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Um Mutirão de Olhares 

Este número de Comunicações do ISER é 

dedicado aos moradores do Cantagalo, 

Pavão e Pavãozinho. As imagens fotográficas 

ficaram quase todas por conta da sensibili

dade e generosidade de Cristina Pedrosa. Os 

artigos escritos de distintos ângulos e va

riadas perspectivas resultam em um mutirão 

de olhares sobre a vida no "Galo e Pavão", 

como abreviam os jovens quando se referem 

ao lugar onde moram. 

A primeira parte, intitulada www.vivafave

la.com.br foi possível a partir do encontro 

entre quatro mulheres com idades e trajetó

rias de vida diferentes e, que hoje partilham 

valores e objetivos de um Projeto. Christina 

Vida! e Marilena Cunha, ambas antropó

logas, entrevistam Rita de Cássia, moradora 

do Cantagalo e correspondente comunitária 

do Portal Viva Favela. Através da entrevista 

com Rita, de suas reportagens aqui publica

das e, também, nas palavras de Cristiane 

Ramalho, jornalista~ edit~ra do Viva Favela, 

pode-se (re)conhecer Ull).a inédita experiên

cia de comunicação qutt convoca asfaltos e 

favelas para questionar hierarquias, rever 

preconceitos e inventar novas ocupações e 

postos de trabalho. 

A segunda parte ficou com o nome de O 

morro: territórios, espaços e pertenci

mentos. Neste setor do mutirão, temos a 

contribuição de Manuel Ribeiro, arquiteto 

e bem conhecido por estar sempre apostan

do nas possibilidades de melhores usos e 

trânsitos dos jovens da e na cidade. Enquan

to Manoel Ribeiro nos oferece alguns mapas 

de pertencimento e ocupação territorial, 

Marcus Cardoso fala da construção simbó-

Apresentação 
Regina Novaes 

lica do espaço da perspectiva da Igreja 

Católica. Bolsista de Iniciação Científica da 

FAPERJ, sob orientação da antropóloga Clara 

Mafra, Marcus nos apresenta arranjos, 

impasses e soluções de uma missão religiosa 

frente a contingências q.ue combinam 

fragilidade e descontinuidade de programas 

governamentais e afirmação continuada da 

lei dos "meninos do tráfico". Ainda deste 

mesmo ângulo religioso,.Clara Mafra traz a 

discussão sobre o significado da presença 

evangélica que não só interfere na paisagem, 

como também nas possibilidades de inter

locução entre autoridades constituídas e 

moradores . Uma outra aproximação dos jo

vens moradores foi feita através de um vídeo 

intitulado A Família Terra. Realizado por 

jovens alunos da Oficina de Antropologia e 

Imagem (UERJ), aqui resenhado por Emílio 

Domingos, o vídeo traz a experiência de um 

grupo de jovens moradores que redesenha 

possibilidades de agregação social através 

do esporte, da festa e de trabalho voluntário. 

Os Projetos Sociais ocupam o Brizolão é o 

nome da terceira parte. Esta é um parte toda 

dedicada aos Projetas Sociais dirigidos aos 

jovens moradores do Galo e do Pavão. 

Quando começamos a pesquisa, havia quem 

chamasse o Brizolão de "Cemitério de 

Projetos". Contudo, no ano de 2001, muitas 

transformações aconteceram naquele CIEP. 

Algumas delas estão aqui registradas. Mari

lena Cunha fornece as informações sobre a 

pesquisa, apoiada pela FAPERJ, e nos apre

senta o elenco de Projetos encontrados. O que 

se segue são flashes das percepções dos jovens 

sobre a oposição asfalto/ favela, sobre o voto 

e as eleições e sobre "cidadania". Apresenta

dos por Jonas Henrique de Oliveira, Marcelo 

Simões e Daniela Almeida, bolsistas de 
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iniciação cientifica da FAPE~J, estes retratos 

instantâneos podem ajudar a compreender as 

distâncias e proximidades entre os efeitos 

desejados, inexistentes ou inesperados dos 

Projetas Sociais. São olhares que devem ser 

levados em conta quando se pensa em 

políticas públicas que encarem os jovens 

moradores de áreas pobres e violentas como 

sujeitos de direitos. Nesta parte, a palavra 

também estácomjairo Coutinho, coordena

dor do Criança Esperança, um projeto que 

modificou relações entre Projetas e morado

res , transformou o espaço físico e deu 

visibilidade ao que acontece no Brizolão. 

A quarta parte é dedicada ao GPAE, o 

Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais que foi implantado no Cantagalo, 

Pavão e Pavãozinho em 200 1. Nesta parte, 

escrevi sobre a opinião dos jovens sobre o 

GPAE e entrevistei o antropólogo Rubem 

César Fernandes, Diretor Executivo do Viva 

Rio, sobre esta experiência de Polícia Co

munitária. Ouvi também Pedro Strozem

berg, advogado e naquele momento coorde

nador da Àrea de Segurança Pública do Viva 

Rio. Ambos responderam indagações que nos 

ajudam a construir a memória desta história 

recente e, ainda, em curso, com todas as suas 

apostas e riscos. Neste contexto, o olhar e 

as interpretações d~ Antônio Carlos Carballo 

Branco, major da Polícia Militar, primeiro 

comandante do GPAE e bacharel em Ciên

cias Sociais pela UERJ , também revelam 

dimensões importantes do processo. No 

conjunto apresentamos um quadro em qu e 

se conjugam necessidades de políti cas que 

encarem tanto as desigualdades sociais quan

to as reformas profundas das instituições 

responsáveis pela Segurança Pública. O texto 

final é de DefYuri , rapeador, como ele pre

fere ser chamado. Criando um personagem 

fictício e bem realista, é ele quem encerra 

este mutirão com monções de esperança. 
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Fala Rita 

Entrevista com Rita de Cássia, correspon

dente do VIVA FAVELA e do FAVELA TEM 
, I 

MEMORIA no Cantagalo, por Christina 

Vital e Marilena Cunha. 

Rita completou 39 anos de idade no dia 22 

de maio , dia da santa que deu origem ao seu 

nome. Nessa entrevista, Rita fala de momen

tos comoventes d e sua his tória e do in

cômodo de es tar sob os olhares alheios , 

como diz, "detesta holofotes". 

Vamos começar falando da sua infância, que 

fatos te marcaram mais? 

Rita: Uma coisa muito boa ... , vamos falar 

de uma coisa ruim primeiro .. . . Quando eu 

tinha sete anos, es tudava na escola Marília 

de Dirceu, e um professor pediu para que 

eu lesse em voz alta. E quando comecei a 

ler , todo mundo começou a rir de mim. A 

partir daquele dia, acho que foi em 1976, 

disse para mim mesma, nunca mais lerei 

em voz alta. Porqu e naquele dia, descobri 

qu e era gaga. E jurei que nunca mais iria 

ler. E dos se te a té os m.eus 19 anos, ia para 

a escola, conversava com as minh as amigas, 

e procurava n ão falar certas palavras onde 

eu mostrasse a minh a gagueira. Por exem

plo, eu não sabia falar o "cê", então, não 

falava carro, falava automóvel. Não saiba 

falar o "gê", falava pessoa obesa ao invés de 

gorda. Sem querer, começava a usar outras 

palavras porque lia muito. Meu português 

ficou até mais rico . Então, foi onde comecei 

a ver que buscava alternativas. E acabava 

me tornando diferente do meu grupo. As 

pessoas começavam a me achar metida, 

ridícula. Porque sem querer, comecei a 
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falar muito difícil.. ., mas sem querer ... , mas 

as pessoas não sabiam que era porque eu 

não queria falar aquelas palavras que não 

conseguia pronunciar. Dos meus 7 aos 19 

anos, em qualquer escola, todo professor 

pede para o aluno ler em ':.?z alta. E eu era 

a única que nunca lia em voz alta. E por 

isso, era expulsa de sala, e por isso, repetia 

de ano, tanto que eu tenho 39 anos e só 

tenho o m eu Segundo SJrau . Isso atrasou 

muito a minh a vida. Eles não entendiam 

como uma pessoa que escrevia tão bem, não 

lia em voz alta. Muitas das minhas redações 

iam para os murais das esco las. Os pro

fessores, às vezes, chegavam a fazer até 

co nselho de classe (depois fiquei sabendo 

por uma professora) só para discutir a 

minha situ ação. O professo r se indignava 

quando eu di zia que não ia ler ... eu, sem 

querer , tirava a autoridade dele como 

professor. Então, muitas vezes fui expulsa 

de sala. E aquilo me bloqueou . Eu só queria 

uma coisa: ser como as outras pessoas eram. 

Ser uma pessoa normal. Que falasse direito 

como as outras pessoas. E eu não era. E o 

nome de uma pessoa vivia sempre na minha 

cabeça, no s m eus sonhos, n os meus pe

sadelos: o nome dele se chama Simon Wajn

traub. É o cara que passava nas propagandas 

de rádio e de televisão di ze ndo que curava 

problemas d e gagueira, de pessoas que não 

sabiam falar . E nunca tive dinheiro para 

poder ter esse médico para me curar. Só 

quando tive 20 anos, as pessoas me acon

selharam e, tive coragem de me gravar um 

dia, por volta das três e meia da manhã, 

lendo. Só que eu levei três dias para ouvir 

essa fita. Eu tinha medo de me deparar com 

a realidade, de ter certeza que eu não sabia 

falar. Três dias depois, eu me ouvi e vi que 
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realmente já tinha superado a minha 

gagueira. Foram 20 anos muito marcantes 

na minha vida porque me fizeram sofrer 

muito. Tenho traumas muito grandes por 

causa disso . Por isso , hoje, as pessoas me 

vêem falando demais, eu sou até chata. Mas 

é porque eu passei a minha vida inteira sem 

falar. Eu compensava tudo esc revendo , 

gravando fitas e mais fitas com pensamen

tos que eu ouvia num programa - 'Good 

Times '. Gravava e tinha paciência de ler 

aquela folha inteira, às vezes, dava nove 

páginas dos pensamentos . E se hoje, eu 

tenho facilidade para escrever é porque eu 

tive que buscar essa alternativa. Mas, eu te 

digo, isso influenciou no m eu jeito de ser. 

Não me considero uma pessoa como as 

outras. E uma coisa boa foi depois dos três 

dias, eu ter ouvido a minha fita e ter visto 

que eu sabia ler. Talvez se eu tivesse ouvido 

ou obedecido os professores, eu teria tido 

a certeza muito antes. Mas demorou muito. 

Foi só aos 20 anos. 

Você se lembra do tpomento em que começou a 

se interessar pela vida na comunidade? 

Rita: Nasci no Cantagalo mesmo. Percebi 

que estava me interessando pela comunidade 

ao ver que estaya puxando o lado do meu 
2 

pai , um lado que, durante 8 anos, critiquei. 

Porque a gente acaba ouvindo determinado 

tipo de coisa no meio do caminho ... , co

bravam: "Seu pai é o presidente da asso

ciação de moradores do Cantagalo, tem que 

fazer isso, aquilo ... ". E ele durante três anos 

foi presidente e, durante tanto tempo, ouvi 

aquelas críticas. Senti também sua ausência 

dentro de casa, mas fui vendo que aquilo já 

era dele. Ele tinha um lado muito comuni

tário e se a gente tirasse dele, é como se ele 

estivesse morrendo, é como se ele morresse . 

Fui acompanhando, analisando meu pai 

porque sempre tenho essa mania de querer 

analisar as pessoas. Não me formei em 

Psicologia, mas acho que entendo um 

pouquinho. E fui vendo que não tinha que 

cortar aquilo dele, muito pelo contrário, 

tinha que incentivar porque aquilo já estava 

nele. Não me cabia ... , ninguém tinha o di

reito de tirar aquilo dele. Então, foi onde 

comecei a querer ajudá-lo porque como o 

meu pai tinha pouco estudo, eu lia os 

discursos dele qu e tinham um conteúdo 

maravilhoso, muito rico, mas com erros 

gravíssimos de Português. Via que ali tinha 

uma coisa boa ... , meu pai é dez. Então, eu 

disse: "Pai, a partir de hoje, você quer que eu 

ajude você a escrever discursos?" Sem querer 

fui vendo que dava para a coisa. 

Quantos anos você tinha quando começou a 

ajudar seu pai? 

Rita: Tinha 15, 16 anos. Então, aquilo foi 

aflorando. E através dos discursos dele , fui 

vendo como aquelas desigualdades , como 

aquele abandono social por parte das 

autoridades incomodava ele. E a partir do 

momento em qu e aquilo inco modava ao 

meu pai , acabava me incomodando tam

bém. Não só por ser filha dele e a cobrança 

em cima dele por ser presidente , mas, 

também, como moradora m esmo. Se você 

mora em comunidade deve buscar melhoria 

de vida para você, para sua casa, para o 

coletivo. As pessoas falam : "Rita, seu pai 

foi pres idente e foi o que mais demorou a 

fazer a casa". Demorou dez anos. Porque 

meu pai nunca precisou pegar nada de 

ninguém. Foi com muito sacrifício ... , fui 

vendo. Fui começando a ver as coisas como 

ele via. Fui vendo as diferenças, as desigual

dades, o abandono mesmo e aquilo me 

incomodava. Porra, eu carregava água nas 

costas, eu via a minha mãe carregando peso. 

Eu disse : "Caramba! Minha mãe não tem 

mais idade para ficar carregando isso". Essas 

senhoras de idade não têm mais idade para 

isso. Comecei a ver que tudo o que meu pai 

fazia tinha fundamento. Existia uma neces

sidade de melhoria e aquilo começou a me 

incomodar porque eu também era mo

radora, antes de ser filha dele . Alguém tem 

que fazer alguma coisa. Então comecei a 

me interessar por isso, de ver toda aquela 

2 João Pinro é o pai de Rita. 
Foi líder comunitário na dé
cada de 80. Participou do GTI, 
Grupo de Trabalhos da Igreja, 
iniciativa sua junramenre com 
outros jovens da localidade. 

Seu João Pinto ai nda hoje é uma 
referência comunitária tanto 
para moradores de sua época 

como para a juventude atual . 



3 Rádio Comunitária Pano
rama FM - 88,3 mhz do Can
tagalo. 

mobilização das pessoas que quenam 

mudar. Eu pensei, caramba, eu não me 

identifico com aqueles que estão apáticos, 

me identifico com aqueles que estão 

fazendo alguma coisa. Eu me sinto com 

necessidade de estr fazendo também. Ou 

eu não sou filha do João Pinto. Acho que 

tudo começou daí. Hoje, estou dando um 

jeito de afastar ele, não para eu ficar no 

lugar dele. Mas eu acho que o cabelo dele 

já está muito branco! 

Como seu engajamento na vida comunitária 

interferiu na sua vida pessoal? 

Rita : Interferiu muito. Sabe por quê? 

Quando você é aquela pessoa que acorda às 

8 horas da manhã, vai para o seu trabalho e, 

chega às 8 horas da noite, vai cuidar dos 

seus afazeres ou vai cuidar da sua vida, você 

é uma pessoa que não vive na boca das 

pessoas, você simplesmente é uma pessoa 

que tem aquela rotina direcionada para o 

seu trabalh o e para sua vida particular e 

acabou. Mas a partir do momento em que 

você se propõe a fazer um trabalho social, 

seja ele de que espécie for , automati

camente, você vai estar sempre em evi

dência. Mesmo sem você querer. Ou vai ser 

criticada ou elogiada. Então, querendo ou 

não, a sua vida não é mais sua vida. Existem 

aqueles que te querem bem e existem 

aqueles que são maledicentes . E acaba 
3 

acontecendo: na rádio , eu não ganho nada. 

Mas no caso, o que ac?ntece? Se você faz 

um trabalho social , um pequeno desvio que 

para você não quis dizer nada, para aquele 

ali já é um motivo grande de te esculachar, 

de cair com a boca no mundo ... , 'viu ela?' 

Se fosse outra pessoa não iria repercutir 

tanto. Mas como é você, já é outra coisa. 

Mas eu não vivo em função de nin guém, eu 

vivo a minha vida com certos cuidados mas 

procuro ser sempre eu mesma. O grande 

barato de fazer esse trabalho é eu poder 

chegar nos lugares, dizer as verdades que 

quero dizer e, se alguém conseguir me calar, 

então não sirvo para estar ali. Se eu estou 

ali é porque estou com alguma intenção. E 

então, me dando espaço, eu vou. Eu sou 

bastante espaçosa ... 

Você já se casou? 

Rita : Não. Lá em casa mora eu, meus 

irmãos, somos quatro irmãos, tenho dois 

sobrinhos, meu irmão mora lá com minha 

cunhada, meu pai e minha mãe. São nove 

pessoas. E meu cachorro Lupi e meu 

papagaio. Eu nunca quis me casar, nunca 

vivi com ninguém. Não pretendo fazer do 

casamento uma bandeira. Nunca me ima

gino lavando a cueca de um homem. E nunca 

engravidei , e se tivesse engravidado, não 

abortaria. Mas por uma opção minha, como 

a minha própria irmã também, não quise

mos ter filhos. Existem· meios para evitar 

filhos. Nunca quis. Adoro crianças, já 

trabalhei em cinco creches . Mas filho é 

responsabilidade demais. Enquanto ele está 

pequenininho é uma beleza mas ... , a minha 

preocupação é quando crescer. Não sei se 

estou para ver certas coisas que vejo na 

minha comunidade. Não sei se teria a 

mesma ... , se enfrentaria certas coisas como 

muitas mães enfrentam. Não sei se estou 

preparada. Mas acho que é por aí. Também 

mingau não se i fazer .. . O critério estabe

lecido pelas pessoas não me interessa muito. 

Me interessa aquilo que eu quero fazer. 

Interessa aquilo que eu quero ser. Uma 

coisa que não me permito: é deixar de ser 

eu mesma em função de ninguém. Isso não 

deixo ninguém fazer comigo. Seja na área 

de trabalho ... , já saí de cinco trabalhos por 

causa disso. Trabalhei em outras creches 

fora dali, creche particular, como profes

sora, como monitora .. . Trabalho desde os 

16 anos. Trabalhei na creche POP durante 

quatro anos na minha comunidade. Foi meu 

primeiro emprego. Se eu não puder ser eu 

mesma, se tiver qu e abaixar a cabeça ... , por 

mais que o emprego esteja difícil, real

mente, não serve para mim; se não puder 

dizer as coisas que estão dentro de mim, da 

maneira que penso, então, vou estar sendo 
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e falsa. E não gosto de ser falsa comigo. E 
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Como você começou no VIVA FAVELA? 
4 

Rita: Foi através de um telefonema do Tião , 

que pediu para o Nelson
5 

arrumar algumas 

meninas que falassem sobre o tema: "O que 

você espera da sua comunidade?" Perguntei 

para o Nelson: "pra que isso?" Ele respondeu: 

"ele só falou isso". Eu falei: "Não sei se é 

para mim, não sei se vou estar tirando a vez 

de alguém. Mas como eu gosto de escrever, 

gostaria de fazer essa redação, mesmo que 

você chame outras pessoas". Foi quando fiz . 

Vim aqui depois disso, passei por uma 

entrevis ta com a Rosana
6

. Nessa hora, o Tião 

não estava presente e a Rosana foi me 

ouvindo, me ouvindo, muito criteriosa, 

muito observadora, senti que ela me obser

vava muito. Mas não me sentia intimidada 

diante dela, mesmo sabendo que ela era uma 

jornalista e tal. Apenas vim ser eu mesma. 

Eu procurei sempre, naquele momento, ser 

eu mesma. Ela que se convencesse se eu 

servia ou não para a coisa. Isso o tempo ia 

dizer. Mas, a princÍpio, ela falou: "Gostaria 

que você viesse". E perguntou: "Você gos

taria de fazer um curso para participar de 

um projeto exp.~_rimental do Viva Favela?" 

Aí, ela foi me explicando e eu falei: "Se tem 

esse objetivo aí, parece ser um coisa bem 

diferente de tudo que já vi. Se é para mostrar 

o lado positivo da favela, claro que eu estou 

nessa". Eu posso não ter a técnica do 

jornalismo, eu posso não ter..., nunca escrevi 

com a intenção de ser avaliada. Quando eu 

escrevia minhas redações, era até mais livre. 

Tinha um boa aceitação por parte dos 

professores? Tinha mas era uma coisa 

descompromissada. Mas daí a escrever para 

um público muito mais exigente, que é o 

público da Internet.. . Você sabe que pouquís

simas são as pessoas de comunidade que têm 

um computador em casa. Como seria entrar 

nas casas de pessoas que têm um? Que 

cobram mais? Quis aceitar o desafio e estou 

até hoje. O objetivo me interessou: mostrar 

o lado positivo da minha comunidade. Já 

estava cansada de ser rotulada como todos 

os moradores: "quem mora na comunidade 

não tem educação, quem mora na comuni

dade não sabe falar, quem mora na comu

nidade não sabe entrar e sair de lugar 

nenhum, quem mora na comunidade são só 

marginais, delinqüentes que só usam dro

gas." E estava ali para mostrar que a coisa 

não era por aí. .. , por isso, aceitei. 

E o que você achou de mais interessante, o 

que mais te marcou durante o trabalho no 

Viva Favela? 

Rita: No Viva Favela foi poder sentar com 

pessoas com as quais mal falava ou ficar aqui 

como estou com vocês, sentada e conhecendo 

um pouquinho mais dessas pessoas. O Viva 

Favela me fez entrar num mundo muito 

particular das pessoas. Eu acabei invadindo 

a vida de determinadas pessoas de uma 

maneira que eu mesma, às vezes, não estava 

preparada para encarar. Às vezes, fazia certas 

perguntas que eram tão invasivas mas 

sempre com muito cuidado, sempre dando 

o direito da pessoa dizer si m ou não. Uma 

coisa que nunca fiz na minha vida, e todo 

mundo que se relaciona comigo sabe disso, 

é que jamais vou te perguntar uma coisa sem 

que antes você me diga por livre e espon

tânea vontade. Ou que, de repente, você não 

me deu abertura para que te perguntasse 

determinada coisa. Eu nunca gostei de 

invadir a vida de ninguém, nem dos meu s 

irmãos. Então, o Viva Favela me fez deparar 

com uma Rita que, durante anos, nunca quis 

mostrar. Não, não que nunca quis mostrar, 

mas que nunca fui. Que é aquela Rita que 

invade, que quer saber, quer perguntar 

mesmo. O trabalho exigiu que eu fosse uma 

outra pessoa, ele me fez invadir vidas 

maravilhosas, histórias emocionantes. Estar 

trabalhando nisso aumentou minha sensibi

lidade. Ao fazer uma determinada pergunta, 

reparava o semblan te da pessoa; às vezes, via 

os olhos da pessoa cheios d'água, ou às vezes, 

as lágrimas caíam literalmente na minha 

4 Na época, Presidente da 

Associação dos Moradores 

do Canragalo, Pavão e Pavão
zinho 

5 IrmaõdaRita e umdos di

retores da Rádio Comunitária 
Panorama - FM. 

6 Rosa na era a responsável 

pela se leção d e correspon
dentes comunitários que com

poriam o quadro de partici

pantes do Projeto Viva Favela. 

A seleção a qual Rita se refere 

ocorreu em Julho de 2002. 



frente. Eu tinha de saber que naquela hora, 

era a hora de eu botar o meu caderno aqui, 

desligar meu gravador, guardar dentro da 

bolsa e dize r: "Vamos conversar?" Tinha de 

saber que, naquele momento, a pessoa queria 

desabafar, não para a correspondente mas 

para uma amiga, assuntos que, às vezes, nem 

a própria mãe, o próprio marido, nem o filho 

sabiam. Coisas muito sérias e muito parti

culares. O que muitas vezes não quis colocar 

no papel. A pessoa falou: "mas se você 

quiser. .. " . E eu disse: "não, o meu ouvido 

respeita muito". Ouvir é uma grande sabe

doria. Mas devemos saber que certas coisas 

a gente tem de ouvir e deixar guardado. Tem 

de saber o que não deve ser levado adiante 

porque se fosse uma coisa para ser mostrada, 

você não teria guardado isso tanto tempo 

com você. E não vai ser eu que vou levar 

isso a frente . E morre a li . A partir desse 

momento, essas pessoas se tornaram grandes 

amigas, me chamam para ir à casa delas . 

Pessoas de mais idade que puderam ver que 

eu não levei a frente . A confiança é como um 

cristal, a partir do momento em que é 

arranhado não é mais o mesmo. Essas 

pessoas viram que eu soube corresponder e 

têm por mim, hoje, um carinho como se fosse 

uma filha, como se fosse uma pessoa da 

família. Esse foi o grande lance do Viva 

Favela que eu sou eternamente grata. 

Mas antes você já tinha participado da Rádio 

Comunitária ... 

Rita: Sem dúvida, a rádio já tin•ha feito eu 

ficar muito popular ... , sem querer. Mas o Viva 

Favela fez mais, até porque comecei a va

lorizar os anônimos. Então, histórias que eles 

achavam que não tinham importância para 

ninguém , eu passei a dar valor. Eles per

guntam: "Mas isso te interessa?" Respondo: 

"Me interessa, isto é a sua vida, sua história". 

No Viva Favela você passa a ser importante a 

partir do momento em que eu vim te procu

rar. A partir do momento em que eu estou 

aqui, alguma coisa em você me chama a 

atenção. Costumo sempre acertar nas minhas 

pautas. Eu nunca errei. Todas as pessoas que 

fui procurar por intuição renderam as melho

res matérias que fiz. Ao contrário do Favela 

tem Memória que alguém tem que indicar, 

não? Eu fui por mim mesma. Ninguém me 

indicou. Eu já sabia o que procurar, eu já sabia ... 

parece que no meu íntimo, sempre quis falar 

daquela pessoa, sempre quis falar sobre 

determinado assunto. Mas tinha que ser com 

aquela pessoa e não com outra. 

E no Favela Tem Memória, o que mais te 

chamou a atenção? 

Rita: Poder conhecer as pessoas de mais 

idade . Poder resgatar a história das comu

nidades, ouvindo pessoas que sabem contar 

a história de uma forllla tão cômica, tão 

agradável, tão bem humorada. Mostrando 

que, independente da velhice, de eles serem 

aparentemente idosos , eles têm tanta coisa 

bonita para falar. Como eu já falei para vo

cê: "já chegou num ponto de eu sair cho

rando mesmo". Porque me emocionava 

mesmo. Eu sou uma pessoa ... , sou pura emo

ção, na verdade. Então, tem pessoas que 

conseguem me comover. Uma coisa que me 

chamava muito a atenção, era ele dizer: 

"minha filha, você está tendo uma paciên

cia para me ouvir". E eu falei : "você não 

sabe o presente que está me dando". Sempre 

mostrava que ele é mais importante do que 

eu estar ali . Ele era mais importante do que 

as perguntas. Era ele. Era aquela pessoa que 

estava me fazendo bem. Sabia que aquelas 

histórias poderiam no futuro servir de 

exemplo para muitos jovens que, às vezes, 

passam por aquele idoso e não dão atenção. 

Ou, se ele está descendo a escada, não 

procura segurar a mão dele para que ele não 

caia. O idoso tem que merecer todo o 

respeito do mundo. A gente tem que 

valorizar esse idoso. Tudo que acontece 

hoje passou por ele. Nós correspondentes 

que somos mais jovens podemos ouvi-los. 

Às vezes, eles têm uma família enorme que 

não tem paciência para ouvir aquela pessoa. 

E o Favela Tem Memória nos deu a oportu-
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nidade de multiplicar essas hi stórias para 

outras pessoas. Os mais velhos passam a ser 

vistos com outros olhos. O seu Milton Preto, 

naquele dia aqui, quando ele viu a foto dele 

no convite de lançamento do site, eu vi a 

emoção nos olhos daquele homem. Seu 

Salim foi um aprendizado . Eu te digo que 

saí dali outra pessoa depoi s de ouvir aquele 

senhor. É uma pessoa incrível, é analfabeta. 

Mas é de uma sabedoria! Sabe colocar o 

Português no melhor lugar. Coisa que mui

to professor de universidade não sabe. De 

que adianta você ter um estudo, um canu

do, dizer: "e u sou isso , sou aquilo" se na 

vida existem milhares de sábios que dariam 

uma lição em cada um desses universitários 

metidos à besta? Há sábios que poderiam 

dar aulas e mais aulas em qualquer univer

sidade por aí, descendo da favela e sem 

deixar nada a desejar. ... Então, o Portal, o 

Site Favela Tem Memória me fez isso: poder 

conhecer esse universo maravilhoso que é 

o mundo dos idosos, poder resgatar a his

tória da minha comunidade. Porque também 

preciso saber, até -mesmo porque amanhã, 

quando eu tiver mais idosa, vou poder con

tar para outras pessoas. Quem sabe vai ter 

um correspondente querendo ouvir a Rita? 

O que está sendo para você "conhecer" melhor 

a favela, a comunidade? 

Rita: Aprendi muito. Aprendi que se você 

tem um conhecimento e não passa adiante, 

aquele conhecimento não serve de nad a. 

Conhecimento é original quando você pode 

multiplicar ele para outras pessoas. Eu tenho 

aprendido isso aqui, com as meninas do Viva 

Favela que têm o jornalismo já na veia, elas 

têm aprendido e me ensinado muita coisa. 

Eu tenho aprendido com a Christina Vital, 

com a Regina Novaes, a valorizar a história 

das pessoas, a história dessas comunidades. 

Eu sinto que elas fazem ... como vocês 

também, fazem com amor. Eu achava que 

era limitada. Achava que certas coisas não 

faria nunca. As pessoas me deram a chance 

para eu mostrar que podia fazer . Se faço 

alguma coisa, é porque me deram essa aber

tura, estão me dando essa chance. Errando 

muito ainda. Mas aprendendo mais do que 

errando. Se eu não errasse não estaria aqu i. 

Quando eles contrataram a gente, eles 

queriam justamente o nosso olhar de mora

dor da com unidade sem aque la preocupação 

de saber mais ou saber menos, de você ter 

currículo disso ou daquilo. Apenas valori

zando o que você poderia fazer. O que eles 

achavam que eu poderia fazer. E na medida 

do possível, estou tentando retribuir isso 

fazendo os meus trabalhos. 

Rita, o que o programa de rádio representa 

para você? 

Rita: O meu sonho sempre foi fazer um 

programa de rádio. Justamente o programa 

de rádio é o que eu mais gosto. Eu ouvia 

muitos programas de 'flash back ' e d esde a 

minha tenra idade, desde os meus seis, sete 

anos, ouvia os discos do meu pai, e gostava 

das mú sicas, me identificava com as mú si

cas, a música sempre fez parte da minha 

vida Ouvia os 'flash back ' e, não só ouvia, 

como começava a entender que não existe 

uma música pré-estabelecida para o fave

lado. Não importa ... , porque você mora no 

morro tem que ouvir só um determinado 

tipo de música. Você tem que aprender a 

Rita de Cáss ia Pinto, corres
pondente comunitária do Viva 

Favela no Cantagalo. 
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curtir um pouco de tudo. Eu aprendi a curtir 

um bom jazz, um blues, um Frank Sinatra, 

Nat King Cole, aprendi a gostar de uma 

black music, de um sou!, de tudo. Eu fui vendo 

que a música é rica, não importa o ritmo. 

Fui vendo que gostava de música instru

mental. O pessoal diz: "pô, Rita você gosta 

de música assim ... ". Fui vendo que um dia 

teria que me dedicar à música. Sempre a

quele interesse. Eu não tenho coragem de 

dar 200 Reai s numa roupa mas tenho 

coragem de dar 200 Reais num bom CD. 

Numa boa música. Quando eu ligava para 

os locutores das rádios convencionais, eles 

falavam: "men ina, você pede músicas 

belíssimas que ninguém pede". Eu disse: "eu 

não gosto do comum, eu gosto do diferente. 

Eu gostaria de saber se essa música se en

quadra dentro da sua programação". Eles 

respondiam: "se enquadra, só que ninguém 

pede e por isso não toco". Fui pegando ami

zade com muitos radialistas como o Robson 

Castro, como a Denise Viola. Eu era fã da 

Denise Viola. Hoje trabalho numa rádio 

comunitária e sempre estou em contato 

com ela. Somos amigas. Como podia 

imaginar que um dia, eu de fã viraria amiga 

da mesma área? E, você quando gosta de 

uma coisa, você é capaz de se destacar 

naquilo. E é muito legal ouvir meus ouvintes 

ligando para mim , ligando .. . não só da co

munidade mas, principalmente, do asfalto 

e dizendo, "eu quero a música do Johny Ma

this " e ter a música e dizer que eles não 

ouvem isso numa grande rádio mas, eu toco 

para eles. Ouvir um Alan Patrick ... , eu toco 

um Concerto para um Verão para eles, coisa 

que eles não ouvem em rádio nenhuma. Fui 

vendo que tenho um acervo musical muito 

bom , muito rico. Eu quero valorizar. Eu 

acho que um dia, no futuro, alguém ainda 

vai me ver sendo uma radialista. Sei lá, eu 

erro muito no microfone, não tenho curso 

de locução, n ão tenho impostação de voz, 

mas eu so u a Rita de Cássia da Rádio 

Comunitária Panorama FM. E acabou. 
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Rita por Cristiane Ramalho· 

Segunda-feira é sempre um dia alegre no Viva 

Favela. A confusão começa logo depois do al

moço, quando os quinze correspondentes do 

portal - moradores de comunidades que atu

am como repórteres e fotógrafos no Portal -

invadem a redação para a reunião de pauta. 

Longe dos computadores, debaixo das árvo

res frutíferas que cobrem o pátio da sede do 

Viva Rio, sentamos em círculo e as sugestões 

começam a pipocar. Fala-se de baile funk, de 

engarrafamento no morro, de trabalho infan

til , de músico que faz sucesso na favela, de 

violência da polícia e do tráfico. 

Nem tudo o que se fala vira notícia. Mas cada 

tema se transforma em matéria-prima. Subs

tância com a qual costuramos uma compreen

são que foge do superficial, do paternalismo 

fácil, do sensacionalismo barato no qual a 

mídia costuma embrulhar e oferecer a favela 

para seus leitores. 

Dentre os trabalhos mais prazerosos que já 

tive em meus quase 20 anos de jornalismo (in

cluindo aí trabalhos em multinacional e veícu

los como Jornal do Brasil e lstoé), o Viva Fave

la é, com certeza. o mais gratificante. Especial

mente, pela certeza de que estamos construin

do uma nova visão do que é favela ao pautar a 

grande imprensa- e fazer chegar esse olhar ao 

restante da sociedade. Estranho dizer isso, mas 

quase tudo o-' que vem da favela parecer ser 

novidade. 

Trabalhar com a Rita faz parte desse imenso 

prazer. Extremamente madura e responsável -

sempre se preocupa, por exemplo, com o im

pacto que suas matérias possam ter na vida de 

seus 'personagens'- Rita parece um criança em 

certos momentos. É capaz de chegar atrasada 

na reunião de pauta, e passar a reunião inteira 

com a cabeça na festa de domingo . 

Às vezes, como qualquer bom repórter, costu

ma ter suas 'crises de pauta'. Nessas horas, 

pensa em largar tudo . Na semana seguinte, 
volta eufórica dizendo que fez "a melhor maté

ria da sua vida". 

Uma das maiores qualidade da Rita-corres

pondente é sua imensa curiosidade e sua capa-

cidade de ouvir. O que também resulta em uma 

característica 'assustadora' para quem edita 

seus textos - eles costumam ser caudalosos. 

Difícil , desculpa-se ela, dizer o que vale em 

meio a tantas histórias tão boas de seus per

sonagens . 

Depois de editadas, o presente é nosso . Quase 

sempre o mergulho na alma alheia pro

tagonizado por Rita 'nos obriga a sair tam

bém encharcados da 'leitura de seus textos. 

Ao longo desses quase dois anos de Viva Fave

la , já tivemos, nós duas, vários embates. O 

mais duro deles, quando recebi uma matéria 

quilométrica sobre funk. Depois de ajustar o 

foco - ela fizera quase um tratado sobre o 

, assunto - decidimos abordar a visão da mu 

lher da comunidade acerca do tema. Rita trou

xe, então, depoimentos maravilhosos de jo

vens que abriram o verbo e o coração. 

Uma vez publicada a matéria, veio o cho

que: elas não gostaram nada do que leram. 

Confirmavam cada vírgu la do que havia 

sido publicado. Mas ao perceber a reação 

-em grande parte, negativa- da comunida

de , se arrependeram de expor suas idéias 

tão claramente . Rita, claro, não poderia ter 

se sentido pior. 

Dilemas éticos fazem parte do jornalismo. Mais 

ainda quando invadimos a vida de quem, mui

tas vezes, não sabe avaliar o peso que pode ter 

aquilo que está contando ao repórter. No Viva 

Favela, isso é ainda mais delicado. É preciso 

constantemente reavaliar, repensar, rediscutir, 

mudar de opinião. 

Isso vale para os próprios correspondentes. 
Também eles, ao olhar para suas comunida

des como ' repórteres' ou pesquisadores 

como prefere Rita - se arriscam a ter surpre

sas. Ela mesma levou um susto ao descobrir 

um punhado de famílias muito pobres mo

rando no topo do Cantagalo - morro que pen

sava conhecer de cabo a rabo. Na linha da 

miséria absoluta, elas vivem abandonadas num 
sertão com vista para o mar, no alto de 

Ipanema. Comovida, Rita decidiu reunir os 

amigos e levar gêneros de primeira necessida

de para os vizinhos que até então desconhecia. 

Para nós, trouxe uma bela matéria. 

Cristiane Ramalho 
Jornalista, editora e coordena

dora do Porta l Viva Favela. 

wwru. vivafavela.com. br 
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Si te Viva F ave! .a 

Moradora do Caranguejo, Sônia só tem a vista 

corno consolo para a falta de qualidade de vida. 

Eles moram bem perto do céu . Mas a única 

coisa que lembra o paraíso por ali é a vista 

deslumbrante da praia de Copacabana. De 

re sto, o Caranguejo - a 'cobertura' do 

Complexo do Pavão-Pavãozinho - mais 

lembra o sertão nordestino. São pouco mais 

de vinte casas- metade das quais, de es tuque. 

De lá até ao asfalto, dá pelo menos urna hora 

de descida- com paradas para recuperar o 

fôlego - entre escadas, becos e ladeiras 

íngrem es de dar tonteira. Falta posto de 

saúde, escola, farmácia, mercado, creche, 

igreja, bar, parquinho, telefone. 

A dona-de-casa Sônia Regina Alves Modesto , 

de 31 anos, até ensaiou abrir uma espécie de 

mercadinho em sua própria casa, onde vende 

macarrão, arroz, feijão e leite em pó. Mas o 

Caranguejo é tão alto, e o poder aquisitivo de 

seus moradores tão baixo, que ela mal con

segue vender de R$ 2,00 a R$ 3,00 por dia. 

Não bastasse o comércio ser muito pequeno, 

ainda pedem que venda fiado. E ela vende. "Fi

co com pena porque sei que as pessoas são 

mais pobres do que eu", explica Sônia, que as

sim não consegue nem recuperar o que gastou. 

A casa de Sônia é de e~tuque (com paredes 

de barro) , bem humilde em comparação às 

casas da parte mais baixa da comunidade

quase todas em alvenaria. Orgulho mesmo 

ela tem do banheiro - disparado o melhor 

lugar da casa de quatro cômodos. A estranha 

preferência tem explicação: durante anos, 

Sônia não teve banheiro. Quando seus filhos 

perguntavam porquê, ela não sabia o que 

responder. Sua família tornava banho no 

quintal, de roupa e tudo. Hoje, ela passa 

horas dentro dele . 

"Quem vem na minha casa elogia meu 

banheiro. Deve ser porque o fiz com tanto 

carinho", diz Sônia. Ela está há 25 anos na 

comunidade, e divide sua casa- tem ainda 

um quarto, uma sala pequena e uma cozinha 

-com os cinco filhos e o marido: "Não sei se 

posso dizer que a minha casa tem côrnodos, 

porque ela é toda dividida com rnadeirite. 

Tudo é muito pequenininho". 

Guardd-chuva ficava aberto 
dentro de ca!>a 

O fato de não ter goteiras no imóvel já 

significa muita coisa. Antes de morar no 

morro, Sônia vivia numa casa em que chovia 

no interior dos côrnodos .• "A gente tinha que 

ficar sentado de guarda-chuva aberto dentro 

de casa porque não tinha como dormir", relata. 

Ela contabiliza entre suas maiores conquistas 

ter conseguido seu próprio barraco no morro. 

"Até 'de barriga', com nove meses de gravidez, 

eu 'e mbarriei ' o meu barraco com minhas 

próprias mãos", lembra. Sônia preferia morar 

na parte mais baixa do morro. "Quando fui 

ganhar neném, foi urna tortura descer aquela 

escadaria toda com dor. Depois, tive que subir 

andando, cheia de pontos". 

Para quem mora no Caranguejo, urna simples 

ida ao supermercado é uma maratona: "A 

gente tem que dar uns R$ 3,00 para um rapaz 

trazer as coisas, porque a gente não agüen

ta". Quem quer investir na própria casa, tam

bém é obrigado a pagar pela subida do mate

rial. Por isso , os moradores podem até 

valorizar seu patrimônio, mas sabem que na 

hora de vender o imóvel, ninguém pagará o 

esforço e o dinheiro que gastaram. Isso ex

plica a existência de tantas casas de estuque. 

Todas as famílias moram em 
casas precárias de estuque 

Sônia e seu marido, por exemplo, juntaram 

dinheiro para comprar dois rnilheiros de 

tijolos. Cada milheiro, no entanto, custou 

mais R$ 150,00 só para ser levado até lá. 
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"Acho dinheiro jogado fora", diz a dona-de

casa, que sugeriu ao marido aumentar a casa 

com estuque. "Se amanhã a gente puder ter 

uma casa mais embaixo, ninguém vai 

comprar esta daqui", analisa. 

O Caranguejo é mesmo um lugar esquecido, 

inclusive pelo poder público. Quando eles 

precisam de atendimento médico, vão ao 

posto de saúde da igreja católica, na parte 

mais baixa do morro. Além de faltar escola e 

creche, as crianças não têm área de lazer. 

Apenas uma quadra de terra onde andam de 

bicicleta e jogam bola. A 'cobertura' do Pa

vão-Pavãozinho fica tão longe que para che

gar lá é preciso passar pelo Vietnã -tra

dicional referência para o ' final' do morro. 

Para quem vai de teleférico - um bondinho 

que atende aos moradores do morro, mas que 

vive quebrado- até o Caranguejo, é preciso sal

tar na última estação, e ainda subir mais uns 

vinte minutos andando. Mesmo assim, mo

radores como a viúva Lucy Nunes, de 59 anos, 

dão graças a Deuspe ter um te to para morar, 

mesmo tão longe do asfalto. Dona-de-casa, 

Lucy é analfabeta, tem seis filhos, e mora no Pa

vão há três décadas. Sua filha Mônica vive 

com ela. Mônica.só cursou a 1 a série do 1 o Grau, 

e tem cinco filhas. Ao todo, onze pessoas (sete 

crianças) vivem na casa de Lucy- uma casa, 

aliás, cheia de rachaduras. "Uma parte dela já 

caiu, e a gente fica com medo do resto cair 

em cima da gente", diz a dona-de-casa. 

Depois do banho, todos saem com os pés 

descalços, porque ninguém tem chinelos para 

calçar. Os pés ficam logo sujos, porque a casa 

não tem piso e o chão é de terra. Eles também 

não têm mesas, nem cadeiras. Quando querem 

sentar, forram o chão com jornal. Quando 

querem dormir, colocam um pano e se deitam 

por cima, porque na casa só tem uma cama. 

A família é sustentada pela única filha que 

trabalha e ganha um salário mínimo. Quan

do o gás acaba, Lucy cozinha na casa de uma 

vizinha. "No dia que tem gás, não tem 

comida. É sempre assim", conta. Embora a 

luz e a água já tenham chegado ao Caran

gueijo, o gás ali continua a ser de botijão . 

No lugar do talco, maizena 

Todo dia falta alguma coisa na rotina de Lucy 

e da filha Mônica. 

Lucy faz de tudo para dar de comer às crian

ças. Uma vez, conseguiu comida de uma vi

zinha, depois de cozinhar para ela. Quando 

não tem gás, ela e a filha dão leite frio só 

com açúcar para o bebê que teve catapora 

há uni mês. Como não tinha remédio, 

Mônica cuidou do filho apenas dando 

"banho normal". Ela tamb é m não tem 

dinheiro para comprar fraldas descartáveis: 

só usa panos e o menino está sempre assado. 

No lugar do talco , ela passa maizena. "Até o 

pintinho do meu filho é cheio de caroços", 

lamenta a mãe. O destino do neto é a confir

mação da falta de perspectivas da vida da 

avó. Todos os irmãos de Lucy estudaram, 

menos ela. Foi obrigada a cuidar da mãe 

doente, e até hoje culpa o pai por nunca a 

ter colocado numa escola. Lucy que morava 

na Catacumba, foi para o Pavão depois de 

conhecer seu marido. Achava que nunca 

moraria num lugar como esse, mas aprendeu 

a gostar de lá "apesar das dificuldades". 

