Fica 
tranqüilo, o que tu precisar a gente vai te adiantar. Não 
fi ca estressado, o ritmo aqui é pesado mesmo, mas os 
amigos aqui vão te adiantar, fi ca tranqüilo”. Isso, de certa 
forma, me confortou bastante: encontrar gente conheci-
da, gente que tava a fi m de me ajudar. Mas, por outro lado, 
eu presenciei um estado de depressão muito grande das 
pessoas que estavam ali. Até meu também. Eu fi quei mui-
to deprimido. Uma pessoa perde o direito de liberdade 
de uma hora pra outra... Aquilo ali pra mim foi muito de-
primente. Eu falei: “Cara, nunca mais eu vou querer fazer 
isso, nunca mais eu vou querer voltar aqui, não quero”. 

Ali dentro, tem várias experiências. Tinha um coroa 
de setenta e seis anos na mesma cela onde eu tava, o co-
roa de cabelos brancos. Ele era engraçado. Todo dia ele 
contava uma história, uma piada, contava uma história 
da vida dele. Na mesma cela, tinha um colega que foi 
preso assaltando banco. Quer dizer, várias experiências. 
Tinha um colega que já tava super deprimido, vivia to-
mando remédio pra dormir, porque dormindo ele con-
fortava mais aquele sofrimento de estar preso.

Sobre a postura da polícia

Desde o momento da prisão até a minha entrada na 
delegacia, eu não fui agredido de nenhuma forma. Claro 
que você sai de uma dessa psicologicamente muito abala-
do, mas, fi sicamente, não houve nenhum tipo de agressão. 
Teve um rapaz que foi preso comigo que andou tomando 
uns tapas lá, porque de noite ele fi cou muito nervoso e 
começou a gritar dentro da cela, e gritava para o carcerei-
ro que queria falar com a mãe dele, pois não tinha ainda 
conseguido falar com ela. Ele tava fi cando muito nervoso, 
e, então, o carcereiro entrou na cela e deu umas tapas nele 
pra calar a boca. Aquilo ali me chocou bastante. Então, 
disse: “Vou fi car na minha, não vou falar nada, pra tam-
bém não entrar na porrada”. Mas desde o momento em 
que eu entrei e saí não teve nenhum tipo de agressão.

Sobre a condição de lixo humano

Quando a gente entra lá, tem uma cela que eles cha-
mam de cela de triagem. É uma gaiola que tem lá até ver 
pra onde o cara vai e também era o mesmo lugar onde o 
pessoal recolhe todo lixo da cadeia. A gente fi cou lá, uma 
lixeira mesmo. A minha primeira noite na cadeia foi ali. 
Essa cela fi ca de frente para o sete, é um cubículo onde ti-
nha gente dormindo engaiolado. Estavam dormindo no 
que a gente chama de valete, dormindo valetado, que é 
um de cabeça pra cima, outro de cabeça pra baixo. Nessa 
cela, na época, acho que tinham trinta e três detentos lá. 
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Foi onde eu fi quei, onde o pessoal me ajudou, me deu 
lençol, me deu comida, me deu água. Só que minha famí-
lia rapidamente organizou algumas coisas pra mim. Foi 
lá, me ajudou, conversou com o carcereiro e conseguiu 
uma cela que eles chamam lá de especial. Você paga cin-
qüenta reais por semana e fi cava lá. Tua família podia le-
var colchão, podia levar televisão, ventilador. È o que eles 
chamam de suíte na cadeia. Os outros rapazes que foram 
presos comigo foram divididos em outras galerias, mas 
tinha lá cela super lotada. 

Coisas que valem na cadeia

As pessoas lá, por um lado, tem muito corporativismo 
entre elas. Quando você é um cara que colabora com o 
trabalho dentro da cadeia, tem algumas facilidades. Agora, 
tem pessoa que é difícil se envolver, até mesmo para cum-
primentar. E, lá dentro, se faz questão por qualquer coisa. 
Uma vez, de madrugada, eu presenciei uma discussão por 
causa de uma geléia que havia sumido. Geléia é um doce 
que vem junto com a comida. Esse tipo de material dentro 
da cadeia vale como dinheiro. Você troca pão por cigarro, 
geléia por dois cigarros. Então, eles fazem questão. 

Sobre os horários

Eu tive difi culdade de adaptação, porque como todo 
mundo lá se dopava com remédio, eu tinha um fuso horá-
rio diferente deles. Eu estava acostumado a fi car acordado 

durante o dia para dormir a noite e lá era diferente, eles dor-
miam de dia e de madrugada tava todo mundo conversan-
do, discutindo. Quando eu estava no meu sono tranqüilo, eu 
acordava com os cara brigando por causa de geléia ou por 
causa de uma carta que tinha sumido. Esse tipo de coisa pro-
voca muito estresse para eles. Acho até natural. O cara tá ali, 
já tem uma série de condições que ele tem que se adaptar e 
ainda tomam os poucos recursos que eles têm. Isso provoca 
realmente um desgaste muito grande. 

Hoje em dia

Freqüento a Igreja Católica semanalmente. Faço algu-
mas atividades dentro da Igreja, faço parte de um grupo. 
Hoje, não tenho um envolvimento muito íntimo com a 
Rede do Tráfi co. As pessoas que estão lá são pessoas que 
eu conheço. Algumas são pessoas que foram criadas junto 
comigo, outras são pessoas estranhas ou pessoas da co-
munidade que você nunca teve nenhum tipo de relacio-
namento. Isso é muito comum lá. Tu sabe que o cara é do 
morro, é nascido e criado lá, mas você nunca teve nenhum 
contato com ele. A comunidade é imensa. A minha relação 
é muito superfi cial. Se tiver no caminho e me cumprimen-
tar, eu cumprimento. Eu não procuro ter um envolvimen-
to muito aprofundado com eles porque tudo é iniciação. 
Se você permitir uma abertura pra que eles possam chegar 
até você, você acaba se envolvendo com questões que não 
te interessam e a partir daí fi ca difícil desfazer esse elo. É 

uma relação de troca; uma vez ele pediu e você cedeu, a 
tendência é crescer. Evito muito esse contato.

Hoje, a pessoa da família que tá mais associada ao 
tráfi co e que até já teve envolvimento pessoal é a minha 
irmã. Ela tem uma participação de colaboração com os 
trafi cantes. Ela já se relacionou com algumas pessoas do 
tráfi co. O último namorado dela era gerente geral, toma-
va conta de todas as bocas de fumo e foi assassinado pela 
polícia. Depois dele, parece que ela já teve com outras 
pessoas do movimento. Atualmente, ela é a pessoa que 
tem um contato mais íntimo com o tráfi co local. Hoje, 
ela mora na casa de uma amiga que também é mulher de 
um trafi cante. Quer dizer, ela continua ainda tendo um 
relacionamento muito próximo com o tráfi co. 

Acabei esquecendo meu irmão. Tenho um irmão 
por parte de pai. Ele também é colaborador do tráfi co 
na comunidade. Ele tira plantão lá. Quer dizer, ele é um 
soldado do tráfi co lá hoje. É lamentável; eu, particular-
mente, tenho que confessar. Eu vivi tudo isso que eles 
tão vivendo hoje, eu tive essa experiência. Mas eu vi na 
minha família uma fortaleza muito grande, porque eles 
sempre me deram amparo pra tudo, como deram pra 
minha irmã. Meu irmão não, porque ele veio de outro 
casamento, de outro relacionamento. Ele não teve tanta 
assistência como eu e a minha irmã tivemos. Por outro 
lado, a família da mãe dele é uma família estruturada, 
tem tudo dentro de casa. Ele é uma pessoa que não tinha 
que tá envolvida com isso, entendeu? 
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Sobre os vínculos locais e escolares

Tenho vinte e oito anos, sou solteira e tenho três fi -
lhos: de quatorze, dez e seis anos. Nasci aqui no Rio. Eu 
sou nascida e criada aqui na comunidade, nunca morei 
em outro lugar. Atualmente não trabalho. Estudei até a 
5ª série. Passei, mas não concluí, porque fi z outras coisas 
que não me davam tempo de estudar. Eu me envolvi com 
algumas coisas que me fi zeram desgostar da escola. O 
que eu mais gostava na escola era das minhas amizades, 
até mesmo dos professores; não tenho o que reclamar 
deles. Estudei em três colégios aqui e depois eu estudei 
em outro fora – meu último colégio. O que eu achava 
ruim na escola era a professora nos prender muito, o ex-
cesso de disciplina. Queriam regular muito a nossa esta-
dia. Aí eu decidi não voltar mais à escola. Eu me envolvi 
com algumas coisas e a escola fi cou para trás. Fiquei sem 
estudar durante esse tempo todo. Mas tenho muita von-
tade de voltar a estudar.

As drogas: proximidade e distância

Já tive experiências com drogas. Com haxixe, maco-
nha, até mesmo cocaína. Era adrenalina pura. Eu gostava 
de usar principalmente a maconha que me deixava feliz 
em momentos de tristeza. A gente fi cava assim bem louca 
mesmo. Tudo estava bom e depois que passava a onda, vol-

tava tudo para o mesmo lugar: tudo fi cava ruim de novo. 
Há dois anos e seis meses que eu não sei o que é usar uma 
droga e nunca senti falta, não. Eu fazia raramente, quando 
eu estava com os amigos. Depois que eu parei, nunca mais 
senti vontade de usar nenhum tipo de droga. Nunca bebi. 
Nunca tive vício de nada. Eu fazia por esporte.

Os homens na vida

Marido... Eu tive uns quinze. Marido mesmo, desde 
quando eu comecei a namorar, antes de ser assim. Era 
virgem ainda, me envolvi com uma pessoa que foi o meu 
primeiro. Já era trafi cante, aí não deu certo. Aí me envol-
vi com outro trafi cante, aí não deu certo. Me envolvi com 
outro e fui me envolvendo... Mas namorar mesmo, já 
namorei muitos trafi cantes. Muitos trafi cantes podero-
sos, que eu conheci no Rio de Janeiro, no Brasil, fora do 
Brasil. Já fui apaixonada por alguns. Hoje, eu tenho um 
marido. Também já fui envolvida com pessoas - assim, 
pessoas bem sucedidas, bem estabelecidas: estudantes, 
universitários, pagodeiros, jogador. Inclusive, eu tenho 
uma fi lha que é fi lha de um jogador que está em Portu-
gal. Eu tenho uma outra fi lha que é fi lha de um contador, 
fez faculdade, ele era universitário. E tenho também uma 
fi lha que foi do meu primeiro relacionamento, que é fi lha 
de um ex-trafi cante morto. 

Érika, ex-gerente
 

A Rede do Tráfi co e suas recompensas

Eu me envolvi no tráfi co muito cedo. Então, eu fi z 
muita amizade, até com pessoas que nem existem mais. 
Tive um nível superior no tráfi co, que foi ser gerente de 
uma boca de fumo. Mas, no decorrer do tempo, fui ven-
do a vida diferente. Eu já sentia vontade de sair há muito 
tempo, mas eu não tinha chance. Eu nunca trabalhei, não 
gostava de trabalhar. A vida aparentemente era muito fá-
cil. Mas quem conhece sabe que não é. Mesmo assim, 
continuei. Fui indo, fui arrumando muito dinheiro. Cada 
vez que eu pensava em sair, eu lucrava mais ainda. Aqui-
lo, então, foi me prendendo. 

O início na Rede 

Fiquei trabalhando no tráfi co quase quatorze anos. 
Eu me envolvi mesmo quando eu tinha doze anos. Com 
quatorze anos eu fui mãe e continuei. Só tem dois anos 
que eu saí da boca. Primeiro, eu comecei assim, sendo 
namorada de trafi cante. Em seguida eu comecei a guar-
dar dinheiro. Depois, o cargo foi aumentando. Conheci 
um rapaz que me deu o cargo chamado matuta. Aí eu 
comecei a vender drogas, exportar. Na exportação, eu 
levava para um montão de cidades, vendia drogas e co-
mecei a vender armas de fogo também - fuzil, pistola. 
Aí, em seguida, eu comecei a arrumar contatos com o 
pessoal de onde eu moro e de outras favelas, porque são 

mais de trinta favelas. Dali em diante, eu conheci muitos 
homens poderosos no tráfi co e comecei a pegar amizade. 
Com vinte e cinco anos, eu ganhei um preço de cocaína 
dentro da minha comunidade, que eu exerci por quatro 
anos. Fiquei sendo gerente de uma boca de fumo. tive 
vários empregados ao meu dispor. E o último cargo que 
eu tive foi esse mesmo, de gerente de uma boca de fumo. 
Eu abri mão dele tem uns dois anos. 

As crianças na Rede 

As crianças começam geralmente com os trafi cantes. 
“Compra isso, compra aquilo, faz um bonde”. Elas come-
çam a fazer adiantos. Aí, daqui a pouco, o trafi cante vai 
tomar um banho e diz: “Pô, segura aqui o meu fuzil”. Aí, 
o trafi cante vai namorar: “Ah, segura aqui minha bolsa”. 
Aí, começa a envolver as crianças e elas começam a fi car 
periculosas também; e é quando elas dão iniciativa ao 
tráfi co. Depois dos adiantos, geralmente, elas entram na 
função de olheiro ou vapor. A partir do momento em que 
eles colocam essas crianças para participarem do tráfi co é 
porque as crianças já estão bem sucedidas. Tem casos em 
que as crianças entram ganhando só drogas e até mes-
mo lanches. Sem ganhar dinheiro. A partir do momento 
que elas exercem a função de vapor é quando elas passam 
uma carga e tiram lucro daquela carga que elas passam. O 
que mais morre é menor, dezoito, dezessete anos.
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Lugar de criança é....