O apego ao Caranguejo parece ser comum 

aos seus moradores. Marcos da Silva, de 40 

anos, arrumador de hotel, vive no Caranguejo 

há 16 anos, e adora o lugar: "Lá embaixo é 

muito abafado, as casas são muito coladas. 

Aqui o clima é totalmente diferente. O ar é 

mais agradável. Você vê o mar e o vento traz 

um frescor gostoso que faz bem para a saúde", 

justifica Marcos, que já morou na parte mais 

baixa do morro mas prefere o Garanguejo. 

Na verdade, sua casa é de estuque e muito 

quente no calor. Só começa a refrescar na 

parte da tarde quando o sol se esconde. Mas 

ele só reclama quando tem que carregar 

peso porque o bondinho está parado. Porque, 

quando o bonde funciona, ele salta na última 

parada e, depois, vai de "viação canela". 



"Se a pessoa não pode andar, a gente a coloca 

na cadeira e leva até lá embaixo. Ou pede pa

ra o bondinho levar só aquela pessoa doen

te", conta. Marcos garante que, nestes casos, o 

bondinho está sempre disponível. "Só não cos

tuma levar muita gente porque está em ma

nutenção, e pode ser perigoso", diz o rapaz. 

Bondinho deve voltar a funcionar 

Segundo Sebastião Teodoro Filho, de 43 

anos, presidente da Associação de Morado

res do Cantagalo e do Complexo do Pavão

Pavãozinho, também coordenador do CCDC 

(Centro Comunitário d e Defesa da Cidada

nia), é justamente a má utili zação que faz o 

teleférico qu ebrar a toda hora. Ele acha que 

o problema é "o mau uso do Plano Inclinado, 

que tem manutenção cara". 

O presidente conta que os moradores querem 

carregar cargas pesadas, como material de 

construção, móveis, caixas de cervejas e boti

jões de gás. "Isso compromete o bom fun

cionamento. Quando você usa algo indevi

damente a tendência é quebrar", conclui . 

Sebastião dá uma boa notícia: segundo ele, a 

Rio Luz já liberou R$ 650 mil para a reforma 

do bondinho. "Falta apenas assinar o contrato 

para iniciar as obras, o que deve acontecer 

ainda este mês", diz o ·presidente. 

~em o bondinho, o je"tto e subir as 
es.,cldcl!> pcl!>Sclndo pelo Vietna 

O presidente da associação de moradores 

conta que o Caranguejo ficou de fora das 

obras de urbanização do Complexo, realiza

das em 1985, por ser considerada uma área 

"lin ear" - ou seja, estava na 'fronteira' além 

da qual não poderia ser feita nenhuma cons

trução. Como a associação não tinha gente 

suficiente para controlar o fluxo de novos 

moradores, perdeu o controle. "As pessoas 

foram desobedecendo a nossa orientação e, 

por não ter onde morar, foram construindo 

aleatoriamente suas casas. Isto gerou a má 

qualidade de vida delas", diz o presidente. 

Vista grossa e falta de moradia 
popular fizeram Caranguejo crescer 

Eles foram alertados de que poderiam se 

arrepender depois. "Por ser um lugar de difícil 

acesso, era mais do que previsto que o abas

tecimento de água seria precário, além da di

ficuldade de subida", exemplifica. "Eles cons

truíam primeiro, para depois dizer que tinham 

dois, três filhos. Sabiam que ninguém teria 

coragem de botar criança na rua", lembra Tião. 

Para piorar, raciocina o presidente, não existe 

por parte do Governo um projeto de moradia 

popular. "Já que não existe uma política de 

habitação nesse país, pelo menos aqui, eles 

estão debaixo de um teto. A gente acaba 

fazendo vista grossa pa~a não prejudicar 

pessoas que não têm condição nenhuma", diz. 

Ele sabe que , no Caranguejo, isto gera 

problemas com limpeza, água, saneamento 

básico. "O qu e não posso é chegar lá e 

derrubar as casas. Para onde eles iriam?", 

indaga. Sebastião lamenta não poder subir 

ao Caran guejo, já que fez uma operação 

recentemente na tíbia. "Tenho quatro para

fusos na perna", explica. Sua esperança são as 

obras de urbanização do Governo do Estado, 

já que foram liberados R$ 9 milhões. A 

prioridade será o saneamento básico. "Vamos 

ver de que maneira poderemos realocar 

aq uelas pessoas. Até porque, naquela parte 

mais alta, pretendemos fazer um Pólo 

Turístico", exp lica. Se der certo, os visitantes 

poderão desfrutar da paisagem que hoje é o 

único lazer do Caranguejo. 

Enquanto o pólo não vem, Marcos se diverte 

lembrando que tem muita gente que paga 

uma fortuna pa ra ver apenas "trechos do 

mar", enquanto de lá eles enxergam o mar 

inteiro de graça. "A gente gasta só os olhos 

para olhar a natureza. Mesmo sendo humil

des, temos o privilégio que muitos gosta

riam de ter. Parece que fomos compensados 

por outro lado", acredita. 

Precinho alto este. 
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A batucada sobe o morro 
Rita de Cassia e Cristiane 

Ramalho- 10/12/2002 

Site Favela Tem Memória 

Milton Preto: 60 anos de Cantagalo 

No Cantagalo, ele é apenas Milton Preto. O 

nome de batismo- Milton da Silva Santos

só existe na carteira de identidade. Bom de 

prosa, apaixonado por samba e pintor 

profissional, Milton Preto tem 66 anos de 

idade e 60 de Cantagalo. Natural de Santa 

Rita de Jacutinga, cidade mineira na divisa 

com o Rio, mudou-se para o Rio com a 

família que migrou em busca de trabalho. 

Seu pai logo conseguiu emprego numa 

pedreira - que mais tarde foi desativada e 

deu lugar ao luxuoso Hotel Panorama, na 

rua Alberto de Campos, em Ipanema. O 

hotel, porém, nunca vingou. O prédio abriga 

hoje um CIEP e o Espaço Criança Esperança. 

Seus elevadores viraram um privilegiado 

acesso ao morro. 

Aqui, Milton Preto conta para a correspon

dente comunitária Rita de Cássia fatos que 

marcaram sua.Yida na comunidade. Coisas 

como a chegada do samba ao morro, a 

pressão do Exército sobre os moradores e os 

gurufins - velórios festivos. 

Miséria aparente 

Quando o pintor chegou ao Cantagalo, havia 

poucas casas. Nessa época, era proibido 

construir imóveis de alvenaria na favela. O 

Exército, responsável pelas terras do morro, 

não permitia. Até para colocar uma cerca era 

preciso pedir autorização às Forças Armadas: 

"Era uma política para que o pobre conti

nuasse na miséria aparente. Alguns tinham 

condições de viver com mais dignidade, só 

que não deixavam. Nós tínhamos que ir ao 

Forte do Leme (no extremo de Copacabana). 

Vinham pessoalmente delimitar o espaço 

que deveria ser usado para qualquer obra. 

Se fosse de tijolo, derrubavam ". 

Seu Milton fica feliz ao lembrar que hoje 

praticamente todas as casas são de alvenaria. 

Ele acha que essa talvez seja a maior 

conquista dos moradores. "Você trabalha 

para viver com um .mínimo de conforto, não 

importa onde seja". 

Naquela época, todos viviam com muita 

humildade: "O meu barraco só tinha dois 

cômodos: um quarto e uma cozinha. Nós 

dormíamos na esteira e o chão era de barro 

batido. Quem tinha um dinheiro a mais 

comprava folha de zinco para o telhado. 

Quem não tinha comprava lata de vinte de 

banha para cozinhar. Depois que a banha era 

retirada, o morador abria a lata e com ela 

improvisava o seu telhado. No relento é que 

ninguém ficava". 

Se hoje as condições de vida na favela são 

precárias, naquela época a situação era ainda 

pior. As favelas faziam parte de um mundo 

ainda mais desconhecido e mistificado: 

"Uma vez uma madame que eu conhecia tava 

olhando tanto para cima do morro que eu 

aproveitei para mostrar lá do asfalto onde 

eu morava. E falei: "Tá vendo aquele barraco 

lá em cima? É ali que eu moro". Ele não 

esquece a resposta. Ela me disse: "Milton, 

você não tem medo de levar um tombo e 

parar aqui na rua?" Eu ri muito e disse para 

ela que "a gente não é bola para rolar. E que 

no morro ainda tinha um campo de futebol 

para a nossa pelada e nem a bola caía aqui 

embaixo", conta Milton Preto, aos risos. 

No escuro 

Milton Preto acha que o preconceito em 

relação a favela tinha certo sentido, já que não 

havia condições mínimas de sobrevivência. Os 

serviços públicos, por exemplo, não chegavam: 

"Luz elétrica não existia. O lampião era o único 

recurso usado para manter a casa razoavelmen-



te iluminada. Para os moradores terem água 

tinham que buscar em obras na rua, no poço 

ou na casa da Maria Portuguesa, que morava 

no 'buraco quente'. Como tinha poucos mo

radores ela dava água para todo mundo. "No 

pedaço que ela morava não faltava água", diz. 

També m não havia lixeiras. As pessoas 

jogavam o lixo apenas nas ribanceiras, de 

forma inconseqüente. "O morro era esque

cido. Ninguém se importava com a gente, 

não subia ninguém para dizer que o lixo em 

excesso podia causar desabamentos. Mas 

Deus nunca deixou que nada de mau nos 

acontecesse. Nunca teve nenhum desaba

mento grave porque os barracos eram de 

estuque e as telhas de z inco ou de lata de 

banha. Só o vento que, de vez em quando, 

arrancava uma ou outra". 

O maior problema, para seu Milton, era a 

falta de saneamento básico. Em suas pala

vras: "Quem tinha pinico fazia suas neces

sidades e jogava na vala. Era o único meio 

qu e o morador enco ntrava para não preju

dicar seu vizinho, porque não havia banhei

ros. Alguns embru lhavam suas necessidades 

no jornal e lançavam longe. Era o chamado 

pombo sem asa. Às veze~, calhava de a gente 

estar passando e cair na n~ssa cabeça", conta 

Milton, entre gargalhadas. 

rem gc1to no tc1mbori ·n 

Milton conhece a história do samba no 

Cantagalo como ninguém. Quem de fato 

começou com o samba no morro, conta, foi 

a família Viriato Ross i: 

"O samba deve muito a eles, porque não 

tinha samba naquela época aqui. E sim o 

calango, que nada mais era que a música de 

improviso. Uma pessoa desafiava a outra na 

música num ritmo empolgante e num clima 

de camaradagem". 

Quando Milton chegou à favela havia dois 

blocos: o Pantera Negra e o Coração das 

Morenas. Não faziam parte da federação . 

Eram blocos locais. Os instrumentos eram 

feitos de couro de cabrito e de gato: 

"Alicate, martelo e tachinha eram para 

pregar o couro numa barrica para fazer o 

tambor e o surdo. A meia barrica era para 

fazer o taro!. A corda de violão era comprada 

para fazer a trepidação no instrumento". 

Quando muitos colegas começaram a se 

afastar do ritmo, Milton reuniu os amigos 

para fazer um samba no quintal de sua casa: 

"Resolvemos formar um outro bloco para dar 

continuidade ao samba no rri'órro". 

Para fazer os tamborins tinham que matar 

gatos. E não faltava bichano no morro: "A 

gente colocava um peixe ebaixo da bacia e, 

quando e le puxava o peixe, levava uma 

martelada na cabeça". Milton conta que a 

batida tinha que ser só na cabeça "para não 

estragar" o couro. Já o surdo, o taro! e a cuíca 

eram feitos com couro de cabrito comprado 

na casa de um certo sr. Joaquim. 

O forte de Milton Preto era tocar, e não 

compor. Depois que "parou de bater", foi 

diretor de bater ia do Bloco Unidos do 

Cantagalo. No começo, o bloco era apenas 

uma brincadeira entre amigos. Depois , 

concluiu-se que deveria ser criada uma 

diretoria para fundá-lo oficialmente, e 

depois filiá-lo à Federação dos Blocos: "Aí 

nasceu o Unidos do Cantagalo, e começaram 

a nascer as alas com muita organização. A 

bateria começou com oitenta peças e depois 

aumentou para trezentas". 

Morro cercado de mato 

Milton gosta de contar como era precária a 

lo~omoção das pessoas no Cantagalo: 

"Escadas não tinha. Os caminhos eram retos 

e todos no barro. Em época de chuva, a gente 

fincava o pé no chão para não cair. Não tinha 

onde se segurar. O morro era cercado de 

mato pra tudo que era lado. A gente ficava 

feli z quando tinha lua cheia porque clareava 
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tudo. Quando não tinha, a gente se virava com 

lanterna", conta. Sua infância no morro foi 

feliz. Milton lembra das brincadeiras de pique

esconde, carniça, chicotinho queimado. 

"A escuridão nunca foi problema para as 

crianças. A vista acostumava e a gente 

adorava brincar de polícia e ladrão no 

escuro. Pra gente que era pequeno, o morro 

era melhor porque tinha muito espaço para 

brincar. Quase não tinha casa." 

Na infância de Milton Preto não existiam, 

diz ele, igrejas ou terreiros de umbanda na 

favela: "As rezadeiras é que vinham na casa 

da gente fazer ladainha. E muitos hinos que 

elas cantavam são cantados até hoje nas 

igrejas católicas", diz . 

Velório com cachdça 

Os mortos eram velados na casa dos parentes. 

A tristeza da perda era a mesma. Mas os 

velórios eram diferentes: "Não tinha choro, 

era só alegria para,.amenizar o sofrimento da 

família. O gurufim (velório) era uma das 

poucas diversões dos moradores, uma ver

dadeira festa. Todo mundo bebia, comia e 

contava histórias e piadas a noite toda com 

muito moçoró (cachaça) para alegrar a família 

do morto", conta Milton, com saudade. 

A tradição do gurufim nas comunidades de 

baixa renda amenizava o sofrimento das 

famílias. A Folia de Reis era o outro festejo 

ligado a uma tradição religiosa. Saía do 

Leme, num extremo de Copacabana, e ia até 

o outro extremo, no Cantagalo. A primeira 

parte do ritual era o "canto de entrada", na 

casa dos moradores: 

"Eles iam de casa em casa, comiam e bebiam 

com fartura. Porque em casa de pobre não 

existe miséria. Só quando não tem nada 

mesmo, quando a situação tá preta. Porque 

senão o pobre não nega jamais um pedaço 

de pão. No final da grande jornada de visitas 

a todas as comunidades, eles juntavam uma 

grande quantidade de alimentos para a festa 

do dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, que 

era o grande dia de confraternização de reis". 

Muitos foliões iam a pé dos subúrbios do 

Rio até o Cantagalo, na Zona Sul da cidade. 

Era a única alegria dos pobres . Muitos 

chegavam a chorar com a visita da Folia de 

Reis com suas roupas típicas. 

Bura(:o Quente 

A parte do morro chamada Raia foi batizada 

a partir de um jogo - a "raia de malha", 

popular na comunidade naqueles tempos: "O 

jogador lançava um disco de ferro de cerca 

de 300 gramas, numa distância de cinqüenta 

metros, para derrubar um toco. Era a única 

diversão em termos de jogos da época" , 

explica Milton . Os moradores mais antigos 

se referem assim ao local que hoje é conhe

cido como Nova Brasília. 

Milton revela ainda a origem do nome de 

outra microárea: o Buraco Quente. Segundo 

ele, o nome é uma referência ao lugar onde 

uma senhora vendia cachaça, muitos anos 

atrás: "O preço era bem em conta. Por isso 

tinha gente que passava dos limites. Todo 

dia aconteciam brigas. Daí o nome e a fama". 

Nomes exóticos 

O fato que mais marcou a vida de Milton Preto 

foi ter sido traído por sua primeira esposa (ho

je já falecida), de nome Cifra. Era um dos nomes 

exóticos que o pai tinha por hábito colocar 

nos filhos: "Ela se chamava Cifra, os outros 

Jota e Ene. Adão era o nome mais normal". 

Todos sabi;:m que sua mulher o traía. Mas 

ninguém se pronunciava, com medo da reação 

de Milton Preto: "Eu saía para trabalhar e ele 

entrava. À noite, quando eu chegava, a minha 

vizinha dizia que tinha uma pena danada de 

mim. Eu nem me ligava, e dizia que não estava 

doente para ela ter pena de mim". Assim que 

descobriu a história, Milton se separou . 



Ele acredita que os serviços oferecidos para 

a favela, nos últimos anos, melhoraram 

muito. E isso pode ter contribuído para uma 

visão mais próxima do real, menos precon

ceituosa, por parte da sociedade: "Naqueles 

tempos , el es (o pessoal do asfalto) nem 

subiam o morro. Hoje já sobem e vêem que 

não é nada disso . Eu nunca mudei meu 

sentimento. Sempre me orgulhei de morar 

no morro. Nesses anos todos nunca dei nem 

levei um tapa de ninguém. Respeito todos 

da mesma forma como sou respeitado . A 

amizade e o respeito não escolhem local. 

Somos seres humanos e devemos ser respei

tados como cidadãos". 

A associação tem hoje uma autonomia maior 

para resolver os problemas da comunidade, 

"porque o morador tem acesso ao poder 

público e a todos os serviços que a favela 

precisa, e antes não era assim". "No passado, 

minha relação com a associação era maior 

porque ali dentro só tinha sofredor, e amigos 

muito próximos a mim. Antigamente era 

mais atuante, tudo que você precisava eles 

estavam prontos a te atender". 

Ele conta que o pessoal da associação visitava 

as casas e reivindicava a solução de problemas 

da comunidade junto ao poder público. 

Aquele círculo de amizades fazia com que os 

moradores lutassem junt9s pelas melhorias. 

"A gente fazia mutirão, limpava os esgotos e 

as mulheres faziam a comida e comemorá

vamos o sucesso do trabalho juntos", conta. 

A solidariedade dos moradores era maior, um 

ajudava o outro sem interesse. Nos dias de 

hoje isso não acontece mais: "Hoje, se você 

pede ajuda a alguém a primeira coisa que per

guntam é quanto vão ganhar. É claro que não 

são todos, mas se você olha para o passado e 

compara com os dias de hoje, vai ver que a coisa 

mudou muito. Tem muita gente interesseira." 

Quando fez a primeira comunhão, aos 11 

anos de idade, a casa de sua mãe, que era de 

madeira, pegou fogo: "Sobrou só o meu 

uniforme. Diploma, roupa de primeira 

comunhão, queimou tudo." 

A família ficou sem nada. Não havia os 

benefícios governamentais ou o hábito de 

fazer doações , como hoje em dia: "Meu pai 

ganhava 9 mil réis e minha mãe não podia 

trabalhar por causa dos filhos. Hoje em dia, 

tem cheque-cidadão, cesta básica, gente que 

dá roupas usadas". 

"Tivemos que começar do zero" , lembra. 

Milton teve que engraxar sapatos e fazer 

carreto (transporte) na feira. Ganhava dez 

tostões para carregar a caixa grande. Pela 

caixa pequena, recebia 500 réis. Também 

limpava a caixa de gordura em casa de família: 

"Isso tudo eu levava pra casa para ajudar. 

Os vizinhos nos ajudaram a construir o 

barraco. Eles só não tinham comida e roupa 

para nos oferecer. Não tinham nem para 

eles direito, coitados. Mas ajudavam na 

mão-de-obra e por isso a casa foi logo 

levantada. Nas obras davam pra gente as 

madeiras e as latas de 20 litros de banha 

para fazer o telhado. Com elas a gente tam

pava as casas. Considero que hoje as pessoas 

são muito interesseiras. Os moradores mais 

antigos são mais so lidários". 
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Rir para não chorar 
Rita de Cassaa e 

Cristiane Ramalho - 07/06/2003 

Site favela tem Memoria 

Aos 85 anos, a viúva Nazareth Nascimento 

Santos, a Dona Nazareth, adora contar uma 

boa história. Lúcida, fala com prazer sobre 

os momentos mais importantes da sua vida. 

Como a infância em Araruama (Região dos 

Lagos, norte tlum it1ense), onde nasceu, e a 

mudança para o Rio de Janeiro. Dos tempos 

no Cantagalo, onde se instalou e vive ainda 

hoje, gosta de lembrar dos gurufins (veló

rios) e da calmaria de antigamente. 

Mãe de cinco filhos , Dona Nazareth adora 

samba - embora afirme não saber dançar 

direito. Sempre foi conhecida no Cantagalo 

pela dedicação ao ritmo. Costumava reunir 

mulheres da comunidade para programar 

eventos que arrecadassem verbas para o 

bloco local e para "aleg rar a vida dos 

moradores". A entrevista foi realizada no 

quarto de Dona ~azareth, onde podíamos 

ter privacidade, já que seus netos estavam 

em casa. O clima da conversa não poderia 

ser melhor: ela é dona de um senso de humor 

incomum e se . ~.entiu homenageada com o 

fato de ser procurada por nós. 

"Vim para cá com 17 anos. Antes, morava 

em Araruama com meus pais", conta Dona 

Nazareth. Mais velha de dez irmãos, foi 

criada com apenas seis. Os outros três 

morreram ainda crianças, por problemas de 

saúde. Os pais a colocavam para fazer os 

serviços da casa. Por isso não pôde estudar, 

ao contrário dos irmãos. "Meu pai dizia: 'A 

Nazareth já está bem grandinha para estu

dar, eu não vou botar no colégio porque be

bedor de água sem sede chega aqui em casa!." 

Ela mesma explica: "Os caras que queriam 

me namorar vinham com a desculpa de pedir 

água na porta, e como pessoa da roça é muito 

sistemática, meu pai não me deixava estudar 

porque achava que se eu fosse para a escola 

começaria a namorar. Os caras pediam água, 

mas não estavam a fim de água. Estavam a 

fim de me ganhar", conta. 

"Desc:ulpa, não sei ãss.inc1r'' 

Semi-analfabeta, Dona Nazareth mal sabe 

assinar o próprio nome. Depois da roça, logo 

começou a trabalh.ar como doméstica. Não 

teve outra oportunidade de es tudar. "Em 

todo lugar que vou, tenho que di zer: 

'Desculpa, mas eu não sei assinar' . Só coloco 

o dedo. Até tento escrever alguma coisa, mas 

minha letra é muito feia e resolvi deixar 

assim. Se alguém quiser rir de mim pode 

rir!", diz, em tom de conformismo. 

Ela chegou ao Cantagalo depoi s que uma 

madame escreveu para seu tio pedindo para 

ele indicar uma empregada de confiança. 

"Meu tio lembrou de mim porque além de 

sobrinha, sou madrinha da filha dele . Por ser 

de sua confiança, vim e estou até hoje". Os 

pais chegaram ao morro depois dela. Com

praram uma casa e ali se estabeleceram. "Era 

um barracão de tábua, não tinha conforto 

nenhum. Não tinha água, não tinha luz, não 

tinha nada", diz. Naquela época, Dona Na

zareth tinha de pegar lenha e água em obras. 

"A luz era de querosene. A gente pedia água 

nas obras e tinha gen te que dava, mas outros 

respondiam mal. No final, a gente sempre 

acabava conseguindo", lembra. Os pais eram 

naturais de Araruama e ali se criaram. Sobre 

a morte deles: "Meu pai morreu no hospital 

Miguel Co uto , com diabetes e sífi li s. J á 

minha mãe morreu no hospital de Casca

dura, com problemas no coração", conta. 

Isso aconteceu há mais de 50 anos, quando 

Dona Nazareth já tinha um casal de filhos. 

Moeda na porta 

A morte era cercada de so lidariedade naque

les tempos no morro. Quando morria 

alguém na comunidade, todos ajudavam a 

sepultar: "Nós vínhamos com uma lista e 



batíamos na porta de um e de outro. Pedía

mos para a pessoa assinar um papel pela 

contribuição. Elas davam suas moedas sem 

nunca recusar. Só sei que o morto não ficava 

em cima da terra." 

Mesmo que não fosse um "enterro de 

primeira", como ela mesma diz, havia uma 

enorme ajuda mútua. Os enterros eram um 

acontecimento na comunidade e eram 

realizados em casa. "A gente perguntava: 

'Você vai ao guru fim (velório) hoje? Hoje tem 

um gurufim em tal e tal lugar". A gente 

prestava homenagem servindo café, lanche. 

Se não tivesse roupa para botar no morto, a 

gente dava. Alguns bebiam e outros conta

vam piadas e hi stórias para passar o tempo." 

Para Dona Nazareth, a falta de luz elétrica 

colaborava para essa proximidade maior 

entre as pessoas. Elas conversavam mais , 

relembra. "Luz era de lamparina ou lampião. 

Quando acontecia uma coisa diferente era 

motivo de distração. O gurufim unia muito 

a gente. Se a casa fosse pequena, todo mundo 

ficava do lado de fora, ninguém dormia". A 

maioria de seus amigos já morreu, "de velhice 

ou doença". "Muitos não gostavam de 

médico, outros deram para beber e muitos 

se acabaram assim". 

~ambct no ( antagalo 

Mas havia também murtos momentos de 

alegria. Integrante da diretoria da Escola de 

Samba do Cantagalo, Dona Nazareth lem

bra: "Muitas pessoas sugeriam a existência 

de uma ala de baianas, sugeriam minha 

presença na diretoria. Eu organizava tudo, 

organizava as festas ... A cada domingo era 

uma festa diferente. A última que organizei 

foi a Noite do Salgado. A festa tinha o 

objetivo de arrecadar dinheiro para os 

moradores receberem as fantasias gratuita

mente do bloco". 

Sobre a história do bloco, Dona Nazareth 

co nta que, no início, ele era só uma forma 

de lazer, de descontração dos moradores. 

Mas depois se desenvolveu bastante. Ela 

conta que "ele cresceu e foi dividido em alas: 

adultos, crianças e gente de fora. Fazíamos 

até festas para os convidados". Sempre que 

precisavam tomar uma decisão, marcavam 

uma reunião. E toda hora tinha uma reunião 

agendada. "Os membros prezavam o consen

so e o companheirismo", diz Dona Nazareth. 

"Sempre morei nesta parte do morro. Fazia 

as coisas em casa e todo mundo vinha 

ajudar: na hora de servir a comida na quadra 

ou também com as fantasias ... " O bloco des

filava inicialmente na Rua Arnaldo Quin

tela, em Botafogo. Depois, passou para o 

Largo do Machado e, finalmente, foi para a 

Praça Onze. Ao se tornar •Escola de Samba, 

Dona Nazareth achou por bem parar e 

entregou o cargo de diretora. "Eles não 

queriam que eu me afastasse, mas eu disse 

que agora a vez era deles porque eu já estava 

velha e estava me aposentando do samba. 

Afinal, foram muitos anos de dedicação, 

onde fui mais feliz. Meu negócio era só 

carnaval e mais nada". 

Ccl.Sdmento con!>entido 

Depois de algum tempo no Rio, conheceu 

um rapaz e começou a namorá-lo. Ele 

também era natural de Araruama, o que 

contribuiu para a aprovação do relaciona

mento por parte de seus pais. Ficaram juntos 

até a morte do marido, aos 74 anos, vítima 

de um derrame. "Ele veio trabalhar aqui, a 

gente se conheceu e ficamos até casar. Ele 

morreu no hospital de Ipanema, com 

problema de pressão alta. Apesar de não fazer 

extravagâncias, a pressão dele subiu demais 

e deu derrame", conta. "Araruama era uma 

cidade pequena, eu gostava muito de lá 

porque os vizinhos eram muito unidos. Não 

tinha nada contra a cidade". 

No Rio, Dona Nazareth trabalhou durante 

30 anos como doméstica da ' madame' que 

a recebeu na cidade. Dormia no emprego 
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até seus pais chegarem e r ece bia uma 

módica quantia da dona da casa. "Naqu ela 

época, eles não davam salário, era salario

zinho pequeno, não tinha carteira ass inada, 

não tinha nada!", reclama. Essa mesma ' ma

clam e' iniciou o pagamento do INPS e 

outros patrões deram continuidade. "Apo

sentei-me e trabalhei mai s 12 anos. Aí 

sosseguei!", reconhece. 

Os doces de donaNazareth são fruto da época 

em que era doméstica. "Ela (a patroa) não 

gostava que a gente visse ela fazer (os doces) 

para a gente não aprender. Aí eu fingia que 

es tava lavando louça, areando panela, mas 

estava só olhando. O lh ava tudo e fui apren

dendo (risos)". A patroa não ensinava às em

pregadas suas receitas de quitutes por medo 

de perdê-las. E o medo não era infundado, 

pois Dona Nazareth logo anunciou sua saída. 

A 'madame' disse: "Ah! Você vai me deixar, 

Nazareth! Não faz isso!'. Eu disse: 'Não vou 

deixar a senhora não, só vou descansar'. E 

fiquei descansando até hoje". 

Apesar das brin;adeiras , Dona Nazareth 

demonstra guardar um sentimento bom em 

relação a antiga patroa. "Depois que minhas 

filhas casaram;. _~ la m e ajudou muito. Todos 

os sábados, ela me dava dinheiro. Quando 

não tinha, m e dava ch equ e e mandava 

comprar coisas para os netos, porque di zia 

que meus netos eram dela também! ", lembra 

saudosamente. Foi a ex-patroa de Dona 

Nazaret h qu em pagou, durante anos, o 

material escolar para seus filhos e netos. 

Mesmo depois de ela ter pedido demissão. 

"Tra balh ei muito na casa dela. Já estava 

cansada e meu filho foi lá e falou para a 

patroa qu e não era sua vontade ver a mãe 

trabalhando, pois eu já tinha lutado muito 

para criar eles e agora eram eles que iam me 

criar" , diz repetindo as palavras do filho . 

Dona Nazareth convive com problemas de 

saúde, especialmente com a circulação. Ela 

chegou a perder 5 ,5 litros de sangue: 

"Minhas varizes arrebentaram e perdi muito 

sangue e minha patroa pediu para o chauffeur 

me levar, de tão desesperada que ficou ao 

me ver daqu ele jeito, mas eu não quis. Eu 

achava ele muito grosso com os gua rdas de 

trânsito e também avançava sinais. Por isso 

não queria ele me levando para o hospital ". 

E continua: "Fui muito bem atendida: tomei 

so ro, me deixaram em observação, só não 

podia tomar sangue naquela época porqu e 

estava contami\"lado. Fizeram curativo, e 

como estava fraca, não via nada!" . 

Consegu iu outros empregos, m as depois de 

um tempo resolveu ficar em casa trabalhan 

do por conta própria, fazendo salgados e 

doces para vender. "Quando saí da casa da 

minha pr imeira patroa, eu já estava pra

ticamente aposentada, disso não tenho o que 

reclamar dela", admite. Segundo ela, os 

filhos es tão todos bem criados. "Um deles é 

até sargento da Aeronáutica". 

I udo e-ra ml"lhor 

Dona Nazareth conta qu e, naqu ela época, 

não ex is ti a assoc iação de moradores, só 

havia mato. "Se tivesse umas trinta casas era 

muito, porque o morro era grande, uma aq ui 

outra para lá, muitos compravam por uma 

mixaria, foi na época do tostão", diz. 

Dona Nazareth di z que a moeda an tigamen

te rendia mais que a de hoje. "Mas o tostão 

rendia, sabe ... Agora se gan ha mai s, mas o 

dinh eiro não dá para nada, passo o maior 

sacrifício!", diz rindo. Ela lembra da tran

qüilidade qu e a co munidade oferecia, sem 

ter hora para chegar. "Naq u ela época era 

bom , a gente podia dormir de porta aberta, 

podia sai r à vontade, a gente não ouvia tiro , 

a gente não via nada, nada disso! ", lembra. 

Dona Nazareth. 

Ao recordar dos moradores mais antigos da 

comunidade, ela cita os nomes de : Dona Maria 

Simião, qu e morava na parte do morro 

conhecida como Quebra- Braço; Dona Maria 

Portuguesa, que se mudou anos depois para 

Niterói , e de seus tios- a maior parte falecidos . 



Os filhos de Dona Nazareth constituíram 

família e não moram mais com ela, com 

exceção de um deles. Nos finais de semana, 

vêm sempre visitá-la. 

Dona Nazareth conta que ela e os pais 

sempre foram cató li cos. E que quando ela 

chegou na comunidade não tinha nenhuma 

igreja cató lica. "A missa era celebrada onde 

hoje funciona a escola comunitária (antiga 

Fundação Leão XIII) , numa sala pequena. A 

roupa do padre era guardada numa mala e 

ele vinha todo domingo celebrar a missa, 

como acontece até hoje", conta. 

Como naquela época não havia água filtrada 

no morro, o irmão dela ia em Copacabana 

buscar uma "moringa d 'água filtrada" para 

que o padre pudesse beber. "Outra coisa que 

o padre fazia também era vir toda segunda

feira rezar ladainha na quadra. Ele era da 

Igreja São Paulo Apóstolo e também fale

ceu", conta. Na época, ela garante, a única 

igreja católica que já existia no bairro era a 

Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e 

a igreja qu e ainda estava em fase de constru

ção era a São Paulo Apósto lo. 

"Lembro como se fosse hoje. Quando fiquei 

muito doente, fiquei durante algum tempo 

internada. E quando eu vim para o morro 

não estava conhecendo ninguém. o padre 

veio fazer oração para mim e, quando 

melhorei, ele m e disse: Olha, a senhora vai 

seguir a sua religião , se não eu vou ficar 

mentiroso com o nosso Senhor. Eu lembro 

disso que ele falou até hoje", conta. 

Ela relembra da preocupação do padre com 

sua saúde e em saber se ela estava ou não se 

alimentando bem. Quando disse que não 

estava comendo, ele tomou logo as provi

dências: "Fo i onde ele chamou meu irmão 

caçula pa ra descer o morro com ele e o levou 

até a Igreja da Paz para mandar ele me trazer 

um quilo de feijão. Naquele tempo estava 

uma crise de feijão tremenda e me deu uma 

vergonha danada. Ele deve ter pensado que 

eu não tinha comida em casa, quando na 

verdade eu só não estava comendo porque 

não tinha apetite ainda por causa da doença. 

Mas é claro que eu agradeci depois pelo 

gesto!", conta, aos risos. 

Dona Nazareth recorda que seu estado era tão 

"grave" que estavam prevendo a sua morte. "O 

padre ia quase todos os dias em minha casa 

rezar por mim. Cheguei a receber até extrema

unção, tudo preparado para a minha morte e, 

graças a Deus, estou aqui viva e contando a 

história", conta aliviada. Segundo ela, a doença 

começou com uma paralisia nas pernas e no 

corpo. O tratamento foi no hospital Miguel 

Couto, mas os parentes ac 1aram que ela não 

estava sendo muito bem tratada lá e a 

transferiram para uma clínica particular no 

Leblon, com o médico de nome Honorato, que 

ela nem sabe se ainda é vivo. 

No passado, conta, havia na comunidade 

muitos centros de umbanda. Os moradores 

eram sempre convidados a participar das 

reuniões. Os que respeitavam, mas não se 

identificavam com a religião, não freqüen

tavam, como era o caso dela. Mas o número 

de moradores que freqüentavam, lembra, era 

bem expressivo. 

Comparando o morro de antes com o de hoje, 

ela diz: "Agora a gente não vai na rua jogar 

lixo como a gente fazia. E não vamos pegar 

água, nosso maior sacrifício. Hoje mudou 

tudo!". Ela conta como era feita a lixeira 

improvisada na época, porque ainda não 

havia nenhum tipo de serviço público que 

atendesse à comunidade. 

"Para jogar o lixo a gente fazia um buraco 

no chão, bem fundo, e enterrava tudo ali 

naquele buraco. Porque não tinha condição, 

todo mundo fazia isso, todo mundo! ", 

exp lica. Dona Nazareth conta que , sem 
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saneamento básico, era preciso fazer uma 

fossa: "Assim, com um buraco grande, bem 

fundo. E, depois fazíamos uma espécie de 

laje. A gente tampava e deixava um lu gar 

para a gente despejar, não dava mau cheiro, 

porque a gente colocava creolina", explica. 

Ela diz que havia aqueles que não tinham 

aque la preocupação em tomar es tas inicia

tivas, evitando problemas para si e para os 

vizinhos. "O pombo sem asa (fezes enroladas 

em jornais) era motivo de grandes discus

sões. Minha mãe mesmo dizia, quando batia 

no nosso telhado: ' Isso não se faz na casa de 

ninguém, isso é uma sujeira! '. "A gente ainda 

tentava acalmá-la, mas ela não se conformava 

com a falta de respeito e de higiene de 

alguns moradores. Nesse ponto, o nosso 

morro melhorou muito", analisa. Os mora

dores que mais sofriam eram os que tinham 

telhado de zinco, que quando o 'negócio' 

batia, fazia o maior barulho". 

Desde aquela época, o Hospital Miguel 

Couto já existia. e quando os moradores 

necessitavam de atendimento médico era a 

ele que recorriam. Ou então, ao único posto 

de saúde mais próximo, na Avenida Rainha 

Elizabeth, em ,Çopacabana. 

Quando se mudaram para o morro , foram 

morar num "barraco de três cômodos". A 

parede era feita com tábuas que eles pega

vam em obras e o telhado era de zi nco. "Eu 

tinha uma cama e as outras camas eram im

provisadas com esteio (madeira), repartido 

em quatro para fazer cama de tábua. Meu 

pai que construía, mas nem sempre tinha 

colchão. Tinha vez que era preciso colocar 

estei ra, porque não dava para comprar para 

todo mundo", explica. 

Muitos nomes para o morro 

Ela explica o que sabe sobre os nomes de 

algumas partes do morro: "O Quebra-Braço, 

pelo que sei, tem esse nome desde que um 

rapaz apanhou tanto que quebraram o braço 

dele, justo naquela parte do morro. Por isso 

apelidaram de Quebra- Braço. A Raia era 

porque as pessoas diziam: "Vão pro arraiá 

hoje, vamos pro arraiá do pendura saia!, que 

era lá na quadra, por isso recebeu o nome de 

Raia", explica. 

O Buraco Quente recebeu esse nome porque 

os moradores daquela época não gostavam 

de se misturar. . Eles diziam: '" N ão dá 

confiança, não dá confiança, porque aq ui no 

buraco é quente . E acabou pegando a fama 

de Buraco Quente", lembra. 

Dona Nazareth di z que se muitas famílias 

ainda estão no morro, e isso se deve ao fato 

de que as que chegaram primeiro terem 

comprado seus "barracos". Depois, foram se 

"ajeitando e buscaram o resto dos parentes". 

E justifica, "como não t inha cadastramento, 

era mai s fácil chegar no morro , por tsso 

vivem famílias tão grandes ali ". 

Dona Nazareth já gostou muito de morar no 

Cantagalo, mas depois que ficou idosa, não 

tem mais aquela animação. "Por mim eu já 

tinha saído daqui . Meu filho já quis que eu 

fosse morar perto dele no subúrbio , porque 

di z qu e é um lugar calmo e que na minha 

idade eu preciso de um local tranqüilo, com 

menos agitação. Mas como meu fi lho caçu la 

não quer sair daqui , eu não vou deixar ele 

sozinho, de jeito nenhum , então eu conti nuo 

aqui", admite com certa insatisfação. 

Visita seus filhos e fica no máximo dois dias, 

porque o fi lh o mais novo quer ir embora e 

ela acaba indo com ele só para não deixá-lo 

em casa so~inho . A maior felicidade para 

Dona Nazare th é saber qu e se u s filhos, 

parentes e amigos es tão todos bem. O qu e a 

deixou mais tri ste foi a morte do filho mais 

velho, por diabetes . 

Ela é agradecida até hoje ao general Orlando 

Moreira Torres por ter colocado água na casa 



de la, que vin ha direto da rua, mais especifi

camente da Lade ira Saint Roman, em Co

pacabana. "Eu ten ho esta água desde aque la 

época graças a ele. Teve uma época que foi 

cortada, mas eu fu i na Associação e eles 

resolveram o problema. E tenho água da rua 

e dou para quem precisa, quando falta água 

no morro", diz. 

Isso foi feito na década de 1950 e, assim 

como ela, outros moradores foram benefi

ciados com bicas d'água em suas casas, por

que ele forneceu todo o material. Ela co

menta que o preconceito com as favelas 

pode até existir hoje em dia, mas nem se 

compara com o do passado: "As pessoas 

achavam a favela horrível , que a favela 

estragava lá embaixo e que as comunidades 

tinham que sair, porque eles (do asfalto) 

deixavam de vender várias casas por causa 

das favelas. Era muito mal vista pelos que 

moravam lá embaixo", conta. 

Dona Nazareth conta que nunca teve vergo

nha de di ze r que morava no morro, ao 

contrário de muitos que escondiam sua 

origem. "Muita gente que estudava em 

colégio público ou particular não dava o 

endereço daqui. Na época das provas, vinham 

os resultados, vinha a carta e não achava os 

donos da casa, porque eles davam o endereço 

errado", diz. 

Seus filhos foram nasci.dos e criados no 

Cantagalo e nem por isso se envolveram 

em "coisas erradas". Para ela, as pessoas 

não podem julgar as outras só porque 

vivem num lugar mais humilde. "Eu quero 

muito bem à favela, sempre fui respeitada 

por todos, nunca entrei dentro de um 

distrito por causa de filho nenhum e, no 

entanto, foram criados aqui. Sempre 

conversei muito com eles e fa lava do lado 

bom e do lado ruim da vida e não é porque 

você mora na favela, que não temos o nosso 

valor", desabafa. 

Ela diz que se orgulha do dever cu mprido, 

de ter criado seus fi lhos com dific u ldade, 

mas todos são motivos de orgulho para ela e 

lhe deram muitas alegrias. Co m enta que 

convive bem com a idade por causa da 

experiência que a pessoa adqu ire ao longo 

dos anos. E só lamenta os problemas que o 

tempo traz. "Eu não me considero velha, mas 

é chato você q u erer fazer as co isas e não 

poder. Tudo o que eu fazia antes não posso 

fazer agora por causa da artrose. Quero 

arrumar minha casa e não dá, meus filhos 

que limpam para mim, e quando eles não 

podem, pago alguém para fazer", diz. 

Sempre fez a política da boa vizinhança, e gosta 

de seus vizinhos de hoje .• Mas tem ótimas 

lembranças mesmo de vizinhos do passado. 

"Os vizinhos de antigamente tratavam a gente 

cem por cento, se você tivesse doente ele corria 

para te oferecer um remédio, uma ajuda, enfim, 

o que estivesse ao alcance dele, ele fazia por 

você. Justamente porque era tudo mais difícil 

para todos nós", explica. 

Dona Nazareth pegou a época do bonde e 

lembra de como uma pessoa de classe mais 

humilde era tratada quando entrava nele. 

"Parecia que a gente tinha alguma doença 

contagiosa, porque se afastavam da gente no 

banco pensando que a gente fosse assaltar 

eles, só porque eles moravam na rua e a gente 

do morro. Era humilhante", diz, com certa 

amargura. Segundo ela, é importante que 

chegue ao conhecimento das pessoas tanto 

de dentro, quanto de fora da comunidade, 

estas histórias. Porque, na sua opinião, se hoje 

as coisas boas estão aí, é importante que se 

saiba que nem sempre foi assim e que os 

moradores enfrentavam estas dificuldades. 

"Além de abrir a nossa memória para relem

brarmos tudo o que passou, os jovens de hoje 

passem a dar valor ao que têm, porque hoje o 

morro está uma maravilha e eles precisam 

dar graças a Deus por não terem passado a 

metade do que nós passamos", diz ela. 
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Palavra de Conselheiro 
Rita de Cássia e 

Cristiane Ramalho- 16/07/2003 

Site Favela tem Memória 

O motorista aposentado Salomão Pereira da 

Silva, de 80 anos, é a memória viva das 

comunidades do Pavão-Pavãozinho, em 

Copacabana, onde vive há 58 anos. Viúvo, 

12 filhos , Salomão - ou Salim, como é 

conhecido- é uma das figuras mais respei

tadas na área e uma espécie de conselheiro 

dos moradores da favela. O nome das 

comunidades, segundo o aposentado, tem 

origem numa criação de pavões feita num 

lugar do morro conhecido como "Marinha". 

Ali ficava a casa dos criadores - daí a 

denominação de "Pavão e Pavãozinho". 

Salim ainda é capaz de mostrar exatamente 

onde ficava a criação, numa curva do 

caminho para o Cantagalo. 

Salim foi um dos primeiros a montar sua 

casa no morro. Quando chegou não havia 

praticamente nada. Apenas poucas casas, 

uma bem distante da outra. Não tinha água, 

nem luz elétrica, nem escadas. Apenas trilhas 

que os moradores faziam pelo mato: "Quan

do cheguei, o. Pavão era mata virgem. As 

casas eram feitas de tábuas de caixote e 

cobertas de pedaços de lata que serviam de 

telhado", recorda-se ele . 

Quando pegava fogo no matagal, os mora

dores tinham que sair correndo para apagar 

o incêndio. Buscavam água no asfalto. As casas 

da época podiam se transformar rapidamente 

numa fogueira. O vento também era um 

problema. Quando ventava demais os telha

dos improvisados de lata saíam voando 

deixando os barracos descobertos. "O vento 

arrancava tudo. No dia seguinte, os mora

dores ficavam procurando o seu pedaço de 

lata para cobrir novamente o telhado". 

Os temporais traziam conseqüências bem 

mais graves: "Algumas casas chegavam a cair. 

A tragédia só não era maior porque eram 

feitas de tábuas de caixotes". Depois de 

tantos anos no morro, Salim concluiu que o 

perigo estava nas construções de alvenaria, 

pois na época das casas de caixote, quando 

acontecia uma tragédia, não havia grande 

números de feridos . A ocupação das áreas de 

risco começou quando os terrenos no morro 

começaram a rarear. 

O aumento da população trouxe a ind a 

problemas como o acúmulo de lixo, que 

provocou tragédias como a da noite de Natal 

de 1984. A festa no morro virou choro 

quando o lixo acumulado no alto do Pavão 

levou ao desabamento de uma caixa d 'água 

e deixou um triste saldo de mortos e feridos. 

Juntoc; igual leitão 

Quem sobe o morro do Pavão-Pavãozinho 

logo percebe que ele é habitado em peso por 

nordestinos . Os primeiros, como bem recorda 

seu Salim, vieram em 1938 em caminhões 

precários conhecidos como "paus-de-arara". 

Eram cobertos apenas com uma lona e o 

tempo de viagem era de uma semana: "Era 

um pessoal pobre que vinha fugindo da seca. 

Carregavam uma caixa de madeira que era a 

mala deles e traziam alguma muda de roupa, 

uma rede para deitar, uma alpargata (sandália 

de couro) e chapéu de couro na cabeça". 

Tudo mudou. Seu Salim agora observa que 

eles chegam de ônibus e vão embora de avião. 

"Naquela época, as coisas eram bem mais 

difíceis. Após dias de viagem, eles saltavam 

no 'Arara Porto ', como era conhecido o 

Campo de São Cristóvão . Era lá que eles 

aterrizavam", brinca. Muitos nordestinos 

não conseguiam chegar vivos ao destino pela 

precariedade do transporte. Os que che

gavam, dormiam pelas ruas, pediam esmolas, 

se encolhiam na saída dos túneis, debaixo 

de marquises: "Eles arrumavam cobertas e 

dormiam juntos igual leitão". Salim conta 

que eles juntavam os trocados que ganhavam 

e economizavam para depois fazer sua casa. 

Subiam o mo!"ro e perguntavam: "Corno eu 



faço para comprar um caixote?". Naquele 

tempo, não se falava barraco. 

Seu Salim se emociona ao dizer que eles 

vinham atrás de uma melhoria de vida, mas 

ao chegar aqui encontravam os mesmos 

problemas de infra-estrutura que tinham em 

sua terra natal. 

A gente amansa, eles vêm morar 

No final dos anos de 1930, o Pavão já era um 

reduto de nordestinos. "É um pessoal sofrido e 

trabalhador. Chegam como quem não quer 

nada, mas logo se arrumam", diz Salim. A julgar 

pelo número de bares, lanchonetes, padarias, 

pensões e pizzarias na favela cujos donos são 

nordestinos, a afirmativa de Salim é bem real. 

O progresso só começou a chegar em 1962 

com o governo Lacerda. Foram colocadas bicas 

d'água: "Aqui em cima não tinha água porque 

ela não tinha força para subir". Os moradores 

que não tinham disposição para subir com lata 

na cabeça ficavam sem água ou pagavam Cr$ 

1,00 para carregarem para eles. Eram jovens 

que se sustentavam fazendo esse tipo de 

trabalho. Além da água, também, a luz, a 

pavimentação das ruas e o saneamento básico 

chegaram. Foi a época em que surgiu ainda, a 

primeira associação de moradores do morro, 

incentivada pelo governo Lacerda. 

Antes , para não viver .na escuridão, os 

moradores usavam um lampião: "Vim morar 

aqui no morro por necessidade. No meu 

tempo era muito mais difícil. Hoje tá uma 

maravilha. Tem muita gente aqui que podia 

até morar melhor, mas prefere ficar no 

morro para não pagar IPTU e condomínio. 

Aqui em cima é a casa da sogra. Futuramente 

não vai ter mais pobre no morro porque a 

gente amansa e eles vêm morar". 

luta e dignidade 

O preconceito com a favela é coisa antiga e 

seu Salim soube sempre como lidar com 

situações constrangedoras. Já disseram que 

"nem parecia que ele morava na favela". O 

que isso pode significar? "Não é porque a 

pessoa mora na favela que vai ser desprezada. 

O morro não faz uma pessoa mais ou menos 

capaz. Assim como muitos que moram no 

asfalto, existe gente boa que vive de forma 

digna e luta pelos seus ideais". 

Ele dá o exemplo de seus filhos: o rapaz é 

coronel da Aeronáutica, enquanto uma das 

filhas é enfermeira e a outra funcionária do 

ministério da Fazenda. "Porque uma meia 

dúzia mancha o lugar, eles acham que todos 

estão manchados", desabafa. Para seu Salim 

é importante mostrar que no morro tem 

gente que tem senso de ~impeza, que tem 

educação, que sabe cuidar do meio ambien

te. "Não é porque tem quem limpe que a 

pessoa deve deixar de jogar seu lixo na lixeira 

e não dentro das valas", diz . "Cabe a nós 

preservarmos nosso lugar. Temos que 

valorizar o morro porque estamos na zona 

sul , perto de todos os serviços públicos. 

Moramos muito bem em comparação com 

outras pessoas. Temos ônibus, hospitais, 

comércio, tudo bem perto de nós". 

Seu Salim estudou até a terceira série, mas 

só sabe escrever seu próprio nome. "Minha 

escola foi a vida e o tempo meu professor". 

Quando era caminhoneiro, um professor na 

obra do prédio perguntou porque ele demo

rava tanto a responder suas perguntas. Ele 

respondeu: "Porque sou analfabeto e meço 

tudo o que vou dizer para não ferir quem está 

falando comigo pela minha pouca instrução". 

Boca cheia de formiga 

A polícia subia o morro e " tratava com 

muita grosseria. Se não abrisse a porta ela 

botava a porta para dentro. Uma vez 

fizeram uma blitz às onze da noite e eu 

estava com a birosca aberta. Só tinha 

menino engraxate. O delegado entrou e 

disse que gostava de mim . Nunca me 

agrediram. Perguntavam-me de alguém e 
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eu di sse: 'É fora da lei? Conheço, mas não 

sei onde mora.' Isso porque não vou contar. 

Amanhã ou depois amanheceria com a boca 

cheia de formiga". 

Seu Salim conta que "era amigo de todo 

mundo. Era muito querido. A rapaziada 

daquele tempo, todo mundo tinha medo, 

mas eu era amigo de todo mundo. O homem 

que tem amigo é forte. É só viver bem com 

todos que você es tá com guarda-costas em 

cima". Os nordes tinos são admirados por ele. 

"Exis tem muitos bares bonitinhos aqui e a 

maior parte dos donos vem do Nordeste. 

Como se expl ica tanto capricho, tanta 

vontad e de crescer? Porque se ele não 

mantiver o capricho, a concorrência derrota 

ele". Segundo seu Salim "E les são muito 

trabalhadores porque para morar num lugar 

desse tem que ser trabalhador. Porque só 

subir esse morro já é um trabalho". 

Mui onl .1 

Todas as músicas .. marcaram porque todas as 

músicas antigas têm fundamento. 'Você não 

sabe o que é ter consciência, tudo que você vê 

você quer .. .', minha mulher nunca reclamou 

de nada, nunca.se queixava. Então, essa música 

me marcou. Ela era trabalhadeira, econômica, 

caprichosa e não comentava aborrecimento". 

Seu Salim diz não querer outra companheira: 

"Estou aqui porque lá em cima eram três que 

me perseguiam. Minha filha não quer que eu 

fique lá por causa disso. Elas são muito novas 

e menina nova pra cima de velho qu er levar 

vantagem . Aí, não apanha nome. Sinto falta 

de uma companheira. Um homem sozinho é 

uma banda só. A mulher é o outro lado da 

vida, do corpo dele. A mulher vem , i manta e 

completa o homeiT]. O homem não pode ficar 

sozinho, ele fica inválido, ele não é ninguém . 

E companheiro 'tem que ser mulher porque 

homem pra homem não dá, só boi de carro 

ajudando a puxar carroça". 

< er<"hro limpo 

Seu Salim fa la, aos 80 anos de idade, do seu 

estilo de vida e da importância de conviver: 

"O convívio é o professor da gente. A gente 

vai ouvindo boas coisas, tirando o que é bom 

e o que não presta joga fora porque ouvido 

não é pra ouvir tudo? Então a gente capta o 

que é bom e armazena no pensamento". 

Para ele a amizade é mui to importante assim 

como a discrição: "A regra de vida é a 

amizade geral com todos. Cuidar de si e 

esquecer da vida dos outros. É saber de tudo 

e não comentar nada. É não ser testemunha 

porque se for testemunha de um , vou perder 

a amizade de outro". Falar é fundamental , 

segundo ele , pois "é bom não armazenar na 

cabeça pensamento em vão . O cérebro tá 

sempre limpo. Se a água não circu lar não 

roda moinho". 



Sangue novo no morro 

Rat dt. àS 1 ( ht·s. tinã Vit d (ir~edito) 

A entrev ista foi realizada com três ex

integrantes do GTI (Grupo de Trabalho da 

Igreja) na casa de um deles,João Pinto. Achei 

muito importante a conversa: uma forma 

positiva de lembrarmos das histórias que 

fazem parte da vida na nossa comunidade. 

Feliciano da Silva Pinto, o João Pinto, era o 

mais velho do grupo. Hoje tem 71 anos, é 

casado, pai de 4 filhos, trabalha numa 

faculdade no bairro, mas não exercendo sua 

profissão, bombeiro eletricista. Outros dois 

antigos companheiros do grupo são João 

Adelino da Silva, o Joca, 48 anos e Arnaldo 

Henriqu e Rossi, 47 anos. Ambos são casados, 

têm 2 filhos e são funcionários públicos. 

Em 1978 a com unidade vivia uma situação 

de total abandono por parte dos órgãos 

competentes. Os moradores, por sua vez, 

também não se viam estimulados a cuidar 

da vida no local , até que um grupo de jovens 

ligados à Igreja Católica e à Associação de 

Moradores se mobili zou em prol da reali

zação de melhorias, tais como, limpeza das 

ruas , recolhimento do lixo domiciliar, 

solidariedade entre o morro e o bairro ao qual 

esse faz parte, relação com os políticos e 

policiais. As ações eram abrangentes e vieram 

a comover os moradores como um todo. 

"O GTI era uma oposição militante. A gente 

não estava ali só para criticar e sim, para ajudar 

a consertar aquilo que achávamos que poderia 

ser melhorado. Sempre respeitamos aso

berania da Associação de Moradores. Ela é o 

órgão maior da comunidade.", diz João Pinto. 

A idéia principal da formação do grupo era 

criar uma visão mais ampla e, ao mesmo 

tempo, dar sustentação às atividades da 

Associação. João Pinto diz, "na minha con

cepção, estava na hora dos jovens se mobili

zarem para fazer alguma coisa pela comuni

dade. Penso que morar numa comunidade 

igual a nossa é uma vergonha. Morarmos 

sabendo que ela precisa de nós e a gente não 

fazer algo por ela é uma vergonha". 

Nas conversas do grupo chegaram a con

clusão que na época havia dentro da Asso

ciação muitas pessoas mais velhas, conser

vadoras, reacionários que mantinham uma 

linha de pensamento fechada para mudan

ças, para novas idéias. 

"Eles concordaram que estava na hora de 

mudar, mudar com o movimento jovem que 

seria esse grupo que veio para somar através 

da Igreja Nossa Senhora de Fátima do 

Cantagalo", explica João Pinto. Para ele, esse 

"sangue novo" movimentou a comunidade 

mais intensamente. 

Arnaldo Henrique, 20 anos na época, fala 

da sua experiência: "O que me chamava 

mais atenção era a união do grupo. Nós que

ríamos a melhoria da comunidade lutando 

pela integração e acho que chegamos ao 

nosso objetivo" 

Os três entrevistados relembraram as várias 

reuniões que tiveram no Rotary Clube de 

Ipanema, no Colégio Notre Dame, no Clube 

Monte Líbano, no Lions Clube de Ipanema e 

no Colégio Brasileiro de Almeida, onde hoje 

funciona a UniverCidade da Lagoa. Isso nos 

ajuda a pensar no sucesso que iniciativas 

integradas podem levar para as diversas 

partes componentes. 

" Nó s tínhamos um compromisso com a 

AMAI (Associação de Moradores e Amigos 

de Ipanema) , na época o presidente era 

Cláudio Pinheiro, as reuniões tinham como 

objetivo resolver os problemas do morro e 

do bairro de Ipanema. Havia uma integração 

muito grande entre a favela e o asfalto", 

conta João Pinto. 

Entre as realizações do GTI, as mais expres

sivas, segu11do os entrevistados, são a 

construção da Igreja e a creche POP (Pequena 

Obra do Presépio) que funciona encima dela. 
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Segundo João Pinto, "a construção da Igreja 

e da creche foi a nossa maior realização 

porque a igreja é a referência da comuni

dade. É ali que você reza por dias melhores, 

a fé que precisamos ter. Já a creche era um 

sonho antigo, uma necessidade para que as 

mães pudessem ter um local seguro para 

deixar seus filhos enquanto trabalhavam , 

com a certeza de que estariam sendo cuida

dos e alimentados". 

Mas as realizações não param por aí. Ainda 

segundo João Pinto, "fizemos uma série de 

consertos nas instalações elétricas e hi

dráulica da comunidade, limpeza da gran

de caixa d'água que abastece o morro, assim 

como a coleta de lixo e pontes improvisa

das até que algo melhor pudesse ser feito 

definitivamente. Depois, anotávamos os 

números dos postes que estavam com as 

lâmpadas queimadas, dificultando muito 

a visão do morador, e entregávamos à 

Associação para que ela cobrasse da Light 

e da Rio Luz". 

Tudo isso só foi possível graças aos mutirões 

dominicais onde o GTI, a diretoria da 

Associação e os moradores deixavam seu 

único dia de. .. descanso para buscar, em 

conjunto, uma qualidade de vida melhor. 

"O morador era muito atuante, ele ar

regaçava as mangas e ia à luta dando uma 

lição de cidadania", lembra João Pinto. 

Os encontros do grupo 

O local de encontro do grupo era o porão da 

Igreja Nossa Senhora de Fátima, todas às 

quartas-feiras à noite. Nessas reuniões, 

naturalmente, os moradores eram con

vocados e muitos compareciam. "Nessas 

reuniões nós fazíamos os acertos para os 

mutirões de domingo que passaram a fazer 

parte da rotina da comunidade. A con

vocação era geral", conta João Pinto. 

João Adelino, o Joca, lembra quando entrou 

para o GTI com 21 anos. Ele já tinha um 

filho e essa sua condição familiar implicou 

em alguns problemas para as atividades que 

desempenhava no grupo. Nas palavras de 

Joca: "como as reuniões eram periódicas, 

começou a surgir uma série de desavenças 

em casa com minha esposa, e como não 

faltava uma reunião aos sábados no porão 

da igreja, ela reclamava muito. Mas e u 

gostava muito de participar. Isso me en

grandeceu, abriu minha mente para eu 

exercer meu lado político comunitário". 

As conquistas são lembradas com alegria por 

Joca: "Nós começamos a fazer mutirões para 

tirar o lixo das nossas portas , eliminamos 

muitas valas negras para que pudéssemos 

fazer calçamentos numa determinada 

escadaria que estivesse ruindo ... esse foi 

nosso trabalho de base." 

O canto do galo 

Todos os moradores participavam dos 

mutirões. Uns com trabalho braçal e outros 

ajudavam no preparo dos lanches, do café, 

ajudavam distribuindo água e oferecendo 

bolos. Os nomes de todos os participantes 

saíam na publicação do grupo chamado O 

Canto do Galo. 

"O número de moradores nos mutirões era 

bastante expressivo. Para eles, a comunidade 

era a extensão de sua casa. Para viver nela, 

tinha de estar limpa, em plenas condições 

de higiene, e todo aquele que viesse sujá-la, 

era chamado atenção pelos próprios mo

radores. Eles eram os fiscais. Não admitiam 

tamanha falta de respeito . Regras de con

vivência existem para isso", frisa João Pinto. 

Segundo os entrevistados, o jornal fazia 

questão de falar das coisas positivas que 

ocorriam na comunidade, mas discutiam 

também os assuntos "desagradáveis" que se 

passavam no momento de forma cômica e, 

mais irônica possível. 



Domingueira da união 

Arnaldo conta que os mutirões aconteciam 

sempre aos domingos e, durante a semana, 

os moradores se organizavam para o mo

mento de sociabilidade, de união dos 

moradores. Moradores de todas as idades 

compareciam, mas sobretudo os jovens. 

"O mutirão começava de manhã e só 

terminava à tarde. Depois, ou na antiga 

quadra da Raia ou na Igreja, era servido 

almoço e lanche. As crianças tomavam 

refrigerante e os adultos cerveja. O dia era 

puxado , mas no final havia aquela con

fraternização dos moradores. Era confra

ternização pois todos sabiam estar colabo

rando com um bem comum, para que sua 

comunidade vivesse de forma mais digna. 

Os serviços públicos não chegavam, tí

nhamos então, de fa ze r nós mesmos ", 

exp lica João Pinto. 

Naquela época, relembra Arnaldo, "era bem 

melhor. O povo se preocupava muito mais 

com a organização e a limpeza da comuni

dade. Hoje não vejo isso porque existe os 

garis comunitários e a impressão que dá é 

que ficam esperando que eles limpem as 

portas de suas casas, coisa que antigamente 

o próprio morador faz ia e, por isso, se 

tornava um fiscal da comunidade. A gente 

brigava quando alguém s~j~va o morro" 

( ant.a~alo e I panem : qumt.:tl 
e Sd.l l dt; Vl~it 

João Pinto reve la as articulações e o rela

cionamento entre a AMAI (Associação dos 

Moradores de Ipanema) e a Associação de 

Moradores do Cantagalo . Em suas palavras: 

"na época, a Associação do Cantagalo era 

um pouco reprovada pela elite devido ao 

fato da comu nidade estar bem situada den

tro de I panem a. O bairro se considera a sala 

de visita do Rio de Janeiro e a gente tinha 

também que competir com eles. Não como 

adversários, mas querendo uma integração. 

O Cantagalo não nasceu antes de Ipanema, 

mas, relativamente, nasceram juntos". 

Não adiantava os moradores do asfalto 

reclamarem do morro sem fazer nada por 

ele. Teriam de continuar convivendo, mesmo 

contrariados. Continua João Pinto: "para 

nós, já que lá é a sala de visitas, pelo menos 

o Cantagalo poderia ser o quintal, mas tinha 

que ser um quintal bem tratado para que 

amanhã pudesse dar bons frutos e, essa 

própria elite tirar proveito através de nossos 

serviços, e nós tivéssemos o mercado de 

trabalho mais próximo. Nosso interesse é 

poder residir e trabalhar dentro do mesmo 

bairro. A comunidade sempre foi um pro

blema político e, não interessava ao Estado 

acabar com as favelas. Aqui é que é o curral 

eleitoral de alguns candidatos aproveita

dores , só que agora, estamos com outra 

consciência e quando eles chegam aqui, nós 

já temos propostas para eles. Nós não 

queremos que o governo trabalhe só para 

nós. Também trabalharemos juntos para que 

reconheçam o nosso potencial e a nossa 

vontade de residir dentro do bairro". 

Um exemplo do descaso do governo que 

poderia vir a causar danos a todos era com 

relação a construção das casas. Não havia 

quem fizesse vistoria e as casas poderiam se 

transformar em verdadeiras armadilhas a 

ameaçar a vida dos moradores do morro e 

das cercanias. 

A t.On!;truçao pr01bid.t 

A construção do centro comunitário, hoje 

Igreja Nossa Senhora de Fátima, e da creche 

POP (Pequena Obra do Presépio) foram os 

grandes incentivadores da construção das 

casas de alvenaria pelos moradores locais. 

Até então, tais construções eram proibidas. 

A justificativa era que a área pertencia ao 

Exército e, embora existisse esse receio, o 

usucapião garantia alguns direitos sobre a 

terra. Simbolicamente, a construção do 
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prédio da tgreja garantia, mats que a 

"abstração legal", a possibilidade de ali se 

fixar, e da melhor forma possível. 

Nas palavras de Armando: "isso (a construção 

da igreja) estabeleceu uma grande confiança en

tre os moradores que se viram encorajados a cons

truir suas casas, mas ao mesmo tempo, acabou 

por desintegrar o grupo do GTI, pois cada um 

foi cuidar, isoladamente, de sua própria vida". 

No entanto, não foi só esta a motivação para 

a dissolução, mesmo que parcial do grupo. 

João Pinto lembra que: "as madeiras das obras 

que construíamos nosso barracos desapare

ciam dando lugar aos compensados à prova 

d'água para fazer taipas das obras com 

escoramento em tubos galvanizados. Por isso, 

o preço das madeiras ficou exorbitante e os 

moradores não tendo como pagar, apelaram 

para as casas em alvenaria. Não havia mais o 

perigo de remoções graças a luta das Pasto

rais de Favelas que contavam com o apoio 

das Arquidioceses da Igreja Católica". 

É possível se ter uma idéia de quanto a 

mudança no material de construção das casas 

representou em termos de uma mudança no 

comportamen.to dos moradores em relação 

ao próprio ambiente. A segurança por um lado 

gerou certa desunião por outro. Nas palavras 

de João Pinto: "No início, a comunidade nos 

apoiava por um interesse coletivo e não por 

interesses próprios, mas como viram que o 

GTI e a Associação estavam cada vez mais 

integrados e trazendo resultados positivos, 

começaram a se acomodar. Aquela partici

pação mais ativa começou a desaparecer". 

Muitos foram os moradores que começaram 

a construir suas casas. Como a maior parte 

dos homens trabalhava durante a semana, 

os fins de semana aproveitavam para bater 

lajes e reparar a obra, não podendo, com isso, 

participar do mutirão dominical. 

"O GTI nunca achou que eles estivessem 

errados. Obra é mesmo assim. Porém , 

sentimos falta de toda aquela mobilização 

de antes, todo aquele ânimo que nos im

pulsionava a batalhar cada vez mais por nossa 

comunidade. Acho que nem eles sabiam o 

quanto eram importantes", avalia João Pinto. 

Arnaldo lembra que um outro fator cola

borou grandemente para a desunião do 

grupo. "Nossas .esposas e filhos reclama

vam que a ge nte só pensava na comuni

dade e não parávamos em casa, nem no fi

nal de semana, pois aproveitávamos para 

sair pelo morro e ver quais problemas pre

cisavam ser resolvidos". 

A essa solicitação familiar, Joca respondia 

dizendo que a ausência seria compensada, 

pois, no futuro, suas esposas e filhos sen

tiriam orgulho de morar num lugar melhor. 

Nas palavras deJoca: "A dedicação era muito 

grande. As coisas tinham que melhorar e era 

só nisso que pensávamos". 

João Pinto conta que sua esposa também não 

deixava por menos. Ele chegava às onze da 

noite da reunião e as reclamações eram cons

tantes: "elas achavam que os seus maridos vi

viam se esforçando para produzir resultados, 

enquanto os moradores iam se acomodando". 

GTI no poder 

"A comunidade solicitou que o nosso grupo 

fizesse uma chapa para concorrer na Asso

ciação de Moradores. Gostariam de ver nosso 

grupo administrando o Cantagalo", conta 

João Pinto. 

O grupo se reuniu a fim de analisar os prós e 

contras dessa ação. Como colaboradores da 

Associação iam bem, mas como di retores da 

Associação era diferente. 

João Pinto diz: "Nós decidimos aceitar o 

pedido dos moradores. Já havíamos passado 

muitas dificuldades, muitos desafios e 

rejeitar essa proposta era rejeitar o respeito 

que tinham pelo nosso trabalho". 



Os jovens do GTI foram eleitos para a 

Associação, mas fizeram questão de dizer 

que iam cobrar participação dos moradores. 

A primeira iniciativa do grupo na diretoria 

foi fazer um levantamento sócio-econômico 

de cada morador. 

Nas palavras de João Pinto: "Se havia vasos 

sanitários em suas casas, se as casas estavam 

em áreas de risco, se o tipo de construção 

oferecia algum risco de vida para o morador, 

e com a ajuda dos moradores, conseguimos 

fazer esse levantamento". 

O mandato do GTI coincidiu com a primeira 

gestão de Brizola como governador do 

Estado. O Estatuto da Associação prescrevia 

que o mandato era de três anos. As reuniões 

aconteciam com freqüência e eram realizadas 

tanto na Associação, quanto no porão da 

Igreja, como nos velhos tempos e, também , 

na quadra de samba, como acontece até hoje. 

A Fazenda Modelo, instituição responsável 

por recolher menores de rua visitou a 

comunidade com o objetivo de fazer um 

trabalho junto com a Associação local. Conta 

João Pinto que "a idéia era trazê-los aqui aos 

domingos para ajudar quando houvesse 

mutirão . Assim , as crianças se sentiriam 

úteis. E nós incentivamos e não as discri

minamos. Por sinal, foram muito bem 

recebidos e nos ajudarem rriuito" . 

Pastoral de favelas 

Com o esmaecimento da ditadura militar, 

muitas iniciativas políticas locais surgiram 

e ressurgiram. Dentre elas, surgiu a Pastoral 

das Favelas que enfatizava a importância do 

morador permanecer em sua comunidade. 

João Adelino diz: "Na época, foi requisitado 

pela Pastoral a iluminação de todas as 

favelas. O então ministro Oswaldo Aranha 

liberou turmas da Light para instalarem 

postes nas comunidades, tornando decente 

a iluminação na área" 

João Pinto relembra a época em que Chagas @ 
Freitas foi governador do Estado: "Eu me 

lembro muito bem, o professor Vicente 

Barreto era o secretário de Desenvolvimento 

Social do governo e, ele veio aqui fazer uma 

visita para ver como estava o andamento dos 

trabalhos da Light". A visita do secretário 

foi repudiada, visto que levou mais de 

duzentos policiais para subir o morro. "Nós 

achamos desnecessário ele trazer tantos 

policiais. A comunidade sempre se encar

regou de fazer a segurança de qualquer 

visitante. Segurança melhor que lá embaixo", 

acrescenta João Pinto. 

A respeito da Pastoral, Arnaldo Henrique, 

afirma que seu objetivo era buscar recursos 

que se revertessem em t,;elhorias para as 

favelas. Em suas palavras : "Este serviço 

consistia em atender às necessidades da 

comunidade e se ela estivesse ameaçada de 

remoção , a Pastoral de Favelas colocava 

advogados à disposição dos favelados". 

Quando ocorria violência policial em 

determinada comunidade, a Pastoral esta

belecia um diálogo entre a Secretaria de 

Segurança Pública e a comunidade. 

" Para que a Pastoral funcionasse, cada 

comunidade devia ter um núcleo . Eles 

ficavam agrupados por regiões e nossa região 

é a do Vicariato Sul da Paróquia do Rio de 

Janeiro. Ela se divide em Vicariato Sul , 

Norte, Baixada, Zona Oeste, etc. O Vicariato 

Sul engloba Copacabana, Ipanema, Leblon, 

Morro Santa Marta, Vidigal, Cruzada São 

Sebastião, Chapéu Mangueira, Babilônia, 

Cantagalo, Pavão e Pavãozinho e Flamengo", 

comenta J oca. 

Violência e preconceito 

Fez parte do comentário de todos os entre

vistados a violência policial em 1978. Nas 

palavras deJoca: "A violência policial dentro 

das comunidades naquela época não era 

constante, quando havia uma incursão da 

polícia, geralmente, todo mundo ficava 
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acuado. Não era como nos dias de hoje. O 

policial entrava no morro para buscar um 

meliante e quando encontrava nas vielas de 

madrugada, geralmente, era extermínio". 

Segundo ]oca, o medo da população até hoje 

tem relação com esse passado que não se 

compara ao presente da atuação policial. 

"Antigamente, era muito pior porque não 

tínhamos nenhuma instituição para defen

der o direito do cidadão trabalhador resi

dente na favela. Era aí que entrava a Pastoral 

das Favelas com o seu grupo de advogados 

que impetravam mandado de segurança, 

li minares cobrando direitos do trabalhador 

que morava na favela", di z ]oca. 

João Pinto acredita que as arbitrariedades 

que os policiais cometiam nessa época 

guardam relação com a imagem das favelas 

no passado. "Eu acre di to que, na época, o 

Estado mesmo permitia isto porque nós 

nunca fomos marginais, mas sempre fomos 

marginalizados por causa do baixo salário, 

por morarmos num lugar de difícil acesso , 

por conta da m{ qualidade do ambiente ... , 

não tínhamos permissão para construir 

uma casa com aspecto social melhor para 

oferecer à e li~~ e à sociedade em geral. Por 

isso éramos discriminado como somos até 

hoje", conta João Pinto. Ele diz que não 

adianta tanto preconceito porque favelado 

e morador do asfalto terão que conviver 

de urna maneira ou de outra, não só porque 

o número de favelas é imenso, mas porque 

é o favelado , o morador de baixa renda, o 

morador da periferia quem está dentro da 

empresa mantendo o status do patrão. 

Como diz João Pinto : "Nós somos excluí

dos pelo sistema, mas somos nós que esta

mos dentro da empresa deles prestando 

nossos serviços em busca de um salário. É 

uma troca de interesses: se um precisa do 

outro, também o respeito deve prevalecer 

acima de tudo. Se um mora de uma manei

ra melhor ou pior, isso não quer dizer que 

um seja menos digno que o outro". 

João Pinto comenta a respeito da polícia: 

"Para mim, a polícia que subia naquela época 

era um bando de recalcados porque mesmo 

sendo pobres iguais a nós, tinham uma 

necessidade extrema de se julgarem me

lhores. O sistema faz isso, ele vira o pobre 

um contra o outro enquanto o rico é um a 

favor do outro. Por isso acho que eles não 

tinham culpa P.~rque eles tamb ém eram 

usados pelo sis.tema". 

"Nós temos o compromisso de morar aqui 

visando principalmente o aspecto social. 

Para nós aquela época foi muito violenta. 

No passado nós conhecíamos o Estado, mas 

somente na repressão ao morador. Só nos 

tratavam um pouco m elhor em época de 

eleição", comenta João Pinto. 

]oca diz que hoje em dia, as comunidades 

causam preocupação ao Estado e isso é 

reflexo da pura omissão. O Estado e a 

sociedade não enxergaram a favela de forma 

humana. "Naquela época, as próprias ins

tituições e a sociedade viraram as costas 

para as favelas, transformando essas co

munidades hoje nesse barril de pólvora que 

existe. A polícia tem necessidade de cercar a 

favela 24 h por dia" . 

Por ironia do destino, as favelas estão tendo 

segurança o dia todo enquanto o asfalto 

encontra-se vulnerável.] oca continua: "Acho 

que n ão mudou muita coisa porque se 

tivesse mudado, eles tirariam as grades que 

os cercam e, teriam livre acesso de ir e vir e, 

teriam um intercâmbio com os moradores 

das comunidades que moram perto deles . Se 

teve algum investimento na área social das 

favelas ainda está deixando muito a desejar". 

Uma grande mudança observada por ]oca é no 

comportamento do policial na favela. "Você 

vê que a postura do policial, hoje em dia, 

quando chega numa comunidade mudou 

bastante desde a abertura do regime quando 

também se passou a cobrar os direitos 

humanos não só para aquele que é delinqüente, 



mas para o trabalhador, o cidadão comum e 

isso mostra que houve uma evolução no 

tratamento dado a quem mora na favela". 

Para Arnaldo esse progresso se deve muito 

ao fato dos moradores terem se organizado. 

"O grupo GTI deu o pontapé inicial e depois 

a comunidade achou que deveria participar 

dos mutirões. A necessidade de viver num 

ambiente mais limpo não só pela saúde de 

todos, mas também para que pudéssemos 

mostrar que pobreza não é sinônimo de 

sujeira". 

Um recado para a juventude 

João Pinto lembra que a violência já come

çava a surgir no bairro de I panem a, Copaca

bana e Leblon. "Hoje a violência só se agra

vou para nossa tristeza. Ela não escolhe lugar 

nem classe social. O que você não quer para 

você não deseja também para seu próximo. 

A paz é um bem valioso para você desejar só 

para si. O mundo precisa de paz. Eu rezo por 

todas as comunidades porque somos irmãos 

e Deus está muito triste com tanto desamor". 

Para João Pinto está na hora da juventude se 

organizar, está na hora dos jovens se preocu

parem com a continuidade de tudo que foi 

feito no passado pelos seus pais. "Ontem fo

mos nós, agora, essa juventude está aí e deve 

preservar, deve contribuir p~ra a melhoria do 

lugar que seus filhos irão viver amanhã e 

assim, sucessivamente. Nada melhor que você 

desfrutar de um local agradável e que ofereça 

um ar-puro e um aspecto social melhor para 

ele e para aquele que visita sua comunidade". 

Depoimento de um morador 
sobre o GTI 

Jorge Rocha de Azevedo, 57 anos, comer

ciante (aposentado) , casado nos dá um 

depoimento sobre o que foi o GTI. 

Na sua opinião, o grupo fazia muito bem à 

comunidade. Seu Jorge trabalhava muito e não 

podia freqüentar sempre as reuniões no porão 

da Igreja. Mas aos domingos participava dos 

mutirões. "Na minha concepção o que nós fa

zíamos não era para nós e sim para que nossos 

filhos e netos pudessem usufruir no futuro" . 

A recordação mais feliz do grupo foi quando 

pode, ao lado dos integrantes permanentes, 

carregar o material de construção da Igreja 

e da Creche da comunidade. "Como se fala 

na gíria, obra de igreja é demorada, só o 

tempo e Deus para saber quando acaba. 

Realmente foi demorada, mas valeu o 

esforço", orgulha-se. "A igre}~ é sinônimo 

de integração e união entre nós moradores". 

O grupo também abria caminhos. "O GTI 

concluiu que havia a necessi dade de se fazer 

essa passagem porque antes os moradores 

tinham que dar a volta pelo outro lado por 

falta de passagem em frente ao Zé Barbeiro. 

Juntamos pedra sobre pedra e carregamos 

nas costas. Cada pedra pesada!!! Algumas 

precisavam de 3 pessoas para carregar, mas 

na garra cons truímos aquela ponte que 

facilitou a vida de muita gente, principal

mente quem tinha que descer para o traba

lho." Apesar do trabalho pesado, não se via 

ninguém triste . "Você não via ninguém mal

humorado. Era sempre um encarnando no 

outro e quando a gente via o resultado do 

nosso trabalho, quer dizer, da nossa brinca

deira, era uma sensação que só quem estava 

lá que pode explicar. Só sei dize r que era 

muito bom saber que o dever foi cumprido e 

quem ganhava era a comunidade. 

Com relação ao GTI no poder, seu Jorge 

diz: "No primeiro mandato João Pinto foi 

eleito. Depois de três anos, ele foi reeleito 

com justiça e alguns dos rapazes do GTI 

continuaram na luta com ele. Grupos 

como aquele deveriam existir nos dias de 

hoje. Só trouxe coisa boa para a comu

nidade . Se muitos tivessem a mesma 

mentalidade que eles seria uma maravilha. 

Além disso , iria reforçar mais ainda a 

Associação de Moradores" 









Parte 11 
O morro: territórios, espaços e pertencimentos 

Manoel Ribeiro 
Arquitero e Urbani sta . Este 

texw integrou os Diagnósti

cos dos projeros Favela/ Bairro 

do Camagalo e Pavão/ Pavão

zinho, comratado pela SMH/ 

PCRJ co m o Con só rcio MT 

Arq ui tew r a , Plan ejamen ro 

e Co n s ultori a/ COB RAP E 

Engenharia. 

LEGENDA 

Territórios em Construção 
Manoel Ribetro 

Remontam à década de 1930, as primeiras 

referências quanto a existência de barracos 

no Pavãozinho. 

Segundo depoimentos colhidos entre mo

radores pioneiros da vizinha Cantagalo, 

por volta de 1936 , já ex istiam barracos 

d e mad eira, mais ou menos no local da 

antiga quadra do Unidos do Pavãozinho. 

O " lugarejo" era passagem obrigatória pa

ra, através da Marinha, a tingir a saída da 

Rua Saint Romain, na altura da atual 

"Desc ida da Lixeira" . 

As construções eram precárias, feitas com 

tábuas e latas, cobertas com folhas ondula

das de zinco. Ficavam mais ou menos agru

padas, cercadas por quintais com árvores 

d e porte e frutíferas . 

Ocupaçao inicial 

+ Vetores de ocupação 

Apesar da tipologia construtiva, com rea

proveitamento de materiais, o aspecto geral 

do assentamento era semi-rural. 

Os caminhos eram escavados nos barrancos, 

o que, nos dias de chuva, form!lya um lamaçal 

que dificultava a vida dos moradores. E, 

ainda, associados aos cortes para assenta

mento dos barracos , cnavam áreas de 

instabilidade do solo. 

A água era conseguida junto a algumas 

residências formais da Rua Saint Romain que 

demonstravam solidariedade com as con

diçõ es precárias em que viviam aquelas 

poucas famílias. 

Serviços domésticos, empregos na constru

ção dos recém lançados edifícios de apar

tamentos em Copacabana eram as alter

nativas de renda de então. 

i S? li lí 
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Nessa mesma época, sem saber que iria fazer 

parte da vida da comunidade então nascente 

na área, onde hoje está localizado o 'Serafim', 

um empreendimento visionário era im

plantado. Um imigrante alemão, Sr. Adolfo 

Sweig, construiu um hotel e um pavilhão/ 

cassino na encosta à montante, com bangalôs 

espalhados pelo bosque entre os dois 

prédios. Um plano inclinado articulava o 

empreendimento com os jardins que com~ 

punham a sua fachada para a Avenida Nossa 

Senhora de Copacabana. 

O Hotel Belvedere tinha seus freqüentadores 

cativos até que, na época da segunda grande 

guerra, com as perseguições aos a lemães, o 

hotel foi alugado a um senhor português, 

conhecido como Serafim. 

Com a proibição dos jogos de azar, no pós

guerra, o hotel entrou em decadência, 

transformando-se numa espécie de casa de 

pensão de portugueses e, segundo as "más 

línguas", das amantes do Serafim. 

Nesse período, eram notáveis as expansões 

do assentamento em direção ao Cantagalo e 

à área do arual Pavão. 

No Serafim, segundo depoimentos, o mato 

foi tomando toda a área e o hotel foi virando 

uma "cabeça de porco". 

Daí para o total abandono e para uma outra 

forma de ocupação, "foi um pulo". Segundo 

antigos moradores, por volta da década de 

1950, a área dos bangalôs do "Serafim " já 

contava com vários barracos e, da antiga 

"Marinha", restava muito pouco, somente 

nas partes mais altas e algumas árvores 

isoladas nos espaços entre as construções. 

Nos anos seguintes, em meio a batalhas 

judiciais, os proprietários desmembraram a 

parte dos jardins da frente , onde foi cons

truído um prédio de número 1.138, da Ave

nida Nossa Senhora de Copacabana. 

São desse período as primeiras construções 

no Viemam e no Caranguejo. 

O terreno remanescente contava ainda com 

uma saída para a Rua Saint Romain , ao lado 

do número 14, identificado como "leito de 

rua projetada". Posteriormente, durante o 

Governo Lacerda (60/65), o espaço dessa 

saída passou a ser. utilizado pela residência 

vizinha como área de lazer. 

Nessa década, com grande cobertura de 

imprensa, ocorreram os primeiros desaba

mentos com mortes no Pavãozinho. 

Nessa época, alguns moradores vinham 

mobilizando lideranças políticas de então 

para evitar as temidas remoções, que já 

haviam atingido as comunidades da Praia do 

Pinto e da Catacumba - na Lagoa - e do 

Pasmado - em Botafogo. 

De fato , o fantasma da remoção passou ao 

largo do Pavãozinho e, segundo moradores, 

"até botaram uma bica d 'água na Saint 

Romain". 

Mesmo assim, a insegurança mantinha as 

tipologias construtivas dos primeiros anos, 

tendo a precariedade como uma opção 

estratégica, diante do alto risco dos inves

timentos em melhorias residenciais. 

As melhorias urbanas na comunidade sem

pre foram obtidas de modo pontual e insufi

ciente. Nessa linha, foram obtidas uma caixa 

d 'água e a escadaria do número 46, da Rua 

Saint Romain , na década de 1970. 

Nessa década, com a chegada da energia 

elétrica da LIGHT, os moradores sentiram

se mais seguros e empreenderam melhorias 

em suas casas. Foi a fase das casas de 

alvenaria e concreto, que estabeleceram o 

padrão básico das construções nessa encosta. 

Durante a década de 1980 , dois fatos 

marcaram a vida da comunidade. 



No aspecto da expansão, a ocupação do 

prédio do Serafim, incorporando definiti

vamente toda a gleba à comunidade e 

introduzindo o padrão "quitinete" ao re

pertório habitacional do morro. 

Do ponto de vista da melhoria das condições 

de vida e da segurança na permanência, uma 

unanimidade como o mais importante mar

co na vida do Pavão/ Pavãozinho, refere-se às 

obras realizadas na década de 1980, durante 

o Governo Bri zola. 

No rastro do desabamento da aqtiga caixa 

d 'água, vieram o plano inclinado, a constru

ção de apartamentos para as famílias desa

brigadas, os sistemas de abastecim ento de 

água e de esgotamento sanitário, o calça

mento de caminhos e escada rias e, com 

impacto mais locali zado , a ab ertura da 

Estrada do Cantagalo. 

Post e riorment e, no segundo Governo 

Brizola (90/ 95) , elaborou-se um PA, apenas 

para área do Pavãozinho e foram distribuí

dos títulos de promessa de cessão de direitos . 

Durante toda a década, aumentou a presen

ça nordestina na comunidade, no bojo de 

forte adensamento, sobretudo ao longo da 

Av. Pavãozinho. 

Esse processo é movido por um mecanismo 

simples e eficiente. Redes'ramiliares ou de 

amizades conseguem postos de trabalho, 

"chamam" conterrâneos e os a lojam provi

soriamente, enquanto ajudam a procurar um 

"quarto de aluguel". 

Esse esquema é responsável por uma impor

tante atividade econômica local, mas tam

bém por um processo que, se não devidamente 

regulado, pode deteriorar ainda mais a 

qualidade de vida do morro - qual seja, a 

construção de imóveis para aluguel. 

Hoje, diferentemente do Cantagalo, o 

mercado imobiliário é dinâmico, os evangé

licos são maioria e a seresta e o forró des

bancam o samba, entre os moradores. 

Os nordestinos continuam a chegar; na maioria 

com empregos encaminhados. Com o tempo, 

melhoram sua inserção social, em bom número 

através de casamentos com filhas de famílias já 

estabelecidas, obtêm uma laje e constróem sua 

própria casa. A partir dai, entram na rede de 

apoio dos conterrâneos conhecidos para se 

instalar no morro e arranjar emprego. 

Esse processo faz do Pavão/ Pavãozinho um 

extraordinário "centro de apoio aos migran

tes nordestinos" num modelo que pressupõe 

a ascensão social dos recé1~ chegados. 

Todavia, o êx ito do modelo produziu uma 

pressão d e demanda sobre o dinâmico 

mercado local de aluguel de quartos, levan

do os preços aos níveis das quitinetes de 

Copacabana (R$ 200,00 e R$300,00/ mês) . 

A situação penaliza os inquilinos, em geral 

em fase de adaptação e emprego novo, 

obrigando alguns a procurarem instalações 

mais baratas e precárias, imediatamente 

produzidas pelos que exploram o negócio. 

Essa contingência de mercado tem promo

vido um adensamento radical, pela verti

calização e avanço sobre áreas desocupadas 

ou logradouros . 

Cantagalo 

Alguns fatos marcantes pontuam a história 

da ocupação, ao sabor do calendário polí

tico. Os fatos são relacionados a determi

nados períodos de governo, como referên

cia de tempo . Primeiramente, ações pon

tuais, depois intervenções mais sistemá

ticas e abrangentes. 

Nesse processo, algumas ações ganham 

importância para alguns e passam quase 

desapercebidas de outros. 
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De início, se o hotel foi construído ou não, 

pouco importou para os moradores da área 

do antigo PO - Posto de Observação do Exér

cito, voltado para Copacabana. Do mesmo 

modo, pouco importou para o pessoal da 

fronteira do Pavãozinho , se fecharam o 

"Caminho da Pedreira", que dava acesso à Rua 

Humberto de Campos. 