Olha só, de coração, a minha opinião é que eu acho 
que a criança de doze a dezoito anos ela tem que estu-
dar, ela tem que viver. Eu me arrependo amargamente de 
ter entrado no tráfi co muito cedo, e muita coisa que eu 
poderia aproveitar, eu não aproveitei. Eu tive fi lho cedo, 
eu não curti nada da minha vida. A minha adolescência 
foi embora todinha e o trafi cante, ele morre; é raro ele 
sobreviver. Ele entra com doze anos e com quinze morre, 
com vinte e cinco anos morre. Tanto a mulher como o 
homem. É um período de vida muito curto. Se eles de-
rem a sorte que eu dei de ter vivido durante quinze anos 
no tráfi co e ter conseguido sair intacta, é muito bom, é 
muito importante. Sendo que, hoje em dia, eu acho que 
é muito difícil, é raro o trafi cante conseguir entrar no 
tráfi co com quinze anos e viver até os vinte.

O poder na e da Rede

Bom, meu último trabalho, ele fazia com que eu fosse 
uma líder, né? Tinham quatro pessoas que trabalhavam 
comigo: um gerente, um gerente geral, um embalador e 
o outro era vapor. O que acontece: eles trabalhavam pra 
mim em funções diferentes e durante esse tempo todo 
eu era a líder, no caso, eu que mandava e desmandava; o 
que tivesse de errado, eu que tinha que consertar. Eu era 
uma pessoa muito rigorosa no meu trabalho. Nós que vi-
vemos nessa vida, a gente não pode estar a todo momen-

to sorrindo. A gente tem que ter uma certa privacidade, 
um certo respeito e eu achava legal assim. 

As contradições do ato de consumir

Hoje em dia, venho pensando diferente, eu quero me 
afastar de tudo, que é pra mim não sentir desejo de voltar. 
Toda semana eu pegava dois mil reais e ia pro shopping 
gastar com roupa. Eu gostava de andar com muitas jóias. 
Eu tinha carros, eu conseguia subornar muitas pessoas, 
muitos policiais. Era uma coisa muito especial, entendeu, 
pra quem não sabe. Mas, ao mesmo tempo, era uma coi-
sa muito inferior. Não tinha liberdade, eu não podia sair. 
Não podia curtir as coisas que eu gosto, cinema, teatro, 
assim, casas de show. Tinha que viver isolada na comuni-
dade. Então, eu tinha poder, tinha tudo, mas, ao mesmo 
tempo, eu não tinha nada, porque eu não tinha uma pri-
vacidade, uma liberdade.

A hierarquia na Rede

Existem várias opções no tráfi co, existem várias fun-
ções: a função de olheiro, a função de vapor, a função de 
cargueiro. Porque o cargueiro não é igual o vapor: o car-
gueiro é aquele que transporta a carga de uma boca para 
outra; o vapor é aquele que vende a carga num lugar só, 
que fi ca paralisado ali, vendendo. E o gerente do preço, o 
gerente-geral, o frente da favela, isso tudo é diferente.

Sobre a dinâmica da Rede cotidiana

O frente da favela, ele é contratado para mandar 
no gerente-geral e nos outros abaixo. É ele que resolve 
quando o dono da favela não se encontra, o líder mesmo. 
No caso, aqui na nossa comunidade, a gente tem vários 
gerentes. Nós temos gerentes-gerais e temos o frente 
da favela e temos o dono da favela, que está ausente e o 
frente toma conta. Vamos dizer que seja assim. Quando 
o dono não está ele responde pelo dono. Como eu falei, 
tem cargueiro, vapor, tem soldado, olheiro, vigia, fogue-
teiro. O olheiro é diferente do fogueteiro. O olheiro avisa 
o fogueteiro, muitas das vezes. Alguém vai avisar para 
o fogueteiro que está vindo a polícia e ele vai soltar os 
fogos. Tem a produção, que é a endolação mesmo. 

A polícia na Rede

E tem o contato. É aquela pessoa que, quando vai um 
trafi cante preso, ele desenrola [negocia] a liberdade do 
trafi cante. Geralmente, são pessoas não envolvidas no 
tráfi co, mas que recebem como se fosse um funcionário. 
Geralmente, o contato é usado no momento em que a 
pessoa foi pega e vai ter uma conversação, vai ter uma 
negociação sem advogado presente. Quando os policiais 
pedem dinheiro, eles abordam a pessoa e pedem dinhei-
ro. O que acontece? O contato entra em cena para poder 
negociar a liberdade da pessoa. Quando é preso mesmo, 

vai para “dura”, para a cadeia, o advogado age. Eu acho 
que aqui nessa comunidade tem dois ou três advogados. 
Tem comunidades que tem até dez advogados, cinco, 
sete, depende do padrão fi nanceiro da comunidade.

As duras da polícia

Nunca sofri nenhum castigo, não - assim de trabalhar 
com o tráfi co, não. Fui presa pela polícia cinco vezes, mas 
não fi quei detida. Fui presa com umas cápsulas de fuzil, 
aí eu perdi cinco mil. Depois, fui presa em outro lugar, 
mas os policiais sabiam quem eu era, então perdi mais 
cinco mil. Depois, fui presa na comunidade. Nas duas 
vezes, perdi dez mil, porque os policiais também sabiam 
quem eu era. E, na última, eu perdi seis mil - meus ami-
gos fi zeram uma vaquinha e deram pra me soltar.

Horror à polícia

Bom, a polícia trabalha de uma maneira sórdida. Às 
vezes, a gente cria uma certa revolta dentro de nós por-
que, muitas das vezes, a gente vê uma pessoa que não 
tem nada a ver com o tráfi co e a polícia esculacha, bate, 
espanca, e quando é o trafi cante mesmo, deixa passar ba-
tido. A polícia age de maneira brutal, de maneira covar-
de; ela trabalha covardemente na comunidade. Geral-
mente, quando roda um trafi cante da comunidade aqui, 
eles vendem para outro comando, de outra comunidade. 
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As pessoas que estão envolvidas no tráfi co e são pegas, 
elas estão sempre com medo de uma surpresa, com 
medo de serem vendidas. Os polícia são umas pessoas 
que não tem nenhum tipo de personalidade; são pessoas 
sem escrúpulos, sem caráter.

O temor da polícia

Só apanhei da polícia quando eu fui presa na comu-
nidade. Também já perdi outras coisas pra polícia: tele-
visão, som, ouro, - essa coisas -, telefone celular. Quando 
eles vinham - assim, à minha procura - eles já sabiam 
qual a função que eu exercia, e por temer a eles, ter medo 
deles, eu tinha que dar. 

Perdas na vida

Até que uma época, eu perdi um amigo meu, o que 
me colocou no tráfi co. Isso me deixou muito triste; mui-
to frustrada e ao mesmo tempo muito triste. Aí, falei que 
ia sair e não saí. Continuei e aí, no decorrer do tempo, 
perdi um outro amigo. Em seguida, perdi mais um ami-
go. Eram pessoas que me faziam fi car ligada ao tráfi co. 
Se hoje em dia essas pessoas estivessem vivas, com certe-
za eu não estaria trabalhando, eu estaria no tráfi co com 
uma condição melhor do que a que eu tinha. Se essas 
pessoas estivessem vivas, eu seria até dona de uma coisa 

minha mesmo, entendeu? Aí, foi necessário eu perder es-
sas pessoas para eu poder dar valor à vida, à honestidade, 
à vida do trabalhador. 

A ilusão do sonho de viver

Bom, o trafi cante, o sonho dele é um sonho iludido, é 
um sonho de ilusão, porque a vida do trafi cante é muito 
perigosa. Ele está vivo, cheio de sonhos. Até mesmo de ter 
um fi lho; e amanhã morre e o sonho não é realizado. Eu 
tive amigos que fi zeram planos, as esposas fi caram grá-
vidas e antes dos fi lhos nascerem eles morreram. Então, 
eu acho que o dia de amanhã não pertence ao trafi cante, 
não pertence ao ser humano, ao polícia, ao deputado, ao 
governo, ao Presidente. Ele pertence a Deus. E Deus dá a 
chance para o trafi cante se regenerar, para se consertar. 
Sendo que, poxa, se Deus está te dando uma oportuni-
dade de sair de uma vida do crime vivo e com liberdade, 
e você não aproveita, eu acho que você quer pagar para 
ver, e quer pagar da maneira mais difícil que existe.

Parei porque ....

Eu parei porque a vida foi me trazendo coisas que 
fi zeram eu me decepcionar muito. Fui perdendo muitos 
amigos. As pessoas mais ligadas a mim morreram. Aí, eu 
senti um certo medo, o receio de continuar. Procurei sair, 
aquilo foi me desiludindo. 

A última grande perda

E teve a época na qual eu perdi o último amigo que 
me prendia nisso. Aquilo ali me deixou muito amargura-
da, muito triste. Aí, eu chamei o rapaz que hoje é o líder 
do tráfi co aqui na comunidade e falei pra ele que eu não 
queria mais, que eu queria que quitasse as dívidas e eu 
queria sair tranqüila. Queria ter o direito de ir e vir, que-
ria ter o direito de criar a minha família - minhas fi lhas 
no caso -, de morar na comunidade onde eu nasci e me 
criei sem problema com ninguém, sem constrangimen-
to. Ele permitiu e hoje nós somos amigos e não temos 
envolvimento um com o outro. Eu respeito ele como ele 
tem que ser respeitado, como homem; ele me respeita 
como mulher. Nunca me cobrou nada, entendeu? E eu 
estou vivendo sem problema com ninguém na minha 
comunidade. Até mesmo porque, antes dele chegar na 
comunidade, eu já estava. Ele sabe a minha conduta, a 
minha consideração. Nunca rolou nada não.

Hoje em dia, olhando para trás

Resido no mesmo lugar. Saí do tráfi co sem problema 
com ninguém. E vivo a minha vida normalmente, crian-
do meus fi lhos. Eu fui uma pessoa que teve uma boa 
gestão na favela e continuo bem. Todo mundo gosta de 
mim. Saí, mas sou da mesma forma. Eu ainda sou uma 
pessoa muito popular. Eu mudei o meu hábito de ser en-
volvida, mas o meu jeito de ser continua o mesmo.

Sobre o que vale 

Bom, valer a pena mesmo sair do tráfi co, em termos 
fi nanceiros, eu acho que não valeu, porque eu gosto mui-
to de gastar, gosto muito de ter dinheiro em mãos, sou 
uma pessoa muito ambiciosa pelas minhas coisas. Mas, 
assim, no signifi cado de valer ou não valer, valeu porque 
eu tenho a minha liberdade, eu tenho o direito de ir e 
vir pra qualquer lugar, eu passei a viver depois de tantos 
anos. Agora eu respiro, agora tô vivendo uma vida tran-
qüila. Até mesmo acordar cedo pra procurar emprego ou 
pra procurar um curso. 

A saudade está presente

Às vezes, eu até sinto saudade - não do que eu vivi - das 
pessoas que eu conheci. Porque hoje, eu me encontro iso-
lada dessas pessoas, entendeu? Eu procuro não estar nem 
próxima, nem perto, porque as coisas ruins elas sempre se 
aproximam no momento que a gente está precisando; e 
se eu não conseguir me controlar, pode surgir uma nova 
oportunidade, uma chance de eu retornar para essa vida. 

O sentido da liberdade

É muito importante a gente acordar e não ser per-
seguida, como eu era perseguida por quadrilhas rivais, 
por policiais. Eu não podia dormir num lugar só, cada 
dia eu tinha que dormir num lugar. Minha vida era mui-
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rio, também envolvido. Foi preso por assalto. Envolvido 
também no tráfi co. Ele está preso há sete meses, e a gente 
se dá super bem porque ele confi a, ele acredita que um 
dia a vida dele também vai ter um rumo igual a minha. 
Ele, antes de ser preso, estava procurando trabalho, mas 
não conseguiu e aí se desesperou, foi fazer um assalto. 
Uma saída de banco. Foi preso e depois de dois meses 
chegou uma carta do Ministério do Trabalho convocan-
do ele para o “Primeiro Emprego”, porque eles gostaram 
do currículo dele. Mas, fazer o quê? Depois que ele foi 
preso, em dois meses veio a carta. Então, muitas vezes, 
eles entram nisso por falta de oportunidade. 

E a família na caminhada?

Meus pais me recriminavam muito. Amo muito mi-
nha mãe, mas o amor da minha vida mesmo é o meu 
pai. Ele é uma pessoa muito especial. Fez de tudo para 
me ajudar. Todas as vezes que eu ia presa, ele ia, dormia, 
esperava eu sair. Quando eu estava doente, cuidava de 
mim. Cuidava dos meus fi lhos quando eu precisava. Ele 
é uma pessoa maravilhosa. Nunca me discriminou por 
eu estar no tráfi co. Mesmo sem ele pedir, eu o ajudava 
muito, pois sou de uma família muito carente. Vejo meus 
irmãos, que tem até condições fi nanceiras de ajudar os 
meus pais, mas eles não estão nem aí. Até hoje, quando 
estou trabalhando, sou eu que ajudo, com o dinheiro su-
ado do meu trabalho. Acho que eu trouxe uma grande 

to sacrifi cada, muito corrida. As minhas fi lhas também 
passaram um bocado de tempo morando comigo. Aí não 
podiam ir ao colégio; elas passavam na rua, ela eram vi-
sadas por policiais e isso me fez enxergar que era muito 
importante pra mim a criação delas e sair dessa vida. 

Sobre o valor maior

Um tempo atrás a minha fi lha, que tem dez anos hoje, 
ela falou comigo: “Olha mãe, o que a senhora dá pra gen-
te é bom, são coisas caras, mas acho que o melhor que a 
senhora teria a dar pra gente é o sossego, a tranqüilidade. 
Porque a gente não agüenta mais acordar e saber que a 
senhora pode estar presa ou morta. Porque a gente não 
vai saber viver sem mãe, porque a gente já não tem pai”. 
Então aquilo ali me comoveu. Eu procurei me esforçar 
o máximo e, graças a Deus, com a ajuda dos meus pais 
e de meus familiares, e também com o que eu construí, 
consegui erguer a minha cabeça e sair dessa vida e até 
hoje não voltei atrás. Espero que eu tenha oportunidade 
nesse ramo trabalhista e que eu não venha mais a pensar 
em voltar pro tráfi co, que é uma vida sofrida, uma vida 
miserável. Eu não desejo isso pra ninguém.