,-~~--,__\\ ~ 
\ •' \\ ( 

\ ,: >·--u·- -<'<~--~~ : .. 
Pedreira do_ .. 
Souza Ribetro +-' 

R Nascimento 

LEGENDA 

Bicoo ·jl 
o :,l 
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• Ocupação pioneira 
tt Caminhos 
tt Projeto de via do depto. de patrimonio 
D Bica 

Isso é também verdadeiro, se considerarmos 

todo o Complexo incluindo Cantagalo/ 

Pavão/ Pavãozinho, como por exemplo, na 

pouca importância atribuída, pelos mora

dores da descida do "Quebra", à invasão da 

"Marinha" e que iniciou uma nova favela, 

com o nome de Pavãozinho. 

Mas uma unanimidade inconteste é sobre o 

momento da "grande virada", quando o 

Governo Brizola realizou uma série de obras 

na comunidade, incluindo a Estrada do 

Cantagalo e a abertura dos elevadores do 

antigo Panorama Palace Hotel que passou a 

funcionar como um CIEP. 

Nesse momento a comunidade sentiu-se 

segura para investir em suas casas, transmu

tando os barracos de madeira ou sopapo co-

berras de zinco, em sólidas casas de alvenaria 

e estrutura de concreto de dois e três andares, 

a atual "moda da média" e padrão tendencial. 

Desd e meados da década de 1990, a oferta 

de uma série de oportunidades concentradas 

no CIEP João Goulart abriu novas perspec-

I I ~~I 
I 

I 

.. ~~ ' 
~~\ I 

tivas para as comunidades, embora sem a 

devida divulgação. 

No limiar do novo século, o processo de 

unificação territorial e político-comunitá

ria, a presença estabilizadora do GPAE -

Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais, a instalação do Programa Crian

ça Esperança no prédio do CIEP - Centro 

Integrado de Educaç'ão Pública, as obras es

taduais programadas e a chegada do Pro

grama Favt- la-Bairro, se devidamente arti

culadas, ·deverão criar condições de reais 

transformações no Cantagalo, Pavão-Pavão

zinho e na vida de seus moradores. 

Segue um quadro que distribui no tempo os 

principais eventos e processos relacionados 

à vida das comunidades. 



tempo 

representatividade 

sociabilidade 
e segurança 

água 

habitações 

governo 

íf~ 1•~ u• •~:1t1•• •1m1•• • ~:n•• • m:n• •~:ltl•• •u•• ••I I ~~~E 
"comissões" de serviço 

e grupos culturais 

Igreja Católica, samba e redes de 
sociabilidade comunitária 

----

--~---- ~~ 

Associação formal 

----
--.....- -- --- ......,...-

Instabilidade Conflitos com Pavãozinho 

~--

Unificação das 
Associações 

Maior segu-
rança - GEPAE 

Água cedida 
por moradores do asfalto 

Bicas públicas e 
ligações clandestinas Ab . d . ·1· I astec1mento om1c11ar 

Deterioração 
do sistema 

Barracos de '!ladeira e zinco, com quintal Transição tipológica 
Estrutura de concreto e alvenaria, 

adensamento e verticalização 

Caminho da Pedreira 
Bicas na Alberto 
de Campos 

GB Negrão GB Chagas RJ Brizola lij Brizola 

GB Lacerda Fusão (75) RJ Moreira lij Marcelo 

Pref. Negrão 

Lutas comunitárias I 
Política remocionista 

Gov. Lacerda: políticas 
remocionistas e Bicas 
no morro 

Pref. Saturnino Pref. Conde 

Pref. Maia Pref. Maia 

Gov. Brizola: Estrada do Cantagalo, 
caminhos e escadarias, drenagem, 
água e esgoto, lixoduto, CIEP e aces-
so aos ell!vadores do Panorama Palace. 
Títulos de Promessa de Cessão. 

Unificação Territorial 

0
Galoe0 Pavão @ 



® 
~ 
t.Ll 

~ 
o 

-o 
Vl 

"' •O 
u
oj 

-~ 
c 
:J 

E 
o 
u 

A localização na favela: percepções 
e práticas do espaço entre católicos 
do Pavão-Pavãozinho. 
Marcus Cardoso 

Parte da literatura que descreve a sociabi

lidade de comunidades socialmente classi

ficadas como violentas, indica que o espaço 

é uma categoria central para o entendi

mento da cultura local (Zaluar, 2000; Alvito, 

2001; Mafra, 1998) . É no conhecimento 

qualitativo do espaço das áreas acessíveis ou 

proibidas, dos recantos de encontro mais 

públicos e dos lugares proibidos, das práticas 

secretas, que os moradores demonstram sua 

familiaridade com o lugar, e o não morador 

revela sua ignorância. A partir da demarcação 

de espaços sociais mais ou menos bem 

definidos e identificados pelos moradores é 

possível perceber as tensões conseqüentes 

do contato de diversos grupos, assim como 

as estratégias definidas a partir dessa 

percepção, levando em conta a relevância 
I 

social do espaço na linguagem do comum . 

Neste artigo procuro registrar como o grupo 

católico praticante da favela do Pavão

Pavãozinho qualifica o espaço, concentrando 

a análise no e.utorno da Capela da Anun-
z 

ciação . Para além do espaço físico e sagrado, 

a Capela, como argumentarei, é percebida 

pelos católicos praticantes como um centro 

privilegiado de resolução dos problemas de 

seus freqüentadores. Não só a Capela é 

percebida como um local de resolução de 

problemas diversos, como também é perce

bida como um espaço livre e seguro, um 

espaço de confiança, que se opõe a outros 

espaços que representam a insegurança ou 

o conflito, como por exemplo, os espaços 

identificados como pertencentes aos "agen

tes do tráfico", ou o espaço de "domínio da 

polícia", ou ainda, espaços identificados 

como sendo de "domínio dos evangélicos". 

Esses três grupos, inicialmente, são identi

ficados com lugares definidos e o trânsito 

de membros do grupo católico por esses 

espaços eventualmente, pode ser seguido 

de algum tipo de tensão. Neste artigo 

estarei atento em descrever algumas das 

estratégias acionadas pelos católicos na 

emergência dos conflitos. 

O ''campo": Questões sobre duas 
formas do "ouvir" antropológico 

N esta primeira· parte procuro d esc rever 

algumas etapas da minha estada no "campo". 

As dificuldades de in serção, aceitação da 

minha presença e momentos dramáticos do 

cotidiano do grupo estudado que pude 

presenciar. Além dessa descrição, levanto 

algumas questões sobre as limitações da 

utilização de entrevistas como instrumento 

privilegiado na obtenção de informações 

para construção de trabalhos an tropoló

gicos. Para tanto, faço uma distinção entre 

duas formas do ouvir antropológico, tendo 

como referência o artigo de Roberto Cardoso 

de Oliveira, "O trabalho do antropólogo: 

olhar, ouvir, escrever", publicado no livro O 

trabalho do Antropólogo ( 1998) . 

No dia 31 de janeiro do ano de 2001 fui pela 

primeira vez visitar o Cantagalo e Pavão

Pavãozinho, favelas do Rio de Janeiro . A 

estratégia era percorrer as duas comunidades 

aplicando um questionário. O objetivo do 

questionário era conhecer o máximo de 

instituições ou organizações que prestavam 

algum tipo de serviço às duas favelas, fossem 
.l 

elas organizações governam entais ou não . 

O primeiro local de visita foi o Grémio 

Recreativo Alegria da Zona Sul. A Alegria 

da Zona Sul foi a primeira instituição 

visitada, num total de 34 instituições, 

projetas e iniciativas, onde apliquei ques

tionários . roi visitando escolas , creches, 

associações de moradores , ONG's, Órgãos 

Governamentais e igrejas , que encontrei as 

representantes religiosas que moram e 
4 

tomam conta da Capela da Anunciação . 

Após definir os católicos do Pavão-Pavão

zinho como grupo a ser acompanhado na 

pesquisa, fui à Capela negociar com as Irmãs. 

*Marcus Cardoso 

Mestrando do Programa d e 
Pós-Graduação em Antropo

logia e Sociologia - Unive r

sidade de Brasília. 

Os dados a presentad os 

neste a rti go são fruto da pes

qui sa de campo realizada por 

mim para pesqui sa do !SER 

(Instituto Superior de Estudos 
da Religião) intitulada " Vio

lência, Sociabilidade e Espaço 

Públi co: Comparando Percep

ções e Práticas de Grupos So
cialnlente Vulneráveis", coor

d enada por Regina Novaes 

(IFCS/ UFRJ) e Clara Ma fra 

(IFCH/ UERJ) , e tem como ba
se o trabalho de campo qu e 

cobriu o período de janeiro de 

200 I a junho de 2002.junto à 

obse rvação participante fo

ram recolhidas 41 entrevistas 

semi-estruturadas e 34 ques

tionários. 

2 Adiante d escreverei a 

Capela da Anunciação . Para 

agora basta saber que quando 
estiver me referindo à Capela 

estou falando de um pequeno 

complexo que incluiu uma ca

pela de oração, casa, salas de 
aula e ambulatório. 

3 Buscava saber dessas or

ganizações quais eram as prin
cipais dificuldades, quem eram 

os parceiros, tempo de a tua

ção, clientela atendida, além 
de informações como nome 

da organização, localização e 

coordenadores. A partir do 

levantamento desses dados, 

então, nós escolheríamos com 

que grupos trabalharíamos. 

4 Mais adiante apresenta

rei em detalhes as Irmãs cató

li cas que moram no Pavão

Pavãozinho. 



5 Marga rere é a líd e r d a 

Família Miss ionária Donum 

Dei no Brasil. 

6 Esse programa visa acom

panhar crianças de comunida

des carenres o ferecendo assis

tência médica e alimenrícia pa

ra desse modo diminuir a mor

ta lid ade infa ntil e a des nu 

trição. 

7 O CCDC do Pavão-Pa

vãozinho e Canragalo rem sua 

sede no CIEP João Go ula rt na 

favela do Canragalo. 

8 O utro drama é o vivido 

por Lúcia. Mãe de quatro fi

lhos sendo do is deles trafi can

tes. No seu depoimento per

cebi o drama de uma mãe que 

não sabe se haverá um dia 

seguinre para seus filhos. Tam

bém, enrre lágrimas, contou

me sobre o medo que senria da 

influência que os irmãos mais 

velhos , envolvidos com trá

fico, podiam exercer sobre seu 
filho mais novo, ainda ado

lescenre. 

5 
Margarete não se mostrou muito satisfeita 

com minha intenção de acompanhar o 

cotidiano da Capela, mas depois de muita 

insistência, ela acabou concordando. 

Foi assim que passei a acompanhar o dia-a

dia na Capela duas vezes por semana. Os dias 

escolhidos foram sábado e domingo porque 

eram os dias mais movimentados na Capela 

e assim eu poderia encontrar mais pessoas 

para conversar. Aos sábados , chegava na 

Capela geralmente por volta das 14 horas e 

ficava acompanhando as aulas de catecismo 

e as conversas dos professores com as Irmãs. 

E, mais ou menos às 18 horas, acompanhava 

os professores até a missa. Aos domingos, 

assistia a missa e depois conversava um 

pouco com os freqüentadores. 

A partir do mês de junho, passei a visitar a 

Capela, além dos sábados e domingos, 

alguns dias na semana. Foi quando apliquei 

a primeira bateria de entrevistas . Nesse 

momento já tinha boas relações com alguns 

freqüentadores da Capela, principalmente 

um grupo de ajudantes dos professores de 

catecismo que moravam na favela . Entre

tanto, apesar de ter conseguido bons depoi

mentos nas entrevistas, os freqüentadores 

da Capela me tratavam mais com educação 

e tolerância do que com proximidade. As 

Irmãs faziam questão de me tratar como 

uma figura "invisível". 

A situação mudou de figura no mês de agosto. 

Depois das Irmãs terem percebido que eu não 

iria desistir de fazer a pesquisa, resolveram 

me convidar para participar da Pastoral da 
6 

Criança . Ao assumir este trabalho voluntário, 

fazendo o levantamento da saúde das crian

ças, passei a andar por toda a favela visitando 

as casas dos moradores. Passei a ser reco

nhecido pelos moradores da favela, inclusive 

pelos que não freqüentavam a Capela. 

Em suma, minha presença deixou de ser 

constrangedora (ou pelo menos se tornou 

suportável). Desde então nunca mais faltou 

convite para almoçar ou comer lanche no 

final da tarde. Ganhei um outro "lugar" na 

relação com os católicos . Passei a ser o 

responsável pela estratégia de atuação da 

Pastoral da Criança na favela e também 

fiquei responsável pelas estatísticas do 

trabalho que deveriam ser organizadas e 

enviadas para a Arquidiocese do Rio de 

Janeiro. Também fui convidado por Marga

rete a participar de reuniões na Associação 

de Moradores e no Centro Comunitário de 

Defesa da Cidadania- CCDC
7

• Desde então, 

temas como obras que dev~Iiam ser feitas 

nas casas, procedimentos com as filhas que 

não obedeciam aos pais, sobre os "evan

gélicos", sobre namorados, entre outras coi

sas, passaram a fazer parte. do meu dia-a-dia. 

A riqueza desse trabalho está justamente 

nessa relação que surgiu após minha adesão 

à Pastoral da Criança. Acabei tendo acesso 

a pessoas e a depoimentos que não con

seguiria de outro modo. Passei a viver 

alguns dramas junto com pessoas que 

estavam próximas a mim. Dois casos em 

especial me marcaram. Patrícia, mãe de um 

jovem que era muito querido entre os 

freqüentadores da Capela, vive o drama de 

ter tido seu filho assassinado na própria 

favela. Seu filho, Márcio, teve uma carreira 

meteórica no tráfico que durou menos de 

um ano . Depois de muitos episódios 

dramáticos , acabou se entregando ao 

"tráfico". Diante da opção de ficar e morrer, 

ou fugir e condenar sua mãe e irmã à morte, 

ele acabou ficando no morro e acabou por 

ser executado pelos seus ex-amigos
8

. 

Os mais significativos depoimentos foram 

conseguidos em conversas aparentemente 

sem propósito, enquanto almoçávamos ou 

tomávamos café da tarde, ou quando cami

nhávamos pela favela visitando as casas dos 

moradores. Nesse sentido, vejo as entre

vistas, ainda que tenham passagens excelen

tes, como um instrumento secundário. As 

respostas que obtive em entrevistas também 

me eram fornecidas em conversas com muito 
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mais detalhes e riqueza devido a descontra

ção do informante. Mesmo após estabelecer 

uma relação de relativa confiança, fruto de 

um longo período no "campo", quando 

mostrava um gravador para o entrevistado, 

os depoimentos ganhavam contornos "ofi

ciais". Ou seja, o que era dito passava por 

um filtro que excluía alguns aspectos e 

ressaltavam outros. 

Nesse sentido, vejo como o aspecto ma1s 

importante da pesquisa antropológica as 

observações feitas no dia-a-dia do grupo 

estudado. Malinowski, nos Argonautas do 

Pacífico Ocidental (1978), já observava qu e 

as respostas práticas diante de determina

dos acontecimentos, o ponto de vista sobre 

determinadas situações quando as pessoas 

acreditam não estarem sendo pesquisadas, 

possibilitam melhor compreensão do grupo 

estudado. A familiaridade com o "campo" 

permite uma reflexão mais crítica, inclu si

ve sobre o que nos é dito em situações de 

entrevistas. Privilegiar entrevistas é privi

legiar "discursos oficiais locais" . Tendo a 

acreditar que somente a utili zação conjun

ta das duas técnicas na obtenção de infor

mação - entrevistas e observação partici

pante - oferece o domínio dos dados que 

es tão sendo manipulados pelo pesquisador 

na tentativa de ultrapassar es tratégias 

discursivas dos "nativos". 

Não estou defendo a busca da objetividade 

cientificista nas pesquisas em antropologia. 

Não é novidade para a antropologia que o 

resultado de uma pesquisa não pode ser 

dissociado das influências e "gos tos" do pes

quisador. Cabe ao pesquisador, por uma 

questão de honestidade intelectual, deixar 

claro o "lugar" de onde está falando. Segundo 

Roberto Cardoso de Oliveira (1998), o 

"olhar", primeiro momento do pesquisador 

em campo, funciona como um "prisma" que 

absorve o fato observado a partir do esquema 

conceitualligado a alguma tradição da disci

plina. Nesse sentido, em nenhum momento 

da pesquisa a realidade como ela é (ou po-

deria ser) é passível de ser apreendida. No 

dia-a-dia da pesquisa vemos aquilo que esta

mos preparados para ver (Da Marta, 1987). 

Outra etapa do estar no campo reali zando 

uma pesquisa é o o uvir. Esse ato, grosso 

modo, pode ser classificado em dois modos. 

O primeiro, envolve este ouvir desavisado, 

possível de ser apreendido no simples fato 

de se estar no campo interagindo para além 

das formalidades entre pesquisador e 

pesquisado . Convivendo com o grupo 

estudado, acaba-se escutando conversas de 

pessoas entre si, que podem ser reveladoras. 

Também coloco nesse modo de ouvir as 

conversas entre o pesquisador e os informan

tes em um contexto qu e, pelo menos 

aparentemente, o interesse da pesquisa é 

deixado em um segundo plano. A segunda 

forma de ouvir seria através das entrevistas . 

É um ouvir instrum entali zado. 

Segundo Roberto Cardo so de Oliveira 

(1998), o ouvir através de entrevistas 

possibilitaria ao antropólogo obter o 

modelo nativo sobre o que o pesquisador 

observou no campo. O autor não ignora os 

problemas relacionados a obtenção desses 

modelos como, por exemplo, a autoridade 

do pesqui sador e sua relação com as respos

tas obtidas, e propõe para a superação desse 

probl ema o estabelecimento de uma relação 

dialógica com os inform antes. 

Entretanto, mesmo que haja um esforço em 

tornar, o máximo possível, a obtenção de 

respostas nas entrevistas, resultado de uma 

relação de interação dialógica, acredito que 

a melhor forma de se captar o modelo nativo 

é estar no campo o máximo de tempo 

possível , obtendo informações através de 

conversas aparentemente descompromis

sadas, confrontando esses discursos com as 

respostas dadas através da reação diante de 

situações que surgem no cotidiano dessas 

pessoas. Na mesma linha defendida por 

Eunice Durham (1997) , acredito que no caso 

das entrevistas, a comunicação verbal acaba 



9 Nessa sala acontecem 

aulas do Telecurso e Vida No

va. O Telecurso é um projero 

de responsabilidade do Viva 

Rio que oferece cu rso suple
tivo de segundo grau. O curso 
funciona rodas as noites de 

segunda-feira à sexta-fe ira. Já 
o projeto Vida Nova é de res

ponsabilidade do governo do 

Estado e rem como objerivo 

tirar os jovens da comunidade 

da ociosidade oferendo cursos 

e dando um a bol sa d e I 00 
Reais a cada aluno. 

sendo privilegiada em relação a observação 

do comportamento e, sendo assim, a análise 

do depoimento acaba sendo o material pri

vilegiado, e neste sentido, os aspectos nor

mativos acabam ganhando maior destaque. 

Além disso , em uma interação social há a 

busca pela definição da situação (Goffman, 

1999). Ou seja, na situação de entrevista cor

re-se o risco dos entrevistados, após tomarem 

conhecimento sobre o que o pesquisador está 

buscando saber, oferecerem respostas que fa

zem parte de um discurso corrente em rela

ção a um determinado assunto. Numa entre

vista, em certa medida, há a busca de enten

dimento entre pesquisador e pesquisado e o 

discurso oferecido pode acabar sendo mo

delado pela expectativa do pesquisador (Car

doso, 1997). Os registras obtidos via entre

vistas acabam mais próximos de um di scurso 

oficial, linear e coerente se comparado com 

a fala desavisada, solta e em situação. Nesse 

sentido, entendo como componente funda

mental para um bom trabalho em antropolo

gia aquilo que Laburthe-Tolra e Warnier cha

maram de "longa familiaridade" (1999) . 

Não é minha intenção desqualificar a en

trevista como ins trumento legítimo de pes

quisa. Ao contrário, entendo a entrevista 

como um dos momentos fundamentais no 

trabalho de campo. Entretanto, sua contri

buição dentro de uma p~squisa deve estar 

relacionada a outros instrumentos de pes

quisa que permitam ultrapassar o nível do 

discurso e compreender o objeto pesquisa

do de uma forma mais profunda. Somente 

através d e uma intensa estada no campo, 

conhecendo com proximidade o grupo es

tudado, é que se pode enxergar além daqui

lo que es tá sendo dito e o porquê está sendo 

dito naquele momento . 

Partindo dessa perspectiva, o que é oferecido 

como substância desse trabalho é o resultado 

das lembranças de mais de um ano e meio de 

convivência no campo, das informações 

guardadas no meu diário, no acúmulo de 

informações bib liográficas, análise de 

entrevistas e horas em sala de aula. 

11 
Estrangeiras em missão: 
A Capela e as Irmãs 

Na favela do Pavão-Pavãozinho, os católicos 

praticantes costumam se reunir na Capela 

da Anunciação. A Capela é percebida como 

um espaço privilegiado de resolução dos 

problemas de seus freqüentadores . Nesta 

segunda parte do artigo descrevo a Capela 

da Anunciação em suas estrut.i.i ras físicas . Em 

seguida apresento uma breve história da 

constituição da Família Missionária Don um 

Dei. Por fim, apresento ~s representantes 

desta Família que moram n·a favela do Pavão

Pavãozinho, assim como o papel destas 

mulheres no cotidiano da favela. 

A Capela da Anunciação é composta pela 

capela propriamente dita, onde são realizadas 

as missas, a casa onde as Irmãs moram, um 

ambulatório d e atendimento gratuito, 

biblioteca e salas de aula. A capela fica em 

cima do ambulatório da Anunciação, onde são 

atendidos os moradores da favela. A capela é 

bonita e bastante conservada por dentro. 

O ambulatório funciona através de uma 

parceria entre o Governo do Estado e a Cape

la. O Estado oferece os funcionários, medica

mentos e equipamentos para a consulta, 

enquanto as Irmãs cedem o espaço. O am

bulatório é composto por duas salas que ser

vem de consultórios, um escritório onde fica 

a administradora do local e uma enfermaria. 

Ao lado do ambulatório está a casa da Capela 

onde moram as três Irmãs responsáveis pelo 

local. Como extensão da casa, no primeiro 

andar, tem uma grande sala onde os alunos 

dos projetas assistem as aulas. Os projetas 

Vida Nova e o Telecurso funcionam com o 

mesmo tipo de parceria que o ambulatório. 

A Capela fornece o local e os projetas forne

cem material e professores
9

• Além da sala 

o 
"" ~ 
c.. 

o 
o" 
;; 
0\J 



® 
0:: 
U.l 
Vl -o 
-o 

Vl 
<U 

•O 
V" 

'" u 
c 
:l 
E 
o 
u 

maior, onde acontecem os cursos, há outras 

três salas que servem também como sala de 

aula, só que para catequese. 

DonumDei 

Margarete, Tereza e Mariana são Irmãs da 

Família Missionária Don um Dei. Apesar de 

serem Irmãs, não usam hábito. Segundo elas, 

assim podem se "integrar e interagir de uma 

forma menos hierarqui zada com a comuni

dade". Dessa maneira, as pessoas do local 

não ficam tão "receosas em se aproximar 

para conversar". Ainda que brevemente, vou 

tentar explicar o que é e como funciona a 

Família Donum Dei . As informações que se 

seguem foram obtidas através de conversas 

com as Irmãs e de consultas a uma revista 

com informes sobre a Família
10

• 

Na Don um Dei servem a Deus as Trabalha

doras Missionárias da Imaculada. Para ser 

uma Trabalhadora Missionária é necessário 

que a moça "ofereça seu primeiro amor a 

Cristo". As Irmãs vivem sempre em comuni

dade com outras trabalhadoras missionárias 

de diversas nacionalidades e têm que fazer 

do seu trabalho, adoração, oferenda e louvor 

a Deus 
11

• A Família Missionária Don um Dei 

pertence a Terceira Ordem Carmelita e tem 

como finalidade ensinar as pessoas qu e 

vivem no mundo a viver na presença de 

Cristo. Segundo o periódico Dans Le Sillon 

Missionnaire (abril-maio-junho/ 1998) , a 

evangelização ocorre da seguinte forma: a) 

"testemunho de unidade entre todos os 

povos"; b) "testemunho de uma vida de união 

a Deus vivida no humilde trabalho cotidia

no" . Além disso, as trabalhadoras auxiliam 

na catequese, na formação dos jovens e no 

ensino da vida cristã em família. 

Em 11 de fevereiro de 1950 foram outor

gadas as primeiras Trabalhadoras Missio

nárias da Imaculada
12

. Durante os primei

ros sete anos, a Missão se desenvolveu em 

Paris, Toulon e Banneux e as missionárias 

trabalharam em fábricas e hospitais . A 

partir de 1958 as Trabalhadoras Missio

nárias passaram a realizar seus trabalhos 

em alguns países do continente africano e 

na Ásia. Posteriormente vteram para as 

Américas e Oceania. 

No Brasil, a Família Missionária Don um Dei 

está presente desde 1986. As únicas repre

sentantes da Don.um Dei no país moram no 

Pavão-Pavãozinho. 

As Irmãs e a "comunidade" 

Aqui no Brasil, a Don um Dei é representada 

apenas por três Irmãs que vivem na favela 

do Pavão-Pavãozinho - Margarete, Tereza e 

Mariana. As Irmãs se enquadram no que é 

denominado pela Igreja como inseridas 

contemplativas
13

. Margarete foi a primeira 

representante da Família no Brasil. Ela é uma 

negra que nasceu e viveu parte da sua vida 

em Burkina Faso , qu e fi ca ao norte do 

continente africano. Esse país foi colonizado 

pela França. Margarete es tá no Brasil há 16 

anos . Antes disso, ela passou dois anos na 

França e mais dois anos em Roma durante 

sua preparação religiosa. Ela é a I íder das 

três aqui no Brasil. 

Mariana também é de Burkina Faso, seguiu 

uma trajetória semelhante a de Margarete e 

chegou aqui no Brasil há 6 anos. Das três é a 

mais discreta, aparecendo menos no dia-a

dia da comunidade. Já Tereza é natural da 

Polinésia Francesa. Morena de pele , ela é 

simpática, porém reservada. Das três é a que 

tem mais contato com as crianças porque é 

a responsável pela catequese. 

Margarete trabalha como uma espécie de 

liderança que ultrapassa o aspecto religioso 

dentro da favela. Algumas das suas visitas, 

realizadas nas casas dos moradores da favela, 

apresentam caráter assistencial. Segundo 

Margarete, as visitas são feitas como serviço 

a qualquer pessoa ou família que esteja 

passando por dificuldades. Quase todos os 

dias elas saet~ na parte da manhã e na tarde 

1 O As Irmãs me deram doi s 

exemplares de um periódico 

trimestra l chamado Dans Le 

Sillon Missionnaire que con

tam um po uco da hi stó ri a da 

Donum Dei. 

11 As condições para ser Tra
balhado ra Missionári a são as 

seg uintes: t er rece bido um 

"chamado de Jesus" pa ra de i
xar tudo a fi m de segui -lo; ter 

menos de 25 anos; oferecer sua 

virg indad e, se u p rim eiro a

mor. Depo is de dois anos de 

fo rmação no país de o ri gem, a 

pretendente passa mais dois na 

França e depois mais do is em 

Roma. 
12 A Fa míli a Mi ss io n ária 

Donum De i fo i reco nhecida 

o fi cia lmente em 1950, porém 

esse era um projeto que es tava 
sendo fo mentado na França já 

na metade da década de 1930. 

Seu projeto fo i influenciado 

pelo contexto his tó ri co pelo 

q ual a Euro pa estava passan

do: o entre-guerras. Além disso, 

a França estava passando por 

un1 111 0 111 ento o nde suas es tru

turas sociais es tava111 en fren

ta nd o intensas t ra nsform a

ções dev id o a c resce n te in 

dustri a li zação. Es te fe nôme

no provocou um êxodo ru ra l 

em massa e, segundo a perspec

tiva da Igreja, as pessoas fo ram 

"perdendo progress ivamente 

o sentido de Deus e dos valo res 

Cri stãos." 

13 Silvia Fe rn andes em sua 

tese de mestrado intitulada 

"Vinho Novo Odres Velhos?": 
Uma análi se da vida religiosa 

feminina na modernidade fe

minina, defendida no ano de 

1999 no PPCIS/ UERJ , clas

s ifi co u as tipo logias de vida 

consagrada da seguinte fo rm a: 

Religiosas tradicionais de vida 

ati va o u contempla tiva e Reli

giosas inseridas de vida ativa 

ou contempla tiva. Entretanto 

a au tora refo rça que não há 

ri gidez des tas tipologias, pois 

como di z, agora fala-se unica

mente de Ins titutos Religio

sos". Até mesmo a tipo logia 

rígida dos dive rsos institll tos 

fo i abandonada admitindo-se 

a interpenetração das diversas 

form as de vida. Esse o caso das 

Irmãs da Don um Dei. 



14 A parrir dessas visiras é 

que Marga rere prepara a li sra 

de famílias que recebem o che

que-cidadão e a cesra básica de 

alimemação. A ação das Irmãs 

se esrende para resolução de 

ourros ripos d e problemas, 

como por exemplo, auxílio às 

famílias que necess irem d e 

oriemação ou dinheiro para 

urn enterro. 

caminhando pela favela passando nas casas 

de pessoas para realizar esse trabalho. Como, 

segundo elas, essas visitas não apresentam 

um caráter proselitista direto, elas se dão 

independente da opção religiosa, o que 

possibilita que elas visitem também famílias 

que são evangélicas ou que simplesmente 

não são católicas. Segundo Margarete, 

n~nca houve problemas com a diversidade 

de crenças, nem por parte das Irmãs nem por 

parte das famílias que são visitadas, mesmo 

não sendo cató licas
14

• 

Margarete, Tereza e Mariana tornaram-se, ao 

longo dos anos, personagens importantes na 

configuração social local. Pude perceber que 

a influência de Margarete entre os católicos 

que freqüentam a Capela é maior do que a 

dos padres que, aos sábados e domingos, 

rezam as missas. A opção por morar na favela 

acabou por dar a elas uma maior identidade 

em relação aos moradores locais que as 

procuram para resolução de problemas 

cotidianos. Nesse sentido, o espaço físico da 

Capela, com seus significados, acaba tornan

do-s e o centro de gravidade para onde 

converge boa parte da demanda por solução 

de problemas dos católicos, sejam eles 

"praticantes" ou não. É sobre a Capela e sua 

importância nas es tratégias para enfrenta

mentos de situações de crise ou conflito de 

seus freqüentadores que tratarei agora. 

III 
E:spaço e significados: percep~ões 
e praticas dos católicos do Pavão
Pavãozinho 

Norbert Elias, em seu livro A Sociedade de 

Corte (1995), demonstra que as dinâmicas 

sociais que ocorriam na corte de Luís XIV 

envolviam relações sociais de poder que 

refletiam na significação do espaço físico 

da corte. Ou seja, o autor argumenta que os 

espaços não são neutros de significados. Eles 

recebem significados a partir dos tipos de 

relações que se estabelecem na sua dimensão, 

ao mesmo tempo em que oferecem uma 

identidade a quem os freqüenta. Nessa seção 

procuro demonstrar como os católicos do 

Pavão-Pavãozinho estabelecem significados 

a partir de suas práticas sociais no espaço 

da Capela; como a divisão desse espaço ganha 

significado a partir das estratégias elabora

das para superação de situações de crise. Ao 

mesmo tempo em que esses católicos 

classificam "seus espaços", também o fazem 

com o espaço dos "outros grupos". Nesse 

sentido, argumentarei que a circulação no 

espaço se dá segundo lógicas de perten

cimento e fidelidade. 

A Capela é aberta todos os dias da semana. 

Aos sábados e domingos acontecem as 

missas que são rezadas P?r padres que se 

revezam e que estão vinculados à paróquia 

da Ressur reição em Copacabana. Isso 

significa que, durante o resto da semana, a 

única maneira que os moradores têm de falar 

com um padre é descendo o morro e indo à 

paróquia. No final de semana a Capela fica 

muito agitada, tanto as missas realizadas aos 

sábados quanto as missas reali zadas aos 

domingos costumam contar com a presença 

maciça dos moradores católicos. Porém, é 

importante notar que se tanto sábado como 

domingo são dias importantes em função da 

reali zação das missas, o sábado ocupa um 

lugar privilegiado na semana da Capela. 

Uma das preocupações centrais das irmãs e 

dos católicos que circulam pela Capela é 

com relação as suas crianças. Elas devem ser 

afastadas do que alguns chamam de o "outro 

lado". Esse "outro lado" é sinônimo de 

tráfico de drogas. São comuns relatos de 

filhos de pessoas conhecidas, ou até mesmo 

de famílias que estão sempre nas missas, que 

têm ou tiveram seus filhos envolvidos com 

o tráfico. As mortes dramáticas destes jovens 

marcam a memória destas pessoas. O caso 

de Márcio é um exemplo. Márcio tinha sido 

coroinha até 2 anos atrás. Aos poucos foi se 

afastando do cotidiano católico e se envol

veu com os "meninos do tráfico". Ele foi 

assassinado no mês de Abril de 2001. 
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Portanto, o medo de que suas "crianças" se 

envolvam com o tráfico é constante, tanto 

paras as Irmãs quanto para os pais que 

freqüentam a Capela. E é nesse ponto que o 

sábado se transforma no dia mais importan

te na semana católica local. Aos sábados, 

cerca de 250 crianças passam boa parte do 

dia dentro da Capela. Na parte da manhã e da 

tarde recebem aulas de catecismo. O dia se 

encerra com a missa, que é totalmente 

dirigida às crianças, onde o padre direciona 

seu sermão e a leitura do evangelho para os 

públicos infantil e adolescente. Nos sábados, 

em geral, a capela fica lotada de crianças. O 

padre também dá conselhos aos pais sobre 
IS 

como criar os filhos . Porém, a importância 

da Capela não se resume a estas duas fun

ções: reunir os católicos do Pavão-Pavãozi

nho aos finais de semana através das missas; 

e manter as crianças e jovens na vida religiosa 

a fim de afastá-los da criminalidade. Tanto a 

distribuição do cheque-cidadão como a 

distribuição das cestas básicas é feita direta

mente pela paróquia da Ressurreição. Entre

tanto, somente a9 pessoas que são indicadas 

através de uma lista mensalmente elaborada 

por Margarete é que recebem auxílio. Se um 

membro da comunidade for buscar uma das 

duas ajudas mensais na paróquia da Res

surreição e não tiver sido indicada por 

Margarete, os representantes da paróquia não 
• 16 

atenderão o pedtdo . 

Também é na Capela que as mães vão pedir 

ajuda às Irmãs em relação aos seus filhos . É 

comum que as mães de meninos envolvidos 

com o tráfico peçam para elas conversarem 

com seus filhos . Porém, segundo Margarete, 

mesmo atendendo o pedido feito por 

algumas mães, a conversa é ineficaz já que 

no "momento em que as mães dos jovens 

percebem o envolvimento de seus filhos com 

o tráfico, já é tarde demais". 

Como vimos, a capela tem uma importância 

extremamente significativa para a resolução 

dos problemas da comunidade. Entretanto, 

esse não é o único espaço importante. Existe 

outro local que é tão importante quanto a 

capela e que se enquadra como espaço 

privilegiado na tentativa de afastar as 

crianças e os jovens da criminalidade: as 

salas de aula. Nos finais de semana, as salas 

de aulas recebem os alunos do catecismo. 

Nas quatro salas, funcionam seis turmas de 

catecismo e duas de pré-catecismo. O pré

catecismo é mais .uma tentativa de educar 

as crianças desde bem cedo na vida religiosa. 

São turmas compostas por crianças com 

menos de seis anos, que ainda não sabem ler 

nem esc rever, mas que participam de grupos 

onde desenham e brincam, sempre tendo 

como rema assuntos religiosos. Dessa forma, 

se bu sca criar o hábito nas crianças d e 

freqüentar a igreja e desse modo impedir, 

qu ando mais velhas, de abandonarem o seu 

convívio. Todos os esforços de sábado vão 

na direção de criar nas crian ças, tanto as 

mais novas que participa m do pré-cate

cismo quanto as mais velhas, qu e já estão 

no catecismo, o hábito de freqüentar a igre

ja. Segundo as Irmãs, traze ndo os joven s 

para o dia-a-dia da vida religiosa, to rnando 

esse dia-a-dia agradável, cria-se um vínculo 

entre essas crianças e a Igreja e, conseqüen

tem ente , isso as manterá afastadas da cri

minalid ade. É fort e a percepção de qu e a 

violência está vinculada ao afastamento de 

Deu s e que o convívio na comunidade 

reli giosa é a principal arma para afastar os 
17 

jovens da criminalidade . 

A ênfase no discurso sobre servi ços ofereci

dos para o bem de toda comunidade traz, 

em si, uma crítica na relação com outros 

grupos , mais especificam ente os "evan

gé li cos". Enquanto a Capela ofereceria seus 

serviços a toda comunidade, os "evangélicos" 

utili zariam seus espaços e seus recursos 

unicamente para atender seus fiéis. A questão 

se torna mais delicada quando o assunto é a 

Associação de Moradores do Pavão-Pavão

zinho, local identificado como pertencente 

aos "evangélicos". Na época do meu campo, 

o presidente da associação ocupava esse 

posto há mais de 20 anos e todos da sua 

15 O "grande desafio " apon 

ta do pelas Irmãs é, portamo, 

manter as crianças na vida rel i

giosa a fim de que não se apro
xi mem do tão famoso "mundo 

do c rim e". Neste mod elo , a 

missa na capela, aos sábados, é 

o g rande mom enro o nde as 

cri anças estariam sendo edu

cadas a parrir de uma celebra

ção (qu e não se ria cansativa 

para as cri anças), e que desper

taria imeresse delas em perma

necer na Capela. 

16 O critéri o de avali ação de 

quem precisa e de quem não 

precisa de ajuda acomece da 

seguime fo rma: a pessoa que 

se considera apta a receber a 

ajuda procura uma das Irmãs e 

faz o ped ido. As Irmãs, emão, 

pedem o endereço da so lici

rame e marca m um dia para i r 

visitá-la em sua casa. Chegan

do lá, fazem uma sé ri e de per

gun tas e o bservam as condi 

ções d e vida da famí lia. Se 

con siderare m qu e a família 

necessita da ajuda, Margarete 
inclui o nome da família na 

li sta. Se por a lg um motivo 

considera r que a famí li a tem 

como se mamer sem a ajuda, 

ela nega. Não é difícil imaginar 

que esse processo ge re alguns 

confli ros. É co mum ver pes
soas irem reclamar com Mar

garete, ou com uma das outras 

duas Irmãs, sobre a ausência 

do seu nome na li sta. Geral

mente a resposta que ouvem é 

qu e ex is tem outras pessoas 

mais necessitadas do que elas. 

17 Junto a essas turmas há 

também um grupo fo rmado 
por jovens qu e já fi zeram a 

primeira comunhão e que são 

incemivados a continuar fre

qüentando a Capela. Apesar do 

esfo rço, a grande maio ria das 

crianças, após a primeira co

munhão, deixa de freqüem ar 

a capela. 



equipe administrativa eram vistos pelos 
18 

católicos da Capela como "evangélicos" . 

Essa idéia é reforçada com a uti lização da 

sala de reunião da associação para celebração 

de cu ltos evangélicos. 

Esse é um dos motivos pelo qual as Irmãs 

evitam participar das reuniões comunitárias. 

Segundo elas, nessas reuniões, ao invés de se 

discutir problemas de toda a comunidade, 

se discute problemas específicos dos evan

gélicos. Atribuindo esta correlação entre 

associação de moradores e evangélicos, os 

católicos que freqüentam a Capela tendem 

a resolver seus problemas sem procurar 

aquele centro. 

Quando perguntada sobre como é seu 

relacionamento com a associação de mora

dores, Margarete respondeu: 

"É muito difícil esse diálogo. Quando tem reunião 

para falar sobre assunto da comunidade e eu vou, 

as pessoas todas são das outras igrejas. Não tratam 

realmente de uma comunidade. Aqui ainda não 

é comunidade. É comunidade o lutar para um 

bem comum de todos e não para uma ou outra 

igreja. É para fazer tudo para todo mundo ... " (Mar

gare te, entrevista realizada em junho 2001) 

Continua ela: 

"Aqui não tem nenhum líder. Se fizer uma 

reunião tem que chamar as cabeças chaves da 

comunidade e não só as pessoa~ da sua religião. 

Eu não vou mais. Só se me disser o que vai ser 

discutido e quem vai, para que eu saiba se vale a 

pena ou não ir." (Margarete, entrevista 

realizada em junho 200 1) 

Quando perguntada qual é a melhor forma 

para se resolver os problemas da comuni

dade, ela respondeu: 

"Nós doamos cestas básicas, agasalhos, levamos 

as pessoas ao Banco da Providência. Nós tentamos 

resolver os problemas por nós mesmos, porque 

não adianta. Quando tem escola a gente não faz 

discriminação de ninguém. É para o bem da 

comunidade. Quando tem médico a gente não 

diz: 'Ah! Isso é só para os católicos'. O ambulató-

rio não é só para os católicos. Não é porque a 

igreja tem ambulatório que vamos fazer 

discriminação. Nós queremos o bem de todos e 

por isso estamos aqui. Para isso. Essas reuniões 

não têm sentido, então prefiro não ir para não 

sair briga " (Margarete, entrevista realizada 

em junho 2001) 

Essa não é apenas a opinião das Irmãs. Esse 

sentimento está presente de uma forma geral 

entre os católicos com quem convivi . Uma 

das senhoras, que freqüentava a capela quase 

que diariamente, contou um caso que ilustra 

o ponto. Atrás de sua casa estava sendo 

despejada uma quantidade de lixo que depois 

de algum tempo acabou causando infiltração 

numa das paredes de sua c~sa. Essa senhora 

foi até às pessoas que estavam jogando lixo e 

disse que iria chamar a companhia de 

recolhimento para retirar o amontoado de 

lixo que estava causando a infiltração em sua 

casa. Como resposta "os rapazes do movi

mento" disseram que se ela chamasse alguém 

para retirar o lixo do local, eles passariam a 

jogar o lixo diariamente na porta de sua casa. 

Aconselhada por amigos a reclamar com o 

presidente da associação, ela preferiu deixar 

as coisas como estavam. Segundo ela não por 

medo dos "rapazes", e sim porque ela sugere 

que o presidente da associação tem interesses 

comuns com estes "rapazes". 

Esta atribuição da defesa de interesses 

específicos e a sugestão de que existem 

vínculos entre a associação de moradores e 

o tráfico gera uma série de acusações de lado 

a lado, que só afasta mais a possibilidade de 

decisões comuns. Junto a isso, boa parte dos 

católicos identifica a postura dos "evangéli

cos" como agressiva. Acusam os pastores de 

explorarem seus fiéis pedindo dinheiro a 

quem não tem condições de dar e para isso 

utilizando-se de ameaças: 

"A Universal, eu acho uma vio lência eles 

exigirem, cobrarem dinheiro de pessoas que 

eles sabem que são pobres. Se eles souberem 

que a pessoa tem dez Reais, eles lutam pelos 
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dez Reais, se souber que a pessoa tem um 

imóvel, eles lutam para pegar, eu acho isso 

uma violência ... " (Alice, entrevista realizada 

em julho 200 1) 

Existe, portanto, um afastamento que im

possibilita um diálogo não apenas em relação 

aos evangélicos. Outros grupos que fun

cionam na comunidade, como por exemplo 

organizações não-governamentais, também 

são vistas como ineficazes para resolução de 

problemas. De fato, o interlocutor privile

giado na tentativa de traçar planos para reso

lução de problemas e de enfrentamento da 

violência é a rede católica, especialmente 

suas ramificações para fora da favela. 

Outro evento com Josefa, a senhora da casa 

com infiltração, permite uma boa análise das 

relações dos espaços e suas representações. 

Josefa não mora muito longe da Capela, em 

frente a sua casa se encontra o posto da 

polícia, onde policiais do GPAE - Grupa

mento de Policiamento em Áreas Especiais 

- se encontram e.permanecem 24 horas por 

dia. Geralmente nesse posto ficam de 4 a 6 

policiais. O GPAE é um grupamento especial 

da polícia que tem como objetivo pres tar 

um novo tipo de serviço policial voltado não 

só para policiamento da área como também 

para um trabalho comunitário buscando 

ganhar a confiança dos moradores das duas 

favelas. Quando perguntados sobre a a tua

ção da polícia, os informantes dizem que 

melhorou muito já que não se vê mais os 

"men inos do tráfico" andando armados e 

nem acontecem mais cenas de violência 

pública. Entretanto, denuncia-se que, se no 

entorno do posto tudo funciona bem, sem 

violência, um pouco mais acima, no interior 

da favela, o "espaço" pertence ao tráfico. 