Sobre os afetos e a esperança

Hoje em dia, eu vivo com uma pessoa também que 
não sei se vai continuar, né? O meu esposo é presidiá-

harmonia para o coração dos meus pais, pois hoje eles 
podem respirar, hoje eles podem dormir, pois sabem que 
eu não vou cometer nenhum tipo de falcatrua, nenhum 
delito, nada ruim. Então, eles estão felizes. 

A contradição dos afetos

Meus irmãos, eles me evitavam. Mas sempre que pre-
cisavam do meu dinheiro sujo do tráfi co eles me procu-
ravam. E eu não media esforços, sempre ajudava. 

Hoje, me sinto carente por não ter meu marido perto 
de mim e por estar vivendo uma vida sozinha. Eu queria 
que ele estivesse aqui para ver minha vida, a minha vi-
tória. Mas, infelizmente, ele não se encontra no mesmo 
lugar que eu. Ele está aprisionado. Mas eu creio que se 
ele pensar positivo, que vai mudar de vida, tenho certeza 
que ele vai conseguir.

Sobre a vivência com as fi lhas

Minha fi lha mais velha tem quatorze anos. Ela cres-
ceu praticamente no tráfi co, mas não se envolveu. É uma 
menina muito carente, muito amável e dócil. Eu aprendi 
uma coisa: até hoje eu respeito minhas fi lhas e elas me 
respeitam muito. Eu acho que não precisa bater. Tudo 
que eu falo, elas me escutam. São crianças maravilho-

sas, que nunca ligavam para o que eu tinha e para o que 
eu dava. Pelo contrário, se eu levasse elas num shopping 
para comprar uma roupa cara em loja de grife, às ve-
zes elas preferiam que eu desse o dinheiro para comprar 
numa loja mais barata, da comunidade mesmo. Eu criei 
minhas fi lhas com muita humildade. Sempre dei do bom 
e do melhor. Pago colégio para a menor, pago plano de 
saúde. Mas elas sempre cresceram com aquela mente: 
“Um dia minha mãe não vai ter mais nada disso e a gen-
te não pode se prevalecer. Ela tem, mas a gente não tem”. 
Hoje em dia, elas se acostumaram com pouco, e tudo que 
é pouco que eu dou, elas fi cam satisfeitas.

Sobre os futuros possíveis  

Eu tenho um sonho, tenho planos. Hoje, eu posso 
fazer planos, sou uma pessoa diferente. Hoje, eu vivo 
para mim, para meus fi lhos, meu companheiro. Penso 
em me casar, assim que ele sair de lá. Eu já namoro 
com ele há três anos e acho que é o homem da minha 
vida. Uma pessoa que me respeita, apesar de ser envol-
vido. Respeita minhas fi lhas, apesar de não serem fi lhas 
dele. Respeita meus pais. Eu precisava de uma pessoa 
assim. Então, dá para ver que mesmo no tráfi co existem 
pessoas de caráter, de personalidade forte. Só que eles 
precisam de uma chance.95
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sonhos

sonho em arrumar um emprego 
bom para tirar minha mãe da 
vida que ela leva”.
Mike, soldado
16 anos

“ tenho vontade de 
conhecer a neve, meu 
maior sonho é morar 
nos Estados Unidos”.
Carlos, vapor
17 anos queria muito me profi ssionalizar, 

mas não deu fazer o quê”.
Bernardo, soldado
morto pela polícia aos 17 anos

“

“
136

crianças, adolescentes e jovens

136

o vivido

ROTAS DE FUGA   caminhadasROTAS DE FUGA   caminhadas



o vivido
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gosto de baile, 
fl iperama, futebol, 
soltar pipa, 
namoradas”.
Cris, olheiro
14 anos 

alegrias

“
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contradições

não gosto de estudar, 
mas quero ser 
fuzileiro naval”.
Pablo, fogueteiro
15 anos

“
revolta

virei bandido porque 
mataram meu irmão; era o 
meu irmão preferido, por 
isso é que me revoltei”.
Júnior, embalador
15 anos

“
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bico
tô desempregado, à procura 
de um emprego e fazendo 
bico na boca de fumo”.
Rui, embalador
18 anos

“
trabalho

vendia coca-cola em um sinal até que um 
amigo me ofereceu mais dinheiro para vender 
drogas. Então, você já sabe, vender, passar 
troco, não tem mistério não, é só fi car na 
atividade e correr dos canas; mas trabalho 
todos os dias e vivo muito cansado”.
Fabinho, vapor
17 anos

“



curiosidade

sempre tive 
curiosidade de 
saber como é ser 
bandido”.
João, vapor
17 anos

“
amizade

sou cria da favela, 
só entrei no tráfi co 
pra vingar a morte 
do meu amigo”.
Dudu, olheiro
morto pela polícia aos 15 anos em fuga 

após assalto a ônibus

“
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nós desconfi amos até da nossa própria 
sombra, principalmente quando já 
estamos pra lá de Bagdá”.
Dado, soldado
16 anos

“
solidão
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decepções

fi quei muito 
decepcionado quando 
sobrei na seleção para 
servir no quartel, 
chorei e tudo”.
Chico, endolador
17 anos

“ além do dinheiro, 
eu gosto de me 
sentir poderoso... 
mas não tenho 
poder algum, 
é só aparência”.
Alan, vapor
18 anos

“
de poder

sensação
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Quando perguntado por uma 
fi gura pública respondeu:  

eu, eu sou uma 
celebridade”.
Daniel, vapor
17 anos

“
é muito bom quando 
as pessoas olham pra 
mim com o olhar de 
medo (...) apesar de 
não ter poder algum, 
gosto de fazer pensar 
que tenho”.
Tiago, vapor
morto pela polícia aos 16 anos em fuga após 

assalto a ônibus

“

fama
de mauser o

“Cara”
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meu fi lho ia pra escola, me ajudava em casa, 
mas começou a andar com pessoas da boca. 
Na verdade eu imaginava, só não queria 
acreditar. Eu tenho irmão, primo, sobrinho 
e outras pessoas da família presos, talvez 
tivesse imaginado que isso aconteceria com 
meu fi lho, mas não assim na covardia”.
mãe de Toco, soldado
morto aos 15 anos

“mães
pensei em 
abandonar o tráfi co 
nesse mês porque 
sou mãe e amo 
minha fi lha”.
Bel, contabilidade 
16 anos

“
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depressão

tô doido pra sair dessa vida, como vou defender 
uma favela que não tem fuzil? O fuzil engasgou 
na cara do alemão, aí quando fui sair ele me 
acertou. Estou recebendo em casa, mas quero 
sair do tráfi co o mais rápido possível, acho que 
Deus está me chamando”. 

“

Estava em um fl iperama jogando quando 
foi abordado. Estava triste e desapontado, 
pois havia levado um tiro no braço e estava 
impossibilitado de trabalhar.

Nesse momento saíram lágrimas 
dos olhos dele. Rapidamente tentou 
disfarçar o choro e disse:

estou indo até para a 
igreja fazer umas visitas”!
Léo, soldado 
16 anos, morto por overdose 3 horas após esta conversa

“
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confrontos

os polícia entra e 
nós mete bala”.
Juninho, gerente
20 anos

“

os cana chegaram lá atirando e 
todo mundo teve que sair correndo, 
foipor pouco”.
Lu, soldado
17 anos

“
na verdade foram estilhaços, mas fi quei 
muito machucado... o alemão colocou um 
tiro bem aonde eu estava. Caraca! Estourou 
a parede da casa da mulher”.
Paulo, soldado
15 anos

“
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luto
esse mês foi só 
tristeza, vários 
amigos morreram”.
Paulo, soldado
15 anos

“
fé

pensei que ia fi car agarrado, mas foi Deus 
que me tirou de lá. Não consegui entender 
nada (...). só Deus mesmo”!
Fabinho, vapor 
17 anos

“
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tensão

quando tá brabo nós não pode nem dormir. 
Não vivo sossegado, apesar de não ser pichado”.
Dudu, olheiro
morto aos 15 anos em fuga após assalto a ônibus

“

ser

quando penso no 
amigo que morreu 
ainda tenho medo, 
mas agora já era... 
Consegui o que 
queria: ser soldado”.
Paulinho, soldado
15 anos

“
guerreiro
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família
queria muito ser 
militar e construir 
uma família, ter 
cinco fi lhos... já 
sei até o nome 
deles”.
Mano, vapor
17 anos

“
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amores
tô feliz porque voltei pra mulher 
que eu amo de verdade”.
Galego, gerente e assaltante
18 anos

“



O trabalho de crianças, adolescentes e jovens no trá-
fi co de drogas no varejo do Rio de Janeiro, a partir dos 
dados levantados nesta pesquisa, constitui um problema 
que requer a articulação de políticas públicas que aten-
dam as situações específi cas desses atores na rede do trá-
fi co, mas também dêem conta do contexto sócio-espa-
cial, econômico e cultural em que eles estão inseridos.

Um primeiro dilema que identifi camos para a elabo-
ração de proposições de enfrentamento ao quadro apre-
sentado resulta da representação a respeito desses me-
ninos e meninas no conjunto da sociedade, inclusive no 
âmbito das favelas. Como o simbólico também institui o 
mundo real, a visão construída sobre eles sustenta as for-
mas de intervir do poder público e de organizações da 
sociedade civil. A estigmatização desse grupo específi co, 
somada aos estereótipos construídos historicamente em 
torno de seus espaços de moradia, têm sido motivador 
de ações discriminatórias, algo que resulta na violação 
de direitos e, de forma freqüente, na morte violenta, mui-
tas vezes executada por integrantes das forças de segu-
rança pública. Essas ações são cotidianamente apoiadas 
pela mídia e pela da população. Desse modo, a violência 
letal vem se colocando, para este grupo e para os jovens 
das favelas e periferias em geral, como o maior obstáculo 
à criação de condições para a efetivação de direitos.

Os moradores de favelas e outras áreas pobres das 
metrópoles brasileiras, geralmente são vistos como pes-

soas inseridas em um contexto sócio-espacial singular, 
independente do conjunto da cidade. Nessa perspectiva, 
as favelas são vistas como a “não-cidade” e seus morado-
res, como “não-cidadãos/citadinos”. Ao se afi rmar tal po-
sição, esses territórios, também pertencentes ao conjunto 
da cidade, são ignorados em sua base material, simbólica 
e social. Desse modo, são desprezadas as possibilidades 
que eles oferecem para a superação dos desafi os que se 
fazem mais presentes diretamente neles. 

O território produz marcas e estes sujeitos carregam 
estas marcas. Assim, as marcas do desprezo e da violên-
cia que dominam as representações sobre as favelas são 
transferidas aos seus moradores. A saída desse processo 
perverso exige que essas marcas sejam re-signifi cadas. 
Esse processo de re-signifi cação encontra lugar na com-
preensão de que a cidade, em sua pluralidade, é uma só, 
e que, portanto, seus moradores, independente de onde 
vivem, devem ser vistos como cidadãos de uma mesma 
unidade. O cidadão também deve ser pensado como ci-
tadino – aquele que pertence à cidade e que, ao mesmo 
tempo, é responsável por constituí-la. 

Todavia, a pluralidade, fator positivo na cidade una, 
vem sendo, de forma progressiva, transformada em par-
ticularização96. Temos, então, uma unidade marcada 
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por diferenciações, contradições e fronteiras delineadas 
pelos estereótipos, estigmas e pertencimentos sociais e 
econômicos. As favelas, nesse cenário, emergem como 
espaços restritos delimitados física e simbolicamen-
te: concebem-se políticas para as favelas como se elas 
fossem uma entidade à parte da cidade. Tais políticas, 
por sua vez, tendem a aumentar ainda mais o nível de 
particularização do sujeito e de fragmentação do terri-
tório, na medida em que reforçam limites que impedem 
conexões indispensáveis entre a favela, seus moradores 
e o resto da cidade. Contudo, a favela é mais do que si 
mesma, porque ela é parte constituinte da cidade. E esta, 
apesar dos rancores e negativas dos setores dominantes, 
é também a favela. 

No caso específi co da cidade do Rio de Janeiro, ela 
é vista como um espaço dominado pela representação 
positiva do Popular. Representação expressa no culto ao 
samba, ao futebol, ao carnaval, às mulheres mestiças e à 
informalidade do “carioca”, fi gura mítica, que se revela 
para além das fronteiras dos grupos sociais e dos territó-
rios. A construção dessa fi gura simbólica, para além dos 
limites existentes na unidade da cidade, foi elaborada so-
cialmente, por moradores da cidade e também pelos que 
a olhavam e se colocavam diante dela - os “forasteiros”. 

Nesse sentido, todo o trabalho de produção de políti-
cas públicas para as favelas deve ter o conjunto da cidade 
como ponto de partida e de chegada. Tais políticas de-

vem ser amplas, justas, generosas, permanentes e susten-
tadas em princípios passíveis de serem universalizados: 
a república, a democracia, os direitos humanos, etc. Po-
líticas que levem em conta e sejam capazes de ir além da 
situação de crianças, adolescentes e jovens empregados 
na Rede Social do Tráfi co de Drogas. 

Outro desafi o presente na elaboração de políticas pú-
blicas que atinjam os integrantes da Rede do Tráfi co diz 
respeito à fragilização das redes sociais e comunitárias 
que permeiam as relações que esses jovens estabelecem. 
Instituições como a escola restringiram sua capacidade 
de acolhimento e de estímulo a projetos de vida, limi-
tando as possibilidades dos indivíduos de se relaciona-
rem com outras redes sociais que tenham condições de 
ampliar seu espaço-tempo social. O mesmo ocorre, em 
grande medida, com muitas unidades familiares, inca-
pazes de dar conta dos seus fundamentais e complexos 
papéis de acolhimento, cuidado, socialização e suporte 
ético-moral. Cabe salientar que ambas as instituições, 
em particular a segunda, ainda aparecem como uma 
referência fundamental para os sujeitos no contexto de 
vulnerabilidade social.

A particularização sócio-territorial, aliada à fragili-
zação das redes sociais e comunitárias, funcionam como 
mecanismos de reprodução da pobreza e de limitação ao 
exercício da cidadania. Nesse contexto, a incorporação 
de valores negativos sobre si e seus espaços de moradia, 

somados à busca por reconhecimento e visibilidade social, 
vêm fazendo com os que os jovens integrantes da Rede do 
Tráfi co coloquem as facções criminosas como principais 
quadros de referência para a construção de vínculos iden-
titários, superiores aos estabelecidos com a comunidade e, 
em muito maior medida, com o conjunto da cidade. Nesse 
sentido, pertencer ao tráfi co de drogas é uma forma de 
estar no mundo, de se fazer visível e de ser membro de 
um grupo. Por isso, a atividade se manifesta para os seus 
membros como uma rede social de signifi cação, acolhi-
mento e suporte simbólico-material. O tráfi co, com suas 
facções criminosas, funciona como espaço de socialização 
desses adolescentes e jovens, e como principal quadro de 
referência na construção de valores. Em síntese, muitas 
vezes ser “CV”, “TC” ou “ADA” signifi ca muito mais do que 
ser “da comunidade”, “ser pobre”, “ser negro”, “ser favelado”. 

A identifi cação apontada gera limites à mobilidade 
espacial desses jovens, o que difi culta o sentimento de 
pertencimento à cidade e o acesso a bens e equipamentos 
públicos. Com isso, as relações sociais, afetivas e econô-
micas passam a ser estabelecidas a partir de uma disputa 
simbólica e física entre os pertencentes aos diferentes 
grupos, o que tem provocado o aumento das tensões e 
das mortes violentas.

Um terceiro dilema refere-se ao mundo do trabalho e 
o acesso à renda. Apesar da queda dos salários oferecidos 
pelo tráfi co, este ainda coloca-se como uma atividade que 

oferece vantagens relativas mais atrativas do que outras 
formas de inserção no trabalho, como a identidade de 
grupo, a visibilidade social e o prestígio. Por outro lado, 
a baixa escolarização, somada à difi culdade de acesso a 
outras redes que favoreçam o ingresso no mundo do tra-
balho, constitui um problema de complicada resolução: 
ao mesmo tempo em que não tornam seus integrantes 
aptos para o exercício de certas atividades laborais, é 
uma barreira ao acesso a cursos profi ssionalizantes, que 
exigem escolaridade mínima e habilidades que nem 
sempre a formação escolar foi capaz de oferecer.

A falta de oportunidades profi ssionais, o alto índice de 
letalidade e a inserção em outras redes criminosas que re-
duzem as possibilidades de vivência na cidade do conjun-
to de seus moradores constituem os principais obstáculos 
a serem superados no que concerne ao trabalho de crian-
ças, adolescentes e jovens na Rede do Tráfi co de Drogas. 
A ruptura do círculo vicioso das condições que permeiam 
o ingresso e permanência nessa Rede passa pela associa-
ção entre uma política pública distributiva de renda, ações 
voltadas para o aumento da participação social e a formu-
lação de novas estratégias de enfrentamento à criminali-
dade, pautadas na defesa dos direitos e da dignidade hu-
mana. Elas devem ser vistas como elementos necessários 
para o combate aos fundamentos econômicos, culturais, 
políticos e sociais das desigualdades que caracterizam o 
Brasil e, em especial, suas metrópoles. 
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No que concerne, especifi camente, ao campo da se-
gurança pública, o seu primeiro princípio fundamental 
deve ser, então, a dignifi cação e valorização da vida. Sig-
nifi ca dizer que o combate à venda de drogas, aos crimes 
contra o patrimônio e outros afi ns não pode ser mais 
importante que a vida humana. Nessa perspectiva, apre-
sentamos as seguintes proposições: 

• Mudança do modelo pautado na lógica do confronto 
e na militarização progressiva por uma política de se-
gurança pública pautada na valorização da vida;

• Ênfase no controle de armas e na consolidação de 
uma política de desarmamento;

• Investimento nos trabalhos de inteligência e inves-
tigação, que devem assumir um papel estratégico na 
interceptação do tráfi co de armas e de drogas antes 
que cheguem às favelas, na prisão dos grandes reven-
dedores ilegais, e no combate permanente e impla-
cável à corrupção policial, principais responsáveis 
pela chegada de armas e drogas às mãos dos grupos 
criminosos;

• Melhoria das condições materiais, técnicas, psicoló-
gicas e salariais dos policiais, tendo em vista sua valo-
rização como cidadão e agente de segurança pública, 
elementos sem os quais se torna impraticável pensar 
qualquer mudança efetiva no modelo de segurança 
pública vigente, que tem no policial seu operador 
mais diretamente envolvido com a população;

• Valorização da formação dos policiais apoiada em 
uma concepção de segurança que priorize a dig-
nidade humana; 

• Treinamento para todos os policiais no emprego de 
técnicas e armas não letais nas operações (tiro defen-
sivo, forma de abordagem, etc.);

• Elaboração de rigoroso estatuto sobre abordagem de 
suspeitos, a fi m de reduzir o número de abusos de auto-
ridade e de vítimas fatais durante esses procedimentos;

• Enfrentamento do problema das drogas com foco na 
prevenção e na redução de danos, compreendendo 
essa questão no campo da saúde pública; 

• Publicização regular e transparente das estatísticas 
ofi ciais relativas ao sistema de segurança pública 
e justiça criminal. Sem tais informações, qualquer 
planejamento e avaliação de políticas públicas nessa 
área fi cam comprometidos; 

• Fortalecimento dos mecanismos de controle externo 
da atividade policial, com ênfase em sua indepen-
dência, autonomia e dotação orçamentária;

• Criação de espaços de interlocução permanentes com 
os gestores públicos que possibilitem a participação 
popular na formulação das políticas públicas; 

• No que se refere ao problema maior do Brasil con-
temporâneo - no caso, a violência letal que tira a vida 

de quase 50 mil pessoas por ano, em geral jovens, 
negros e pobres -, devemos trabalhar para a constru-
ção de um programa nacional, com base locais, para 
a sua redução. Ele deve contemplar a articulação do 
poder público, da sociedade civil organizada e da po-
pulação em geral na formulação de ações integradas, 
abrangentes e regulares na área da segurança urbana. 
Essas ações devem se sustentar em indicadores e me-
canismos de monitoramento e de avaliação sobre os 
impactos gerados sobre o fenômeno, em uma pers-
pectiva de longo prazo.

As ações no campo da segurança pública, embora 
fundamentais, são, todavia, insufi cientes para romper 
com a particularização territorial, a dinâmica de repro-
dução da desigualdade e violência que domina a cidade, 
além da privatização da soberania nos espaços popula-
res. Essa realidade só poderá ser superada através da ela-
boração de projetos de desenvolvimento integrado dos 
territórios da cidade, em especial aqueles onde residem 
os grupos sociais populares. Essa política exige o envol-
vimento do conjunto de entes sociais, tais como o poder 
estatal, as organizações sociais e a iniciativa privada. Seu 
objetivo central deve ser a elevação progressiva e regular 
do conjunto de indicadores sociais, culturais, ambientais 
e econômicos nas áreas de intervenção.

Sabemos que os direitos podem ser garantidos, re-
duzidos ou ampliados de acordo com os pactos sociais 

institucionalizados e com os processos de organização e 
pressão coletiva. Assim, é preciso identifi car que tipo de 
política pública tem a capacidade de garantir a vivência 
de direitos e em que momentos do processo (formula-
ção, orçamento, execução, controle social), a cidadania 
tem se fortalecido. 

A respeito dessa proposição, um dos principais entra-
ves colocados para a superação dos limites das políticas 
públicas é a dominância da lógica setorial que ainda vi-
gora na sua formulação e implantação. Tornou-se usual 
a formulação de programas de cidade centrados na jus-
taposição de ações no campo da educação, saúde, econo-
mia, cultura, moradia, segurança, etc. O pressuposto des-
sa prática é que a soma das partes dessas políticas forma 
uma cidade global. Tais iniciativas, entretanto, pensadas 
de forma fragmentária, reproduzem uma cidade abstra-
ta, com sujeitos sociais desmaterializados e nunca vistos 
em sua inteireza. Com isso, torna-se impossível elaborar 
um projeto integrado de cidade voltado para o ser real, 
materializado no território. A máquina pública é dividi-
da entre secretarias temáticas, que disputam entre si os 
recursos necessários para a consecução de seus objetivos 
específi cos, sem uma percepção integral do cidadão e da 
cidade que querem atingir/construir.

Esse tipo de ordenação da máquina do Estado faz 
com que, no âmbito da segurança pública, as forças de se-
gurança tenham a primazia no enfrentamento do crime, 
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enquanto, em outro extremo, a Secretaria dos Direitos 
Humanos convive com a escassez de instrumentos para 
afi rmar os seus princípios no plano material. 

No caso das políticas sociais, é hegemônica a concep-
ção que trabalha com sujeitos desterritorializados, fora 
do tempo e do lugar, pensados, no máximo, no âmbito da 
unidade familiar. As políticas econômicas, por sua vez, 
são pensadas a partir de territórios sem sujeitos, priori-
zando a formação de arranjos produtivos que maximi-
zam os interesses de produtividade e de lucro; mas, ao 
mesmo tempo, minimizam os seus custos ambientais, 
sociais, culturais, simbólicos, etc.

 O investimento em soluções setoriais no campo da 
elaboração e da realização das políticas públicas, em sua 
concepção fragmentada dos direitos e da cidade, tem 
contribuído historicamente para o acirramento das desi-
gualdades sociais e distinções territoriais no Brasil e, em 
particular, nos grandes centros urbanos, aprofundando 
a hierarquização da cidadania e a hegemonia do consu-
midor como sujeito universal do mundo social. Diante 
do exposto, evidencia-se que a setorialização aparece 
como uma marca da política pública que abre a sua crise 
e nos coloca alguns desafi os97: 

1. Como vislumbrar uma noção de política pública 
operacionalizável a partir do horizonte de desejo de 
sujeitos corporifi cados de direitos? 

2. Como romper com a armadilha setorial e estabe-
lecer um elo entre a política e a efetivação de direitos 
em sua integralidade? 

Como ponto de partida para a superação dos limites 
expostos, consideramos que os direitos humanos, enten-
didos em sua indivisibilidade, constituem um parâmetro 
central para pensar o modelo de desenvolvimento e de 
democracia que queremos. Defi nimos Direitos Huma-
nos como um patrimônio ético, jurídico e político, aber-
to, construído por lutas sociais e históricas voltadas para 
a realização da dignidade humana98. Portanto, sua cons-
trução se faz diariamente nos processos políticos e prá-
ticas sociais de sujeitos concretos, que não só afi rmam 
como inovam direitos.

Entre as características fundamentais dos direitos hu-
manos destacamos a indivisibilidade, a interdependên-
cia, a exigibilidade e a justiciabilidade. A indivisibilidade 
aponta para impossibilidade de hierarquizar direitos. A 
interdependência implica que a efetivação de um direito 
exige a realização dos demais99. Nesse contexto, a univer-
salidade dos direitos é afi rmada como nosso horizonte. 

No entanto, vivemos em um país que ainda é pro-
fundamente marcado por desigualdades e pela fragi-
lidade das instituições democráticas. A dignidade hu-
mana não é um dado natural, mas sim uma realização 
histórica situada social, cultural, política e espacialmente. 

Esta concepção vai para além da realidade de um sujeito 
abstrato, abrindo-se para compreendê-lo na sua especifi -
cidade e concretude, carregando as marcas das contradi-
ções do contexto sócio-espacial em que se insere100.

Temos, assim, um sujeito corporifi cado de direitos, 
corporifi cado no território. E este é um elemento funda-
mental na construção da política proposta, pois permite 
um referencial integrador para a formulação da agenda 
política. O território emerge como recurso e como abri-
go para a existência humana, congregando identidades 
e práticas sociais plurais. A sua apropriação envolve as 
condições de produção e reprodução da vida em socie-
dade101. Desse modo, a valorização da escala viva é im-

prescindível para a elaboração de uma agenda propo-
sitiva capaz de articular direitos humanos e políticas 
públicas. Pois o sujeito se faz humano e histórico no 
território, a partir de sua inserção em campos sociais e 
espaciais que podem contribuir de maneira diferencia-
da para o exercício da cidadania. 

Um desdobramento imediato desse enfoque é a ne-
cessidade de construir mecanismos e instrumentos que 
tornem os direitos humanos plenamente exigíveis e jus-
ticiáveis. Além das estratégias de exigibilidade jurídica 
(como ação civil pública, ação popular, etc.), a exigibili-
dade também tem um conteúdo social e político, ou seja, 
implica participação ativa da sociedade.
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entendemos que um conjunto de propostas no campo 
do direito à cidade pode contribuir nessa direção: 

• Desenvolvimento de ações de sensibilização sobre os 
estereótipos relacionados aos espaços populares, em 
especial as favelas, visando contribuir para uma ruptu-
ra da lógica da cidade particularizada e fragmentada;

• Realização de ações integradoras que promovam a 
circulação pela cidade, o encontro das diferenças e a 
apropriação da pólis por todos os seus habitantes; 

• Regularização fundiária e criação de mecanismos de 
regulamentação e controle urbano baseados em zonas 
especiais de interesse social, com vistas à regularização 
gradativa das atividades comerciais, serviços e usos 
do espaço, que passariam ao controle e fi scalização do 
poder público, em parceria com as organizações so-
ciais, em especial com as de perfi l comunitário;

• Construção de um projeto de cidade, a médio e lon-
go prazo, com políticas centradas na oferta de equi-
pamentos e serviços de qualidade às populações das 
favelas e periferias;

• Criação de fundos públicos locais, com participação 
do Estado, empresas privadas, organizações multila-
terais, internacionais e sociais, de forma a garantir-se 
uma política de desenvolvimento local integrado que 
eleve a qualidade de vida e os indicadores sociais das 
favelas e periferias para a média da cidade.