Ou seja, a acusação é que a atuação da polícia 

se resume a aproximadamente 200 metros 

do início da favela até o posto policial. Nesse 

espaço a polícia é eficaz. Ao mesmo tempo 

em que a presença da polícia é vista como 

boa porque diminuiu a violência, os mora

dores a percebem com muita desconfiança. 

Pois é de conhecimento de todos que o 

espaço onde a polícia fica é de parcial 

segurança, já que nenhum tipo de arbitra

riedad e que venha do tráfico será permitido 

por parte dos policiais. Em outros espaços, 

entretanto , a polícia é inop erante e é o 

tráfico que di ta as ordens. 

As Irmãs têm aces.so livre por toda a favela, 

fazem constantes visitas nas casas e, segundo 

elas, nunca sofre ram nenhum tipo de re

preensão por parte dos "meninos do tráfi

co". Andando pela comunidade, elas perce

bem quais são os jovens que podem estar 

entrando nesse cam inho e avisam às famílias 

para que tomem algum a providência. 

"Têm várias mães aqui que a gente avisa que o 

filho está com pessoas erradas. Mas elas acham 

que com os fi lhos delas não. Esses meninos 

vinham à igreja e de repente somem ... Têm jovens 

que diziam para as mães que vinham para igreja 

só que eles não vinham aqui. Então, quando 

encontro com a mãe, eu digo, que ele não está 

vindo. V árias vezes isso aconteceu. Sabe, isso 

começa cedo, 12, 13 anos já estavam em coisa 

errada." (Tereza, entrevista realizada em 

junho 2001) 

Na verdade, presenciei algumas repreensões 

feitas por Margarete a alguns rapazes qu e 

ficavam tomando conta de determinados 

locais na favela. Entretanto, eram chamadas 

brandas. Isso se deve a relação de carinho e 

medo que as Irmãs sentem por esses rapazes. 

Elas se referem aos "meninos do tráfico" 

como sendo boas pessoas, que lhes respeitam 

e não atrapalham se us trabalhos mas que 

impõem medo . 

"( .. . )Mas sempre foram gentis com a ge nte. 

Quando eu vejo arma eu fico tremendo, não 

consigo me co ntrolar. Quando eu vim pra 

abrir a Capela, um deles veio e me pergun

tou, me chamando de tia, onde estava meu 

sorriso bonito. Só que ele estava com a arma 

na mão. Ele não sabia que eu estava mor

rendo de medo da arma. Mas eles são muito 



Via Crucis Cantagalo-Pavão
Pavãozinho, abril de 2002 

bons, não se i se você entende. Por exemplo, 

teve um dia que a caixa d 'água estava muito 

cheia, a bó ia não es tava funcionando. Um 

d eles veio e pediu para eu segurar a arma 

para que ele subisse. Eu não segurei, só se

gurei a escada para ele subir e consertar a 

caixa. Isso é para te di zer qu e eles não são 

ruins. Até hoje é assim. Sempre é assim, me 

chamando de tia, dizendo que vão preparar 

seus fi lhos para o batismo. Perguntam quan

do é a reunião do batismo. Eles vêm para 

fazer a preparação do batismo das crianças" 

(Tereza, entrevista reali zada em junho 200 1) 

Elas reconh ecem limites nessa relação e, 

principalmente, respeitam o espaço identi

ficado como sendo do "tráfico ". Apesar do 

respeito de lado a lado, elas preferem se 

manter distantes e evitar relações mats 

estreitas. Alguns projetos sociais não foram 

levados para a favela porque poderiam ser 

interpretados como uma afronta ao tráfico. 

Um exemplo foi a Campanha da Fraternida

de que es tava di scutindo a questão das 

drogas. As Irmãs consideraram melhor não 

discutir esse assunto: 

"A qui, por exemplo, a gente não fez para não 

atiyar mais violência também ... por exemplo, 

nossa igreja aqui não falou sobre a Campanha 

da Fraternidade ... Mas reunir todas as pessoas e 

falar com todas as pessoas-nós não fizemos 

porque não sei como eles poderiam reagir. O que 

a gente tinha para oferecer? Você fala "não faya 

isso " e o que você vai dar em troca? Você não 

tem. Nós aqui não temos ncrda para oferecer, mas 

para falar sim. Falamos só nos Círculos Bt'blicos 

para que os participantes avisassem sobre a 

violência, as drogas, para as mães abrirem os olhos 

porque depois é tarde demais. " (Margarete, 

en trevis ta realizada em junho 2001) 

Como procurei descrever, a Capela da 

Anunciação configura-se como um impor

tante "centro de sociabi li dade" (Elias, 1995) 

entre os católicos do Pavão-Pavãozinho. É 

nela que convergem boa parte das expec

tativas em relação a benefícios oferecidos 

aos "mais necessitados", aos que passam pelo 

drama de, ou que temem, ter um membro 

da família envolvido com o tráfico. 

É interessante destacar qu e apesar dos 

entrevistados associarem a adesão ao crime 

ao afastamento da vida re li giosa, em 

nenhuma conversa ou entrevista, meus 

informantes associaram essa adesão à 

influência de um mal superior. Cecília Mariz 

( 1997) em um outro momento, destacou que 

a figura do diabo, pelo menos no que di z 

respeito ao clero, tem sido cada vez menos 

usado na explicação de infortúnios. Ao que 

pude perceber, esta observação pode ser 

estendida aos moradores com qu e convivi . 

Para eles, a exp li cação pela o pção pelo 

tráfico passa pela escolha individual (Velho, 
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2000), pelo fascínio pelo poder (Zaluar, 

1985, 1994, 2000) e por "questões sociais". 

Nesse sentido, a noção de "livre arbítrio", 

que Mariz (1997) se refere, parece estar pre

sente entre esses católicos na exp licação so

bre o possível fascínio oferecido pelo tráfico 

sobre os jovens moradores. A id éia de "livre 

arbítrio" sobrepõe-se à explicação da in

fluência maligna, resultado de uma batalha 

espiritual , que age sobre um indivíduo frágil 

(Mariz e Machado, 1996; Mafra, 2002), mais 

comum nos discursos "evangélicos". 

de 

Ao longo dos anos, a favela tem sido objeto 

de acadêmicos a partir de diferentes pers

petivas. Autores como Anthony Leeds e Ja

nice Perlman escreveram trabalho s im

portantes como A Sociologia do Brasil Urbano 

(1978) e O Mito da Marginalidade (1977) 

especialmente ao demonstrarem que estig

mas como desorganização social, cultura da 

pobreza e falta ~e capacidade de incorpo

ração de valores urbanos não correspondiam 

à realidade dos moradores das favelas . 

Valladares (1978), por sua vez, demonstrou 

como as disto~sões da política habitacional 

implementada no Rio de Janeiro acabou 

gerando o desinteresse dos moradores das 

favelas por essas habitações. Posteriormente, 

durante as décadas de 1980 e 1990, e 

principalmente nesta última, quando o 

aumento da violência urbana correlacionou

se com a consolidação do crime organizado, 

a favela não pôde ser tratada sem que se 

levasse em consideração conseqüências 

perversas da presença do narcotráfico para 

a população local. Autoras como Regina 

Novaes (2001) e Alba Zaluar (2000) têm 

indicado alguns dos motivadores que afas

tam e aproximam os jovens em relação às 

quadrilhas de tráfico de drogas. 

Como pode se ver, a literatura sobre favelas 

e/ ou áreas carentes é rica em perspectivas. 

Neste trabalho, procurei contribuir apresen

tando a configuração social da favela do 

Pavão-Pavãozinh6 a partir da perspectiva 

que discute o t;spaço físico e social, suas 

apropriações e significações. 

Foi possível perceber as tensões resultantes 

do contato de diferentes "grupos" que 

convivem no interior da favela e que dão 

significados a esses espaços físicos a partir 

d as suas práticas soc iais. É importante 

salientar que assim como os espaços não 

são neutros de significados (Elias, 1995), 

seus significados não são fixos e estão em 

constante negociação a parti r do conta to 

dos diversos "grupos" no interior das 

favelas . No que diz respeito aos católicos 

praticantes do Pavão-Pavãozinho, de uma 

forma geral, a Capela é percebida como um 

local seguro onde podem deixar seus filhos 

a lém de, em caso de dificuldade, poderem 

encontrar as Irmãs para expor seus proble

mas e buscar so luções. Por outro lado, tanto 

a associação de moradores, como a polícia 

e os "meninos do tráfico" são vistos com 

desconfiança. Também é possível perceber 

que de todos os serviços prestados pela 

Capela, o que recebe maior atenção é o que 

atende jovens e crianças. O catecismo de

sempenha um papel importante no coti

diano dos religiosos e leigos locais. A cele

bração de missas realizadas todos os sába

dos com utilização de uma linguagem 

direcionada às crianças e jovens é o ponto 

alto nesta estratégia. 
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"Católicos e evangélicos negociando 

pertencimentos". 

Clara Mafra 

Vale sublinhar que um dos parâmetros mais 

candentes na vida pública local, privilegiado 

na circulação das dinâmicas de negociação, é 

a religião. Especialmente a religião como 

sistema de apo io e relacionamento com 

instâncias externas. 

O universo católico local tem um núcleo firme, 

denso e visível, para dentro e para fora das 

com unidades. Trata-se do trabalho de três 

irmãs da Ordem Carmelita Domum Dei. Elas 

são estrangeiras e residem na favela há mais de 

dez anos, sendo responsáveis por um comple

xo organizacional onde fica sua residência, a 

igreja, um ambulatório e três salas de aula 

(Cardoso, 2002). 

Naquele pequeno nicho, as irmãs mantêm uma 

rotina de missas diárias e semanais, os sacra

mentos e alguns dos ritos consagrados pela 

tradição católica popular- como as festas de 

São João, de Cosme e Damião, a Páscoa· e o 

Natal, e romarias ocasionais para Aparecida. 

Também mantêm uma rede de ação social 

complexa: no ambulatório, os moradores do 

morro recebem ate ndimentos esporád icos de 

enfermeiros e dentistas . As salas de aula- que 

no curso de crisma dos sá bad os ficam 

absolutamente abarrotadas - , são ced idas 

para entidades parceiras durante a semana, seja 

para cursos de alfabetização de adu ltos, 

encontros de oração, ou cursos de qualificação 

ocasiona is. Ao m e.smo tempo, as irmãs 

circu lam pelo mor~o; seja através do trabalho 

da Pastoral da Criança - visitando as casas, 

pesando as crianças, acompanhando seu 

desenvolvimento - seja na avaliação das 

demandas de distribuição da cesta básica, com 

visitas regulares às casas dos assistidos ou dos 

que reclamam assistência. 

Mas se este núcleo católico tem a qualidade de 

ser uma referência constante, regular e perma

nente para as famílias do lugar e para a rede 

católica externa, ele tem se fechado para os 

acontecimentos públi cos locais dos últimos 

tempos. As próprias irmãs reconhecem que es

tão assistindo as últimas mudanças "de fora ", 

uma vez que, acusam elas, os evangélicos têm 

tomado os centros de poder - como a 
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Parece que esta configu

ração soc ial, ond e os evan

gélicos são o braço mais ativo 

da vida pública local , e os cató

licos se mantêm ati vos apenas 

en1 un1 nicho circunscrito, é o 

avesso da situação usual em 

outras áreas socialmente vu l

neráveis pesquisadas na cidade 

do Rio de Janei ro. 

2 Sebastião Teodoro Filho. 

Associação de Moradores, a mediação com o 

comandante do GPAE (Grupamento de 

Policiamento em Áreas Especiais), a mediação 

com os representantes do Favela-Bairro. 

Quando os evangélicos tomam a frente, 

reclamam, eles visam só o interesse particular. 

Ao contrário delas, que se dizem 'atentas às 

necessidades da comunidade'. 

Esse apego a um ideal de comunidade e a recusa 

de negociar dentro das condições atuais, 

também está presente, de uma forma difusa, 

na cultura católica local dispersa. Foi assim, 

que nas entrevistas soubemos que, ainda que 

o sistema de mutirão estivesse na rotina da 

construção da laje de boa parte das casas dos 

entrevistados, eram os católicos que tendiam 

a menosprezar a ajuda que tinham efetivamente 

recebido, para afirmar que tinham construído 

a casa, "tudo sozinho, eu e Deus". Isto porque, 

já faz tempo, as práticas de mutirão, além de 

se relacionarem com sistema de obrigação e 

contraprestação, estão imbricadas com a 

lógica monetária. São lógicas que se alternam 

e se complementam . No entanto, ao idealizar 

uma "comunidade" solidária avessa ao 

mercado, os católicos tendem a esquecer a 

ajuda recebida quando se realiza junto com o 

trabalho pago. 

Os evangé licos não apenas vêem com natu

ralidade este imbricamento entre relações de 

solidariedade e mercantilização das relações, 

como criaram dinâmicas sociais específicas, que 

ajudam a respeitar a margem de autonomia que 

os habitantes das metrópoles modernas deman

dam. Daí que é comum ouvir de um evangélico 

que ao precisar de um 'favor', pediu a Deus 

para que Ele fizesse com ·que um parente ou um 

vizinho se dispusesse ao serviço. Esta forma 

indireta de formulação da necessidade da ajuda 

do Outro parece criar um acolchoado entre as 

relações, estabelecendo um espaço de indeter

minação entre os envolvidos que leva em conta, 

de forma mais cabal, o campo de autonomia e 

determinação do outro, condição atual das 

relações de interdependência entre os indivíduos. 

Os católicos parecem não ter recursos culturais 

para lidar com esse ·tipo de relação, o que os 

leva a uma alternação, de forma quase abrupta, 

entre o elogio de um passado ideal onde todos 

se ajudavam solidariamente e um presente onde 

só valem as relações mercantis. 

Observa-se então, que ser católico ou evangélico 

no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, diz respeito 

não apenas ao pertencimento a circuitos 

religiosos diferentes, mas a modos diferentes 

de inserção e negociação com os outros do 

entorno . As características de cada circuito são, 

porém, contrastantes: se o núcleo católico local 

é situado em um lugar geográfico visível, no 

trabalho de profissionais qualificadas , na 

reposição constante e permanente de um modo 

de ação tradicional , os evangélicos têm muitos 

núcleos- localizamos quatro igrejas pentecos

tais no lugar-, com líderes com as formações 

as mais variadas; com responsáveis nem sempre 

acessíveis ou visíveis; com igrejas que se 

confundem com a sala de visit.is da casa da 

liderança; com um trabalho co m ritmos 

a lternados, que vai de uma produção diversa, 

criativa e exaustiva até o fechamento tn

tempestivo das atividades . • 

Exatamente por estas caracte rísticas que 

indicam uma maior abertura para a negocia

ção e a re-consideração de si a partir das con

dições presentes , são os evangélicos que estão 

ajudando a recriar e a ocupar a vida pública 

loca l pós implantação do projeto de Po

liciamento Comunitário' .•Tanto é assim que o 

líder da Associação de Moradores do Pavão

Pavãozinho e Cantagalo, interlocutor mais 

direto do comandante das operações policiais, 

era evangélico2 ; o Conselho de Líderes Comu

nitários conta com a presença de vários líderes 

evangélicos e apenas uns poucos leigos 

cató li cos; e ainda, há cerca de sete meses, 

alguns pastores se reuniram criando o Conse

lho de Pastores. Os dois conselhos são canais 

de articulação e promoção de planos de 

melhoria do lugar, ponto de interconexão com 

as várias iniciativas e recursos que chegam no 

morro a partir das ONG · s de fora e do Estado. 

Além dessa ocupação dos novos lugares sociais 

que se apresentam como possibilidade , há 

cerca de sete meses, o. Conselho de Pastores 

" inaugurou" um novo lugar social e ecológico 

na região: o Monte da Fé que fica um pouco 

acima do Monte do Concerto. Neste Monte, 

de onde se pode abraçar com o olhar os bairros 

do entorno- Copacabana, Ipanema e Lagoa -

e as montanhas no horizonte à oeste e o mar à 

leste, os evangélicos usam pedir perdão uns 

aos outros, pedir pela vida do morro e pela 

vida da cidade . 
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Festas e Solidariedade: imagens da 
Família Tetra 
Emílio Domingos 

"A Famz1ia Tetra pra mim representa muita coisa. 

Eu já tinha uma amizade legal com o Key e com 

o Mozer. A gente vem junto desde pequeno. 

Depois conseguimos montar esse grupo, que me 

deu mais inspiração pra manter meu dia-a-dia e 

eu passei a acordar para a vida. Passei a ter um 

caminho a seguir. Não fiquei mais parado no 

tempo, porque quando eu perdi meus pais ficou 

um vazio pra mim. Em alguns momentos eu não 

tive apoio nem dos meus irmãos nem dos meus 

familiares. As pessoas que me deram mais apoio 

foram essas que estão ao meu lado ". (Fofinho/ 

Vice-Presidente da Família Terra) 

Em dezembro de 2001, Fabiene Gama, Maria 

de Andrade, Lúcia Albuquerque e eu subimos 

o morro do Cantagalo com o intuito de 

realizarmos um vídeo sobre a juventude local. 

Esse vídeo seria resultado do III Ateliê Livre 

de Cinema e Antropologia do Núcleo de 

Antropologia e Imagem da UERJ, curso de 

extensão coordenado por Patrícia Monte

Mór e Marc Piault no qual trabalhei como 

monitor-voluntário. Seguindo as regras do 

curso, o trabalho final deveria ser relacionado 

com o tema de alguma pesquisa em desenvol

vimento. Optamos por trabalhar com ju

ventude no morro do Cantagalo, já que as pro

fessoras Clara Mafra (UERJ) e Regi na Novaes 

(UFR]) desenvolveriam um projeto lá. Em 

conversas com Clara Mafra, ela disse-nos que 

ainda estava em início de trabalho de campo 

e aconselhou-nos uma conversa com DefYuri, 

membro da ONG Viva Rio e rapper, o qual eu 

já conhecia pelo seu trabalho no Hip Hop, 

tema do meu vídeo anterior. DefYuri acom

panhava o trabalho experimental de policia

mento do GPAE. Foi Yuri quem apresentou

nos à Família Terra. No primeiro contato com 

Key (presidente da Família Terra), ele pareceu 

ser bastante tímido mas extremamente sim

pático demonstrando estar aberto com rela

ção à nossa filmagem . Confiou em nós, con

fiança essa que devemos em boa parte a Yuri . 

Alguns aspectos foram preponderantes para 

a escolha da Família Terra como objeto de 

nossa filmagem: 

• O Terra é um grupo de jovens e ado

lescentes que surgiu espontaneamente 

dentro da comunidade e que não possuía 

envolvimento cor:n ONGs. Isto chamou-nos 

a atenção já que é grande o trabalho das 

mesmas no Càntagalo. Essa especificidade 

no grupo que desenvolve trabalhos sociais 

na comunidade sem o apoio de terceiros, 

chamou-nos a atenção. 

• A Família Terra é formada unicamente por 

jovens e crianças tendo, inclusive, como 

presidente e vice-presidente dois jovens. 

• O Terra realiza inúmeras atividades sociais 

com regularidade: festas,jogos de futebol etc. 

• E por fim, devo admitir, o nome Famíli a 

Terra é muito bom. Ao ouvi-lo pela primeira 

vez, fiquei bastante curioso pra saber o seu 

significado. 

Inicialmente, o planejado é que acompa

nharíamos as atividades do grupo durante 

um período de quatro meses, que es ten

deram-se a dez meses (entre dezembro de 

2001 e setembro de 2002). O nosso roteiro 

baseou-se nesse convívio. Questões iam 

se ndo formuladas partindo-se da expe-

Emílio Domingos 
Antropólogo e Documen

tari s ta 

Emílio Domingos 



riência com eles: festas, reuniões, 'amigo

ocul to', partidas de futebol, praia, aulas de 

dança. Fomos conhecendo melhor o grupo 

durante as fi lmagens. O vídeo é resultado 

dessa relação. 

A Família Terra surgiu ao acaso, quando em 

1994, quatro jovens amigos moradores do 

morro do Cantagalo comemoravam o terra 

campeonato da seleção brasileira na Copa 

do Mundo de Futebol. Resolveram formar 

um grupo e, hoje em dia, já são mais de 50 

pessoas entre crianças e adolescentes. 

Os quatro amigos que tiveram a idéia de 

formar o Terra são: Claudinho (Gambá), 

Mozer, Key (Waldecrei) e Fofinho (Átila). 

Criaram a instituição organizada (possuem 

carnê para sócios) e dividida em sub-grupos 

como Terra-mirim, Terra-apoio e Terra-adulto. 

A Família Terra tem importante papel social 

no morro do Cantagalo, principalmente no 

lazer. Organizam festas mensais para os 

m embros aniversariantes do mês no terraço 

da casa de Key. Possuem um time de futebol 

que participa da Liga de Futebol de Praia de 

Copacabana. O seu principal evento é uma 

festa anual em que reúnem mais de 1000 

pessoas na quadra da Escola de Samba 

Alegria da Zona Sul. Curiosamente, os 

membros do Terra passam a fe sta inteira 

trabalhando: servindo bandejas, preparando 

comida, discotecando etc ... 

Desde os primeiros co ntatos, percebi que 

faríamos um filme baseado na ação dos 

personagens, pois os membros do Terra de

senvolvem diversas atividades e são pessoas 

mais ligadas à ação do que à reflexão. No en

tanto, possuem opiniões concisas, fruto de 

experiências práticas cotidianas. Devo res

saltar que dentro dessas práticas constam reu

niões que ocorrem somente.quando existem 

problemas de ordem interna no grupo. O 

discurso do grupo está inserido em seus aros. 

Em diversos momentos, ;eus componentes 

classificavam o grupo como uma família e 

atr ibuí am grande importância ao Terra 

como se ndo um substituto da famí lia 

ge nét ica. Dos quatro fundadores , pelo 

m enos dois di sseram ter tido problemas 

familiares, como o falecimento dos pais e a 

difícil relação com os irmãos. 

Uma preocupação rtossa, como documen

taristas, era tentar evitar o nosso possível 

deslumbramento com o "objeto". Não 

estávamos ali para fazer um vídeo ins

titucional da Família Terra. Tratá-los co

mo um grupo estát ico , harmonioso e 

perfeito não era nosso objetivo. Seria fácil 

encantar-nos com a solidariedade interna 

que ocorre no grupo, e de fato nos en

cantamos, mas estávamos preocupados 

também em tentar en tender quais meca

nismos faziam isso funcionar. 

Sob o ponto de vista técnico tivemos dois 

momentos de muita dificuldade. Filmar os 

jogos de futebol na praia e uma reunião 

interna do grupo. Quando se vê um jogo de 

futebol na TV, muitas vezes, não nos damos 

conta do número de câmeras necessárias 

para filmar a bola e os jogadores em cons

tante movimento frenético . Fomos in

genuamente com apenas uma câmera para 
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cobrir os jogos: uma catarse. Na reunião 

optamos por manter a câmera distante das 

pessoas para reduzir uma possível inter

ferência devido à nossa presença com o 

equipamento. 

Foi um momento delicado, e por falha nossa, 

não utilizamos um tripé, o que daria maior 

sustentação à câmera durante as três horas 

de reunião. Por mais que nós já conhe

cêssemos a Família Terra, naquela ocasião, 

éramos estranhos no meio e queríamos 

demonstrar respeito pela situação. Assuntos 

muito sérios para o grupo iriam ser tratados 

ali. Eles foram gentis em permitir a filma

gem e estávamos de certa maneira re

tribuindo ao posicionarmos a câmera a uma 

longa distância. Além do mais, queríamos 

· continuar a fazer o filme: qualquer erro 

diplomático num momento como esse 

poderia ser fatal para a continuidade do filme, 

portanto tínhamos que ser discretos. 

Tivemos um momento tenso durante a 

filmagem, justall}ente na hora de maior 

descontração. No dia de Natal, ocorre uma 

animada e tradicional partida de futebol

travesti, em que homens jogam vestidos de 

mulher. Todos, .. _descem o morro cantando 

funks e mexendo com os passantes, deixando

os envergonhados. Um dos passantes envolvi

do nessa brincadeira veio em direção à nossa 

câmera, ameaçando o fotógrafo (eu) e exi

gindo que a imagem fosse apagada, pois não 

podia aparecer, e foi prontamente atendido. 

A edição teve início em janeiro de 2003, e 

terminamos esse processo em abril. Es

távamos com 18 horas de material filmado 

e a intenção de transformá-lo em 50 minu-

tos de vídeo. Depois de muitas discussões 

conjuntas, demos forma ao roteiro final. 

Após editado, havia uma questão que muito 

nos afligia: "os personagens do vídeo vão 

gostar do resu ltado final?" Convidei-os para 

vir até minha casa assistir o último corte. Foi 

o teste de fogo, uma reprovação implicaria em 

mudanças, mais dias de edição. Mas felizmen

te eles aprovaram. Uma frase dita por Mozer 

foi a mais representativa para gerar alívio: 

"Gostei do vídeo porque vocês mostraram 

diversas situações da vida do grupo, não só os 

momentos de festa e alegria, mas também as 

discussões, e sem elas, nós não existiríamos". 

A primeira projeção ocorreu em junho de 2003 

(um ano e sete meses depois da primeira 

filmagem). Fizemos também uma sessão 

exclusiva para a Família Tetra no terraço de 

Key, e todos ficaram muitos satisfeitos: eles, 

os personagens e nós, os di retores. 

Emílio Domingos 







Marilena Cunha 
Antropóloga, especialista em 
tratamento de dados qualita

tivos. Bolsista Apoio Técnico 

FAPERJ em pesquisa coor

denada por Regina Novaes. 

Parte III 
Os projetos sociais ocupam o Brizolão 

Projetos e juventudes: notas sobre 
o trabalho de campo 
I\- uil n:t Cun 

O local 

Localizado no alto do morro do Cantagalo, 

em I panem a, na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro, o Centro Integrado de Educação João 

Goulart (CIEP ligado ao Município), o Centro 

Comunitário de Defesa da Cidadania (de 

responsabilidade do governo do Estado), o 

Espaço Criança Esperança, abrigam Projetos 

Sociais cujo público alvo, além de crianças, 

contempla jovens moradores das comuni

dades Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. 

A edificação foi construída na década de 

1960 para o funcionamento de um hotel de 

luxo nunca terminado e um restaurante 

panorâmico que funcionou durante algum 

tempo . Era o restaurante Berro D 'Água 

freqüentado pelos turistas e pela elite da 

cidade que "chegavam de ônibus e subiam 

de elevador os 45 andares para desfrutar de 

uma belíssima vista da Lagoa e do mar de 

Ipanema", conforme conta uma das antigas 

moradoras do bairro. Do ponto de vista dela, 

"quando a favela começou a ser cada vez mais 

ocupada, o restaurante saiu de lá e uma 

emissora de TV do Rio se instalou. Foi nesta 

época, também, que foram construídos seis 

edifícios ao redor do morro, todos com 25 

andares para "esconder a favela". Finalmen

te, no primeiro governo de Leonel Brizola, 

o prédio foi transformado no CIEP João 

Goulart para atender às crianças do Canta

galo e do Pavão/Pavãozinho. E só a partir 

daí, os moradores puderem utilizar o eleva

dor porque, diz a moradora, "antes só podia 

usar quem freqüentava o restaurante". 

Este elevador faz parte da vida da comu

nidade. A máquina ruge, balança, às vezes, 

a porta não funciona, o ascensorista tem 

que dar uma mãozinha. A pressão atmos

férica nos ouvidos se faz presente ao descer 

e subir. Há ainda sempre o ll!_~do do elevador 

parar no meio do caminho, como muitas 

vezes - segundo relatos dos contumazes 

usuários- já aconteceu: "às vezes, a gente 

fica até uma hora dentro do elevador parado 

porque até chegar o socorro ... ". Nestes 

momentos de pane do elevador, a a lter

nativa é subir de Kombi , pela ladeira Saint 

Romain, via Copacabana. Ou, o que é não é 

nada cômodo, utilizar uma escada de emer

gência em caracol, contígua ao elevador, 

de degraus irregulares, com pouca ilumi

nação, sem proteção alguma. Esta verda

deira aventura, por nós experimentada uma 

única vez, é vivida pelos moradores, tam

bém, quando "falta luz". 

São mais de 40.000 m 2 de piso construídos. 

Muitos e muitos compartimentos, diversas 

escadas, um labirinto que aos poucos fomos 

desvendando. Quando chegamos, as ins

talações físicas estavam deterioradas, em 

estado péssimo d.e conservação. Salas e mais 

salas interditadas, sem condições de uso. 

Goteiras, infiltrações. Um abandono. Por 

outro lado, percebemos o esforço dos usuá

rios desse espaço, principalmente, a direção 

do Ciep e osj as coordenadores/ as dos proje

tas sociais, em manter esse enorme espaço 

em condições mínimas de uso. Na ocasião, 

uma das coordenadores nos esclareceu: "é a 

verba do Município que banca a manutenção 

- limpeza e conta de luz - e cada um dos 

projetos contribui com 60 Reais. Fazemos o 

possível para manter, pelo menos, limpo este 

espaço que estamos usando". 
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Com a chegada do Criança Esperança, projeto 

da UNICEF em parceria com a Rede Globo, 

em setembro de 2001, houve uma reforma 

geral: pintura, recuperação de salas para o 

funcionamento da biblioteca, da admini s

tração, da cantina, do auditório/teatro e de 

um espaço que serviria para o alojamento do 

Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especais (GPAE). Também foi feita a reforma 

da piscina. O auditório, em forma de arena, 

onde funciona o Projeto Levantando a Lona, 

do AfroReggae foi também reformado, porém 

com verba de outros financiadores (Petroquisa 

e Oxfan). A parte do prédio onde funciona a 

escola (CIEP) não foi reformada. 

O objetivo d.t pesqui.-. .t 

O grupo de pesquisa permaneceu durante 

um ano em campo, a partir de fevereiro de 

2001. Escolhemos o CIEP como espaço de 

pesquisa porque, como já foi dito, aí são 

desenvolvidos projetas sociais voltados para 

jovens das favelas do Cantagalo, Pavão e 

Pavãozinho (cont}guas ao CIEP) tais como 

AfroReggae, Dançando Para Não Dançar, 

Meninos do Boxe, Corte e Arte, Espaço 

Criança Esperança, entre outros. Nossa pes

quisa esteve dj.recionada para a compreen

são de diferentes formas de sociabilidade 

dos/as jovens moradores, focalizando parti

cularmente os Projetas Sociais enquanto 

espaços sociais privilegiados para apreender 

a dinâmica social de exclusão e inclusão 

social em áreas reconhecidas como pobres e 

consideradas como locus da violência urbana. 

A equipe, financiamento e apoios 

A equipe estava composta de três bolsistas de 

iniciação científica da FAPERJ (Daniela 

Almeida, Jonas Henrique e Marcelo Simões 

Pinho, todos alunos do IFCS) e por mim mes

ma, bolsista de apoio técnico (FAPERJ), espe

cializada em suportes para pesquisa qualita

tiva. Sob a orientação da Profa. Regina Novaes, 

a pesquisa contou com o financiamento da 

FAPERJ e o apoio do IFCS/ UFRJ e do ISER. 

De como entramos no campo 

Entramos muito bem "acompanhados". 

Durante o Curso Antropologia e Direitos 
I 

Humanos realizado pela Associação Brasi-

leira de Antropologia e sediada no ISER, uma 

das atividades consistia em entrevistar um 

coordenador do Grupo Cultural Afro

Reggae. Assim chegamos até o Henrique, que 

lá era o responsável pelo Levantando a Lona, 

um dos projetas do Grupo. Outro partici

pante do mesmo curso nos apresentou a 

Elizete - coordenadora do Corte e Arte. 

Foram as pessoas que nos ajudaram a entrar 

no campo. São muito queridas e respeitadas 

no local. Aos poucos fomos nos chegando e 

nos apresentando aos/ às coordenadores/ as 

dos projetas e assim formou-se uma rede. 

Uns foram apresentando outros e a todos 

fomos explicando o objetivo da nossa 

pesquisa. E, também, fomos sempre muito 

bem recebidos . 

No sentido de corresponder a esse trata

mento amigável e refletir sobre nosso fazer 

no campo, sempre que descíamos, nos reu

níamos no nosso "QG" para conversar sobre 

nossas percepções, nossos achados, nossas 

novas perguntas. Ir a campo é sempre "bom 

para pensar". Nessas conversas, atentos/as 
2 

às dicas de Pierre Bourdieu , refletíamos 

sobre nossa prática no sentido de entender 

a pesquisa como uma "re lação social de 

troca" e tentar "perceber e controlar os 

efeitos da estrutura soc ial " presentes na 

pesquisa. E, especialmente atentos para 

tentar "excluir a intenção de exe rc er 

qualquer forma de violência simbólica" 

Os objetivos dos projetos visitados 

Vamos aos projetas. Se fossemos resumir 

os objetivos dos 13 Projetas visitados 

(BOX), poderíamos destacar os seguintes: 

modifi car comportamentos, favorecer a 

inserção no mercado de trabalho, afastar 

os jovens "do mundo do crime". Vejamos 

alguns exemplos: 

Para maiores de ralhes so

bre o Curso ver a publicação 
Anrropologia e Direiros Hu

manos, Ed. Mauad, 2000, RJ 
2 "Compreender", capíru
lo do livro "Miséria do Mun
do", 2000 



3 Essa mesma justificativa 

está presente em 80% dos pro

jetas de lei referentes a jovens 
que tramitavam na Assem

bléia Legislativa de São Paulo. 

Este dado foi revelado pela as

sessora da Comissão de juven

tude da Câmara Municipal de 

São Paulo, Helena Abramo du

rante exposição no Curso Te

mático Juventude, Cultura e 

Cidadania. 2002 

Quanto a comportamentos pessoais e sociais: 

Meninos do Boxe : "cria r, a partir d o 

pugilismo, o senso de d iscip li na e respeito"; 

Oficina de Criação de Espetáculos: "o 

garoto se tornar um agente transformador"; 

Golfinhos da Guanabara: "formação de 

cidadania, preservando características su l

americanas"; 

Academia de Dança "Styllo": "não é 

ensinar só dança de salão, procuro passar 

coisas da vida mesmo, como disciplina com 

responsabilidade"; 

Corpo em M ovimento: "fazer com que a 

criança seja formadora de opinião através 

da capoeira, formar a criança como cidadã 

dentro da arte da capoeira" . 

Quanto à inserção no mundo do trabalho: 

Rádio Panorama: "profissionalizar jovens 

na área de rádio difusão em técnicas de 

áudio e locução "; 

Corte e Arte: "capacitar mulheres e jovens 

na área de confecção de roupas"; 

Quanto à relação com o mundo do crime: 

AfroReggae : "tirar os jovens de situações 

de risco como narcotráfico, subemprego e 

ociosidade; 

Meninos do Cantagalo: "tirar as crianças 

do caminho errado através do esporte" 

Quanto à abertura para novos hori zontes: 

D ançando para não D ;inçar: " levar o balé 

para as comunidades de baixa renda, prin

cipalmente, favelas, popularizando-o"; 

Favela Surf Club: "fazer com que as 

cr ianças tenham uma visão diferente 

porque o surfe dá oportunidade de você ter 

outra visão, não ficar alienado no morro" 

A esses objetivos específicos acrescenta-se 

um outro mais geral e sempre recorrente nas 

justificativas tanto dos/ as coordenadores/as 

como pelas pessoas com as quais conversá-
J 

vamos: "Tirar o jovem da ociosidade" . Aqui, 

a fa lta de equidade nas oportunidades 

oferecidas aos jovens de uma forma geral se 

faz presente, na medida em que se discute, 

por o u tro lado, o estresse causad o pe lo @ 
excesso de atividades praticadas pelos jovens 

das classes mais favorecidas. 

Técnicas de Pesquisa 

Para realizar o trabalho, util izamos vários 

expedientes e técnicas de pesquisa. 

Observação participante 

Durante nossas idas a campo, conhecemos 

muitas pessoas com as quais conversamos 

sobre a vida de um modo geral e nos afeiçoa

mos. Tornaram-se personagens da pesquisa 

as tias da Padaria Pão e Vida (um projeto fruto 

da Cooperativa Corte e Arte) que nos brinda

vam com um bolo de cenoura e um café muito . 
gostosos. Durante o período do trabalho de 

campo, participamos também de vários 

eventos no CIEP: Feira de Artesanato dos 

Novos Empreendedores; almoço comunitário 

de mulheres integrantes do Centro de 

Mulheres de Favelas e Periferia - CEMUF -,no 

dia Internacional da Mulher; campeonato de 

Futsal entre os times do Galo/ Pavão, dos 

policiais do GPAE e de outros bairros da 

cidade; a festa de final de curso quando todos 

os Projetas se apresentam, e tantos outros. 

Muitas vezes subíamos apenas para conversar: 

as conversas informais foram momentos para 

apreender sentimentos, emoções e explica

ções sobre as percepções dos jovens sobre a 

vida no lugar onde moram. 

Entrevistas 

Por meio de entrevistas (abertas com roteiros 

preestabelecidos) ouvimos os/ as coordena

dores/ as dos Projetas. Dos 13 Projetas visitados, 

sete eram coordenados por moradores/ as da 

comunidade, cinco por pessoas que não moram 

na comunidade e um governamental. 

O roteiro indicava passo a passo o que 

gostaríamos de saber: ano da iniciação, 

objetivos principais, perfil do público alvo, 

(os projetas sempre estavam vo ltados para 

jovens), nú m ero de jovens participan tes, 

principais conquistas, d ific uldades e ativi-
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dades, instituições parceiras e financiadoras , 

hierarquia interna, áreas de atuação. 

Como as entrevistas abertas permitem 

"conversas paralelas" e a maioria, tanto dos/ 

as coordenadores/ as como dos/as pesqui

sadores/as gostava de conversar, nossas 

entrevistas se estendiam por quase duas 

horas mas atentos, voltávamos ao roteiro . 

Essa forma de condu zir as entrevistas 

contribuiu para nos revelar os grandes 

impulsionadores do trabalho dessas pes

soas: o entusiasmo e a esperança, mesmo 

com toda a "falta de recursos"- material, 

financeiro , de infraestrutura- principal 

dificuldade apontada por todos/ as - , e 

maior ainda, para aqueles projetos coor

denados pelos/ as moradores/ as da comu

nidade que não têm patrocinadores ou 

fontes de financiamento. Neste caso, os 

custos são bancados por eles/ as próprios/ as 

que conseguem o dinheiro necessário para 

manter o projeto por meio de outros 

serviços prestado.s "fora da comunidade": 

"dou aula de dança de salão no asfalto e 

com esse dinheiro toco isso aqui". Outra 

eventual fonte de financiamento é a "ajuda 

de algumas ca:;.~s de comércio de Ipan ema 

ou de Copacabana". 

Questionário 

Foram aplicados 100 questionários entre os/ 

as jovens participantes de Projetos Sociais 

que funcionavam no CIEP. 

E para realizar essa atividade, solicitamos a 

ajuda dos/ as coordenadores/ as que recrutaram 

seus e suas alunos/ as, o que foi uma acertada 

estratégia. Sem eles/ as e sua autoridade, difi

cilmente teríamos acesso a esses jovens: "é por

que eles ficam meio desconfiados mesmo ... ". 

Valendo-nos da autoridade dos/ as coorde

nadores/ as, pois para os jovens "não tem 

coisa mais chata do que responder pesquisa", 

e sempre aproveitando o horário das aulas, 

única forma de agrupá-los, consegüimos 

nosso intento. Daí, a diversidade de situações 

para a aplicação dos questionários: ora no 

meio de uma aula de jiu-jtsu, logo após os 

exercícios de aquecimento ("porque no final 

os meninos dispersam geral"); ora na sala 

onde funciona a Academia de Boxe- Nobre 

Arte - no momento em que os jovens che

gavam, antes de iniciar o treino; ou numa sala 

de apoio do projetq Vou de Vôlei, no meio de 

redes e bolas; e, até mesmo, enquanto a bateria 

mirim da Escola de Samba Golfinhos da 

Guanabara ensaiava. Isso propiciou um clima 

de descontração e informalidade desobstruin

do, assim, possíveis receios e desconfianças . 

Apenas um dos jovens antes de responder, nos 

perguntou se "aquilo ia sair no jornal". Não 

sei se para o bem ou para o mal. 

Ousamos algumas inovações neste qu es tio-
• nário: desenhar a imagem da cidadania ; 

descrever o entendimento / sentimento 

causados por uma fotografia que retrata a 
.I 

favela do Pavão e o bairro de Copacabana . 

As demais perguntas tinham como objetivo 

a avaliação dos jovens sobre os tantos 

projetos sociais que ali funcionavam e sobre 

a nova política de segurança pública com a 

entrada do GPAE no morro.
6 

A proposta "se a cidadania fosse uma 

imagem, ela se ria ... " logo na abertura do 

questionário , suscitou espantos ("Como 

assim?"), receios ("não sei desenhar. .. "), mas 

ao cabo, a cidadania foi desenhada, dentre 

outras, em forma de bandeira do Brasil, de 

pessoas de mãos dadas em círcu lo , de 

conjunto de casas e de algumas paisagens. E 

ainda, mandaram recados, "não sujar a 

cidade"; "pobres e ricos , todos iguais "; 

"cidadania para todos". 

Grupos de discussão (focal groups) 

Realizamos ainda quatro grupos de discus

são com jovens participantes e dois com jo

vens que não participavam de projetos, com 

objetivo de apreender percepções e avaliar 

comparativamente os efeitos dos Projetos 

em seus participantes. 

4 Ver nesta publicação ar-

tigo de Daniela Almeida. 

5 Ver nesta publicação ar-

tigo de Jonas Henrique. 

6 Ver nesta publicação ar-

tigo de Regina Novaes. 



7 Ver nes[a publicação ar-

rigo de Marcelo Pinho. 
8 Ao mesmo [empoem que 

fazíamos a pesquisa, um grupo 
de alunos do A[elier Anuo

pologia e Imagem da UERJ 

fazia um film e documemário 
sobre a Família Te[ra. Ver nes[e 

mesmo número de Comuni

cações do !SER, resenha do 
vídeo fei[a por Emilio Do

mingos. 

Neste caso, diferente da aplicação dos 

questionários, optamos por fazer esses 

encontros nas dependências do Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais- IFCS/ UFRJ. Isso, 

se por um lado, proporcionou uma visita a 

um espaço social pouco acessível a esses/as 

jovens, por outro, permitiria uma maior li

berdade de expressão dos participantes já que 

uma das propostas do nosso focal group era 

incentivar a discussão de questões polémicas 

e, assim, quanto mais distante ou "neutro" o 

campo da "contenda", mais assegurado seria 

o direito a ser, a dizer, a sentir. 

Nosso roteiro cumpriu o objetivo citado ao 

propor questões como "principais problemas 

da comunidade e seu respectivo ranking", 

responsabilidade na resolução desses pro

blemas e, ainda, levantamento de institui

ções presentes na comunidade, seus pontos 

positivos e negativos. A cada opinião emitida, 

muitos senões, concordâncias e, nos momen

tos de relatos de experiências de vida, uma 

explosão de emoções - choros de dores an

tigas, alegrias das molecagens da infância já 

que quase todos se conheciam-. Foram quase 

20 horas de muito papo e sentimento. Ao final 

de cada encontro, uma festa. Lanches cole

tivos (o "famoso " joelho com refrigerante, 

chocolate, bolo, salgadinhos), presentes ofe

recidos aos jovens pela participação e, ainda, 

em alguns grupos, nos tornamos espectadores 

e ouvintes privilegiados de suas performances 

em dança, batuque, canto, capoeira. 

Para juntar os seis grupos de jovens, em 

horários e datas diferentes contamos com a 

colaboração do Waldecrei, que assim, 

tornou -se nosso recrutador, função também 

desempenhada por ele para o Programa 

Todos pela Paz. E vale uma palavra sobre a 

interferência do recrutador na escolha dos 

participantes desses grupos focais: por ser 

morador do Cantagalo, a maioria dos jovens 

escolhidos também o eram, assim, poucos 

foram os jovens do Pavão/ Pavãozinho. E 

também, por ser um jovem antenado em 

projetas sociais, juntar jovens participantes 

como ele, "é moleza", mas os que não 

participam, foi uma dificuldade: "aqui não 

tem ninguém que não participa de projeto". 