Para o Estado, por sua vez, fi ca colocado, de forma 
articulada com as organizações sociais, o desafi o de 
construir sua soberania de forma legítima nos territó-
rios que ainda são dominados por Grupos Criminosos 
Armados. As conseqüências negativas da “guerra às 
drogas”, que marcou a política de segurança pública no 
Rio de Janeiro nas últimas décadas, já colocaram em evi-
dência que tal legitimidade não será conquistada pelo 
uso da força, simplesmente. Assim, é urgente substituir 
a lógica do confronto vigente pela ampliação progressiva 
de uma presença regular e cotidiana nas comunidades 
que contribua para a mediação e resolução de confl itos, 
e para a construção de um plano de desenvolvimento 
integrado e sustentável de longo prazo para as favelas e 
periferias103 - o que supõe o reconhecimento de que só 
pode haver uma cidade e um cidadão e, sendo assim, a 
efetiva republicanização do Estado brasileiro.

 A elaboração de um plano de desenvolvimento para 
as favelas e periferias da cidade, de forma progressiva, 
deve ser precedida de um diagnóstico que possibilite a 
identifi cação dos indicadores - sociais, econômicos, cul-
turais, ambientais, de segurança, entre outros - que pre-

cisam ser elevados em cada espaço, visando à efetivação 
dos direitos humanos em sua integralidade. Dessa for-
ma, se fará devidamente a tessitura das ações de educa-
ção, saúde, geração de trabalho e renda, cultura, moradia, 
segurança e acesso à justiça. 

A criação de um ciclo de desenvolvimento integrado 
sustentável para os espaços populares demanda a arti-
culação das forças da sociedade civil, do poder público 
e do mercado, como já foi assinalado. Contudo, a condi-
ção primeira para que ele possa ocorrer de forma efetiva 
consiste no reconhecimento dos moradores de favelas 
e periferias como sujeitos de direitos e atores políticos 
fundamentais para a construção de uma cidade mais justa, 
fraterna e solidária. 

Nessa ótica, cidadania, território e políticas públicas 
se fazem presentes como elementos constituintes de um 
projeto radical de democracia, uma vez que reúnem em 
suas diferentes dimensões as possibilidades de fortaleci-
mento da sociedade civil como autora de proposições e 
decisões que garantam o exercício da vida em sua mais 
ampla e diversifi cada expressão. 

Nessa perspectiva, as políticas públicas podem ter 
um grande potencial para a construção da cidadania, se 
concebidas a partir da lógica da integralidade territoria-
lizada. Para isso, as estratégias para a efetivação dos direi-
tos devem ser construídas a partir das experiências dos 
sujeitos (vivências individuais e, sobretudo, processos de 
organização coletiva) e o território deve ser percebido 
como seu elemento de materialização. Pois apenas nele 
é possível se encontrar caminhos para visibilizar, demo-
cratizar e universalizar, em sua pluralidade, as políticas 
públicas. 

Esses movimentos redefi nem a política e o espaço 
público como uma arena de lutas, confl itos, posições e 
disposições, que envolvem diferentes agentes, atores e 
sujeitos sociais, onde contextos territoriais específi cos, 
como os espaços populares, podem apontar para a pos-
sibilidade de novos horizontes democráticos para socie-
dade como um todo102. Para tanto, é fundamental com-
preender a diversidade de práticas sociais em curso e as 
diferentes estratégias de identifi cação e pertencimento à 
cidade, buscando desvelar os elementos que podem po-
tencializar uma vivência mais plena dos direitos pelos 
sujeitos corporifi cados.

O sentimento de pertencimento à cidade é funda-
mental para gerar um senso de responsablidade com a 
coisa pública, de forma que o público possa, então, ser 
percebido como realmente de todos. Nessa perspectiva, 
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Controle

Data:

Entrevistador: 

Questionário: 01 - 

Bloco 1  Identifi cação

Pseudônimo: 

01. Idade: anos Data de nascimento:   

02. Local de nascimento: 

03. Cor:
 Branca
 Parda
 Preta

 Amarela
 Indígena
 Outra:

04. Sexo: Masculino    Feminino

05. Comunidade:

06. Há quanto tempo mora na comunidade?
Menos de 1 ano
 de 1 a 3 anos
 de 4 a 6 anos

 de 6  a 10 anos
 mais de 10 anos

07. Já morou em outra comunidade antes?
 Não
 Sim     Quais?

08. A residência onde você mora é:
 Própria
 Alugada

 Cedida
 Outra: 

09. Mora com:
 Pais
Mãe
 Pai
 Cônjuge

 Amigos
 Sozinho (a)
 Parente (s)
 Outros: 

Anexo 1

Questionário aplicado 
na primeira fase da pesquisa

10. Estado Civil:
 Solteiro (a)
 Casado (a)
 Viúvo (a)

11. Religiao:
 Católica
 Evangélica
 Afro-brasileira

 Nenhuma (pular próxima)
 Outra:

12. É praticante?  (caso siga alguma religião)
  Sim    Não

13. Você tem fi lhos?
 Nenhum
 Um
 Dois

 Três
Mais de três

14. Você é usuário de drogas?
 Não (pular para a questão 18)
 Sim (passar para a próxima pergunta)

15. Você começou a usar drogas com que idade?
Menos de 10 anos
 Entre 10 e 12 anos
 Entre 13 e 15 anos

 Entre 16 e 18 anos
 Acima de 18 anos

16. Quais as drogas que você já consumiu?
 Álcool
 Cigarro
 Cola
Maconha
 Cocaína

 Crack
 Haxixe
 Anfetaminas
 Tranquilizantes
 Outras: 

17. Qual(is) droga(s) que você consome atualmente?

           DROGA
 Álcool
 Cigarro 
 Cola                             
Maconha
 Cocaína
 Crack
 Haxixe
 Anfetaminas
 Tranquilizantes
 Outras 

FREQUÊNCIA

  
                   








Códigos para preenchimento do campo frequência:

1. Diariamente
2. Semanalmente
3. Somente nos fi nais de semana
4. Raramente
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18. Antes de entrar no tráfi co, você passava mais tempo:
 Na rua    Em casa

19. Você tem: (marcar até duas opções)
 Namorado(a)
 Esposo(a)
 Fica com alguém

 Fica com várias pessoas
 Ninguém

20. Você sabe o que é AIDS?  
 Sim    Não (pule a próxima)   Mais ou menos

21. Para você, como se pega AIDS? (possibilidade de marcar mais de uma opção)

 Sexo entre homem e mulher sem proteção
 Sexo entre homem e homem sem proteção
 Compartilhando seringa (Pico na veia)

 Sangue não tratado
 Amamentação, quando a mãe tem o vírus
 Outro:

22. Quais dos documentos abaixo você possui?
 Certidão de Nascimento ou Casamento
 Carteira de Identidade
 CIC

 Carteira de Trabalho
 Título de Eleitor

23. Você possui alguma doença crônica?
 Não
 Sim    Qual(is)?

24. Você possui algum tipo de defi ciência física?
 Não
 Sim    Qual(is)?

25. Você já teve alguma doença sexualmente transmissível (DST)?
 Não
 Sim    Qual(is)?

Bloco 2  Educação

26. Você sabe ler e escrever?
 Lê e escreve
 Escreve, mas não lê

 Lê, mas não escreve
 Não lê nem escreve

27. Frequenta a escola?
 Sim    Não 

28. Qual foi a última série concluída?
 1ª série  
  2ª série 
 3ª série
 4ª série
 5ª série

 6ª série  
  7ª série 
 8ª série
 Ensino Médio
 Nunca estudou (pule para a questão 33)

29. Com qual idade deixou de estudar?
 Ainda estuda (pule a seguinte) 
  9 a 10 anos
 11 a 12 anos
 13 a 14 anos

 15 a 16 anos
 17 anos ou acima
 Não sabe / não se lembra

30. Por que razão você deixou de estudar? (numerar duas respostas por ordem de importância)
 Não gostava de estudar
 Não conseguia aprender
 Não gostava dos professores
 Precisava ganhar dinheiro para ajudar a família

 Queria dinheiro para comprar as coisas de que gostava
 A família não estimulava
 Outra: 

31. Cite dois (02) aspectos positivos do espaço escolar, em ordem de importância. (numerar duas respostas por ordem de importância)
 As amizades com os colegas
 Aprender novas coisas
Merenda
 Professores

 Garotas(os)
 Algumas pessoas
 Outro: 

32. Cite dois (02) aspectos negativos do espaço escolar, em ordem de importância: (numerar duas respostas por ordem de importância)
 Ter que estudar
 Excesso de disciplina
 Difi culdade em aprender

 Ficar muito tempo sentado
 Falta de signifi cado do que é ensinado
 Outro: 

Bloco 3  Confi guração Familiar

33. Pais vivos:
Mãe    Pai    Não sabe (mãe)    Não sabe (pai)

34. Você tem irmãos?
 Nenhum
 Um
 Dois

 Três
 Quatro
Mais de quatro

35. Escolaridade dos irmãos (indicar quantidade):
 Alfabetização
 1ª série  
  2ª série 
 3ª série
 4ª série
 5ª série
 6ª série 
 7ª série

 8ª série
 Segundo grau incompleto
 Segundo grau completo
 Cursando faculdade
 Superior completo
 Nunca estudou
 Não sabe 

34. Trabalho dos irmãos:
 Desempregado
 Tráfi co
 Outra atividade ilegal

Mercado formal
Mercado informal
 Não sabe
 Não trabalha
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37. Responsável por sua criação (marcar até duas opções):
 Pai
Mae
 Parentes

 Orfanato
 Centro de recolhimento de menores
 Outro:

38. Origem geográfi ca dos pais (marcar até duas opções):

 Cidade do Rio de Janeiro
 Outra cidade do RJ
 Estado do Nordeste

 Estado do Sudeste
 Outro:
 Não sabe

39. Profi ssão dos pais:
Pai: 
Mãe:  

 Não sabe
 Não sabe

40. Escolaridade dos pais:

 Pai
Mãe

RESPOSTAS:
1. Não sabia ler ou escrever
2. Sabia ler e escrever, mas nunca foi à escola
3. Antigo primário completo
4. Antigo primário incompleto
5. Primeiro grau incompleto 

6. Primeiro grau completo
7. Segundo grau incompleto
8. Segundo grau completo
9. Ensino superior
10. Não sabe

41. Bens que o entrevistado e/ou família possui (colocar quantidades):
 Imóvel na comunidade 
 Imóvel fora da comunidade 
 Telefone Fixo 
 Telefone Celular 
 Carro
 Ar Condicionado 
 Ventilador
 Computador
 Impressora
 Geladeira
 Freezer
 Fogão

Microondas
 Aparelho de Som 
 Televisão
 Vídeo Cassete
 DVD
 Vídeo Game
 Lavadora de Roupas 
 Chuveiro elétrico
Moto
 Bicicleta
 Antena parabólica ou TV por assinatura

42. Faixa de renda dos pais ou responsável: (1 SM = R$260,00)
 Não tem
Menor que 1 SM
 1 SM
 Entre 1 e 3 SM

 Entre 3 e 5 SM
 Entre 5 e 10 SM
Mais de 10 SM
 Não sabe

43. Posição do entrevistado no campo familiar:
 Primogênito
 Do meio
 Caçula

44. Representação do entrevistado no campo familiar (marcar até três opções):

 Obediente
 Calmo(a)
 Agressivo(a)
 Estudioso(a)
 Inteligente 
 Falante
 Autoritário(a)

 Barulhento(a)
 Agitado(a)
 Bagunceiro(a)
 Desobediente
 Tímido(a)
 Outro:

45. Na relação com os pais e/ou responsáveis, o uso da violência físcia é/era:

Muito frequente
 Frequente
 Pouco frequente

 Raramente
 Inexistente
 Não lembra

46. Problemas com dependência química envolvendo membros da família.  
Associe o tipo(s) de droga(s) ao membro familiar (possibilidade de marcar mais de uma opção):

DROGA
1. Álcool 
2. Cigarro 
3. Cola                             
4. Maconha 
5. Cocaína
6. Crack

7. Haxixe 
8. Anfetaminas 
9. Tranquilizantes 
10. Outra(s): 

MEMBRO DA FAMÍLIA
 Ninguém usa
 Pai
Mãe
 Irmão(s)
 Tio(s)
 Primo(s)
 Avó(s)
 Outro

47. Familiares empregados no tráfi co (possibilidade de marcar mais de uma opção - quantifi car):
 Ninguém
 Pai
 Irmão(s)
 Tio(s)

 Primo(s)
 Avó(s)
 Outros:
 Não sabe

48. Familiar(es) morto(s) por motivo de envolvimento  com o tráfi co (quantifi car):

 Ninguém
 Pai
 Irmão(s)
 Tio(s)

 Primo(s)
 Avó(s)
 Outros:
 Não sabe

48. Familiar(es) morto(s) pelo tráfi co, mas sem envolvimento direto (quantifi car):

 Ninguém
 Pai
 Irmão(s)
 Tio(s)

 Primo(s)
 Avó(s)
 Outros:
 Não sabe

178

anexo 1  |  questionário aplicado 

ROTAS DE FUGA   caminhadas



Bloco 4  Gastos e Preferências

50. Citar os tipos de ritmos musicais prediletos, em ordem de importância:

 Funk/Rap
 Pagode 
 Forró
 Hip Hop 
 Samba
 Pop Internacional
MPB
 Axé

 Rock 
 Eletrônica
 Sertanejo
 Clássica
 Religiosa
 Não gosta 
 Outro(s), qual(is)? 