Ainda tentamos, para ouvir mais jovens do 

Pavão, acionar uma moradora do Pavão, mas 

que se recusou pelos dois motivos alegados: 

primeiro porque "lá no Pavão não tem mais 

nenhum projeto social, todos vieram para o 

Galo". E segundo, por conta do clima "extre

mamente tenso e vigilante" daquele "tempo 
7 

da política" , já que acabara de ocorrer um 

novo fato que desestabilizou os arranjos 

eleitorais acertados. Arregim·e.ntar jovens para 

pesquisa, então, poderia causar "descon

fianças" por parte das forças políticas da 

comunidade, ocasionando, é claro, problemas 

para ela. Ao se referir ·a esse momento , 

comparou-o ao "tempo da ditadura", quando 

as pessoas "sumiam porque faziam coisas que 

contrariavam as ordens superiores". 

Histórias de Vida 

Utilizamos ainda a técnica de "história de 

vida". Dois jovens chamaram a atenção: um 

jovem que hoje trabalha como assistente de 

um dos projetas e que começou sua trajetória 

como parte do "público alvo"; e outro, um 
8 

jovem líder da Família Terra , associação de 

jovens locais que faz atividades de lazer, 

cultura e ação social. O que encontramos de 

comum nestas duas biografias foram, por um 

lado, descrições densas sobre a vida adversa 

que esses jovens levam por conta da falta de 

condições materiais, direitos de cidadania, 

exposição à violência do tráfico e da polícia 

mas, por outro lado, também a confirmação 

de que há muitas outras histórias de vonta

de, indignação e solidariedade para contar 

sobre os jovens das favelas do Rio de Janeiro. 

Nota final 

Essas pessoas com as quais mantivemos um 

contato mais estreito - coordenadores/as, 

jovens, cidadãos e cidadãs do morro, mesmo 

·acostumadas a pesquisas, ("aqui já foram 

tantas!"), projetas sociais ("isso aqui já foi 
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até chamado de cemitério de projetos"), idas 

e vindas de programas governamentais ("a 

gente fica dependendo dos humores dos 

po líticos"), de emissoras de TV ("que agora, 

então, só mostram a parte limpa da favela"), 

ou até por causa disso tudo, estão convenci-

Tabela dos projetos sociais 

Nome Coordenadores/as Início 

entrevistados/ as 

levantando a lona 

(Afroreggae) 

Golfinhos 

da Guanabara 

Corte e Arte 

Rádio Panorama 

FM - 88,3 

Arte de Representar 

Dignidade 

Meninos do Boxe 

Oficina de Criação 

de Espetáculos 

Academia de 

Dança Styllo 

Favela Surf Clube 

Não morador 

Não morador 

Moradoras 

Moradores 

Não morador 

Moradora 

Não Moradora 

Moradores 

Moradores 

Meninos de Cantagalo Moradores 

Corpo em Movimento Moradores 

Dançando para 

Não Dançar 

Jovens pela Paz 

Não Moradora 

Não Moradora 

2000 

1994 

1995 

1997 

200 1 

1999 

1999 

1998 

1998 

2000 

1998 

1995 

200 1 

das da força qu e têm não só como eleitores, 

no "tempo da política" mas principalmente, 

como construtores da sua própria história: 

"se a gente não fi ze r, ninguém faz pela 

gente", vaticina uma jovem moradora do 

Galo. Sem queixumes. 

Atividades 

Principais 

Ini ciação nas 

Artes Circenses 

Oficinas de 

indum entária, 

de chape laria, 

orquestra 

de pe rcussão. 

Cursos: confecção 

de roupas 

e fantasias; 

trabalhar 

com a auto-estima 

Cu rsos de 

rádio difusão 

Iniciação teatral 

Ini ciação ao 

pugilismo 

Noções básicas 

de reatro 

Aulas de dança 

em diversos esti los 

Aulas de surfe e 

de construção 

de pranchas 

Au las de jiu -jtsu 

Aulas de capoeira 

Aulas de balé 

c lássico 

Cursos de 

profissionalização 

Parcerias9 

Cirq ue du Soleil; 

Comerciantes 

de Ipanema 

Projetes Sociais 

que funcionam 

no CIEP 

Centro de Assessoria 

a Movimentos 

Populares( CAMPO) 

e Campan ha da 

Cidadania 

Creche Pequena 

Obra do Presépio 

UERJ; Centro 

Cu ltural José 

Bonifácio 

Projetes sociais 

coord ena dos 

pelos moradores 

Casa das Artes de 

laranjeiras e 

Viva Rio 

Rádio co munitária 

Panorama FM 

Corpo em 

Movimento 

Casas Amoedo 

( Ipanema); 

Família Tetra 

Projetes soc iai s 

coorde nados pelos 

moradores 

BNDES; lufthan sa; 

Vídeo Filmes; FAPERJ 

Governamenta l 

9 Todos os Projetes Sociais 
mencionaram o CI EP João 

Goulart como parceiro. Além 

disso, os projetes coordenados 

por moradores/ as também 
citaram os our ros projeros 

com o mesmo víncu lo . 

FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

Fundação Ford 

e Petroquisa 

FASE-SAAP; 

Comunidade So lid ária; 

Secretaria 

Municipal das 

Cu lturas 

Fundo de 

Amparo ao 

Trabalhador - FAT 

Comunidade So lid ária 

Comun id ade Solidária 

e Fundação Ford 

Mensalidades dos 

a lunos da academia 

Nobre Arre 

Capacitação Solidária 

Recursos próprios 

Conserto de pranchas 

Recursos próprios 

e doações 

Recursos próprios 

BR ( Petrobras) 



Marcelo Pinho 
IFCS/ UFRJ, bolsism de Inicia

ção Cienrífica da FAPERJ sob 

a orientação d a Professora 

Regina Novaes. 

Extraído da En ciclopé

dia Leio Universal. 

2 O IBGE considera a po

pulação jovem como a perten

cenre a faixa etária dos IS aos 
24 anos. 

3 Sobre o assunto ver Abra

mo, H. (Cenas juvenis. S.P., Ed. 

Scritta, 1994); Novaes, R. OU

VENTUDE: Confl ito e Solida

riedade, Comunicações do !ser, 

N° 50, ano 17, 1998; 

Paes,J. (Culturas juvenis. Lisboa 

Imprensa Nacional , Casa da 

Moeda 1993) 

Os Jovens vão às Urnas: 
as Lógicas do Voto 
IV ar ~1 •• .a 

"Votar: exprimir a sua opinião ou manifestar o 

seu consentimento por meio de voto. 

Voto: sufrágio, manifestação da vontade ou da 

opinião de cada uma das pessoas que tomam parte 
I 

numa eleição. " 

Em outubro e novembro de 2002 , foram 

realizadas eleições para diversos cargos dos 

poderes executivo e legislativo do Brasil. 

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais 

de 115 milhões de eleitores escolheram o 

presidente da República, além de governa

dores, senadores, deputados federais e 

deputados estaduais. Destes, encontramos 

pouco mais de 24 milhões de eleitores 

potenciais na faixa etária dos 16 aos 24 anos, 

o que representa aproximadamente 20% do 

eleitorado brasileiro e que está dentro da 

chamada população jovem do Brasil
2 

para 

os principais institutos de pesquisa do país . 

Definir soc iolo gicamente a parcela da 

população que nomeamos "jovens" não é 

tarefa das mais fáceis. Seja através do padrão 

biológico-etário, seja pelas ações e valores 

de determinado grupo numa época, tais 

classificações não abrangem a multiplicida

de de grupos e representações configuradas 

pela categoria juventude .. Os jovens encon

tram-se inseridos em diversos grupos que 

com parti I ham trajetórias e exper iências 

comuns, mas que interagem e misturam-se 

formando uma malha complexa de relações 

de pertencimento e identidades. 

A "opinião pública" sobre a relação dos 

jovens brasileiros com a política, assim como 

as imagen s da juventude brasileira veicula

das pelos principais meios de comunicação, 

costumam estar divididas em dois eixos 

centrais. De um lado, os jovens são vistos 

como sujeitos apáticos, despolitizados , que 

cultivam o ócio, a falta de responsabilidade 

e de preocupações. A comparação que se faz 

num tom saudosista com uma parcela da 

juventude dos anos de 1960 e 1970, consi

derada politizada, que lutou contra a 

ditadura militar no Brasil , e que é, na 

maioria das vezes , apresentada como a 

totalidade da juventude da época, é recor

rente. Por outro lado, temos também uma 

visão de continuidade onde os jovens 

aparecem como os agentes transformadores 

da realidade, herdeiros políticos da geração 

anterior e futuros governantes do país. Esta 

última tendência percebe os jovens brasilei

ros dentro do contexto da época em que 

vivem e, por tsso , conseguem não só reco

nh ecer novas formas de organização e 
3 

mobilização políticas , como também 

buscam evitar generaliza5ões que não levem 

em conta as especificidades presentes entre 

diferentes segmentos juven is. 

No presente trabalho, a partir dos resultados 

de uma pesquisa realizada ent re jovens 

moradores do Cantagalo e Pavão-Pavão

zinho, vamos analisar suas percepções sobre 

política e voto apresentando o elenco de 

arg um entos utilizados para justificar 

escolhas de candidatos. 

Pohtica é .. 

Ao conversarmos com um grupo de jovens 

sobre política, e mais especificamente sobre 

as e leições 2002, perguntamos qual a 

primeira palavra que viria a cabeça ao falar 

em política. Em primeiro lugar tivemos 

como resposta o uso da palavra "roubo" 

como a mais recorrente; "m udança" e 

"corrupção" foram as segundas, seguidas por 

"m entalidade", "incompetência", "desones

tidade", "falsas promessas', 'mentiras", 

"enganação" e "necessidade". 

A corrupção aproxima a política, 
o trafico e a polícia 

Num outro momento, os jovens fizeram 

uma comparação entre política, o tráfico de 

drogas e a polícia. Em relação a polícia dis-
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seram que a corrupção era o ponto em co

mu m entre polícia e política. Segundo eles, 

mesmo que a lgumas pessoas tenham boas 

intenções ao entrar nestes dois ramos, a 

situação de corrupção já chegou a um nível 

tão alto que se torna inevitável corromper

se para permanecer na instituição. Compa

rando a política com o tráfico, os jovens 

disseram que a política também se constitui 

de uma máfia onde reinam os contrabandos. 

Podemos imaginar que esta perspectiva seja 

partilhada por outros grupos de jovens e por 

muitos outros segmentos de nossa socieda

de, o que reve la a desil usão de parcela da 

população com a política. 

lleic;:oes: um d1re1to " s.eu!'> muattJs 
s.igniticados 

No entanto, tal percepção negativa não se 

reverte em desvalorização das eleições. Nas 

eleições todos querem votar. 

Do ponto de vista do quadro partidário, os 

votos que os jov~ns disseram ter dado no 

primeiro turno das eleições apresenta uma 

grande mistura. Políticos de partidos 

diferentes e representantes de co ligações 

opostas foran:.Jreqüen teme n te postos na 

mesma seqüênc ia de votos dos jovens . 

Vejamos a lguns exemplos do voto, segundo 

relatos d os jovens: 

Presidente Governador Senador 1 

Jov/1 Lul a (PT) Rosinha (PSB ) Marce lo 
Crive la 
(PL) 

Jov/ 2 Serra (PSDB) Benedita (PT) Sérgio 
Cabral 
(PSDB) 

Falta de coe rência ideológica ? O u ta lvez 

fa lta d e info rmação sobre as co ligações 

feitas pelos pa rtidos? O que di ze r sob re 

um voto que sepa ra aliados e une inimigos 

políticos? Vejamos as explicações, influên

cias e os critérios de escolh as apresentados 

pelos jovens . 

Os jovens dizem fazer esco lhas entre políti

cos que acreditam ser "diferentes da maio

ria" (que- como vimos acima- está associada 

à corrupção e pode ser comparada com o 

tráfico e a polícia). 

Os critérios para escolha dos candidatos para 

o primeiro turno das eleições foram dividi

dos em dois grupos, de acordo com os cargos 

para os quais estes critérios foram atribuídos: 

As obras já feitas pelos candidatos apare

ceram de forma recorrente como argumen

to explicativo para os cargos de Presidente 

e Governador. Em obras feitas, os jovens 

incluíram desde estradas construídas até 

projetos sociais implementados na comu-
4 

nidade . Quando falaram em "história 

pessoal" do candidato escolhido, os jovens 

enfatizaram a origem daque la pessoa (pobre 

que sobe por merecimento ou nasceu rico 

mas se preocupa com os pobres ) e sua 

trajetória política, incluindo as causas de

fendidas durante este percurso. Em terceiro 

lugar, urna parcela dos entrevistados decla

ra que a sigla partidária também teve peso 

na hora da decisão: estes fizeram referência 

as causas defendidas pe lo partido (PT) em 

Senador 2 Deputado Deputado 
Federal Estadual 

Sérgio Jandira Diogo 
Cabral Fegha li Cu oco 
(PSDB) (PC do B) (PMDB) 

Não lembra Denise Al essandro 
Frossa rd Molon 
(PSDB) (PT) 

sua história. Enfim, n o co njunto, os vo tos 

d os jove n s entrevistad os para Pres idente, 

Governad or e Senad o r fo ra m d ec ididos a 

pa rtir d a combinação d es t es elem entos, 

4 Lembramos que Anrony 
Garotinho foi governador do 

RJ até pouco ames das eleições 
presidenciais de 2002. 



5 Palmeira, Moacir e Heré

d ia , Beacri z. " Po líci ca Ambí

gua". ln: Birman, Pacrícia; No

vaes, Regina e Crespo, Samira 

(Orgs.). O Mal à Brasileira. Ri o 

de Janeiro: Ed. UERJ , 1997. Ver 
cam bé m: Herédi a , Beacri z. 

"Po lícica, Família, Comunida

de". ln : Go ldm an , Má rcio e 

Palmeira, Moac ir (Orgs.). An
tropologia, Voto e Representação 
Política. Rio d e J an e iro: Ed. 

Comra Capa, 1996. E ainda: 

Palmeira, Moacir e Herédia, 

Beacri z. "Os Comícios e a Polí

ci ca de Facções". ln : Anuário 

Antropológico I 94. Rio de Janei
ro: Ed. Tempo Brasileiro, 1995. 

que em alguns casos, se combinaram em um 

mesmo voto e, em outros, apareceram como 

argumento isolado . 

O segundo turno das eleições confirmou a 

lógica anterior. Para os moradores do Estado 

do Rio de Janeiro, foi apenas para a escolha 

do Presidente da República, uma vez que a 

el e ição para o Governo do Es tado foi 

decidida em primeiro turno. Neste momen

to de duas candidaturas (Lula/ PT e Serra/ 

PSDB) , o apoio dado pelos candidatos 

derrotados no primeiro turno (Ciro/ PPS e 

Garotinho/ PSB) teve grande peso na hora 

do voto para o seg undo turno. Como 

justificativas para o voto no segundo turno, 

reapareceram os mesmos três elem entos , 

agora na seguinte ordem: história pessoal 

do candidato, o partido e as obras feitas. 

Já no qu e di z respeito aos candidatos aos 

cargos de Deputado Federal e Deputado 

Estadual , grande parte dos jovens precisou 

de um certo tempo para lembrar os nomes 

nos quai s tinham votado . Apó s terem 

lembrado, argum entaram di ze ndo que 

haviam votado "porque não tinha em quem 

votar", ou "porqu e ele veio na comunidade", 

ou ainda "porque era negro". As justificativas 

parecera m mais circunstancias, enfraque

cendo algumas idéias correntes de que o 

" tráfico" ou a Associação de Moradores teria 

o poder de unificar os votos em determinado 

território das favelas. 

Nota final 

Indagados sobre quem influencia a escolha 

do voto, em um primeiro momento, os 

jovens rendem a afirmar que não sofrem 

influ ência de " ninguém ". Contudo , no 

decorrer da conversa apresentaram pessoas 

(com quem) e locais (espaços de sociabili

dade) onde costumam discutir sobre a 

política. As redes de parentesco se destaca

ram. A famí lia e a casa, o pai e a mãe, foram 

as respostas mais recorrentes, tendo sido 

citados também o esposo e a ria, além dos 

debates na TV, os grupos de amizade , 

"pessoas mais antigas da comunidade", a 

Igreja e, por ú ltimo, a escola. Cada um 

mapeou quais eram os locais onde se sentiam 

à vontade para conversar sobre política. 

Estas respostas que indicam um conjunto de 

pessoas e lugares onde se costuma conversar 

sobre a política, relativi zam a famosa 

"apatia", muitas vezes atribuída aos jovens 

nos processos eleitorais em curso. 

Por outro lado, é interessante o fato dos jovens 

não terem citado os Projeto~ .. ~ociais levados 

a cabo pelo governo do Estado do Rio de 

Janeiro e o "movimento" (tráfico), no rol das 

pessoas e instituições que influenciam o voto. 

Certamente , esta ausência pode significar 

uma censura social a um tipo de influência 

considerada ilegítima por expressarem 

relações entre desiguais, de caráter vertical , 

de "poder paralelo". Isto porque- para além 

da corrida p e los cargos e m disputa -

durante as eleições, no "tempo da política", 

o que está em jogo é a reafirmação e reor

ganização de relações sociais dentro de uma 

comunidade, entendendo esta não apenas 

como um grupo de pessoas residentes de 

uma mesma localidade, mas como um 

espaço social onde as relações se dão entre 

iguais", de forma horizontal
5

. 

Entretanto, a diversidade dos votos decla

rados parece reforçar outra hipótese: os 

diferentes espaços de sociabilidade (a 

família , os grupos de Igreja católica ou 

evangélica, a Escola) também são atraves

sados pelas informações que chegam via 

"pessoas mais velhas da comunidade", via 

meios de comunicação, via Projetos Sociais 

ou propaganda partidária ou governamental. 

Assim, alarga-se o quadro de referência, e a 

decisão é feita a partir de combinações que 

até podem levar em conta a subordinação 

ao tráfico (por medo ou benefício) ou aos 

governos (por medo de perder tal Projeto 

ou benefício) , mas não se restringe a elas . 

Os votos dos jovens não são favas contadas, 
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do contrário como explicar que alguém possa 

ter votado em Serra do PSDB pelo que "fez 

pela Saúde" e Benedita do PT, "por ter vindo 

da favela"? Em Lula "por ser do PT, Partido 

do povo" e em Diogo Cuoco "por ser filho 

de Francisco Cuoco", ator da Globo? 

Enfim, se não podemos dizer que as justifi

cativas apresentadas correspondam a um 

modelo de voto ideológico e consciente 

podemos, ao menos, dizer que entre os jovens 

entrevistados não há "apatia" ou algo que 

possa ser simplesmente classificado como 

"voto de cabresto" por expressar subordina

ção clientelística aos poderes dos trafican

tes, dos governos ou de políticos presentes 

na área. Neste sentido, estas escolhas 

eleitorais (mesmo com suas combinações 

que fogem à lógica partidária ) podem ser 

consideradas exercícios de democracia. 
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Favela/ comunidade/ asfalto: 
desigualdades sociais e 
estratégias discursivas 
Jonas H nque d .. Olive1ra 

Dedico este artigo aos jovens e coordenadores dos 

projetas sociais que tivemos contato no ano de 

2001, ano de realização da pesquisa. Estes, a cada 

brincadeira, a cada sorriso, me fizeram refletir e 

me ajudaram a entender um pouco mais dos 

desafios do Rio de Janeiro e dos jovens de hoje. 

Em seu cotidiano, os jovens moradores do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo vivem a 

proximidade geográfica e distância social 

entre o morro em que vivem e os bairros de 

Copacabana e Ipan ema, dois dos mais 

valorizados da Zona Sul do Rio de janeiro. 

No contexto dos Projetas Sociais em que 

participam, buscando se livrar do estigma, 

é comum os jovens substituírem a palavra 

" favela" por "comunidade" No entanto, 

voltam a fa lar em " favela" quando se 

focalizam as relações com o "asfalto". 

Podemos dizer que tais nomeações revelam 

um campo de disputas semânticas marcado 

pela presença de múltiplas desigualdades 

sociais. As "estratégias discursivas" aí pro

duzidas, ora visam diluir fronteiras sociais 

como pontes de comunicação entre espaços 

geográficos contíguos e, ora visam denunciar 

desigualdades sociais que produzem distân

cias e fronteiras sociais. entre "vizinhos". 

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre 

tais nomeações para melhor perceber as 

percepções dos jovens moradores do Galo e 

do Pavão 
1 

sobre o espaço social em que vivem. 

Observando uma fotografia: 
percepções das desigualdades 

Por ocasião da pesquisa, visitamos Projetas 

Sociais dirigidos a jovens que funcionam no 

Brizolão- que é como os moradores chamam 

o CIEP João Gou lart -, e aplicamos um 

questionário. 

Neste questionário pedíamos comentários 

sobre a foto a seguir, de Kita Pedroza
2 

aqui 

reproduzida. Um de nossos jovens entrevis

tados, vendo a imagem de Copacabana, do 

Pavão e do Galo, escreveu: "Esta imagem me diz 

que o morro é um lugar tranqüilo para quem 

sabe viver. É um lugar que todos olham e pensam 

que só há tráfico. Há sim! Mas também tem 

pessoas de bem. Essa imagem diz o sofrimento." 

Morro do Pavão-Pavãozinho, vista de Copacabana 

"O que é saber viver no morro?" Saber viver 

no morro é saber respeitar as "regras" que se 

definem dentro de códigos sociais vigentes 

naquela favela ou comunidade que parecem 

ser diferentes dos códigos que imperam no 

asfalto . "Saber respeitar regras", é conhecer 

limites, riscos e as punições correspondentes 

e, também, segundo o jovem entrevistado, é 

conhecer o sofrimento. Neste contexto, a 

lógica da "cidade partida" se faz presente, o 

que sugere a existência de "dois mundos": o 

"mundo do asfalto" e o "mundo da favela". 

No entanto, a mesma foto também evoca a 

paisagem que aproxima Ipanema, Copaca

bana e a Lagoa Rodrigo de Freitas do Pavão

Pavãozinho e Canta galo é apresentada como . 
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algo muito positivo. Foi isto que escreveu 

um outro jovem: "Vendo esta foto> eu imagino 

uma paisagem maravilhosa> porque tem muitas 

comunidades que querem uma paisagem como a 

do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo". 

Neste contexto, a paisagem torna-se uma 

"moeda simbólica" que valoriza a continui

dade espacial, onde a "vista" e a "praia" 

ganham destaque. Observando a mesma 

foto, escreveu outro de nossos entrevistados: 

"Imagem que tem uma vista boa que dá para ver 

a praia> os fogos do reveillon> dá para ver a rua e 

é o maior lazer. Moramos de frente para a praia". 

O acesso à praia os coloca em situação de 

maior "proximidade" com os moradores do 

asfalto e, em certas circunstâncias, a 

continuidade espacial torna-se um recurso 

socialmente disponível que pode ser acio

nado para diminuir as distâncias sociais 

entre os moradores do asfalto e da favela. 

No entanto, a observação mais detalhada 

revela que o acesso à praia reflete e produz 

diferenças e desi&Ualdades. 

Por um lado, faz os jovens que moram no 

Pavão e no Galo se sentirem "superiores" 

a jovens moradores de outras favelas / co

munidades. Como escreveu um deles: "tem 

muitas comunidades que querem uma pai

sagem como a do Pavão-Pavãozinho e Canta

galo". Ou seja, o privilégio da "vista/praia" 

os coloca no topo de uma hierarquia de 

favelas/comunidades. 

Por outro lado, se olharmos para o mapa da 

utilização da praia, vemos que tal distinção 

que advém do "morar perto" não resiste a 

outros critérios de desigualdade social. Cu

nha (2002) já havia observado que para os 

que vêm de "fora", em especial dos "su

búrbios" cariocas," (. . .)o transporte estava con

dicionado à estabilidade do tempo> à dispo

nibilidade de ônibus e dinheiro e à necessidade de 

restringir-se a certos pedaços da praia. Tais limi

tações> antes de serem produzidas somente pelas 

polícias ou moradores/ comerciantes locais> eram 

orientadas por outras lógicas. Os critérios de es

colha e concentração de jovens banhistas - identi

ficados muitas vezes como "suburbanos"- em de

terminadas praias e pontos são imposições resul

tantes da possibilidade de contato com turmas> 

amigos e galeras de bairros "inimigos". Mas tam

bém> como não poderia deixar de ser> pela possi

bilidade de escolha livre de constrangimentos: 'é 

ali a praia de que eu.gosto". O que percebemos 

em nossa pesquisa é que não só os JOvens 

banhistas vindos do subúrbio têm a necessi

dade de se "restringir" a certos pedaços da 

praia. Também os jovens moradores do Pa

vão-Pavãozinho e Cantagalo se restringem 

por "vontade própria" a certos locais da praia. 

Voltando aos comentários de nossos entre

vistados sobre a fotografia que lh es apresen

tamos, temos a exp li citação de um outro atri

buto do "morar perto", como escreveu um 

deles: "Significa que nós que moramos nos mor

ros temos uma boa vista. E vivemos perto de tudo 

com a praia> as lojas, etc." Neste contexto, se 

enfatiza menos a excl usão do acesso ao con

sumo dos produtos dessas lojas e mais o aces

so imediato (possibilidade de ir e vir, sem 

depender do "transporte condicionado à estabi

lidade do tempo> à disponibilidade de ônibus e di

nheiro"> como observou acima> Olivia Cunha). 

Nesse momento o que está em jogo não é a 

questão do consumo, e sim, o fato de morar 

perto de um espaço socialmente valorizado. 

Sabemos que há consumidores com níveis 

de renda bem diferenciados tanto na 

"favela" quanto no "asfalto". Mas, de ma

neira geral, estarem próximos fisicamente 

do sofisticado comércio da Zona Sul torna 

evidentes níveis profundos de desigualda

des e eXclusão social qu e diferenciam os 

jovens do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e 

os jovens de Ipanema, Copacabana e Lagoa. 

Certamente, os jovens entrevistados vivem 

as contradições advindas do onipresente 

estímulo ao consumo. Afinal esta é uma 

das características da sociedade de consu

mo em que vivemos . Entretanto, é impor

tante perceber aqui, como o próprio sen-



timento de exclusão pode ser atenuado por 

mecanismos de negociações com a reali

dade que os circunda. 

Enfim, se a fotografia apresentada evocou o 

"sofrimento " de quem vive em "um lugar que 

todos olham e pensam que só há tráfico ", ela 

evocou também, a vista, o acesso à praia, 

estar perto das lojas, estar na Zona Sul. São 

dois lados da moeda que têm peso funda

mental nas percepções destes jovens sobre 

si e sobre os outros. Estas percepções que 

carregam consigo ambigüidades e con

tradições produzem também "estratégias 

discursivas". Nas entrevistas e grupos de 

discussão, identificamos algumas delas que 

ora visam "aproximação" favela/asfalto e ora 

visam denunciar as desigualdades sociais que 

existem entre esses dois espaços sociais . 

Comunidade: difet·entes usos 
de uma categot·ia 

Como já afirmei, em seu cotidiano, os jovens 

moradores das comunidades do Pavão

Pavãozinho e Cantagalo se utilizam das 

categorias "comunidade" e "favela" para 

definirem seu local de moradia. Essas 

categorias fazem parte do vocabulário dos 

jovens, sendo utilizadas em contextos 

diferenciados e específicos. As imagens da 

" favela" divulgadas pela mídia ajudam a 

construir e ampliar tais estigmas e, de um 

modo geral, iguala todas entre si, assim 

como todos os seus moradores, não levando 

em consideração suas especificidades e 

diferenças. Frente a esta realidade surgem 

estratégias de nomeação. Quando o jovem 

está no "as falto", ele tem uma maior 

possibilidade de ser identificado por outros 

como "morador da favela" . Objetivando não 

ser discriminado quando estão no asfalto, 

os jovens declaram ser da "comunidade" do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo ou simples

mente moradores de Copacabana ou Ipa

nema. Os jovens sabem que a favela é vista 

de uma forma depreciativa e preconceituosa, 

sendo seus moradores identificados dessa 

mesma forma. Nesse sentido, os jovens bus

cam meios para se livrar dos estigmas asso

ciados à "favela", como locus da violência, 

das drogas, da "bandidagem". 

Os jovens afirmam que a categoria "comu

nidade" possui uma carga menos negativa 

que a categoria "favela". Nesse sentido, a 

categoria "comunidade" encontrou um 

terreno fértil para sua utilização no "Galo" 

e no "Pavão", tornando-se uma palavra que 

identifica tanto o espaço físico e geográfico, 

o local de moradia, mas também aponta para 

a questão da sociabilidade positiva. Ou seja, 

distinguir "favela" de "comunidade" possui 

um efeito (des)estigmatizador. 

Um dos diretores da Rádio Comunitária Pa

norama FM, respondeu assim a uma pergunta 

sobre as motivações e objetivos centrais de seu 

trabalho: "o objetivo da rádio é integrar, não só a 

comunidade, mas atingir a comunidade carente, a 

que se diz carente, e também, com o pessoal do asfalto 

por ser uma rádio que se estende por toda a Zona Sul 

fazendo a integração entre o asfalto e a comunidade". 

Temos aí outras diferenciações entre comuni

dade, comunidade carente e comunidade que se diz 

carente. Estas variações podem ser acionadas 

em situações diversas de busca de integração 

(Zona Sul que pode ouvir a mesma rádio) ou de 

busca de benefícios em uma situação que se 

evidenciem "carentes" e "não carentes". 

No entanto, mesmo evitando a palavra 

favela, as dificuldades da "integração" 

persistem. Elas também se evidenciam em 

Projetos para jovens, como disse um dos 

coordenadores do projeto Favela SurfClub: 

"Aqui em cima é um mundo, lá embaixo é outro". 

O coordenador do projeto Golfinhos da 

Guanabara ao falar da relação favela/ asfalto 

se mostra mais otimista: " ( .. . ) hoje, o 

'Golfinhos' já se mistura com o asfalto". 

Todavia a palavra "comunidade" também é 

utilizada de uma maneira mais específica. 

Isto é, circunscrevendo a idéia de "organiza

ção comunitária". Neste contexto destacam-
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se as "autoridades" locais, que podem falar 

em nome da "comunidade". 

"Ser comunidade" indica a atitude dos qu e 

trabalham pela comunidad e e não simples

m ente as pess oas que n ela vivem . Nesse 

senti do a "comunidade" a pa rece ass im , as

sociada às pessoas qu e d ispu tam a rep re

sen tação da "com un idade". Lembrando qu e 

"a noção de comunidade pode sugerir sign ifi

cados diferentes, dependendo do momento his

tórico, do espaço social ou contexto polt"tico 

institucional a partir de onde, quando e como 

é usada", Rocha (2000) afirma que ao utili 

zarem a palavra "comunidade", as pessoas 

se inserem em disputas locais ("comunitá

rias") específicas. 

Por outro lado, o "tempo da política" pode 

ser visto como um elemento de fragmenta

ção da "comunidade"' (Heredia 1996). Para 

coordenadora do projeto Cone e Arre:"( ... ) o 

grande entrave das comuntdades é a polúica. 

Quando chega a época da eletçdo,jica aquele bando 

de liderança, porqu; tem um bando de liderança 

que fica puxando para o fulano, outros para o 

Clclano, ai o trabalho fica enfraquecido. A 

comunidade fica fraca. Divtde a jàrça interna da 

comunidade. Istp__ é que divide a força interna da 

comunidade. Porque nem todo o mundo tem a 

mesma consciênCia. 

Através das inte rpretações de u ma fotogra

fia, vimos su rgir dois sentimen tos opostos: 

a) o sof rimen to causado pela de limitação 

geográ fi ca da fave la onde é p rec iso "sabe r 

viver" com traficantes e policiais e b) a alegria 

qu e a paisagem ("vista e praia") e comércio 

proporcionam aos jovens entrevistados por 

es ta rem na "Zona Sul". 

No caso dos jovens dos Projetos Sociais a 

"integração" asfalto e favela torna-se um 

objetivo que visa diminuir tanto combater 

o poder do tráfico, a vio lência policial quan-

to combater o preconceito e aumentar aces

sos e a comunicação entre "vi zinhos". Nas 

entrevistas feitas , vimos que jovens partici

pantes e seus coordenadores pro põem , ao 

mesmo tempo, diminuição da diferença e 

produção de igualdad e. 

Para tan t o, fa lam em "comu ni dad e" mas 

tam bém usam a p_alavra "favela". Q uando e 

como? Tan to jovens quanto os coordena

dores dos Projetos usam o b in õm io Fave la/ 

Asfalto para denu nciar d iscrim inação social 

e acessos desiguais. Ao fa lar da fal ta de 

escolas, esgoto, hospitais, segurança pública 

fala-se da fave la. Assim, a categoria favela, 

para além de características topográficas, 

aponta para relações com a sociedade e o 

Estado. Nestas circunstâncias, a favela se 

opõe ao asfalto e seu uso - por parte dos 

jovens entrevistados- denuncia as carências 

desses locais quando comparados com a 

"realidade do asfalto". 

Contudo, durante um grupo de discussao 

que realizamos, tivemos a surpresa de ver 

uma JOVem de Projeto Social afirmar po

sitivamente seu pertencimento à favela. 

Acionando a "história da palavra favela", 

afirmou que aprendeu no Projeto Jovens 

pela Paz ter orgulho em "ser da favela". 

"( ... )a gente no nosso curso aprendeu qual é 

o significado da palavra favela; é uma planta 

medicinal, caracteristica do Nordeste, trazida 

para cá pelos nordestinos que vieram traba

lhar no aterro do Castelo, e foi plantada em 

cima das montanhas, dos morros, foi a 

primeir·a planta que se espalhou por at". Era 

guerra e ai precisava de alguma erva medici

nal, não tinha médico, não tinha nada, e at· 

eles usavam esta en>a que era a fave la . Ela 

criou assim num barranco, onde jà i se difun

dindo e que deu a origem a f a vela. Então, na 

ve rda d e, fave la não é um nom e f eio. N o 

Castelo, o co rti ço f oi d errubado , entã o o 

pessoal que fo i tirado do cortiço, que agora é 

o Castelo, como é chamado, foi pro alto do 

morro morar lá, agora é chamado de Morro 

da Providência, e lá não tinha dono, ninguém 



perturbava, então ficou conhecido como fa

vela, então o pessoal que morava embaixo fa

lava assim: i h, o pessoal lá da fave la". 

Enfim, os usos das palavras "com un idade" e 

"fave la" refletem desigualdades sociais e 

disputas do poder de nomear, de atribuir sig

nificados, de combater pré-conceitos, deres

significar. Hoje, através das categorias "fa

ve la" e "comun id ade", certas vivências são 

acionadas, sentimentos despertados, re

presentações evocadas. Seus usos futuro de

penderão não só da melhoria do equipa

mento urbano da cidade, como também, dos 

acessos que os jovens brasi leiros possam ter 

à escola e ao trabalho. É isto que poderá fa

zer dos Projetas do Brizolão, definitivamen

te, espaços de aprendizado, cu ltura e lazer 

dos jovens e não mais de Projetas para jo

vens "em situação de risco". 
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juventude, Projetos Sociais 
e Cidadania: representações 
e reinvenções contemporâneas 
Daniela Almeida 

Desde a primeira vez que subimos o morro 

do complexo do Cantagalo, buscávamos 

saber o que pensavam os jovens ligados a 

projetos sociais daquela área. Para conhecer 

suas representações e práticas, começamos 

a desenvolver o nosso trabalho fazendo um 

levantamento dos projetos que trabalhavam 

com jovens lá existentes: quais eram, as 

atividades desenvolvidas e seus objetivos. 

E, ao descrever as características do próprio 

espaço físico onde acontecem os projetos 

sociais chegamos à palavra "cidadania", já 

que este substantivo aparece em algumas 

placas e cartazes no locaL Posteriormente, 

após os primeiros contatos com alguns 

coordenadores desses projetos sociais , 

percebemos também que eles usavam 

constantemente a palavra cidadania para 

falar sobre os seus respectivos trabalhos. 

Restava agora s! ber: como os jovens do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, que são os 

principais alvos desses projetos, concebem 

o que seja "cidadania"? Até que ponto a 

participação 11~sses projetos homogeneízam 

(ou não) suas representações? 

O tema da cidadania é constantemente 

discutido na sociedade brasileira sobre

tudo, nos aspectos dos direitos e da parti

cipação de diferentes segmentos sociais. 

No entanto, ao se relacionar juventude e 

cidadania é muito comum relacioná-los 

com temas como drogas, delinqüência, 

violência, gravidez precoce, ou seja, temas 

que relacionam os jovens de forma negativa 

ejo u problemática, e nunca como sujeitos 

capazes de refletir sobre algumas questões 

e até mesmo elaborar algo. Desta forma, os 

jovens são colocados, na maioria das vezes, 

como sujeitos passivos de todas as ações 

voltadas para eles e, raramente, como 

enunciadores e/ ou elaboradores de suas 

próprias necessidades. Como diz Helena 

Abramo (1997): " ... os jovens só estão relacio

nados ao tema da cidadania enquanto privação 

e mote de denúncia ". 

O objetivo deste trabalho é compreender as 

percepções sobre 'cidadan ia' dos jovens que 

participam de Projetos Sociais no Pavão

Pavãozinho e Cantagalo, enfatizando seus 

sentidos e (re) apropriações naquele con

texto social . 

A qu•!stão da cidadania 
no espaço físico 
(CIEF' João Goulart- Cantagalo) 

No hall dos elevadores do primeiro andar, 

que é por onde se tem acesso aos projetos 

sociais existentes nesse local , existe uma 

placa do Centro Comunitário de Defesa da 

Cidadania, o CCDC, que é um programa do 

governo do Estado do Rio de janeiro voltado 

para comunidades de "baixa renda" e que está 

vinculado à Secretaria de Ação SociaL Apesar 

de um nome tão sugestivo, "Defesa da 

Cidadania", aos moradores do Pavão-Pavão

zinho e Cantagalo, inicialmente, o Programa 

oferecia somente os se rviços de fornecimen

to de carteiras de identidade e certidões de 

nascimento. Mais tarde passou a oferecer 

cursos de qualificação profissional em 

informática (apoiado pela Fundação de 

Amparo à Escola Técnica - FAETEC) . 

Além do CCDC, outros cursos e projetos 

também anunciavam a cidadania através de 

pequenos cartazes, espalhados pelo prédio 

ou no elevador que também tem suas 

paredes utilizadas como quadro de avisos. 

Mais tarde, em abril de 2002, diversas placas 

foram espalhadas pelo Governo do Estado e 

tinham suas ações sob o slogan: "CIDADA

NIA - você tem direito." 

Rumo à cidadania: visão dos 
coordenadores de Projetos Sociais 

Logo ao iniciarmos as primeiras conversas 

com os coordenadores dos projetos sociais, 

Daniela Almeida 
IFCS/UFRJ. Bolsista de Inicia

ção Científica da FAPERJ, sob 
a orientação da Professora Re

gina Novaes. 



vimos que a palavra cidadania também fazia 

parte de seus discursos profissionais. 

Por exemplo, em um dos projetos desenvol

vido por uma organização não-governamental 

que tem suas atividades centrais voltadas 

para o carnaval carioca, entrevistamos seu 

coordenador. Na entrevista, após enfatizar 

como fundamental o 'caráter cultural' de seu 

trabalho, pois o "samba, tanto na música 

quanto na dança, está relacionado à raça 

negra que compõe o povo e a cultura brasi

leira", afirmou que o que se faz no seu projeto 

é uma forma de "cidadania". Disse ele: "o 

carnaval é um grande ato de cidadania do 

hemisfério sul. Não é aquilo que está nos 

livros, mas é aquilo que está na mente, no 

coração, está no pé deles quando dançam, que 

está na voz, no canto, e isto é cidadania( ... ). É 

uma área de um outro racional que é o 

racional da intuição, da se nsibilidade, da 

emoção, do prazer ( ... ) é uma forma de ci

dadania através da cultura, onde a cultura é 

muito mais forte do que a educação." 

Um segundo coordenador de projeto, também 

ligado a uma organização não-governamental, 

utilizou outro argumento ao falar sobre 

cidadania, relacionando-a com a "ajuda de cus

to" dada aos jovens que participam do projeto 

coordenado por ele. Se observarmos atenta

mente, sua fala relaciona "cidadania'' com acesso 

ao "consumo". Diz ele: "( . ._.)a idéia é que estes 

50 Reais sejam livres. É uma questão de cida

dania. A idéia é que eles façam com estes 50 

Reais o que quiserem. Normalmente eles gas

tam em bobagem, o brinco tal e o tênia tal, mas 

é o direito que eles têm de exercer a cidadania". 

Uma terceira coordenadora de um projeto 

governamental relaciona "cidadania" e 

"conscientização", a partir de discussões de 

experiências dos próprios jovens. Segundo 

ela," ... na questão cidadania, ( ... ) esse espaço, 

eu também acho que é uma atividade 

importante porque é um espaço onde eles 

colocam todos os conflitos familiares, o 

problema das drogas, então é uma aula de 

'cidadania' dentro do curso que está dedica

da a este terreno aí de debate que eles pró

prios levantam." E exemplifica: "um jovem 

relatou ter amigos ou parentes presos e, a 

partir daí, o debate começou. Ao se pergun

tarem porque esse indivíduo foi preso, eles 

mesmos responderam que, supostamente, 

teria violado regras que podem ser chamadas 

de deveres . E isso não está relacionado à 

cidadania?" . Neste caso, a relação entre 

cidadania e juventude é feita através de 

problemas ligados à criminalidade. 

Os jovens e suas representações de 
cidadania 

Cidadania: imagens e P!llavras 

Já que estávamos trabalhando com o imagi

nário/ percepções, no questionário aplicado 

entre o jovens que participam dos Projetos 

Sociais, em uma das perguntas, pedimos que 

os jovens desenhassem algo que represen

tasse cidadania e, em outra, que eles escre

vessem a primeira palavra que v1esse a 

cabeça ao se falar em cidadania. 

Tivemos uma certa resistência por parte de 

alguns jovens para desenhar o que seria 

cidadania, onde eles diziam: "Como assim?" 

Demonstraram certa insegurança com o 

desenho. Surgiu, então, a proposta que 

desenhassem e escrevessem o que quisessem. 

• entre os que desenharam e escreveram, 

( 45%), predominaram desenhos que repre

sentavam a favela e os bairros circundantes 

(Asfalto/Favela) e as legendas diziam : 

Morro; Cidade; Desigualdade Social. 

• entre os que só desenharam (34%), as 

imagens expressavam: Asfalto/Favela; 

Favela; Bandeira do Brasil; Pessoas unidas. 

• entre os que só escreveram ( 15%) predo

minaram as seguintes palavras: respeito; 

humildade; igualdade; disciplina; escola 

para todos, ricos e pobres; uma cidade; uma 

imagem de paz sem violência e colorida de 

várias cores; união; recolher o lixo do 

caminho e ajudar os ve lhos. 
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Com relação a segunda questão, apesar de 

ter sido pedido apenas uma palavra que viesse 

a cabeça quando se fala em cidadania, muitos 

escreveram frases inteiras,enquanto alguns 

jovens responderam com a palavra "nada" 

(3%). As respostas foram classificadas e 

agrupadas em diferentes dimensões: valores 

e sentimentos; direitos e deveres; partici

pação comunitária; e palavras diversas, 

agrupadas em outros (24%). O quadro a 

seguir fornece alguns exemplos de palavras 

dadas e suas respectivas recorrências . 

Se pudéssemos transformar estas informa

ções colhidas através de perguntas abertas 

em percentagens, poderíamos dizer que as 

palavras e imagens referentes a Valores e Sen

timentos somam 43% das respostas, seguidos 

por 36% referentes a Direitos/ Deveres e 21% 

referentes a participação comunitária. 

Valores e 

Sentimentos 

Respeito ( 16) 

Direitos/Deveres 

Referência às palavras 

direitos e deveres (06) 

Paz(06) Educação(02) 

Alegria (03) Igualdade (02) 

Amizade (03) Lazer (01) 

Felicidade (01) Trabalho (01) 

Solidariedade (01) Informação (01) 

Honestidade (01) 

Cabe ressaltar aqui a importância da palavra 

"respeito". Na maioria das vezes, surgiu como 

reivindicação. Neste contexto, "respeito" 

aponta para dois eixos: um horizontal (entre 

iguais) - o respeito necessário para viabili

zar a comunidade -; e outro vertical (hierár

quico),- o respeito que seria esperado dos 

poderes públicos - . 

Por outro lado, é interessante notar que as 

respostas classificadas na dimensão Direitos/ 

Deveres estão relacionadas diretamente à 

infra-estrutura urbana: o que é desde muito 

tempo o foco de reivindicações dos mora

dores de favelas . 

As respostas dadas no questionário mostram 

portanto, percepções de cidadania bastante 

ligadas ao local. de moradia, o qu e de certa 

forma pode refletir o peso dos projetas so

ciais em relação a outras agências so

cializadoras como escola e associações civis . 

(,1dadd.llia: argu c;, t: pl~rccp~oe-. 