51. Partido político preferido:
 PT 
 PDT
 PSDB
 PFL
 PMDB
 PTB

 PSB
 PL
 PC do B
 Nenhum
 Outro: 

52. Político preferido:

53. Figura pública que mais admira:

54. Figura de sua rede social que mais admira:

55. Diversão predileta (marcar duas opções por ordem de preferência):
 Bailes 
 Cinema
 Show 
 Praia 

 Namorar
 Shopping 
 Ficar com os amigos
 Outra:

56. Em que lugar da cidade custuma realizar sua(s) atividade(s) de lazer?
 Predominantemente na sua comunidade
 Predominantemente em outras comunidades
 Em bairro(s) próximo(s) da comunidade
 Em bairro(s) distante(s) da comunidade
 Tanto dentro quanto fora da comunidade sem predominância

57. As atividades de lazer são feitas em geral:
 Em grupo
 Sozinho

 Com namorada
 Com um ou dois amigos

58. As amizades principais são estabelecidas com pessoas:
 que trabalham no tráfi co
 que não trabalham no tráfi co, mas usam drogas
 que não usam drogas e não trabalham no tráfi co

Bloco 5  Trabalho no Tráfi co

59. Já teve outro trabalho?
 Sim.  Qual?  Não

60. Ajuda fi nanceiramente a família com o dinheiro do tráfi co?
 Sim    Não

61. Ocupação atual:
 Olheiro
 Soldado
 Vapor
 Embalador

 Avião
 Gerente
 Cargueiro (abastecedor)
 Outra:

62. Já teve períodos, após começar a trabalhar no tráfi co, em que se afastou da atividade, de forma voluntária?
 Sim    Não

63. Através de quem entrou no tráfi co?
 Amigo
Membro da família
 Namorada(o)

 Ninguém
 Outro:

64. Carga-horária diária:
 8 horas por dia
 Entre 8 e 10 horas por dia
 Entre 10 e 12 horas por dia

Mais de 12 horas por dia
 Outra:

65. Dias de folga por semana:
 Um    Dois    Não tem

66. Escala de trabalho:
 Até 8 horas consecutivas
 Até 12 horas consecutivas
 Até 18 horas consecutivas

 Até 24 horas consecutivas
 Outra:

67. Benefícios trabalhistas:
 Gratifi cações eventuais
 Refeição
 Lanche

 Carga extra
 Nenhum
 Outro:

68. Faixa salarial com base no salário mínimo (R$260,00):
Menos de 1 SM
 1 SM
 Entre 1 e 3 SM
 Entre 3 e 5 SM

 Entre 5 e 7 SM
 Entre 8 e 10 SM
 Entre 10 e 15 SM
Mais de 15 SM

69. Número de vezes em que já foi preso pela polícia:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma
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70. Número de vezes que sofreu violência física policial:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

71. Número de vezes que já sofreu extrosão policial:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

72. Número de internações em instituições públicas:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

73. Número de confrontos com a polícia:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhum

74. Número de confrontos com  grupos rivais:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhum

75. Quantidade de ferimentos sofridos em função de armas de fogo ou arma branca:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhum

76. Quantidade de aplicações de castigo:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

77. Quantidade de mortes provocadas por castigo(s) ou confronto(s):
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

78. Citar fatores que o levaram a trabalhar no tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Ajudar família
 Ganhar muito dinheiro
 Prestígio
 Sensação de poder
 Ligação com amigos
 Difi culdade em estudar

 Violência familiar
 Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego
 Difi culdade em conseguir outro emprego com a mesma renda
 Adrenalina
 Vontade de usar uma arma
 Outra:

79. Citar dois fatores que o mantém no tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Ajudar família 
 Dinheiro
 Prestígio
 Sensação de poder
 Ligação com o grupo

 Adrenalina
 Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego
 Difi culdade em conseguir outro emprego com a mesma renda
 Acreditar que não é mais possível ter outra vida.
 Outra:

80. Citar as duas melhores coisas do trabalho no tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Dinheiro
 Prestígio
 Sensação de poder

 Ligação com amigos
 Adrenalina
 Outra: 

81. Citar os dois aspectos mais desagradáveis do trabalho no tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Risco de vida
 Discriminação
 Ter que viver ligado
  “Mineira” de policiais

 Difi culdade em conseguir qualquer outro emprego
 Difi culdade em conseguir outro emprego com a mesma renda
 Risco de ser preso
 Outra:

82. Citar dois fatores que podem contribuir para sua saída do tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Ganhar muito dinheiro
 Ser preso
 Namorar uma garota legal

 Arrumar um emprego formal
 Parar de usar drogas
 Outro:

83. Na sua opinião, qual o principal responsável pelas mortes no tráfi co (marcar até duas respostas):
 Polícia
 Guerra entre facções
 Vacilação dentro da facção

 Destino ou vontade de Deus
 Azar
 Outros:

84. Quantas pessoas, aproximadamente, menores de 18 anos trabalham no tráfi co local?
 pessoas

85. Grau de satisfação com a vida atual:
 Alto
Médio

 Pequeno
 Nenhum

86. Bem mais importante da vida:
 Família
 Amigos
 Dinheiro

 Poder
 Presítigio
 Outro:

87. Quais os dois maiores desejos na vida?
 

88. Com que idade entrou no tráfi co?
Menos de 10 anos
 Entre 10 e 12 anos
 Entre 13 e 15 anos

 Entre 16 e 18 anos
 Acima de 18 anos

89. Você costuma portar armas de fogo?
 Sim, diariamente
 Sim, esporadicamente

 Sim, somente quando necessário
 Não

90. Você costuma usar camisinha?
 Sim, em todas as relações
 Sim, em algumas relações

 Não

91. Você já trabalhou para outro grupo?
 Sim   Não

92. Você realiza realizou alguma atividade em outra comunidade?
 Sim  O que?   Não

93. Quantidade de vezes que sofreu castigos:
 1   2   3   4   5 ou mais   Nenhuma

94. O que custuma fazer com o dinheiro que ganha no tráfi co (numerar duas respostas por ordem de importância):
 Compra roupas 
 Ajuda a família
 Compra drogas

 Gasta com lazer
 Outros:
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Mês de Referência:

Entrevistador: 

Pseudônimo: 

Situação atual:

01. Continua trabalhando no tráfi co? (informar no quadrante à direita a função exercida)
 Não  Sim

02. Você pensou em abandonar o tráfi co neste mês? 
 Sim   Não 
Por que? 
Por que não saiu? 

03. Teve alteração de salário? (informar a faixa salarial com base no SM - R$260,00)
 Sim  Não

04. Deixou de usar ou experimentou algum tipo de droga este mês?
 Sim, deixei de usar. Qual?
 Sim, experimentei.  Qual?
 Não

05. Você sofreu algum tipo de violência neste mês? (informar no quadrante à direita a quantidade e o tipo) 
 Da polícia
 De membros do mesmo grupo
 De membros de outro grupo
 Não sofreu nenhum tipo de violência





06. Você participou de algum confronto armado neste mês? (informar no quadrante à direita a quantidade e o tipo) 
 Sim, com a polícia
 Sim, com grupos rivais
 Não




07. Você sofreu algum ferimento neste mês em seu trabalho? (informar no quadrante à direita a quantidade e o tipo) 
 Sim
 Não



08. Você feriu alguém mortalmente neste mês? (informar no quadrante à direita a quantidade de pessoas) 
 Sim, policial
 Sim, membros de grupos rivais
 Sim, membros do próprio grupo





 Sim, pessoas da comunidade
 Não



09. Você feriu alguém neste mês? (informar no quadrante à direita a quantidade e o tipo de ferimento) 

 Sim, policial
 Sim, membros de grupos rivais
 Sim, membros do próprio grupo
 Sim, pessoas da comunidade
 Não
 Não sabe






10. Você realizou alguma atividade em outra comunidade neste mês? 
 Sim.  O que?  Não

11. Você foi detido pela polícia neste mês (informar no quadrante à direita a quantidade)
 Sim 
 Sim, me extorquiram
 Sim, me espancaram
 Sim, me ameaçaram de morte
 Sim, me levaram para a delegacia e fui liberado
 Sim, me levaram para a delegacia e fi quei detido em uma          
           instituição








12. Você presenciou a morte ou espancamento de alguém neste mês?  (informar no quadrante à direita a quantidade)
 Sim, morte
 Sim, espancamento / tortura
 Não




13. Surgiu alguma proposta de outro trabalho neste mês? (informar no quadrante à direita o tipo de trabalho)
 Sim  Não

14. Aceitou a proposta? (informar no quadrante à direita o motivo)
 Sim  Não

15. Houve alguma alteração / novidade/ acontecimento importante em suas relações familiares? 

16. Houve alguma alteração/novidade/acontecimento importante em suas relações com os colegas de trabalho?

17. Houve alguma alteração/novidade/acontecimento importante em suas relações amorosas?

18. Teve algum problema de saúde neste mês? Que tipo?

Anexo 2

Matriz de acompanhamento
aplicada na segunda fase da pesquisa
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Dono

Após os atacadistas e matutos, há uma estrutura hie-
rárquica do comércio  varejista de drogas ilícitas em nível 
local. Assim, os donos têm o controle de uma ou mais fa-
velas. Ele é responsável por toda a articulação necessária 
para garantir o abastecimento de drogas e armamentos 
em sua(s) comunidade(s), pelas decisões a serem nelas 
tomadas e também pelo pagamento de propinas e subor-
no a policiais. Geralmente não mora na favela. Quando 
preso, comanda de dentro do próprio presídio.

Gerente-geral 

Responsável pela execução das determinações do dono e 
das atividades cotidianas como contabilização da venda, ad-
missão e demissão de mão-de-obra, comando das operações 
que envolvem confl ito armado com a polícia ou com outras 
facções. No interior da favela está no topo da hierarquia. 

Gerentes de cargas ou Subgerentes

Após o Gerente-geral, há os gerentes responsáveis 
por cada uma das drogas comercializadas na localida-
de. Desta forma, em uma comunidade pode existir até 
5 gerentes (gerente da maconha, da cocaína, do loló, do 
crack e dos soldados) Cabe também a esta função a pres-
tação de contas de sua carga vendida junto ao Gerente-
geral.  Os gerentes das drogas têm sua remuneração de 
acordo com o que foi vendido, enquanto o gerente de 
soldados tem um salário fi xo.

Soldado* 

O soldado é o indivíduo responsável pela defesa e 
ataques bélicos. Está sempre armado e pronto para par-
ticipar de qualquer confronto. Por esta razão, corre mais 
riscos. Tem salário fi xo e trabalha em esquemas de plan-
tões que podem ser diurnos ou noturnos.

Fiel*

O fi el é uma espécie de segurança pessoal do Gerente 
geral ou do dono. O grau de confi ança junto ao seu chefe 
é pré-requisito fundamental para assumir tal posto.

Vapor*

É o responsável pela venda no varejo diretamente 
aos consumidores. Não costuma portar armas de fogo 
e recebe por comissão, de acordo o que vendeu. Os va-
pores são as fi guras mais vulneráveis à ação policial, já 
que estão sempre expostos nas bocas de fumo, portando 
consideráveis quantidades de drogas.

Olheiros ou Fogueteiros*

Estes exercem o papel de vigiar as entradas principais da 
favela e avisar a toda rede, por meio de fogos de artifício ou 
rádio-comunicadores, sobre a presença de policiais na co-
munidade ou de algum grupo rival. Esta função é geralmen-
te exercida por crianças ou adolescentes de tenra idade, que 
recebem os menores salários pagos na estrutura.

Endoladores*

Também denoninados por alguns como “embalado-
res”. Responsáveis pelo empacotamento das drogas para 
serem vendidas ao consumidor. 

* Vale ressaltar, que a estrutura ou a existência de determinadas funções 
podem variar em diferentes comunidades. Assim, o que apresentamos 
aqui traz um panorama geral a partir de informações coletadas entre os 
entrevistadores e entrevistados.
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Anexo 3

As funções do tráfi co e suas atribuições



Nível 1 
Matutos e Atacadistas 

(sem facção)

Nível 2 
Donos

Nível 3 
Favela

Atacadistas

Matutos

Dono
Facção A

Dono
Facção B

Dono
Facção C

Gerente Geral Gerente Geral Gerente Geral

GERENTE 
GERAL

Fiel

Gerente da 
Maconha

Gerente da 
Cocaína

Gerente da 
Loló

Gerente do 
Crack

Gerente dos 
Soldados

Vapores Vapores Vapores Vapores Soldados

Fogueteiros /
Olheiros

Endoladores

Entendemos o termo como o processo de construção de órgãos, pro-1. 
cedimentos e práticas estatais que respeitem os princípios gerais do 
sistema republicano e da democracia, em especial, a igualdade de 
todos os cidadãos perante a lei; o uso transparente, impessoal e pú-
blico dos recursos públicos; a modernização da gestão e do trabalho 
nos cargos públicos, etc.

Defi nimos aqui violência, de forma sintética e geral, como todos os 2. 
atos que agridem a dignidade do ser vivo.

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2006. Os Jovens do 3. 
Brasil. Brasília: Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, 2006

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência dos Municípios 2008. 4. 
Brasília: Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educa-
ção, a ciência e a Cultura - OEI, 2008

DATASUS. IBGE/Censos demográfi cos, contagem populacional e 5. 
projeções e estimativas demográfi cas.

As taxas de homicídio para o ano de 2006 foram calculadas a partir 6. 
dos dados do número de homicídios e tamanho da população forne-
cidos pelo Mapa da Violência dos Municípios 2008.