No decorrer da pesquisa, fizemos diversos 

grupos de discussão (focal groups) com jovens 

que participam dos projetas sociais. Para 

efeitos de análise comparativa, fizemos também 

Participação Outros 

comunitária 

Características Características 

urbanas: da sociedade: 

União (OS) Cidade (01) Desigualdade 

social (01) 

Comunidade Apartamento (01) 

unida (01) 

Colaboração Asfalto (01) 

e ajuda (01) 

Comunidade Alguns prédios (01) 

que luta para 

melhorar (01) 

grupos com jovens que não participam dos 

projetas sociais, mas que também são morado

res das comunidades analisadas. 

Há pontos comuns entre os jovens que 

participam e os que não participam dos 

projetos sociais. Ambos apontam a falta de 

moradia e o saneamento básico como 

Outros: 

Higiene (02) 

Cantagalo (02) 

Maneira de viver (01) 

Conjunto de pessoas (01) 

Natureza (01) 

Cidadão (01) 



problemas da comunidade. Mas os jovens 

que não participam dos projetas apresenta

ram o problema da moradia como o prin

cipal, enquanto os jovens que participam dos 

projetas so~iais colocaram este problema 

como o terceiro mais grave, perdendo 

somente para a violência que ficou como o 

principal, seguido pelo saneamento básico. 

Entretanto, a diferença entre os jovens dos 

projetas sociais e os outros não se restringe 

somente à hierarquia dos problemas, mas 

também às palavras utilizadas para discutir 

problemas e apontar possíveis soluções. Os 

jovens que participam dos projetas sociais 

utilizaram a expressão "projeto social" ao 

falarem das iniciativas desenvolvidas e/ou 

que poderiam ainda ser desenvolvidas no 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Ao contrá

rio, os jovens que não participam de projetas 

sociais utilizaram "assistência social". A 

diferença de vocabulário expressa diferenças 

na experiência social destes jovens. 

Quando perguntado aos jovens que partici

pam dos projetas sociais se havia diferença 

entre o jovem que participa de projetas 

sociais e o que não participa, os jovens que 

participam enfatizaram que sim porque nos 

" projetas sociais" se aprende (entre outras 

coisas) a se ter cidadania. 

Apesar da questão da cidadania ter surgido 

em várias passagens do discurso dos jovens, os 

que participam dos projetas sociais a defini

ram com mais facilidade através das palavras 

e expressões como amor, ajudar o próximo, 

respeito, orgulho, aprendizado, educação, 

direito, união, lazer, esperança e criatividade, 

enquanto os jovens que não participavam dos 

projetas sociais a definiram como construção, 

organização, trabalho e igualdade. 

O que estamos afirmando é que- no que diz 

respeito às concepções de cidadania - a 

participação nos Projetas faz diferença. As 

afirmações dos jovens dos Projetas poderiam 

ser classificadas em termos de maior ênfase 

na experiência/interesse individual ou maior e 
ênfase na experiência/ interesse coletivo. 

Vejamos alguns momentos de discussão. 

Momento 1 

Pesquisador: O que é cidadania para você? 

jovem: Cidadania são direitos e deveres 

Pesquisador: O que seriam estes direitos e 

deveres? 

jovem: O direito é você ter educação, saúde, 

essas coisas básicas que todo mundo diz, e 

o dever é servir a pátria para o que precisar. 

Outro jovem: Na verdade ~ . .0 direito geral. 

Igualdade para todo mundo . 

Momento 2 

Pesquisador: O que seria ~idadania na favela? 

jovem: Mais respeito 

Pesquisador: Dê um exemplo de um dia ter 

sido desrespeitado como cidadão. 

jovem: Em forma de endereço, às vezes você 

tá procurando um trabalho ( ... ) e eles te 

descartam logo ( ... ), isso pra mim é um 

desrespeito ao cidadão. 

Momento 3 

jovem: Eu votei no Garotinho porque ele 

ajudou a muitas comunidades carentes. 

Outro jovem: Quer dizer que você votou por 

interesse? 

jovem: Não ... mas ... (constrangimento). 

Momento 4 

jovem: Você aprende muito com projeto social. 

A ter educação, aprende a ter cidadania. 

Outro jovem: Mas muitos jovens vão só atrás 

do cheque lanche. 

Ou seja, ao falar de cidadania os jovens tanto 

falam das definições mais formais quanto a 

adaptam a sua experiência e interesses 

cotidianos. Neste sentido, podemos afirmar 

que freqüentar os Projetas Sociais é ter acesso 

a um vocabulário que interfere na expressão 

destes jovens (momentos 1 e 2). Ao mesmo 

tempo, não estamos dizendo que o jovem que 

freqüenta o projeto torna-se o "cidadão 

consciente" idealizado pelos coordenadores. 
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Várias ambivalências continuam existindo, 

mas a vivência nos Projetos introduz uma 

censura sobre o que deveria (ou não) ser dito 

ou feito em nome da cidadania. 

Para Concluir: a cidadania 
e os desafios de hoje 

Falar de cidadania neste início de século 

XXI se coloca como um desafio diante de 

fenômenos e processos que vêm ocorrendo 

na configuração sócio-económica mundial 

com um quadro de crescente desemprego, 

violência, exclusão social, que atingem uma 

grande parcela de populações, sobretudo, 

grande parcela da juventude que vem 

recebendo esta herança cumulativa e cada 

vez ma1s onerosa. 

Hoje, como colocou Qui roga (2002), a idéia 

cidadania é quase sempre desafiada. O 

processo de globalização da economia, que 

ao mesmo tempo em que pode trazer uma 

perspectiva de bem-estar através de um 

processo de ampliação do consumo, em 

contrapartida, se choca com altos níveis de 

instabilidade social, económica e cultural. 

A relação da cidadania com o consumo pode 

vir ganhando cada vez mais expressão, tendo 

em vista que o consumo vem se tornando 

cada vez mais um requisito de inserção 

social, ou seja, fazer parte da sociedade hoje 

é poder consumir também. Como afirmou 

Leite (1997) : "o mercado global se sobrepõe 

ao mercado nacional favorecendo e estimu

lando nos segmentos incorporados à nova 

soc iedade de consumo de massas a identid a

de de consumidor por sobre a identidade de 

cidadão e/ ou de trabalhador". 

Na busca de "atualização " do conceito , 

poderíamos pensar também a relação status/ 

identidade e cidadania utilizando uma 

abordagem cultural , que deve ser tomada 

como um ingrediente fundamental, para 

além do status de cidadão que seria ter 

direitos e deveres garantidos legitimamente. 

(Carvalho, 1995) 

Por fim, quanto à "participação comu

nitária local" (como parte do que os jovens 

entrevistados concebem como cidadania), 

é um dado novo se tomarmos como base de 

análise os elementos presentes nos debates 

teóricos e nos dispositivos legais (Consti

tuição de 1988) que não faz nenhuma 

menção direta d~sse aspecto . Talvez, de 

alguma forma, e~sa perspectiva possa ter 

alguma relação com a concepção onde a 

coletividade é destacada e articu lada a uma 

noção de espaço público . Porém, devemos 

atentar que nas respostas dadas pelos 

jovens, essa articulação entre espaço público 

e coletividade se dá no âmbito da própria 

comunidade, e não no âmbito mais geral , 

como na noção qu e fundamentou modelos 

de ação dos Estados Modernos. 

Diante desse quadro, a questão da cidadania 

se coloca no centro de diversas discussões e 

parece se encontrar num processo de amplia

ção e reestruturação de interesses entre in

divíduo e sociedade, comunidade e perten

cimento, mediante disputa entre diversos ato

res sociais, inclusive os jovens. Neste contex

to atual, a cidadania não parece ser vista so

mente através de elementos puramente polí

ticos (direitos e deveres), mas através de ele

mentos culturais, o que tornaria um ponto de 

reconhecimento entre os indivíduos, e daí um 

elo de so lidariedade e fator de inclusão, que é 

inerente às reivindicações de cidadania. 
Projeto Criança Esperança, 
Pavão- Pavãozinho-Cantagalo 
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Assim, os coordenadores e os jovens dos Pro

jetas- ao falar de consumo, cultura, direitos 

e deveres - acionam ora um modelo de re

flexão clássico, ora fazem um exercício prá

tico de alargar o conceito de cidadania. Ou 

seja, por um lado, esses projetas favorecem 

a grande circulação da idéia de cidadania, 

através de um processo de ampliação do 

conceito, mesclando vários elementos, des

de do conceitual j legal até os de inter

pretações individuais; por .outro, relaciona 

participação comunitária local, chegando a 

introduzir novas percepÇões (como a asso

ciação da palavra cidadania a sentimentos 

como amor). Essa nova elaboração constitui

se, então, conforme os elementos envolvidos, 

como uma reinvenção criativa ou bricola

gem, como costumam falar os antropólogos. 

No entanto, do meu ponto de vista, sem 

negar a importância dos projetos sociais, é 

preciso que eles alcancem mais autonomia, 

e sejam apresentados no espaço público 

como parte dos "direitos", possibilitando que 

estes jovens ampliem, conseqüentemente, 

suas participações na sociedade brasileira 

para além da favela. 
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Pedagogia da esperan5a 
Jairo Coutinho 

"O Espaço é um orgulho para mim porque posso oferecer 

para meus filhos o que eu não tive na infância. O Espaço é 

bom, não apenas para as crianças, é para as mães também. 

A comunidade está super feliz porque as crianças não ficam 

mais nas ruas.". "Estou no Espaço Criança Esperança para 

ter um fiituro melhor. O fiituro para mim já chegou. O fiituro 

é o Espaço Criança Esperança. " 

Estes dois depoimentos , de uma mãe e de uma 

criança de 1 O anos, sintetizam bem o que ocorre 

hoje nas comunidades do Cantagalo, Pavão/ 

Pavãozinho . 

Trata-se do Espaço Criança Esperança . Uma 

iniciativa do Criança Esperança, projeto da Rede 

Globo de Televisão apoiado pelo UNICEF, 

gerenciado pelo Viva Rio, funcionando em 

instalações físicas cedidas pelo Governo do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Em pelo menos um em cada dois dos 3.000 

domicílios das comunidades, há alguém freqüen

tando as atividades do projeto. São 86 turmas, 

em atividades esportivas como futebol, futsal, 

basquetebol, voleibol e natação, em atividades 

artísticas como teatro e dança , destinadas a 

crianças e jovens de 4 a 18 anos. Uma biblioteca 

com 32 computadores interligados à Internet com 

atendimento de•6.000 usuários/ mês. Um clube 

de mães com mais de 300 mães, que garante corte 

e costura, reforço escolar, ginástica e hidra

ginástica. Um torneio de futsal para adu ltos que 

tem a participação de 50 times da comunidade 

que empolgà-às noites de quartas e sextas-feiras 

bem como os finais de semana. 

Mais que os números, a percepção de uma diretora 

de escola que nos comunica ace ntuada melhoria 

do rendimento escolar a partir do momento em 

que alunos seus começaram a freqüentar o 

Espaço, e sobretudo o que expressam mães e 

crianças ajudam a compreender o que ocorre. 

Um conjunto de atitudes, uma metodologia, quiçá 

uma pedagogia é responsável por este sucesso em 

tão pouco tempo, menos de seis meses de 

implantação. 

Não nos seduzimos pela escolha fácil de práticas 

que nos levem à promoção dos "melh ores" , do 

paradigma do sucesso. Jogadores de sucesso , 

artistas reconhecidos são ídolos, referências, mas 

seria profundamente enganoso apresentar como 

ideal para as crianças e jovens esta possibilidade 

para todos. Elitizaria, no s faria reféns desta 

demonstração, marg inalizaria os demais , 

frustaria, deseducaria. Todos, necessariamente 

todos , tais como são, com suas habilidades e 

dificu ld ades são envolvidos e tem seu momento 

de orgulho de promoção da auto estima. 

Recusamos também a pedagogia da comisera

ção . Comover-se pela tragédia, pelas dificuldades 

do outro, desenvolver sentimentos de solidarieda

de é condição da existência humana. Entretanto, 

tratá-lo a partir desta visão , glamourizar sua 

condição marginaliza da mesma forma, e, pior, 

torna-os e a nós refém de seu próprio drama. 

Ergue um muro intransponível, as pessoas não 

são pobres coitadas: Reconhecer a dificuldade, 

garantir que mesmo na dificuldade haja a 

participação, o exercício de oportunidades, buscar 

meios em conjunto para sua superação, dignifica. 

Sair do gueto, vivenciar o outro lado da cidade 

partida, experimentar as oportunidades da 

sociedade é fundamental. As saídas freqüentes 

aos teatros, ao Parque da Mônica, espaços como 

a Sociedade Hípica, e outros, permitem pouco a 

pouco romper o sentimento de segregação. 

Atividades aparentemente simples, corriqueiras, 

mas de alto valor simbólico para cada um . Que 

pode ser muito bem avaliado por uma pergunta 

feita por uma criança, referindo-se à tela do 

cinema: que pano branco é aquele? 

Talvez um pequeno gesto ajude a compreensão da 

diferença que estamos propondo. No momento da 

inscrição é feita uma pergunta ao final da entrevista 

: a senhora autoriza seu filho a vo ltar para casa 

sozinho após as au las? Designe quem pode buscá

lo. Uma pergunta natural para qualquer mãe, de 

classe média ou a lta, que matricula seu filho numa 

escola particular. Mas surpreende e gera um senti

mento de cidadania , dado que para aquelas mães, 

sempre lhes foi privado este direito . 

O projeto impacta a comunidade, as freqüentes 

presenças de artistas , jogadores, personalidades, 

ídolos, a participação em programas de televisão, 

mesmo em flashes jornalísticos co nstróem um 

sentime nto de orgulho essencia l para a vida 

comunitária . 

E evidente que o projeto não reso lve todas as 

carências sociais, e não nos propomos a isto. É 

tarefa para uma aliança profunda entre poder 

público e sociedade. Apenas fazemos nossa parte . 

Com a pedagogia da esperança pretendemos 

contribuir para que todos saibam e entendam 

que podem e devem buscar suas oportunidades, 

como é um direito de todos na sociedade. 

E, ao fim e ao cabo, se o resultado for garantir 

que as crianças tenham direito à infância, e os 

jovens te nham desenvolvido o orgulho de si 

mesmos e a auto estima, podemos como todos 

que colaboram para o projeto, nos orgu lharmos 

de estar contribuindo para o resgate do so nho e 

da esperança. 

jairo Coutinho 
Coordenador do Espaço Crian

ça Esperança do Ca ntagalo , 
Pavão e Pavãozinho 
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Parte IV 
GPAE: uma esperiência de polícia comunitária 

Polícia sozinha 
não produz Segurança 
En-revi ta con Ruber 1 César Fer-rtandcs 

por Regina Novaes 

Como o Viva Rio participou da concepção do 

GPAE? 

O Viva Rio era membro de uma rede inter

nacional chamada Paz para a Cidade que 

envolvia, na origem, sete ONGs, cada uma 

num continente. Era uma rede sobre situa

ções de violência e onde havia iniciativas 

interessantes de tentar lidar com a violência 

de uma forma não violenta. Era uma rede 

coordenada pelo Conselho Mundial de 

Igrejas. Uma parte da programação desta 

rede era troca de experiências, visitas mútuas 

etc. Eu, pessoalmente, participei de uma 

visita a Boston que era uma das cidades da 

rede, uma visita coordenada por um grupo 

chamado Coalizão dos Dez Pontos (Ten 

Points Coalition) que é uma ONG liderada por 

pastores pentecostais de um bairro negro 

de Boston. Então, eu visitei duas vezes essa 

experiência e que me imp.ressionou muito 

porque Boston havia sido uma das cidades 

mais violentas do país nas décadas de 1970/ 

1980 e tinha conseguido reduzir a violência 

a padrões excepcionais. Na frente do sucesso 

de Boston de redução da violência, havia um 

programa chamado Cessar Fogo. Aí, eu me 

interessei por ele, inclusive acompanhei 

policiais de Boston no trabalho de campo 

deles. Era um programa voltado para o que 

eles chamam de "violência juvenil", de 

gangues. E a unidade da polícia que traba

lhava neste programa chamava-se Unidade 

de Gangues (Gang Unit) da polícia municipal. 

Lá é municipal. Me impressionou muito e 

me pareceu que podia ser uma inspiração 

para um trabalho de segurança pública em 

favelas do Rio de Janeiro. Embora a situação 

seja muito diferente, você tem algumas coisas 

comuns. Um bairro que é um gueto, muito 

violento, dominado por gangues armadas e 

que vivem basicamente do tráfico de drogas. 

Até aí está tudo muito paE~cido. Daí pra 

frente, tudo muda. Lá é os Estado Unidos, 

aqui é o Brasil. Mas havia uma certa analogia 

de situação. Então, eu propus ao Viva Rio 

tentar desenvolver u~ projeto que se 

inspirasse na experiência de Boston. 

E quais foram os passos seguintes nesta conexão 

Boston/Rio? Podemos dizer que a experiência 

de Boston inspirou as ações do Grupo de 

Policiamento para Áreas Especiais (GP AE) no 

Rio de janeiro? 

Depois de criado o GPAE, a gente levou seu 

comandante - na época, major Antônio 

Carlos Carballo -,também um representante 

do comando da Polícia Militar e mais duas 

pessoas da equipe do Viva Rio - o Pedro 

Strozemberg e o Vinícius Gonçalves - a 

Boston para conhecer a experiência de lá. 

Trouxemos também o responsável pelo 

Projeto Cessar Fogo da Polícia de Boston ao 

Rio de Janeiro. Ele veio e falou aqui para a 

Polícia do Rio. Então, essa conexão Boston

Rio afinal, foi a primeira inspiração. A partir 

dela, a gente formulou uma proposta e 

apresentou ao, então, Secretário de Segu

rança Pública do Rio de Janeiro, que era o 

coronel Josias Quintal. O Luís Eduardo 

Soares já não estava na Secretaria. E nós 

tivemos três reuniões do Josias com o 

Conselho do Viva Rio. A gente discutiu essa 

proposta e dessas discussões saiu, então, o 

compromisso do secretário Josias de criar o 

GPAE. Eu diria que a participação nossa na 

origem do projeto foi muito intensa. Além 

disso, o Secretário indicou para ser o 
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primeiro comandante do GPAE, o major 

Antônio Carlos Carballo que havia sido o 

principal assessor do Luís Eduardo Soares. 

Josias Quintal, na ocasião, percebeu que este 

tipo de programa precisava ter à frente 

alguém que se interessasse por ele, que en

tendesse e que gostasse. Não é qualquer po

licial que gosta de comandar uma unidade 

de favela. Então, ele indicou o Antônio Car

los para minha, nossa surpresa. Foi surpreen

dente porque ele chamou justamente al

guém que era ligado ao Luís Eduardo para 

ser o comandante dessa experiência. E, o An

tônio Carlos Carballo foi a pessoa que de

senvolveu a coisa, teve uma função muito 

ativa no desenho, na concepção. Foi desse 

diálogo entre nós, o Josias, do ponto de vista 

político-institucional, e o Antônio Carlos, 

do ponto de vista mais operacional, que 

surgiu o GPAE. 

De maneira resumida, quais os conceitos básicos 

doGPAE? 

Primeiro : criar uma Unidade na Polícia 

especializada no programa porque a polícia 

está organizada territorialmente por bata

lhões. E cada batalhão cobre um território 

onde estão asfalto e favela. E que tem de 

tudo - trânsJ.~o , eventos, policiamento 

normal etc. A vida de um batalhão é extre

mamente complexa e, embora ele cubra a 

favela, de fato, ele não tem uma atuação 

específica em relação a favela. O pessoal 

muda freqüentemente, há muita rotativi

dade, não há uma estratégia específica para 

a favela, a não ser a do confronto, daquilo 

que aparece imediatamente. Então, a pri

meira idéia forte que a gente tirou de 

Boston é que eles criaram uma unidade cuja 

a missão é fazer esse trabalho especializado 

em favela . Existem outras unidades espe

cializadas na Polícia, por exemplo, para os 

estádios de futebol. No caso, seria uma 

unidade especializada em policiamento de 

favelas que eles chamaram de áreas espe

ciais, como eufemismo, que tem carac

terística muito própria. Então, o primeiro 

ponto é esse: uma unidade especializada. 

Você sai fora da confusão do batalhão e tem 

uma unidade responsável que vai desen

volver esse trabalho. 

O segundo pnncíp10 que para mim é o 

principal , em termos institu cionai s, na 

medida em que está especializada, que está 

trabalhando num território de uma favela, é 

qu e o comando está ali . Toda a estrutura, o 

comandante, o sub-comandante , o lo cal 

onde os caras vão lá e batem o ponto, o local 

de comer, quer di ze r, a estrutura de coman

do está no local, está na favela, na comu

nidade. Que é totalm ente diferente de você 

ter policiais, unidades, pelotões que funcio

nam na favela mas qu e estão em outro bairro, 

em outra região e, por isso , rarame nte eles 

têm uma relação di reta com aquela comu

nidade, a não ser, no momento de crise. Ali 

não. O comandante está no local. Isso tem 

várias conseqüências . A primeira é que ele 

vira um personagem. O policial na favela, 

ele é um personagem mas é um personagem 

sem poder de decisão. Sem responsabilidade 

de decisão. Ele está ali cumprindo alguma 

ordem . Ele não pode definir. Não é com ele. 

E a ordem vem de um lugar distante, 

inacessíve l. (É até acessíve l se você vai lá e 

pede uma audiência mas, toma um chá de 

cadeira ... ) Aqui, não. O comandante estando 

lá, o oficial, uma estrutura de comando 

estando lá, ele vira um personagem local e 

passa a contar com os outros personagens. 

Se você tem um problema de reclamação, o 

problema que houver é com ele. Ninguém 

vai falar com um policial porque não dá em 

nada. O policial é um indivíduo ali, não é a 

Polícia, é um policial. Mas o comandante 

estando ali, é a Polícia. Faz diferença em 

relação às favelas que estão ocupadas pela 

polícia porque ela es tá ali e, assim, não tem 

invasão. Em geral, nas favelas, os policiai s 

não têm nenhuma relação com o miudinho 

que está se passando. As pessoas não falam, 

há uma relação de evitação. A polícia não 

tem uma interação com a comunidade, com 

os fatos que estão acontecendo. Quando o 

comandante está ali , ele tem que se relacio-



nar com os fatos, ouvir as pessoas, falar com 

as pessoas, falar com as instituições, planejar, 

isso faz uma diferença muito grande. 

O terceiro princípio é um pnncípto de 

estratégia, é a diferença entre droga e arma. 

Isso aí para mim foi a grande inspiração lá 

de Boston. Uma coisa é a arma e outra coisa 

é a droga. A droga é ilegal, portanto, diante 

da droga é a lei. Se a lguém for visto em fla

grante consumindo, ele vai ser preso, outra

ficando também. Para a arma, aí é tolerância 

zero, é essa a idéia. Esse é o conceito. E por 

que? Porque a droga tem o problema de 

grana, de business e tem o problema da 

cabeça das pessoas. A arma também tem o 

business, mas tem , ademais, o poder, o poder 

terri to ria!. Quem manda aqui sou eu porque 

estou armado. Então , a arma coloca o 

problema do poder e de violência. São 

problemáticas bem diferentes. Então, o 

GPAE tem como foco a arma e, também, 

inibir o confronto armado. E tem diante da 

droga um comportamento legal como o 

resto da polícia. Quando pega alguém 

fumando, leva lá, faz o flagrante e tal. Mas 

todo o discurso, toda a ênfase é na redução 

da violência. Eu ouvi do chefe da polícia de 

Boston a seguinte expressão, ele falando com 

as gangues: "se vai traficar, trafica direito, 

faz direito porque se eu pegar, você está pre

so. Agora, se vocês matarem alguém aqui, vo

cês estão ferrados, não vão ·vender, não vão 

comprar, não vão ter sossego, eu vou para cima 

de vocês com tudo. Vocês não têm chance 

nenhuma comigo". Então, a prioridade é essa: 

"não quero saber de morte aqui". Então, a 

prioridade é acabar com a violência. Essa 

estratégia diferenciada é parte do GPAE, que 

é uma maneira de tentar sair fora, de ultrapas

sar esse círculo vicioso, infernal, da com

binação da venda da droga e do poder da arma. 

O quarto princípio é que a Polícia sozinha 

não produz segurança. Segurança é o resul

tado de um conjunto de situações que te faz 

sentir seguro. Sobretudo em áreas como 

favelas, que a polícia para obter uma 

presença que seja reconhecida pelos mora

dores como oferecendo segurança, é preciso 

que ela venha junto com uma política social 

intensa. No projeto, ela vem em parceria com 

órgãos sociais do governo e da sociedade 

civil, ONGs. Neste quarto princípio, entra 

um a idéia nova para nós, nova em relação a 

Boston também. Numa situação conflagrada 

como a que a gente tem nas favelas do Rio 

de Janeiro , a segurança pública pode ser o 

princípio chave para o desenvolvimento 

local. Porque ela combinada com a política 

social de desenvolvimento, ela pode oferecer 

uma condição de transformáÇ"ão fundamen

tal. A função central da segurança pública é 

garantir a democracia, o estado de direito e 

o desenvolvimento local. Para fazer isso é 

preciso que essa polícia ténha um perfil de 

polícia comunitária, quer dizer, uma polícia 

que procura interagir com os moradores na 

criação de um ambiente, um cotidiano mais 

seguro. Ela não pode ser uma polícia de 

confronto. Não pode ao mesmo tempo estar 

dando tiro a granel e fazer uma relação de 

conversas em reuniões. Isso exige uma 

especiali zação em termos de padrão que é 

muito comum nas polícias do mundo: uma 

polícia faz o policiamento comunitário e 

outra faz o policiamento de confronto. A 

idéia é qu e o GPAE se especialize em 

policiamento comunitário e, na necessidade 

de confronto, chame o BOPE que, no Rio, é 

a polícia de confronto. Esse é o modelo. 

Vocês acompanharam de perto a implantação 

da experiência no Cantagalo? 

A gente acompanhou, digamos, no primeiro 

ano. Acompanhamos muito de perto todo o 

processo de conversar com a comunidade, 

explicar o que era isso, que era uma experiên

cia, mostrar que era diferente, pensar uma 

agenda social local, acompanhar a formação 

de um Conselho Comunitário que, por sua vez, 

iria acompanhar o processo e iria se reunir 

mensalmente com o comando do GPAE. E 

também, acompanhamos muito lá na comu

nidade. A gente quando chegou, organizamos 

uma espécie de seminário usando técnicas de 
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dinâmicas de grupo. Um voluntário do Viva 

Rio, o Christian Nacht, que é um empresário e 

faz seminários sobre planejamento estra

tégico. Uso de canelas para ir definindo 

prioridades, projetos, procedimentos para que, 

então, o Conselho Comunitário definisse quais 

eram as prioridades da comunidade antes da 

chegada do G PAE. A gente parecia maluco em 

usar técnicas de empresa lá ... , mas foi ótimo, 

ótimo. No começo lá do seminário quase sai 

porrada entre líderes. Havia muita acusação, 

uma retórica muito forte. Aí que a dinâmica 
. . 

conseguiu apaziguar e cnar um processo 

interessante. Gero.u um relatório, um quadro 

de propostas que depois funcionou. E quando 

o governo chegou para dialogar, já tinha uma 

pauta criada. A gente trabalhou nesse início, 

na mediação para aproximação do governo 

com a comunidade. 

Neste início também, acompanhamos al

guns problemas operacionais difíceis como, 

por exemplo, a falta de espaço porque não 

havia lá nenhuma dependência para a 

polícia. De fato <?S policiais trabalhavam lá 

mas estavam lotados no 2° Batalhão, que é 

em Botafogo. O pessoal tinha que chegar ce

do. Primeiro iam ao z" Batalhão em Bota

fogo, batiam R. ponto lá, conversavam com 

os colegas e, de Botafogo, iam para o Canta

galo. Aí, já iam de viatura policial e, como 

só tinha um carro, eles iam em grupinhos de 

quatro. O carro ia e voltava para pegar os 

outros. E na h orado almoço, tinha que voltar 

para Botafogo e, começava tudo de novo. O 

carro voltando de quatro em quatro. Termi

nava de almoçar, conversava com os colegas, 

fumava um cigarro e voltava para lá de 

quatro em quatro, naquele trânsito .... Para 

sair e ir embora para casa, tinha que voltar 

ao zo Batalhão de novo, era um inferno. Isso 

diminuía, no mínimo, umas quatro horas por 

dia dentro do trabalho por conta desse 

trânsito entre o Batalhão e a comunidade 

onde estava funcionando. E é muita dificul

dade para resolver esse problema porque 

tinha que construir um espaço. E há uma 

série de exigências para existir uma unidade 

espacial : tem que ter sala do comando, dos 

oficiais, sala dos praças, tem que ter lugar 

para guard ar as armas e, tem ainda, o 

problema da grana da refeição. Tem "rancho" 

lá no 2 ° Batalhão mas não tinha grana espe

cificada no orçamento para eles comerem 

fora. A resolução de problemas como esses, 

nos envolveram muito neste início. 

E como foi resolvido este problema do espaço? 

O Viva Rio construiu a sede do GPAE no 

morro, com recursos do Criança Esperança, 

a gente incluiu no projeto Criança Esperan

ça. E bancamos o almoço lá, primeiro por 

uma cozinheira local da comunidade. Du

rante um ano, a gente que pagava o almoço 

para o pessoal. Depois foram se equacio

nando os problemas. Para não ter tanto 

trânsito, conseguiu-se que o almoço fosse 

incorporado. Problemas desse tipo, conver

sas sobre o processo de implantação, nego

ciações, tudo isso a gente participou muito 

no primeiro ano. Depois foi havendo um 

certo afastamento e que aumentou com a 

saída do primeiro comandante, o major 

Antônio Carlos Carballo. Depois veio outro 

comando e, nesta passagem, agente acabou 

se distanciando mais do acompanhando. De 

modo que, no segundo ano, agente acompa

nhou muito pouco. 

E qual foi o motivo da saída do Major 

Caraballo? 

Ele foi estudar, fazer um curso para seguir 

na carreira para tornar-se tenente-coronel. 

Para isso, ele tem que fazer um curso de um 

ano. Foi uma opção dele, inteligente. Na 

época, para mim, doeu de entender. Mas 

afina1, ele fez o curso lá na UFF, terminou, 

foi promovido e virou tenente-coronel e, 

como tenente-coronel , ele pode comandar 

um batalhão o que não podia como major. 

Voltando um pouco, como se efetivou a parceria 

com o governo do Estado do Rio? 

O coronel Jorge da Silva incluiu-se neste 

processo. Na ocasião, ele havia substituído 

o Luís Eduardo Soares como coordenador 



de Segurança Pública. Também a Rosinha 

Matheus foi muito ativa porque ela era 

Secretária de Assuntos Sociais e se envolveu 

muito neste processo, foi lá várias vezes e 

direcionou para lá vários projetas que o 

governo tinha, como o Todos pela Paz, o 

Jovens pela Paz, FAETEC. O sub-secretário 

da Rosinha Matheus, o Ricardo Bittar, esteve 

também muito presente, levando projetas 

sociais do governo. Foi uma inovação, eles 

criaram 180 vagas de Jovens pela Paz. É um 

projeto muito atraente porque dá uma bolsa 

enorme (naquela altura era de 236 Reais). E 

a seleção dos jovens, a inscrição dos jovens 

para o Programa foi feita numa mesinha e 

quem recebia os jovens era o major Antônio 

Carlos, o comandante da polícia local. É a 

primeira vez que tem um projeto social, do 

tipo para jovens, jovens bem do perigo, que 

tinha como entrevistador, como coordena

dor, um policial. E a gente ajudou também 

nesse processo. Em seguida, começamos a 

levar para lá proj etas que o Viva Rio 

desenvolve como o Balcão de Direitos, o 

VivaCred que já estava lá, o Tele-Curso 

Comunitário, Serviço Civil Voluntário, 

Zeladores da Cidadania e, finalmente, o 

Espaço Criança Esperança que foi o grande 

projeto, que tem mais recursos, que conse

guiu fazer uma integração em escala grande, 

com muito sucesso, no prédio onde funcio

nava o restaurante Berro D'Água. Lá é lotado 

de criança o tempo todo. · 

E como se deu a cooperação e divisão de trabalho 

entre o GPAE, o BOPE e os Batalhões do 

entorno? 

A relação entre o GPAE e o BOPE que era 

uma relação crítica para o conceito e que 

justamente, dava a ele, GPAE, o sentido 

assim masculino, entre aspas, não aconte

ceu.Já houve momentos em que o BOPE foi 

lá pra pegar alguém, mas totalmente 

independente do GPAE, sem nenhuma 

articulação. Outra coisa que não aconteceu 

foi a relação entre o GPAE e os Batalhões do 

entorno, o 23° e o 19°. O resu ltado é que o 

entorno da fave la, onde vive uma classe 

média mais sofrida, são áreas que foram 

depreciadas para viver..., houve uma melho

ria porque acabaram os tiroteios constantes. 

Mas por outro lado, esses moradores sofre

ram até um resultado não previsto, sobretu

do, no lado da Teixeira de Melo, onde o 

pessoal desce aquela escadaria e fica muito 

mais agressivo, muito mais ativo, vendendo 

droga no pé da escadaria. Piorou no miudi

nho, melhorou no grande, não tem mais 

tiroteio, mas piorou. Uma coisa que inco

moda é você chegar em casa e ter alguém 

traficando do lado da sua casa. Isso seria fácil 

de resolver com uma articulàÇão entre o 23° 

e o GPAE. A gente tentou promover essa 

articulação, fizemos reuniões mas nunca 

conseguimos que eles se empenhassem para 

qu e a coisa funcionasse. 'rem uma dificul

dade enorme de articulação entre as unida

d es da Polícia. No geral, e para mim, o 

principal na idéia do GPAE é o estilo de 

trabalho que é chamado nos Estados Unidos 

d e resolução de problemas. A coisa da 

prevenção ... , eles criam uma agenda de 

trabalho e identificam os problemas do 

bairro: tem um problema aqui nesta praça e 

como se pode resolver esse problema? Aí, 

cria uma pauta de trabalho para aqueles po

liciais que estão trabalhando ali para resol

ver aquele problema que está gerando con

fusão o tempo todo. Isso é um estilo de traba

lho de polícia que a gente desconhece aqui. 

Entre nós, o policial fica parado esperando 

que alguma coisa aconteça e aí, ele age. 

Como a presença dele já diminui a chance 

de alguma coisa acontecer, ele fica sem fa

zer nada. Fica naquela chatice de ficar o dia 

todo parado e acaba pensando o que não de

ve . Então, este treinamento do policiamen

to para a resolução de problemas não foi 

feito e a sua implementação, muito menos. 

Hoje, o que você diria dessa experiência? 

É uma experiência muito importante. É a 

única experiência que abre uma luzinha na 

confusão, uma possível ruptura do círculo. 

Teve coisas muito positivas, surpreendentes 

para mim. Quer dizer, no primeiro momen-
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to, os policiais morriam de medo de levar 

um tiro pelas costas, de repente. E quase 

todo o primeiro efetivo da primeira turma 

parecia estar com o dedo na minha cara 

dizendo: "não é você que está indo para lá, 

ficar lá dando uma de bom moço, rodando 

pelas vielas e, de repente, vem um cara e te 

dá um tiro pelas costas, você morreu . E não 

é você que vai morrer, direitos humanos, sei 

lá o quê". E eu disse: "então vamos tentar 

aproximar". Tivemos toda uma discussão 

porque as mulheres dos caras ficaram 

en louquecidas com a idéia dos maridos 

ficarem trabalhando direto em favela. Aí, eu 

propus para quebrar esse gelo das mulheres, 

"vamos fazer um churrasco aqui, num domin

go e tal, com essa vista bonita". Foi uma 

gritaria: "tá maluco, vou trazer minha mulher 

aqui, para fazer churrasco na favela, nesse 

lugar aqui?". E, confesso que esse medo eu 

sempre tive, não custa nada um maluco 

daquele dar um tiro num policial. E toda a 

experiência ia para o brejo. Mas de certa 

maneira, vingou o novo e a reação que o tráfico 

teve foi política, ~ão foi militar. Houve uma 

fusão das duas Associações de Moradores 

liderada pelo Tião, que era um líder autên

tico, e assim acabou ficando um interlocutor 

só que fazia a 1:2ediação entre o poder público 

e o outro lado. Isso foi claramente promovido 

pelo tráfico, o tráfico deu uma semana para o 

outro presidente sumir senão morria e, ele 

sumiu. Deu notícias nos jornais, foi para os 

jornais, denunciou ... 

Pensando em mudanças de atitudes e percep

ções, quais foram as novidades para os policiais 

e para a comunidade? 

Primeiro: houve muita mudança no corpo 

dos policiais. Os primeiros 100 que chega

ram lá foram obrigados a ir, não tinham 

nenhuma afinidade anterior com o projeto. 

Era um pessoal de uma outra unidade que 

foi desmobilizado e era justamente uma 

unidade violenta, com problemas ... , 50% dos 

policiais foram trocados. Mesmo que a gente 

tenha tido cursos, palestras e tal, os próprios 

policiais assimilaram de uma maneira muito 

confusa o conceito. Segundo: embora, eu 

acho, que toda a comunidade tenha reconhe

cido que a li tinha uma coisa diferente 

acontecendo, também acho que a idéia não 

ficou clara para todo mundo. Num certo 

momento, o GPAE foi chamado de GMÃE ... 

Chamaram de GMÃE denunciando um 

acerto con) o tráfico. Não tem tiro, e por 

causa do acerto, a 'polícia não atira também, 

então, fica tudo.certo. O prefeito César Maia 

interpretou assim desde o início. Chamou o 

GPAE de leão de chácara do tráfico, eles estão 

ali para proteger o tráfico e tal. É uma visão 

totalmente perversa, corrompida da idéia. 

Mas, certamente, é uma possibilidade. Ele 

antecipou o lado negativo, que era um lado 

possível, como sendo o fato. Depois, em res

posta à crítica, houve mudanças fortes no 

Comando do GPAE local, rompendo com a 

idéia de facilidades . É um processo difícil , 

ainda em busca da clareza e da estabilidade. 

Contudo, comparado com o que se vê em ou

tras favelas , o GPAE criou uma situação ex

cepcional que merece ser avaliada a fundo, 

para que melhore e crie um exemplo sólido. 

Como foi a relação do Viva Rio com Dr Roberto 

Aguar, Secretário de Segurança Pública do 

Governo Benedita da Silva? 

Excelente, querido, de chorar junto. Mas foi 

um período de muitas confusões e correrias. 

Correndo atrás dos acontecimentos, tentan

do deixar um marca, seu jeito de lidar com 

os acontecimentos. Não tiveram nenhuma 

cond ição de ter uma estratégia. Veio a 

Tijuca, depois Tim Lopes e depois Fernandi

nho Beira- Mar. Os três! É de matar 

qualquer estilo ... O Secretario foi até bem 

considerado pela população e pela mídia. 

Mas teve que reagir o tempo todo, o Estado 

reagindo à iniciativa da bandidagem. 

Podemos dizer que GPAE, nos nove meses de 

Governo Benedita,foi valorizado? 

O GPAE passou a ser um lugar, passou a ser 

objeto de voluntariado ... Um grupo razoável 

de policiais se ofereceu para trabalhar volun

tariamente. O conceito ganhou um certo re-
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conhecimento. Mas houve também uma mo

vimentação neste período em que o nome do 

GPAE passou a ser visto como uma solução 

dos problemas. Então, onde há problema, 

chama o GPAE. Fizeram na Tijuca, no Formi

ga e na Casa Branca e depois na Vila Cruzei

ro. É um absurdo total porque a idéia do 

GPAE supõe uma certa situação isolada, ta

manho pequeno a médio ... (se houver confli

to chama o BOPE), uma situação razoavel

mente sob controle. Na Vila Cruzeiro, no 

meio daquele espaço todo, fazer um pedaci

nho que tem o GPAE e deixar o resto que é 

uma confusão geral, isso não tem a menor 

chance de funcionar. E aí, eles movimenta

ram o pessoal do Pavão/ Pavãozinho e 

Cantagalo que já tinha uma experiência para 

ir para esses novos locais. Uma troca assim ... , 

eu acho muito infeliz a idéia, no governo da 

Benedita, de levarem o GPAE tanto para o 

Formiga, Casa Branca como para a Vila Cru

zeiro. A idéia de começar a replicar deveria 

ter sido replicado em situações definidas, sob 

controle, onde houvesse menos guerra e mais 

chances de funcionar. Todo lugar tem guerra 

e todo lugar tem poder paralelo, mas onde 

houvesse mais chances operacionais e de 

combinar todos esses fatores como presença 

permanente, projetos sociais, etc. Tanto na 

Tijuca como na Vila Cruzeiro, projeto social 

nenhum foi para lá porque eles não tinham 

recursos para levar. Na Tijuca dizem que ain

da está bem. Mas na Vila Cruzeiro, foi logo 

tiroteio direto , descaracterizou totalmente. 

A proposta que eu defendi com todas as mi

nhas forças no período Benedita, sem suces

so, indicava que o GPAE fosse para o Piscinão 

de Ramos. O Piscinão poderia cumprir lá o 

papel que o Criança Esperança cumpriu no 

Cantagalo. Seria um impacto gerador de dig

nidade, de renda. Ramos e Roquette são co

munidades isoladas e igual~ente violentas. 

Seria mais simples fazer lá, mas foram para a 

Tijuca. Chegaram a formar uma turma que 

iria para o Piscinão. Aí pir:tou a Vila Cruzei

ro. Mas eu penso que a avaliação de como 

está nos outros lugares, para a gente não ser 

injusto, ainda precisa ser feita .. . 

E do seu ponto de vista? Você poderia fazer 

uma primeira ·avaliação da experiência do 

GPAE? 

Com todas as críticas que a gente possa fa

zer, eu acho o GPAE um oásis, uma mara

vilha frente ao clima infernal que você vê 

nos confrontos entre bandido e polícia e en

tre bandido e bandido. Depois do assassina

to do Tim Lopes, teve aquele movimento da 

rapaziada do Hip Hop que resolveu fazer um 

painel contra a violência. O único lugar pen

sado como possível para se fazer esse painel, 

e ele está lá até hoje, foi no Cantagalo. Al

guns dos meninos que participaram daquilo 

não puderam voltar para casa. Quando se 

soube que eles fizeram isso lá, apesar de ser 

do mesmo comando, o Vermelho, tiveram 

que passar um tempo fora de casa porque 

foram ameaçados e tal. A TV Globo parou 

de entrar em favela. A única favela que ela 

entra e sai e se sente segura é o Cantagalo, 

Pavão e Pavãozinho. Eu tenho a impressão 

que a população, também, reconhece que 

tem uma diferença. Esse sinal, eu tive várias 

vezes. Eu acho que no fundo é uma experi

ência muito bem sucedida que se não for bem 

cuidada corre chance de se perder. 
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Chance de se perder, por que? 

Pela descaracterização ... porque aos pou

quinhos, com o tempo, os velhos vícios têm 

mais chance de voltarem. O primeiro deles 

é a corrupção. Uma forma de convivência 

entre a polícia e o tráfico é o acerto, a grana. 

Outra coisa é a inércia no se ntido de perda 

de atividade, perda de vitalidade. Se o GPAE 

estivesse formando uma cultura de resolu

ção de problemas, ele estaria se tornando 

um grupo de excelência extraordinário, 

viraria uma elite da polícia como é o BOPE. 

O BOPE é a elite pelo confronto. Seria a 

elite pela resolução do problema. Esse 

passo, ele não deu. Então a chance de voltar 

para uma coisa rotineira, simplesmente 

menos conflitiva, é muito grande. Para a 

descaracterização é só um passo a mais. Eu 

acho que agente está vivendo um momento 

crítico que exige uma avaliação e uma visão 

do comando da polícia no sentido de 

valorizar o GPAE e se abrir para que seja 

realmente uma unidade policial. É muito 

difícil... Há na polícia uma cultura padro

nizada. Olhando.de perto, é tudo igual. Um 

policial é um policial em qualquer lugar. 

Ele tem que fazer tudo que tem que fazer e, 

assim, outras tendências não existem. Não 

é fácil de fazet:. Você vê isto no movimento 

de pessoal. Mudam de território o tempo 

todo. Na Delegacia Legal , que é um modelo 

novo, já atingindo 60 delegacias, tiveram, 

num ano, 7 mil trocas de lugar de trabalho 

para 10 mil policiais! 

Como você vê o conhecido argumento que 

justifica essas trocas como meio para evitar que 

a corrupção se instale? 

Não, não. Essa troca tem a ver com qual

quer tipo de coisa. É política, amizade, ne

cessidade. O cara não pára assento em lugar 

nenhum! Não cria nenhum vínculo, nenhu

ma especialidade, nenhum conhecimento 

específico, não tem instituição que resista 

ficar trocando todo mundo, o tempo todo. 