Dados do Mapa de Violência dos Municípios 2008.7. 

FERNANDES, Rubem César (coord.). Brasil: as armas e as vítimas. 8. 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2005.

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2006. Os Jovens do 9. 
Brasil. Brasília: Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, 2006

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência dos Municípios 2008. 10. 
Brasília: Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educa-
ção, a ciência e a Cultura - OEI, 2008

Cabe salientar que esse problema não se ampliou apenas no Brasil. 11. 
No caso dos EUA, por exemplo, em que pese a redução da crimina-
lidade violenta durante a segunda metade dos anos 90, um número 

expressivo de especialistas no tema trata o fenômeno no país como 
uma epidemia, situação que exigiria respostas maiores que a simples 
ação no campo da segurança pública.

SILVA, Helena Oliveira; SOUZA e SILVA, Jailson. Análise da vio-12. 
lência contra a criança e o adolescente segundo o ciclo de vida no 
Brasil. Conceitos Dados e proposições. São Paulo: Global; Brasília, 
UNICEF, 2005.

Um bom exemplo dessa postura é o fato de as favelas cariocas não 13. 
constarem do mapa ofi cial da cidade até o início da década de 90, 
embora nelas residissem mais de um milhão de pessoas.

A cidade do Rio de Janeiro tem uma população de quase 6 milhões 14. 
de habitantes, sendo que cerca de 40% dela reside em favelas e bair-
ros periféricos com presença dos Grupos Criminosos Armados. 

MISSE, Michel.O Movimento: redes do mercado de drogas. Tempo 15. 
e Presença. Rio de Janeiro, v. 24, n. 323, 2002.

VELHO, Gilberto.Nobre e Anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia. 16. 
Rio de Janeiro, Museu Nacional [Tese de Doutorado em Antropolo-
gia – Universidade de São Paulo]. 1975.

Uma guerra entre os líderes do jogo do bicho voltou a ocorrer no 17. 
fi nal da década de 90, a partir da morte de alguns dos velhos che-
fes do negócio, em especial Castor de Andrade, o mais respeitado 
e poderoso entre eles. Após sua morte, seus herdeiros entraram em 
uma guerra de grandes proporções pelo controle do mercado de ca-
ça-niquéis, em especial na zona oeste da cidade. Os chefes dos dois 
grupos em confl ito estão, atualmente, presos. No mesmo período, e 
pelas mesmas razões, foi morto Maninho, fi lho e sucessor de Miro, 
que dominava o jogo na região da Tijuca, zona norte da cidade do 
Rio de Janeiro.

Essa estratégia atingiu tal sucesso que, em 1990, a notoriamente co-18. 
nhecida cúpula do jogo do bicho, que controlava a Liga das Escolas de 
Samba do Grupo Especial, foi recebida no Palácio do Governo Estadu-
al. Nos anos seguintes, todavia, os banqueiros voltaram a ter problemas 
legais, mas devido à ação do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Notas

FONTE: DOWDNEY, Luke. Crianças do tráfi co: um estudo de caso de crianças em violência armada organizada no Rio de Janeiro. Rio de janeiro: 7Letras, 2003.
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Anexo 4

Estrutura organizacional do tráfi co 
de drogas no varejo do Rio de Janeiro



QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. Carnaval brasileiro: o vivido e o 19. 
mito. São Paulo: Brasiliense, 1992.

A concorrência dos sorteios federais e estaduais foi um dos fatores 20. 
responsáveis pelo seu declínio nesta década. Ainda existente, a ati-
vidade é tolerada de forma crescente pelos órgãos de repressão do 
Estado e pelos meios de comunicação.

SILVA, Luis Antônio Machado; LEITE, Márcia Pereira; FRIDMAN, 21. 
Luis Carlos.Matar, morrer, “civilizar”: o problema da segurança pú-
blica.IBASE/Action Aind-Brazil/Fundação Ford, 2005.

HOLLANDA. Cristina Buarque de. Polícia e Direitos Humanos: 22. 
Política de Segurança Pública no Primeiro Governo Brizola (1983-
1986). Rio de Janeiro: Revan, 2005.

Para uma análise mais detalhada deste tema, ver HOLLANDA, Cris-23. 
tina Buarque. Op. Cit.

Entrada da polícia em casa de moradores das favelas sem mandado 24. 
legal; o Governo de Sérgio Cabral tem voltado a adotar essa prática 
através da concessão ilimitada de mandados de busca e apreensão 
para um amplo território e não mais para o imóvel.

Expressão cunhada pelo então vice-governador Darcy Ribeiro, que 25. 
lançou a máxima, entendida como o caminho brasileiro para a fun-
dação de uma ordem política socialista no Brasil. SENTO-SÉ, J. T. L. 
As várias cores do socialismo moreno. Anos 90, Porto Alegre, v. 11, 
n. 19/20, p. 49-76, 2004.

HOLLANDA, Cristina Buarque. Op. Cit.26. 

Por exemplo, MISSE, Michel.Malandros, marginais e vagabundos: a 27. 
acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, IU-
PERJ [Tese de Doutorado em Sociologia] versus AMORIM, Carlos. 
Comando Vermelho: a história secreta do crime organizado. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1993.

O lema era vinculado, de forma direta, aos interesses maiores dos 28. 
presos: paz na cadeia, justiça no cumprimento da pena e liberdade 
para todos os integrantes da organização.

Rogério Lemgruber foi o primeiro grande líder da organização. Em 29. 
homenagem a ele, que morreu na prisão no início dos anos 90 em 
função de causas naturais, a organização também é conhecida como 
CV-RL, suas iniciais. 

AMORIM, Carlos. CV, PCC: a irmandade do crime. 2ª ed. Rio de 30. 
Janeiro: Record, 2003. 

Estruturada de forma hierárquica, embora com estruturas autôno-31. 
mas em rede, seus principais dirigentes, atualmente, são Isaías do 
Borel e Marcinho VP, do Alemão. O primeiro cuida mais das ações 
do grupo no presídio e o segundo, com Elias Maluco, responde pelo 
controle da dinâmica externa. Fernandinho Beira-Mar, o mais famo-
so membro do grupo, ocupa mais o papel fi nanceiro, controlando a 
compra e distribuição de grandes quantidades de drogas. 

No âmbito local, há uma estrutura hierárquica do comércio varejista 32. 
de drogas ilícitas. Os chamados “donos” têm o controle de uma ou 
mais favelas. O “dono” é responsável por toda a articulação necessá-
ria para garantir o abastecimento de drogas e armamentos em sua(s) 
comunidade(s), pelas decisões a serem nelas tomadas e também pelo 
pagamento de propinas a policiais. Geralmente não mora na favela. 
Quando preso, comanda a dinâmica da favela de dentro do próprio 
presídio.

Desaparecido desde 2003, o destino de Linho é até hoje desconhe-33. 
cido. Para alguns, ele está escondido; para outros, ele foi assassinado 
por aliados em Guarulhos, São Paulo. 

A hipótese é controversa, pois há grupos que afi rmam estar vincu-34. 
lados ao Terceiro Comando, tal como o que controla Lucas e outras 
áreas da cidade, que se relacionam com a ADA e têm tensões com o 
TCP. Mas, sem dúvida, esse grupo perdeu bastante peso na dinâmica 
atual do tráfi co de drogas do Rio de Janeiro. 

Um dos líderes do Comando Vermelho e ex-chefe do tráfi co de dro-35. 
gas do morro do Juramento (zona norte do Rio), Escadinha morreu 
em 2006, quando cumpria regime semi-aberto e trabalhava numa 
cooperativa de táxis. Ele protagonizou uma das fugas mais espetacu-
lares do sistema carcerário brasileiro quando, em 1985, escapou de 
helicóptero do presídio de Ilha Grande.

A partir de 1999, o TC-ADA ampliou em mais de 40% seus territó-36. 
rios a partir de uma forte ofensiva contra territórios ocupados pelo 
Comando Vermelho; à época, havia uma forte e difusa interpretação 
que isso ocorreu em função do forte apoio àquelas organizações por 
parte de setores da cúpula da polícia estadual. 

O Observatório de Favelas, uma das organizações que começaram a 37. 
assim denominar esses grupos, o fez para diferenciá-los da denomi-
nada “polícia mineira” - grupo descrito a seguir – o que, obviamente, 
não elimina o fato de que ambos são agrupamentos criminosos, em-
bora com origens distintas. 

Existem registros de comunidades controladas por milícias que não 38. 
eram dominadas anteriormente por grupos vinculados ao tráfi co de 
drogas.

Nem todas as atividades controladas pelos grupos criminosos arma-39. 
dos são ilegais. No caso do gás para uso doméstico, por exemplo, é 
defi nido o monopólio do comércio por uma empresa local, muitas 
vezes também de propriedade do líder do grupo. Quando o proprie-
tário não é o líder do grupo, é cobrado um ágio sobre o produto. 
Seja legal ou ilegal, o aspecto comum entre elas é o uso da força para 
garantir o seu controle.

Pesquisa recente que teve acesso aos registros do disque denúncia 40. 
do Rio de Janeiro, identifi cou 381 denúncias de tráfi co de drogas em 
áreas controladas por milícias entre janeiro de 2006 e abril de 2008. 
CANO, Ignácio et al. Seis por meia dúzia? Um estudo exploratório 
do fenômeno das chamadas milícias no Rio de Janeiro. In: JUSTIÇA 
GLOBAL (org.) Segurança, Tráfi co e Milícias no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2008.

Este tipo de cobrança não é realizado em todas as comunidades sob 41. 
domínio das milícias. Foi constatado que em algumas áreas a co-
brança é feita somente ao comércio local.

Quando este número foi divulgado pela imprensa, o Secretário Esta-42. 
dual de Segurança Pública declarou que o referido relatório estaria de-
satualizado, argumentando que o número de milícias no estado teria 
caído em 2008 devido a prisões de suspeitos e operações da polícia. 

Cabe assinalar que o Prefeito da cidade, reiteradas vezes, expressou 43. 
apoio aos grupos, denominando-os como Grupos de Autodefesa 
Comunitária. O fato demonstra como a luta simbólica pela denomi-
nação desse grupo criminoso específi co não era banal. Ela incidia na 
discussão do próprio caráter do agrupamento.

Sobre este tema ver CANO, Ignácio et al. Seis por meia dúzia? Um 44. 
estudo exploratório do fenômeno das chamadas milícias no Rio de 
Janeiro. In: JUSTIÇA GLOBAL (org.) Segurança, Tráfi co e Milícias 
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2008.

Curiosamente, esse tipo de crime, embora seja uma peça fundamen-45. 
tal na explosão de violência da cidade, não recebe, pela mídia ou 
forças de segurança, a mesma atenção dada aos líderes dos outros 
grupos criminosos, o que favorece a sua impunidade e a ampliação 
do seu poder.

Em 2008, o governo federal começou a procurar deter o uso dessas 46. 
armas de alta letalidade e anunciou que fi nanciaria, a partir de então, 
no caso de armas de alto calibre, apenas carabinas, menos letais, e 
não mais os fuzis. Aceitando a posição, o Secretário de Segurança do 
Estado do Rio de Janeiro divulgou que daria preferência ao tipo de 
armamento recomendado pelo Ministério da Justiça.

Um fato que pode exemplifi car foi o ocorrido em 30 de setembro 47. 
de 2002, quando, por ordem de trafi cantes, lojistas de 40 bairros da 
cidade baixaram suas portas, 250 escolas (públicas e particulares) 
suspenderam as aulas, 50 mil alunos voltaram para casa, 13 ônibus 
foram incendiados e outros 2 mil nem chegaram a sair da garagem, 
conforme publicado na Revista Época, em 07/10/02.

Premiação dada aos policiais por atos considerados de bravura pela 48. 
corporação. Na maioria das vezes, o policial era premiado por ter 
participado de ações que resultavam na morte de supostos crimino-
sos. Este “estímulo” contribuiu signifi cativamente para o aumento do 
número de civis mortos pela polícia.

Salvo o breve período entre janeiro de 1999 e março de 2000, quando 49. 
se ensaiou, no início do governo Garotinho, a implementação de um 
modelo de segurança pública elaborado por Luiz Eduardo Soares e 
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por ele denominado de terceira via, distinto do “absenteísmo da es-
querda, cujo desempenho vinha se mostrando melhor nas denúncias 
do que na construção de alternativas realistas, e diferente do velho 
terrorismo cultuado pela direita” (SOARES, Luiz Eduardo. Meu Ca-
saco de General: 500 dias no front da segurança pública do Rio de 
Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.144).

Gráfi co elaborado a partir das seguintes fontes: Registros de Ocor-50. 
rência da Polícia Civil: 1997 e 1998: NECVU/IFCS/UFRJ; jan/1999a 
nov/2002: planilhas da ASPLAN; dez 2002 em diante: ISP/SSP-RJ - 
Incidências por DPs [http://www.isp.rj.gov.br]

CANO, Ignácio. Letalidade da ação policial no Rio de Janeiro. Rio de 51. 
Janeiro: ISER, 1997.

Considerando-se que a bala de fuzil tem um alcance de quase 4 km 52. 
e que uma favela como a Maré, por exemplo, tem uma densidade 
demográfi ca de 23.000 pessoas por km2, fi ca evidente que a noção 
de “bala perdida” é apenas um eufemismo. O risco é sempre imenso 
para toda a população local em qualquer troca de tiros, fato rotineiro 
na ação policial nas favelas.

Veículos blindados, semelhantes aos carros-forte, porém munidos 53. 
de uma estrutura militarizada. Neles costuma estar estampado o 
símbolo do BOPE: uma caveira com uma faca cravada. Tais veículos 
foram alvos de muitas críticas por parte de organizações ligadas aos 
direitos humanos e denúncias de moradores de favelas, por conta 
das execuções praticadas por policiais do interior dessas viaturas e 
dos abusos e violações cometidas pelos mesmos. O argumento das 
autoridades públicas para a sua utilização massiva em operações nas 
favelas cariocas está na proteção aos policiais em serviço. Todavia, 
embora o veículo seja um recurso de proteção aos policiais, seu uso 
indiscriminado, sustentado por uma política de segurança mili-
tarizada e baseada em estereótipos, vem tornando o “caveirão” um 
recursos pouco efi ciente no combate ao crime: as armas utilizadas 
são de grande calibre, de pouca precisão, uma vez que sua utilização 
é feita com rajadas, sendo comum a depredação de propriedades e 
equipamentos públicos e o alcance de pessoas nas ruas e mesmo em 
suas residências.

Princípios Básicos Sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos 54. 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados por con-
senso pela ONU em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo 
Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tra-
tamento dos Delinqüentes.

Em função dessa contradição lógica, tornou-se famosa a posição de 55. 
Milton Friedman, economista norte-americano ultra-liberal, vence-
dor do premio Nobel, de propor a legalização, com a devida taxação, 
das drogas ilícitas. 

O sentimento de pertencimento, que outrora se dava em relação à 56. 
comunidade, hoje se dá em relação à facção, conforme ilustra a de-
claração de um dos entrevistados da pesquisa, quando justifi ca a sua 
saída do tráfi co pelo fato de não aceitar a troca de comando.

ZALUAR, Alba. A Máquina e a Revolta: as organizações populares e 57. 
o signifi cado da pobreza. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2000 [1985].

De acordo com entrevista concedida pelo chefe do tráfi co de drogas 58. 
em uma grande comunidade carioca, que lamentava a necessidade 
de usar esse tipo de estratégia em função do incômodo provocado 
à comunidade, essas ações ostensivas funcionam como uma forma 
de dissuasão. São gestos simbólicos dirigidos a grupos rivais que en-
viam espiões – X-9 – para avaliarem a força bélica do grupo. A prá-
tica, que mimetiza as praticadas entre países rivais – EUA x URSS; 
Índia x Paquistão; etc. –, mostra como algumas práticas de exercício 
do poder entre os Estados-nação e os territórios controlados pelos 
grupos criminosos estão próximas.

Esse tipo de estratégia, em outra notável aproximação com estrutu-59. 
ras legais, é análoga à usada por muitas empresas multinacionais no 
cenário de competição internacional. 

 Aqueles responsáveis pela comercialização da droga nos pontos de 60. 
venda, conhecidos como “bocas”.

Neste contexto, o mais preciso seria falar em “comércio varejista de 61. 
drogas qualifi cadas como ilícitas”. Porém, tendo em vista o caráter 
sintético deste documento optamos por uma terminologia simplifi -

cada. Por isso, daqui em diante utilizaremos a expressão “tráfi co de 
drogas no varejo”.

Em junho, a equipe contava com apenas sete articuladores. No mês 62. 
de julho foram incorporados mais dois e em agosto, o último, con-
forme demonstra o quadro 3.2.

Embora o título da pesquisa remeta a “crianças e jovens”, no univer-63. 
so dos 230 entrevistados, apenas 6 situavam-se na faixa etária até 12 
anos, por isso passamos a nos referir a “adolescentes e jovens”, pois 
estes correspondiam a 97% dos sujeitos da pesquisa.

No fi nal deste documento há um anexo com a estrutura organizacio-64. 
nal do tráfi co e a descrição das funções.

DOWDNEY, Luke. Crianças do tráfi co: um estudo de caso de crian-65. 
ças em violência armada organizada no Rio de Janeiro. Rio de Janei-
ro: 7Letras, 2003.

SOUZA e SILVA, J. Violência nas comunidades e nas ruas. Até quan-66. 
do? In: UNICEF (org.). Direitos Negados: a violência contra a crian-
ça e o adolescente no Brasil. Brasília: UNICEF, 2005.

SOARES, B. M.; ILGENFRITZ, I. Prisioneiras: vida e violência atrás 67. 
das grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

No fi nal deste documento há um anexo com a estrutura organizacio-68. 
nal do tráfi co e a descrição das funções.

O que não é uma característica específi ca deste grupo, mas um dado 69. 
da maioria dos domicílios em favelas no Brasil, que são defi nidos, 
essencialmente, pela ilegalidade de uso do solo. 

ASSIS, S. G. Traçando caminhos em uma sociedade violenta: a vida 70. 
de jovens infratores e de seus irmãos não infratores. Rio de Janei-
ro: Fiocruz/ UNESCO, 1999; SOUZA e SILVA, J. Por que uns e não 
outros? Caminhada de jovens pobres para a universidade.Rio de Ja-
neiro: 7Letras, 2003.

AGENDE AÇÕES EM GÊNERO, CIDADANIA E DESENVOLVI-71. 
MENTO. O Brasil para todas e todos: propostas AGENDE para o 

Plano Plurianual 2004-2007: crescimento sustentável, emprego e in-
clusão social. Brasília: AGENDE, 2003.

ASSIS, S. G. Op. Cit.; WILLADINO, R. Procesos de exclusión e inclu-72. 
sión social de jóvenes en el contexto urbano brasileño: un análisis de 
trayectorias de violencia y estratégias de resistencia. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 2003.

ABRAMOVAY, M. et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social 73. 
na América Latina: desafi o para políticas públicas. Brasília: UNES-
CO; BID, 2002. 

ALGUACIL, J. La ciudadanía como mediación para la sostenibilidad 74. 
y gobernabilidad de la ciudad. In: Anais do VII Congreso Español 
de Sociología. “Convergencias y Divergencias en la sociedad global”. 
2001. 

SILVA, H. O. & SOUZA e SILVA, J. Análise da violência contra a 75. 
criança e o adolescente segundo o ciclo de vida no Brasil. São Paulo: 
Global; Brasília, UNICEF, 2005. 

Ibid, pp. 21-22.76. 

WAISELFISZ, J. J. (coord.) Juventude, Violência e Cidadania: os jo-77. 
vens de Brasília. São Paulo: Cortez; UNESCO, 1998; MINAYO et al. 
Fala Galera: Juventude, Violência e Cidadania na cidade do Rio de Ja-
neiro. Rio de Janeiro: Garamond, 1999; BARREIRA, C. (coord.) et al. 
Ligado na Galera: juventude, violência e cidadania na cidade de For-
taleza. Brasília: UNESCO, 1999; ABRAMOVAY et al. Gangues, gale-
ras, chegados e rappers: juventude, violência e cidadania nas cidades 
da periferia de Brasília. Rio de Janeiro: Garamond, 1999; SALLAS, A 
L. F. (coord) et al. Os Jovens de Curitiba: esperanças e desencantos: 
juventude, violência e cidadania. Brasília: UNESCO, 1999.

BOURDIEU, P. (1980) El capital social. Apuntes provisionales. In: 78. 
Zona Abierta, 94/95, 83-87, 2001. 

Em relação à categoria “não-encontrados”, optamos por considerar 79. 
estes jovens como não atuantes no tráfi co local, já que se encontra-
vam fora da comunidade por afastamento forçado, mudança de en-
dereço ou motivos desconhecidos.
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Esta porcentagem refere-se ao recorte de 152 entrevistados efetiva-80. 
mente acompanhados durante 5 meses. Se considerarmos o total da 
pesquisa do perfi l de 230 entrevistados no primeiro mês, teremos 
6,5% de mortos.

Algumas destas drogas estão presentes em apenas algumas comuni-81. 
dades, em especial o crack e o haxixe.

DOWDNEY, L. Op. Cit. 82. 

ZALUAR, Alba. Op. Cit.83. 

Alguns exemplos: pesquisa realizada em 2000, no Sistema Aplicado 84. 
de Proteção ao Adolescente oriundo de Medida Sócio-Educativa por 
Envolvimento com o Tráfi co de Drogas (NETO et al. Nem soldados 
nem inocentes: juventude e tráfi co de drogas no Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Editora Fiocruz, 2001), descreve que, do total de seus en-
trevistados que declararam a renda, 40% recebiam valores superiores 
a 2 mil reais por mês; 27,3% recebiam entre R$ 400,00 e R$ 800,00 
reais mensais e 7,3% entre R$ 1.200,00 e R$ 1.600,00 reais. Em 2001, 
no diagnóstico rápido sobre o trabalho de crianças no narcotráfi co 
encomendado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
o menor rendimento declarado pelos entrevistados girava em torno 
de 3 salários mínimos. No estudo realizado por Dowdney,em 2003 
(cf. op. cit.), os rendimentos ainda eram altos: os salários de olheiros, 
por exemplo, eram até cinco vezes maiores que o salário mínimo no 
período (R$ 220,00). Os vapores, ganhando por comissão, alcança-
vam ganhos entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00 mensais dependendo da 
localidade e as suas especifi cidades na venda.

Dados de 2005, da Polícia Militar, revelam que as mortes de policiais 85. 
militares no Município do Rio de Janeiro respondem por 75% do 
total de mortes no Estado para o mesmo ano de referência (2005).

O “caveirão” é um carro blindado adaptado para ser um veículo mi-86. 
litar. A palavra caveirão refere-se ao emblema do Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais (BOPE), que aparece com destaque na late-
ral do veículo. Nas operações realizadas pelo “caveirão”, a polícia faz 
ameaças psicológicas e físicas aos moradores, com o intuito de inti-

midar as comunidades como um todo. O emblema do BOPE – uma 
caveira empalada numa espada sobre duas pistolas douradas – envia 
uma mensagem forte e inequívoca: o emblema simboliza o combate 
armado, a guerra e a morte. De acordo com relatos de moradores, o 
tom e a linguagem utilizados pela polícia durante as operações com 
o “caveirão” são hostis e autoritários. As ameaças e os insultos têm 
um efeito traumatizante sobre as comunidades, sendo as crianças 
especialmente vulneráveis. 

Propina paga por trafi cantes aos policiais para que estes não reali-87. 
zem qualquer incursão na favela em determinado período. Geral-
mente ocorrem para a realização de bailes funks, onde muitas vezes 
a venda das drogas se dá abertamente sem qualquer intervenção da 
polícia.

Apesar de muitos entrevistados utilizarem a expressão “bonde” para 88. 
se referirem ao grupo que se dedica aos assaltos a mão armada, não 
temos elementos sufi cientes para avaliar se o “bonde” está se orga-
nizando como uma rede ilícita. Historicamente, ele funcionou como 
uma atividade ilícita isolada e autônoma, ou que no máximo mo-
bilizava um pequeno grupo em um momento pontual. Esta é uma 
questão que merece aprofundamento em outros estudos. 

A utilização de fogos de artifício se consolidou como o principal 89. 
instrumento de aviso da chegada de policiais na comunidade. Ge-
ralmente praticada por crianças e adolescentes iniciantes no tráfi co, 
é uma função com remuneração muito baixa. Aparelhos de rádio-
transmissor também são bastante utilizados para tal fi m, dentre ou-
tras coisas.

Dados de ASSIS (1999) revelaram que apenas 21% dos adolescentes 90. 
por ela entrevistados moravam com ambos os pais.

Isso, por um lado, refl ete o acesso dos articuladores aos entrevis-91. 
tados, por outro, refl ete um pouco da estrutura organizacional do 
tráfi co.

Os dados referem-se ao universo de 152 entrevistados que foram 92. 
efetivamente acompanhados durante 5 meses (ver tabela 5.11).

Ver nota 84 sobre os levantamentos de NETO et al (2000), DOWD-93. 
NEY (2003), e SOUZA e SILVA, Jailson de e URANI, André. Crian-
ças no narcotráfi co: um diagnóstico rápido. Brasília, 2002. Organi-
zação Internacional do Trabalho - OIT.

Atualmente, Sabrina trabalha como coordenadora de manutenção 94. 
em uma organização social, está fazendo o quarto período de Ciên-
cias Contábeis em uma universidade privada e ganha mais do que 
ganhava na Rede do Tráfi co de Drogas.

Quando o marido de Érica foi libertado, ela conseguiu para ele um 95. 
emprego em uma organização social local, a mesma onde trabalha. 
Todavia, rapidamente, ele se envolveu com crack, roubou dentro da 
organização para comprar drogas e foi despedido. Ela o largou e atu-
almente está solteira. Na mesma época, sua fi lha mais velha engravi-
dou e lhe deu uma neta, de quem ela cuida com muita dedicação. 

Por particularização territorial entendemos a redução da vida social ao 96. 
relacionamento do sujeito apenas com aqueles que lhe são semelhantes, 
os mesmos, em geral residentes em um mesmo território. Nesse caso, os 
outros, os estranhos, em especial os pertencentes a outros territórios e 
grupos sociais são vistos como estrangeiros e potenciais ameaças. 

LIMA, Ivaldo. Política Pública: elementos para a construção de sua 97. 
noção. Rio de Janeiro, 2008. Mimeo.

MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Cader-98. 
no de Estudos: Sistema Nacional de Direitos Humanos. Brasília: 
MNDH, 2004, p.6.

CARBONARI, Paulo César. Aproximações conceituais sobre Direi-99. 
tos humanos, Democracia e Desenvolvimento. MNDH, 2005.

Ibid. 100. 

BARBOSA, Jorge Luis. Cidadania, território e políticas públicas. Rio 101. 
de Janeiro, 2007. Disponível em: <www.riodemocracia.org.br>. 

BARBOSA, Jorge Luis. Caminhos de uma Agenda Urbana Demo-102. 
crática. Rio de Janeiro, 2008.

SOUSA e SILVA, Jailson; BARBOSA, Jorge Luis; FERNANDES, Fer-103. 
nando Lannes. Primeiras Considerações sobre a questão da sobera-
nia urbana no Rio de Janeiro. Revista Z Cultural. Ensaios. Ano IV, 
número 1, dez 2007/ mar 2008.
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