Estatisticamente, eles acabam voltando para 

o mesmo lugar porque não tem espaço para 

tanta troca ... Eu acho que há mais trocas do 

Rubém César Fernandes 

que policiais. Criar uma unidade policial 

como o BOPE é um grande caso. Na minha 

visão, deveria se pensar a polícia no Rio como 

dois pólos e depois os contigentes se 

organizariam entre os dois pólos. Um polo 

é o BOPE e outro é o GPAE. O GPAE de 

forma alguma ganhou na polícia esse brilho, 

prestígio, esse conceito. Conseguir preservar 

e expandir melhorando a qualidade e mu

dando o seu conceito no conjunto da polícia, 

passar a ser visto como uma possibilidade 

real. Minha esperança é que com um bom 

trabalho de avaliação, os dirigentes fossem 

atraídos por esta noção. Avaliar não é di

fícil. A questão é saber se a avaliação produz 

resultados efetivos. Isto é difícil para 

qualquer empresa, qualquer instituição. Que 

dirá para a polícia neste contexto de 

violência e de agre~sões em que vive . 

Depois desses anos de experiência, o que você 

acha da imagem 'banda podre" da polícia? Você 

ainda tem esperança em reformar a polícia? 

Essa idéia da "banda" é substancialista, 

essencialista. É tudo muito mais complexo que 

isso. Eu acho que é sim possível reformar a 

polícia, como eu acho que é possível reformar 

a universidade, melhorar as instituições em 

geral. É possível, acredito nisso, é possível. 
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Antonio Carlos 

Carballo Blanco 

Tenente-Coronel da Polícia 

Militar do Estado do Rio de 

janeiro e bacharel em Ciências 

Sociais. Este artigo é um item 

da monografiaimimlada GRU
PAMENTO DE POLICIA

MENTO EM ÁREAS ESPE

CIAIS: UMA EXPERIÊNCIA

PILOTO, a presentada pelo 
autor ao Departamento de 
Ciências Sociais da Univer

sidade do Estado do Rio de ja

neiro, sob a orientação do Pro

fesso r Doutor João Trajano 

Sento-Sé. 

Sobre a experiência prática 
Antomo Carlos C.arb;>-:lo bl ~nco 

No início da noite do dia 21 de junho do ano 

2000, o Major da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, Antonio Carlos Carballo 

Blanco, encontrava-se reunido com um 

companheiro de trabalho quando, de repen

te, de forma quase que inadvertida, foi sur

preendido com um telefonema do então Se

cretário de Estado de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro. O desafio estava posto: o Ma

jor Carballo acabava de ser designado para 

coordenar e comandar uma experiência

piloto de policiamento comunitário em 

comunidades populares e favelas. Assim 

nascia o GPAE. Na concepção original a 

denominação da nova unidade especial se 

chamaria de Grupamento de Policiamento 

em Áreas de Risco (GPAR). Contudo, diante 

da natureza do novo serviço policial que se 

pretendia desenvolver e considerando a 

carga de preconceitos e estigmas embutidos 

na terminologia áreas de risco, decidiu-se 

substituir o termo inicial pela denominação 

áreas especiais. Na referida ocasião , foi 

escolhido para sediar e receber a proposta 

de implementação da nova modalidade de 

serviço policial, o complexo de comunidades 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. 

Encravado na Região mais nobre da Cidade 

do Rio de Janeiro, entre os bairros de 

Copacabana, Ipanema e Lagoa, as comuni

dades do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo 

abrigam uma população estimada em 15.000 

habitantes. A morfologia do espaço territo

rial habitado é extremamente hostil, apre

sentando relevo rochoso, acidentado e de 

elevação acentuada, acima da cota 90 

metros. A ocupação humana do referido 

espaço teve início pela comunidade do 

Cantagalo, no final da primeira década do 

século passado, no ano de 1907, com a 

presença de migrantes oriundos dos Estados 

do Rio de Janeiro , Minas Gerais e Bahia, 

sobretudo ex-escravos e seus descendentes. 

Até hoje a presença de representantes da raça 

negra é fortemente marcada na Comunidade 

do Cantagalo. O espaço físico que com

preende a comunidade do Pavão-Pavãozinho 

foi o cu pado no início da década de 30 e cerca 

de 75% da população atual é proveniente da 

Região Nordeste brasileira. Ambas as comu

nidades tiveram suas atuais Associações de 

Moradores fundadas no início da década de 

60. Não é demasiado destacar, que as 

condições de infra-estrutura urbana e 

serviços públicos essenciais, também, são 

extremamente precários, sobretudo na área 

de saneamento básico (água e esgoto), coleta 

de lixo, urbanização e equip-amentos urba

nos diversos. As condições de acesso e 

mobilidade são muito difíceis, haja vista a 

ex istência de vias de passagem e circulação 

irregulares, com conform;ção estreita e com 

calçamento precário. Não obstante o pro

cesso desordenado de ocupação do espaço 

urbano encontrar-se em fase de saturação, 

no plano horizontal, as comunidades conti

nuam crescendo no plano vertical. Tal 

crescimento, irregular e desordenado, 

configura graves situações de risco que 

comprometem a segurança ambiental e a in

tegridade física dos indivíduos, potencia

lizando a ocorrência de acidentes, em face 

de inúmeras obras mal acabadas, desprovidas 

de qualquer tipo de fiscalização por parte 

do Poder Público Local. Neste sentido, o 

particular desenho arquitetônico e urbanís

tico das favelas, bem como o funcionamento, 

nesses ambientes, de práticas comerciais 

informais, dentre outros aspectos de inte

resse, potencializa a constituição de novas 

regras e normas relacionais, o incremento 

de fatores internos de fragmentação social, 

tudo favorecendo o surgimento de novas 

condicionantes de sociabilidade, fundamen

tadas nos princípios de disputas individuais, 

geradores ou facilitadores da desordem 

urbana, princípios estes consubstanciados 

pelo domínio territorial armado e pelo uso 

ilegítimo da força ilegal, não na tradicional 

perspectiva hipócrita e inconseqüente 

daquilo o que a favela é e representa, mas 

sim daquilo que ela deixa de ser pela 
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ausência do Estado Democrático de Direito, 

enquanto agência reguladora e mediadora 

de conflitos. Esta descrição preliminar seria 

de uma rarefeita complexidade se não fosse 

a existência de outros arranjos que tanto 

caracterizam o modelo de funcionamento e 

a cultura organizacional das instituições 

policiais brasileiras. 

(.orno desenvolver um novo 
modelo de serviço polici.d? 

A pergunta que se faz é: Como desenvolver 

um novo modelo de serviço policial dentro 

de um modelo institucional , de estrutura e 

cultura organizacional sistematicamente 

fechado e em ambientes socialmente de

gradados? Nesta perspectiva, as primeiras 

ações desencadeadas para a constituição do 

GPAE passaram por considerações que 

exigiram, em primeira instância, por parte 

do coordenador do projeto-piloto esforços 

especialmente direcionados para as áreas de 

seleção e treinamento dos policiais militares 

que seriam mobi}izados para a implemen

tação dessa nova proposta de trabalho 

policial. Em início de julho do ano 2000, foi 

realizada uma primeira reunião de trabalho 

na sala do Gabinete do Comandante Geral 

da PMERJ. Na referida ocasião, foram 

tratados diversos aspectos re lacionados ao 

planejamento que compreendia a alocação 

de recursos humanos e materiais, a dinâmica 

de treinamento dos policiais e a metodologia 

que seria desenvolvida no âmbito das 

atribuições da nova modalidade de serviço 

policial. Foi solicitado pelo coordenador e 

comandante da nova Unidade que houvesse 

previamente um processo de seleção, mesmo 

que baseado, inicialmente, em critérios de 

voluntariado, tendo em vista a necessidade 

de se adequar o conhecimento e o perfil 

profissional do policial aos objetivos estra

tégicos e metas que se pretendia atingir. A 

iniciativa não foi acolhida e o efetivo do 

GPAE foi constituído por 100 (cem) policiais 

militares de diferentes unidades da PMERJ 

que estavam atuando em apoio ao 14° 

Batalhão de Polícia Militar (14° BPM), na 

execução de um serviço de ocupação policial 

numa determinada comunidade popular 

situada no bairro de Bangu, na Zona Oeste 

da Cidade do Rio de Janeiro. Diante desse 

primeiro obstáculo, o coordenador do 

GPAE, com base nas decisões deliberadas na 

primeira reunião de trabalho, reuniu todos 

os dados e inform.ações de interesse para a 

elaboração do planejamento estratégico, 

tático e operacional. Da mesma forma, 

elaborou o Plano de Matérias do Estágio de 

Qualificação de Policiamento em Áreas 

Especiais (EQPAE), detalhando os respecti

vos conteúdos programáticos e constituin

do, informalmente, um corpo de instrutores 

para a consecução das atividades didático

pedagógicas. O Estágio em tela foi desen

volvido durante duas semanas de trabalho, 

em dois módulos, assim distribuídos e 

discriminados: 

• 1 o Módulo- Conhecimentos Profissionais 

Teóricos Específicos 

- Relacionamento lnterpessoal; 

- Administração de Conflitos; 

- História das Comunidades Populares; 

- Abordagem Policial; 

- Direitos Humanos; 

- Modelo "FLECT" do Uso da Força; 

- Metodologia de Resolução de Problemas; e, 

- Modelos e Estratégias de Prevenção. 

• 2° Módulo- Conhecimentos Profissionais 

Técnicos Específicos 

- Manuseio de Armamento e Munições; 

- Conduta de Patrulha; 

- Abordagem Policial; e, 

- Tiro Policial. 

A solenidade de forma tu r a dos policiais 

militares concludentes do EQPAE foi 

marcada pela assinatura por todos os inte

grantes do GPAE da Carta Compromisso, 

elaborada com base no Código de Conduta 

da ONU dos Funcionários Encarregados de 

Fazer Cumprir a Lei. Paralelamente a todo 

o esforço empreendido na atividade de 



treinamento, o coordenador do GPAE 

também se encarregou de preparar todos os 

aros adm inistrativos referentes à logística 

de melhoria e adaptação das instalações 

físicas provisórias da sede da nova Unidade 

Operacional Especial. Inicialmente a sede 

do GPAE ocupou parte das instalações físicas 

do 2° BPM, em Botafogo, transferindo-se 

para o prédio, próprio estadual, sito à Rua 

Alberto de Campos, n° 12, no bairro de 

Ipanema, muito próximo do complexo das 

comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantaga

lo. No mês de agosto de 2000, ainda na fase 

preparativa que antecedeu a efetiva implan

tação do GPAE, foram reali zadas várias 

reuniões com representantes de entidades e 

lideranças do complexo das comunidades 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, onde foram 

apresentados, pelo coordenador do projeto 

e comandante, os objetivos superiores e as 

principais diretri zes que norteariam o tra

balho do GPAE, a partir da sua implantação. 

As duas reuniões foram reali zadas no 

interior das comunidades , sendo que a 

primeira na Associação de Moradores do 

Pavão-Pavãozinho e a segunda na quadra de 

ensaio do Grêmio Recreativo Alegria da 

Zona Sul. Os encontros foram muito tensos 

e inspiravam, em certa medida, um clima de 

desconfiança e descrédito por parte dos 

moradores locais em relação a nova postura 

policial que estava sendo proposta. No dia 

15 de maio do mesmo ano? 05 (cinco) pessoas 

foram mortas em situa,ção de confronto 

armado com policiais militares do 19° BPM. 

As versões que foram apresentadas pela 

Polícia e pela Comunidade são conflitantes 

até hoje, e o fato em tela ensejou uma grande 

comoção e revolta popular, seguida de ma

nifestações de vandalismo e forte repressão 

do aparato policial nas ruas de Copacabana. 

Talvez esses sucessivos episódios, cujas cir

cunstâncias até hoje não foram plenamente 

esclarecidas, tenham motivado a decisão po

lítica de criar o GPAE e implementar suas 

atividades nessas comunidades. O Coman

dante do GPAE expôs e consolidou o com-

promisso assumido com a comunidade a 

partir da implantação da nova modalidade 

de serviço policial, destacando-se com ênfase 

os seguintes pontos: 

• São objetivos superiores do GPAE: 

- A preservação da vida em toda a sua 

dimensão; e, 

- A garantia da ordem democrática, com o 

rígido respeito aos direitos civis. 

Os objetivos superiores que foram salienta

dos retratam o compromiss~. do GPAE com 

os dois maiores bens que um indivíduo 

possui: a vida e a liberdade. Destarte, o 

alcance de tais objetivos está diretamente 

relacionado com imposiç~o de métodos e a 

proposição de regras de convívio civilizado, 

na perspectiva de conformar novas atitudes 

comportamentais, presentes na relação 

Polícia e Comunidade. Neste contexto, 

foram afirmadas as seguintes diretrizes do 

comando do GPAE: 

• São diretrizes fundamentais do GPAE: 

- A não tolerância em relação à presença 

de armas de fogo circulando no interior das 

comunidades; 

- A não tolerância em relação à presença 

de crianças envolvidas em dinâmicas 

criminais de qua lquer natureza; e, 

- A não tolerância em relação à presença 

de policiais, civis ou mil itares, no interior 

das comunidades cometendo ações violen

tas arbitrárias, abusos de poder, ou atuan

do de forma conivente com as práticas 

cnmma1s. 

O foco nas armas de fogo se justifica pelo 

simples fato delas constituírem o principal 

instrumento da ação letal. Não se pode 

preservar a vida tolerando a livre circulação 

de armas de fogo . Por outro lado, é dever do 

Estado, em face do monopólio do uso 

legítimo da força legal, restaurar a ordem 

democrática, neutralizando as diversas 

expressões do domínio territorial armado 

imposto por grupos criminosos. Sabe-se, à 
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guisa de exemplificação que nos meses que 

antecederam a implantação do GPAE, 

mesmo com a ocupação policial de outras 

unidades da PMERJ, grupos criminosos 

ligados à dinâmica do tráfico de drogas 

ilícitas, mantinham o controle armado do 

território, sustentando ostensivamente as 

armas e controlando a circulação de pessoas 

em determinados pontos de passagem. O 

envolvimento de crianças em práticas ilícitas, 

por sua vez, alimenta o ciclo perverso que 

traduz o processo de cooptação infanta

juvenil por parte dos traficantes, reprodu

zindo uma lógica nefasta do caos, alimentan

do falsas desilusões e a ausência de perspec

tiva de vida e esperança. Por último, a não 

tolerância com o comportamento desviante 

dos policiais militares, longe de resolver to

das as mazelas inerentes a natureza humana, 

reforça o sentido da autoridade moral e serve 

como fator aglutinador e catalisador das 

forças sociais vivas, unidas em prol de um 

projeto de civilização. É chegado o dia 22 de 

setembro de 2000. Resolvidas todas as 

pendências de 11atureza administrativa e 

operacional, numa solenidade simples , 

realizada na quadra de ensaio da Escola de 

Samba Grémio Recreativo Alegria da Zona 

Sul, o GPAE é.efetivamente implantado. 

Logo após os primeiros 
quinze dias ..• 

Logo após os primeiros quinze dias, desde a 

implantação do GPAE, as dificuldades 

teóricas levantadas anteriormente, decor

rentes do inadequado processo de seleção 

dos policiais militares, começaram a ganhar 

visibilidade na sua aplicabilidade prática. 

Contudo, quase que antevendo os obstáculos 

que estariam por vir, o Comandante do 

GPAE adorou uma atitude singular: distri

buiu a vários moradores e comerciantes da 

localidade seu cartão pessoal contendo o 

número do telefone celular para que na 

hipótese de qualquer situação irregular 

envolvendo a ação policial pudesse, de 

imediato, tomar conhecimento do fato. 

Convém esclarecer que, muito embora a 

presença do comandante e do subcomandan

te do GPAE no interior das comunidades fos

se uma constante, o comando e a supervisão 

das frações de tropa, na ausência dos oficiais 

era exercido por um policial militar gra

duado, um sargento. O efetivo era assim 

composto e subdividido: 01 oficial super ior 

comandante (Major); O 1 oficial superior sub

comandante (Major); 01 oficial interme

diário (Capitão); 04 sargentos supervisores; 

e 95 sargentos, cabos e soldados. O regime 

de trabalho obedecia a uma de 12 horas de 

serviço com 24 horas de folga, seguida de 

outras 12 horas de serviço com 48 horas de 

folga, totalizando o revezamento de 04 

grupos ou equipes de trabalho, diuturna

mente , durante as 24 horas do dia. Por sua 

vez , cada equipe era subdividida em 04 

frações desdobradas , que aruavam nas bases 

de apoio operacional: PPC Pavão-Pavãozinho 

(hoje desativado pela Defesa Civil), locali

zado no espaço conhecido pelo nome de PPC 

"PRAÇA DO CAÔ"; PPC Estrada do Canta

galo, localizado na entrada da Avenida Pa

vãozinho, próximo à Estrada do Cantagalo, 

vulgarmente conhecido pelo nome de PPC 

da "LIXEIRA"; PPC Cantagalo, localizado no 

interior da comunidade que leva o mesmo 

nome, no alto da escadaria de acesso si to à 

Rua SAINT ROMAN, n° 200, vulgarmente 

conhecido pelo nome de PPC 200; PPC Nova 

Brasília, localizado sob a quadra de esportes 

do Centro Integrado de Educação Pública 

(CIEP)João Goulart, vulgarmente conhecido 

pelo nome de PPC "CIEP". Os grupos de 

patrulha eram constituídos com guarnições 

de 04 policiais militares que executavam o 

serviço de ronda preventiva no interior das 

comunidades, em horários alternados, du

rante os turnos de serviço. As primeiras re

clamações da comunidade em relação ao 

comportamento dos policiais se referiam a 

atitudes agressivas dos mesmos por ocasião 

dos procedimentos da abordagem. Em se

guida, diversos relatos colhidos a partir de 

comentários en tre alguns policiais e pessoas 

das comunidades indicavam a existência de 



policiais toxicómanos dentro do GPAE, que 

vez por outra utilizava sua condição de 

policial para obter drogas para consumo 

próprio, através de interlocutores da própria 

comunidade. Outras sinalizações, obtidas 

através de informes, indicavam a presença 

de policiais militares em atitude de acerto 

com os traficantes, isto é, atuavam em 

comum acordo com o tráfico local, median

te o pagamento de propinas. Diante desses 

fatos, diga-se de passagem, previsíveis, em 

outubro do mesmo ano, 13 policiais milita

res foram movimentados para outras unida

des da PMERJ, sendo substituídos por 

outros 13 policiais militares voluntários. De 

forma sucessiva, essas movimentações e 

substituições foram se tornando freqüentes, 

a tal ponto que ao final de 01 ano, 70% do 

efetivo original havia sido renovado. Muitos 

policiais militares foram presos e punidos 

disciplinarmente, outros foram preven

tivamente afastados, antes que algum mal 

maior pudesse ter ocorrido. O caso mais 

grave ocorreu num dia de domingo, no dia 

04 de março de 2001, após a noite de sábado 

do desfil e das escolas de samba campeãs, 

quando várias pessoas da comunidade teriam 

sido vítimas de sucessivas ações policiais 

arbitrárias: no dia OS de março daqu ele ano, 

o Comandante do GPAE recebeu um telefo

nema da Associação de Moradores do Pavão

Pavãozinho, sendo inform_ado de que teria 

ocorrido na no i te passada diversas irregula

ridades envolvendo a ação policial. De ime

diato , o Comandante do GPAE, acompa

nhado do seu Subcomandante, Major José 

Augusto, procedeu ao local a fim de apurar 

o ocorrido. Durante as diligências, vários 

foram os relatos, prestados por vítimas e tes

temunhas, de que uma das guarnições de 

serviço teria prendido 03 jovens na locali

dade conhecida pelo nome de "SARAFIN", 

conduzindo-os até o PPC Pavão-Pavãozinho, 

onde os mesmos teriam sido submetidos a 

ações violentas arbitrárias , de natureza 

vexatória, inclusive com a subtração de 

alguns bens pessoais, e também ameaçados 

de prisão , mediante uma simulação de 

flagrante forjado, na hipótese de não 

pagarem o valor em dinheiro acertado pelos 

policiais para a compra da liberdade. Os 

depoimentos foram cuidadosamente ouvi

dos e, em seguida, tomados a termo. Foi rea

li zada uma diligência ao PPC Pavão-Pavão

zinho onde se constatou a existência de um 

invólucro, tal qual relatado pelas vítimas, 

que teria sido usado pelos policiais para 

simular a existência de drogas ilícitas , 

diante da ameaça de flagrante forjado. 

Outras ocorrências de menor intensidade, 

porém de igual gravidade, .. ~xorreram no 

mesmo período, em pontos diferentes da 

comunidade e com a participação de outros 

policiais militares. O resultado simbólico 

extraído desses acontecin;entos, a partir da 

triste realidade que tanto assola os morado

res das comunidades populares e favelas do 

nosso es tado, diante da violência policial 

arbitrária, foi a decisão do comando do 

GPAE expressa na ordem legal de prisão e o 

conseqüente afastamento imediato dos 14 

policiais militares acusados de cometerem 

diversos atos violência e abuso do poder, 

atentatórios à disciplina. Esses policiais 

nunca mais retornaram ao GPAE, e até hoje, 

se encontram respondendo pelas transgres

sões cometidas. Esse fato, seguido da atitude 

exemplar do comando, talvez tenha sido o 

marco fundamental que ajudou a reverter 

"falsas" expectativas da comunidade em 

relação à Polícia, ao mesmo tempo em que 

contribuiu para restaurar o verdadeiro 

sentido da autoridade moral, legítima, 

expressa em gestos e atitudes de respeito e 

confiança. Em tese, grande parte das ações 

policiais violentas e arbitrárias, dos abusos 

de poder pela polícia efetuados em comuni

dades populares e favelas, pode estar, direta 

ou indiretamente, associada a uma específica 

dinâmica relacional, mediada por padrões 

ilegítimos da autoridade, mormente exte

riorizada na forma da corrupção. A síntese 

final dessa dimensão relacional é a tragédia, 

motivada pelo preconceito, por interesses 

comerciais escusos, vingança, medo, silên

cio, dor e sofrimento. Esta é uma questão 
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que merece ser aprofundada em um outro 

estudo, tendo em vista a sua natureza 

universal, inerente ao próprio sentido da 

espécie humana. O estudo da corrupção, 

policial ou não, reg uer intensa sensibilidade 

para compreender, no âmbito da sua singular 

dinâmica, que os modelos ideais não estão 

imunes a essa deletéria possibilidade. O 

GPAE não escapa a essa regra. Assim como 

em qualquer outra organização, os focos de 

corrupção, mesmo com o implemento de 

mudanças, são contínuos e regulares. A 

dimensão do problema se reduz então a uma 

mera consideração de conceitos e escalas. A 

partir do episódio que culminou com a 

prisão de 14 policiais militares, as relações 

internas no GPAE também suscitaram 

significativas mudanças. Desde então, até o 

final do primeiro ano de implantação do 

GPAE, todas as ocorrências geradas a partir 

de um inadequado procedimento policial, 

além de terem sido de menor intensidade e 

gravidade, foram, em alguns casos, resolvi

das com a participação direta da comuni

dade , sem prejuízo das medidas saneadoras 

adoradas pelo comando. Inúmeros outros 

casos poderiam ser relatados, porém pre

tende-se com este relato exemplar, de 

especial magr.ütude e importância, destacar 

os três principais eixos que podem in

fluenciar na transformação da relação 

Polícia e Comunidades Populares: 1) Toda 

base da construção da autoridade moral , 

legitimamente constituída, está alicerçada 

em princípios de legalidade e em relações 

transparentes de confiança; 2) Não obstante 

a existência de fatores intrínsecos à dinâ

mica criminal que contribuem para apre

servação de focos de corrupção policial , a 

ação do comando superior, empreendida 

com autoridade, austeridade e probidade é 

capaz de reduzir e até mesmo neutralizar o 

efeito perverso dessa relação, na sua 

dimensão sintética, a tragédia; 3) A parti

cipação comunitária, a despeito de legi

timar o exercício da autoridade, constitui 

valioso mecanismo de controle externo da 

atividade policial. 

Não obstante outros fatos e eventos emble

máticos de interesse, em face da existência de 

diversos fatores e aspectos que tanto ca

racterizam o modelo de gestão GPAE podem 

ser destacadas, dentre outras, as seguintes 

iniciativas: 1) As relações humanas desen

volvidas entre o comando da unidade e os poli

ciais militares se~pre foram pautadas em 

princípios democráticos de justiça. Tradicio

nalmente, a Corporação policial militar tem 

reproduzido, ao longo dos quase duzentos anos 

de existência, estruturas e padrões cu lturais, 

de natureza comportamental, fechados e re

fratários em relação ao ambiente externo. Em 

tese, a PMERJ deveria ser um sistema aberto, 

interna e ex ternamente. Na prática tal 

condição não se verifica. Foi então, diante 

desse dilema e paradoxo, que a administração 

do GPAE, a despeito dos atuais modelos de 

organização vigentes na corporação, desen

volveu novas técnicas administrativas, tendo 

em vista uma melhor gestão de seres humanos. 

O policial militar, cidadão qualificado para o 

exe rcício da atividade e se rviço de segurança 

pública, sem sombras de dúvidas, é o maior 

património da instituição. Neste sentido, ao 

contrário da lógica preconizada pela doutri

na militarista, não cabe mais insistir na divisão 

biológica, psicológica e social, existente entre 

oficiais e praças. O policial militar, indepen

dentemente do seu hierárquico, deve se r 

sujeito da sua própria hi stória, do fracasso ou 

do sucesso de sua instituição. Nesta especial 

condição, o modelo de administração desen

volvido pelo comando do GPAE priorizou a 

superação de velhos paradigmas, presentes na 

estrutura e na cultura da instituição, princi

palmente dinamizando e democratizando as 

relações humanas, através da introdução de 

modelos e técnicas de gestão participativa, da 

abolição do Regula m ento Discip linar da 

Polícia Militar, modelo anacrónico de normas 

draconianas que, longe de estabelecer padrões 

democráticos de hierarquia e disciplina, 

propicia a produção e a reprodução de métodos 

e práticas internas de violência arbitrária, 

abuso de poder e alianças escusas que, em 

última análise, tem repercussão imediata e 



desdobramentos operacionais da mesma 

grandeza sobre o ambiente externo; 2) A 

atuação do GPAE, na sua especial condição, 

no âmbito da Administração Pública, de 

agente catalisador e facilitador, em tàce das 

demandas e expectativas comunitárias, 

também constitui uma nova filosofia e 

estratégia da ação policial. Representa uma 

abordagem legítima, construída sob a égide 

do Poder Público, capaz de potencializar a 

otimização dos modelos organizacionais e 

métodos já existentes nas comunidades 

populares. Os distintos trabalhos desenvolvi

dos pelas entidades de lideranças comu

nitárias, além de contribuir para o esforço de 

aglutinação e de participação das forças vivas 

locais , propiciam , através do Conselho 

Comunitário de Segurança, o aperfeiçoamen

to de novas rotinas e dinâmicas interativas 

articuladas e integradas com a Polícia, sempre 

inseridas e contextualizadas na perspectiva 

contínua da consolidação de medidas pró

ativas de prevenção da violência e da crimi

nalidade, bem como de bases qualificadas e 

consistentes para o desenvolvimento comu

nitário sustentável; 3) A relação Polícia e 

Juventude, pautada na permanente constt·u

ção de uma agenda positiva, com conteúdos 

programáticos metodologicamente elabora

dos para que o policial militar tenha efetivas 

condições de orientar e reforçar, afetivamente, 

a capacidade cognitiva das crianças e dos 

adolescentes, sinaliza para a"abertura de novos 

canais de interlocução_ .orientados para a 

construção de uma cultura de paz. A relação 

institucional empreendida pelo Comando da 

Unidade Operacional Especial - GPAE, de 

forma regular e interativa, através do esforço 

de articulação e de integração entre as diver

sas entidades e lideranças comunitárias, faz 

desse modelo um sistema aberto, transparen

te e de participação democrática, o que inspira 

a reflexão de que os conceitos de Lei e de Ordem 

não são condições materialmente dadas. Pelo 

contrário, são relações sociais que se cons

troem no tempo e no espaço a partir de uma 

determinada realidade, onde os conflitos 

funcionam como uma espécie de matéria-

prima, uma força-motriz capaz de fomentar 9 
sentimentos e reações comportamentais 

diversas e contraditórias entre si . Neste 

contexto, pode-se dizer que o projeto-piloto 

GPAE, enquanto instrumento de planeja

mento e execução operacional, regular e 

permanente, não existe. Na verdade, o projeto 

GPAE, no âmbito da sua especial metodologia 

e dinâmica de ação, é construído dia a dia, a 

partir do reconhecimento, do dimensiona

mento e da própria ambiência contraditória 

que envolve a prática das relações sociais. 

O desafio de uma nova Polícia. 

O GPAE, portanto, surgiu dessa necessidade, 

de ser desenvolvida e empreendida uma nova 

filosofia e modalidade de ~erviço policial em 

comunidades populares: tradicionalmente a 

ação policial, nesses espaços geográficos, é 

concebida, planejada e executada a partir da 

filosofia militarista, orientada por estraté

gias e táticas operacionais pontuais, carac

teri zadas pela dinâmica operacional de 

incursões policiais planejadas ou inopinadas 

ou pela ocupação policial. Trata-se de modos 

de atuação episódicos, desprovidos de 

qualquer sentido de regularidade e interati

vidade. São ações de natureza exclusivamen

te repressiva, desenvolvidas para viabilizar 

a busca e a captura de criminosos, a apreen

são de armas e drogas ou para impedir a ati

vidade criminosa. Ambos os modos de atua

ção constituem iniciativas de alto potencial 

de risco, haja vista a concreta possibilidade 

da ocorrência de confrontos armados e 

conseqüentemente o saldo negativo de 

vítimas (policiais e não policiais). 

O GPAE é uma Unidade Especial da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, criada no 

mês de julho do ano 2000, para atuar em áreas 

especialmente críticas, onde determinado tipo 

de incidência criminal venha causando 

intranqüilidade à população. Antes da implan

tação dessa nova modalidade de serviço po

licial, ocorrida em 22 de setembro de 2000, 

no mês de agosto, foram realizadas 02 (duas) 
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reuniões de sensibilização com representantes 

das duas comunidades. Durante os meses de 

julho e agosto do mesmo ano, os policiais do 

GPAE foram submetidos, durante 02 (duas) 

semanas, a um estágio de sensibilização, que 

contou com o seguinte conteúdo programá

tico: Relacionamento Interpessoal, Adminis

tração de Conflitos, História das Comuni

dades Populares, Metodologia de Resolução 

de Problemas, Modelos, Técnicas e Tendências 

de Prevenção do Delito, O Modelo "FLECT" 

do Uso da Força, Polícia Comunitária, Técni

cas de Abordagem (Veículos, Pessoas e Edifi

cações), Manuseio de Armamento e Tiro Prá

tico Policial, Conduta de Patrulha e outros 

conteúdos correlatos. 

O GPAE presta serviços de Polícia Ostensiva, 

tendo como foco principal preservar a Or

dem Pública garantindo efetivas condições 

de tranqüilidade pública à população local. 

A atividade executada pelo GPAE é essen

cialmente preventiva e, eventualmente , 

repressiva. O GPAE facilita a integração dos 

serviços e mobiliza instituições e atores 

sociais da comunidade, bem como novos 

parceiros que possam contribuir para o 

desenvolvimento social comunitário. 

No que tange a avaliação dessa iniciativa, exis

tem dois aspectos que merecem destaque: o 

primeiro refere-se especificamente à ação 

policial, do ponto de vista dos resultados 

operacionais alcançados: após o primeiro ano 

desde sua implantação, o número de homicí

dios e ocorrências de "bala perdida" caiu a 

zero, o que aumentou a sensação de seguran

ça no interior das comunidades, bem como 

na sua periferia. Somente no ano passado, no 

período que antecedeu a implantação do 

GPAE (de janeiro a setembro de 2000), foram 

registrados 10 (dez) homicídios no interior 

das comunidades. No período de 01 (um) ano 

o GPAE atendeu a mais de 260 (duzentos e 

sessenta) ocorrências, assim distribuídas: 50% 

das ocorrências atendidas são de natureza 

não criminal (condução de enfermos e auxílio 

à parturiente). 25% do total das ocorrências 

referem-se a códigos de ocorrências contra

vencionais, de trânsito e diversas. Outros 25% 

do total das ocorrências atendidas são 

ocorrências policiais criminais, sendo que 

70% desse universo são ocorrências relacio

nadas com a dinâmica do tráfico de drogas 

(nesse mesmo período o GPAE efetuou, nas 

situações de flagrante delito ou em cum

primento de mandado judicial, mais de 56 

prisões por tráfico ou uso de drogas ou ati

vidades criminosas correlatas). 

A ausência de visibilidade ou "a ausência de 

confrontos" por ocasião dessas prisões deve

se, em tese, a dois pontos fundamentais que 

constituem princípios que norteiam a ação de 

comando do GPAE: 1) O Princípio da Legali

dade: todas as prisões foram reali zadas se res

peitando os direitos e garantias previstas na 

Constituição da República. O resultado dessa 

dinâmica tem sido surpreendente, haja vista 

sua capacidade de restaurar, com legitimidade, 

o exercício da autoridade policial; 2) O Prin

cípio da Publicidade: com a criação do Conse

lho Comunitário de Segurança e Cidadania 

criou-se também um mecanismo de controle 

externo da atividade policial, o que muito 

contribuiu para a identificação e correção de 

falhas e de desvios de comportamento do 

policial em serviço. O que difere a estratégia 

de atuação do GPAE de outras estratégias 

desenvolvidas pela Corporação é, basicamen

te, a regularidade e a interatividade do serviço 

policial face o ambiente que se apresenta. 

Outra característica fundamental consiste 

no esforço contínuo de desenvolvimento de 

estratégias diferenciadas de prevenção e 

repressão qualificada do delito, a partir da 

filosofia e da estratégia da Polícia Comuni

tária. Neste sentido são objetivos permanen

tes do GPAE: 1) a prevenção do crime, com 

ênfase nas situações de risco pessoal e social, 

que afligem, sobretudo, as crianças e os 

adolescentes; 2) a redução do medo, através 

do esforço contínuo (regu lar e interativo) 

empreendido pela ação do policiamento 

ostensivo, em neutralizar o domínio ter-



ritorial armado exteriorizado pela dinâmica 

do tráfico de drogas; 3) a repressão qualifi

cada do tráfico e do uso de drogas, nas h i pó

teses de flagrante delito ou em cumprimen

to de mandado judicial (nesse objetivo o 

mod elo d e funções policiais bipartidas, 

consagrado pela Constituição da República, 

inviabili za, do ponto de vista jurídico-legal, 

o aprofundamento de ações investigativas, 

bem como a construção de uma cultura 

organizacional orientada para a produção 

de provas); e, 4) a prevenção e a repressão de 

eventual conduta irregular praticada pelo 

policial, nas hipóteses de cometimento de 

transgressão disciplinar e de crime. 

O segundo aspecto, não menos importante, 

refere-se à construção de uma nova dinâmica 

social interacional, de natureza metodológica, 

envolvendo a Polícia e a Comunidade. Apesar 

do GPAE receber o staws de projeto-piloto, na 

verdade, a denominação projeto talvez não seja 

a mais apropriada, haja visto o fato da sua 

efetiva construção ocorrer dia a dia, mediante 

constante análi se e avali ação da dinâmica e 

conjuntura social, com o objetivo de se conso

lidar uma metodologia capaz de ser aplicada 

em qualquer outro espaço geográfico que 

preserve características similares. O verdadeiro 

projeto está sendo construído com a prática, 

com a participação, direta e indireta de todos 

os atores sociais envolvidos. Essa é a novidade. 

Neste sentido, o Conselho de Entidades e Li

deranças Comunitárias, <;omposto por orga

nizações governamentais (Polícia, Escola, 

Secretarias de Governo etc.) e entidades não 

governamentais (Igrejas, Associações de 

Moradores, Escola de Samba, outras ONG'S 

etc.) cumpre o fundamental papel de articular 

e integrar esses diferentes atores sociais em 

torno de um objetivo comum: a diminuição da 

violência com desenvolvimento comunitário. 

Dificuldades, Potenciais Riscos 
e Incertezas. 

Do ponto de vista pessoal , na condição de 

ex-comandante do GPAE, diria que essa 

experiência foi e tem sido, ao mesmo tempo, 

gratificante e frustrante: gratificante pelo 

fato dos resultados operacionais alcançados 

e pela dinâmica comunitária empreendida, 

sobretudo nessa nova relação Polícia e 

Comunidade; frustrante pelo fato dos 

esforços policiais serem insuficientes para 

dar conta das demandas e ex pectativas 

emanadas da comunidade. 

Infelizmente , nossos governantes, no s 

diversos poderes constituídos e níveis da 

administração pública (fed~:al, estadual e 

municipal), ainda não conseguiram superar 

as vaidades pessoais e unir esforços, de 

maneira racional, suprapartidária, para 

enfrentar com responsab! lidade esse dolo

roso problema social exteriorizado na forma 

da violência e da criminalidade. 

A Polícia continua sendo o falso centro das 

atenções, atuando num cenário impróprio, 

onde não foram esgotados todos esforços de 

prevenção primária do delito (saúde, educa

ção, saneamento, esporte, cultura, lazer, 

trabalho, geração de renda, etc.). Conti

nuamos "enxugando o gelo" . A etiologia do 

fenômeno criminal continua intocada. É 

necessário e urgente que tenhamos Políticas 

Públicas de Segurança (Política de Estado) 

e não Políticas de Segurança Pública (Polí

tica de Governo). 

Contudo, na condição de órgão facili

tador para o encaminhamento de deman

das e expectativas da comunidade, fun

cionando como instância de interlocução 

entre a comunidade e outros órgãos pú

blicos, foi possível ao GPAE obter outros 

resultados: redução do medo, mediante a 

presença regular e interativa da Polícia 

Ostensiva; redução da presença ostensiva 

de armas de fogo no interior das comuni

dades; redução do número de crianças en

volvidas em práticas criminosas; redução 

do número de casos envolvendo policiais 

em ações de maus tratos, violência arbi

trária ou abuso do poder. 
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Vale todo o esforço possível 
Entrevista com Pedro Strozemberg 
por Regina Novaes 

1 · Você esteve em Boston visitando uma 
experiência de Policiamento comunitário. O que 

mais chamou sua atenção por lá? 

A questão que mais me chamou a atenção na 

ação de Boston foi a capacidade de separação 

dos papéi s entre as organizações civis, em 

particu lar a Igreja, e a polícia. Os discursos eram 

diretos e claros, dos dois lados. O jogo estava 

posto na mesa, não havia meio termo. Ao mes

mo tempo era m apresentadas muitas possibi

lidades a serem negociadas. Como um sistema 

multi-portas (também com um em programas 

nas cortes de justiça a mericanas), quem fizesse 

a opção pelo acom panhamento social teria pos

si bilidades de capacitações, apoio psicológico, 

assistência social etc. Aqueles que segu issem em 

ações ilícitas estariam sujeitos às ações de re

pressão legal, que fofam se intensificando a cada 

momento. Assim , foi efetivamente realizada uma 

ação in tegrada entre órgãos públicos de 

assistência social, sociedade civil e polícia. Os 

resu ltados de fato foram muito impressionantes. 

2 · Logo depois da visita à experiência de Boston, 
você participou bem de perto da implantação do 

GPAE. Como voct relaciona as duas experiências? 

Bom , apesar das duas situações seguirem a 

mes ma linha de ação , e la s seg uiram por 

caminhos distintos. Aqui , o apoio dos serviços 

públicos foi •. ;nuito pontual e com grande 

limitação das áreas de abrangência. Além 

disso, a malha social também não foi muito 

afirmativa; i~so gero u um a super exposição 

do papel da polícia. Co ntudo, os esfo rços 

foram feitos neste sentido e creio que a questão 

mais importante foi o discurso repetido e firme 

do co mandante do GPAE, na época, o Major 

Carbal!o, onde deixava clara a postura e limites 

da atuação da polícia. A idéia de não aceitar 

crianças envolvidas com comércio de drogas, 

não aceitar exposição de armamento na co

munidade e não tolerar abuso polici al foi 

gradualmente sendo assimilada pelos policiais 

e pela comunidade. 

3 · Qual foi o seu papel como responsável pela 
Coordenação de Segurança Pública e Diretos 

Humanos do Viva Rio no primeiro ano da im

plantação do GPAE no Cantagalo, Pavão e 
Pavãozinho? 

Bem, já na visita à experiência de Boston , o Viva 

Rio convidou, também, dois oficiais da Polícia 

do Rio de Janeiro para irem . Depois quando 

houve a decisão do Governo do Estado em 

implantar o GPAE no Cantagalo, Pavão e Pavão

zinho, o Viva Rio alterou um pouco sua estratégia 

para valoriza·r esta ini cia tiva . Nesta época, 

diferente de outras ações do Viva Rio, estabele

cemos uma postura de reunir nestas comuni

dades as diferentes iniciativas promovidas pelo 

Viva Rio. Assim, minhas principais ações eram 

articular a presença dos projetas e programas 

do Viva Rio no local, estimular a montagem do 

Conselho Comunitário, apoiar a formação de 

uma red e de evangélicos e acompanhar as ati

vidades realizadas pelos policiais do GPAE. Outra 

ação que acabamos tendo de fazer foi , muitas 

vezes, negociar com o comando da PM para que 

pudéssemos incrementar a ação do GPAE lá. 

4 - O Balcão de Direitos é um dos Projetos que 

atua na área desde o início do GPAE. Quais as 
principais questões levadas para o Balcão pelos 
moradores de lá? 

De fato, temos a idéia que o Balcão tem uma 

importância muito grande quando fa lamos de 

enfrentamento da violência e segurança. Foi um 

projeto importante no primeiro momento , 

ajudou a estruturar minimamente algumas 

relações comunitárias, valorizo u os processos 

dialogados de resolução de conflitos, enfim, 

ajudou a estabelecer canais de diálogo entre as 

pessoas. Sua principal atuação fica na área de 

famí li a, vizinhança e informações sobre 

direitos. Lá também formamos um grupo de 

agentes de direitos muito lega l. Efetivamente, 

junto com o Criança Esperança, é o único 

projeto do Viva Rio que está em funcionamento 

desde a época de implantação do GPAE. 

5 - Se você pudesse voltar atrás no tempo, faria 
algo diferente do que foi feito? 

De fato, a impla ntação de um projeto tão 

ousado co mo este nos exige uma capacidade 

de mobilização de recursos sociais e hum anos 

muito grande, assim temos que lidar com as 

situações na hora em que elas aparecem e por 

isso é d ifíc il imaginar uma volta ao tempo. 

Percebo que consigo pensar mais nas coisas 

a ind a por fazer do que nas que teria feito 

diferente, fica muito difícil descontextualizar. 

Creio que devemos investir num processo de 

ava liaçã.o junto com a comunidade, na capacita

ção dos moradores locais sobre o tema e incentivar 

a presença de policiamento feminino no GPAE. 

É projeto grandioso , va le todo o esforço 

possível. 

Pedro Strozemberg 
Advogado e, na época, coorde
nado r de Segurança Pública e 

Direiros Humanos do Viva Rio 



Regina Novaes 

Antropóloga, Professora Ad

junta do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais da Universi

dade Federal do Rio de Janeiro. 

Ver a rtigo de Maril ena 

Cunha publicado neste mes

mo número de Comunicações 

do !SER. 

Polícia, polícias: 
as percepções dos jovens 
Regina Novaes 

O GPAE (Grupamento de Policiamento em 

Áreas Especiais) começou a atuar nas favelas 

Cantagalo , Pavão e Pavãozinho no final de 

setembro de 2000. Segundo seus docu

mentos oficiais, divulgados na época, seu 

objetivo era a "implantação e implementação 

de uma nova modalidade de policiamento 

interativo e permanente em comunidades 

populares e favelas ". Destacava-se o "esforço 

de desenvolvimento de estratégias diferenciadas 

de prevenção e repressão qualificada do delito a 

partir da filosofia da Polícia Comunitária" por 

meio da "integração dos serviços públicos, através 

da participação articulada das agências de Estado, 

da Sociedade Civil, além da própria comunidade". 

Em síntese, a presença da polícia nas fave las 

(eufemisticamente chamadas de "áreas 

especiais") deveria ser "essencialmente preven

tiva e, eventualmente, repressiva". 

Neste artigo trazemos o ponto de vista dos 

jovens moradores do Cantagalo, Pavão e 

Pavãozinho e relatos de suas experiências 

com o GPAE. Indagamos até que ponto (se, 

quanto e como) as percepções ante ri ores 

sobre a polícia se modificaram após um ano 

de implantação do GPAE, ocas ião em que 
I 

foi realizada a pesquisa . 

1- O P r e .1 Políd.-t: contextos, continui~ades .. rnudanç· s 

Pontos Negativos · Polkia (geral) 

1- Abordagem indiscriminada I 

desrespeito com jovens 

2- Agressão verbal e física 

3- Atirar para matar 

4-Corrupção/ Extorsão/ "arrego com o movimento" 

5- "Na paz com o movimento" 

6- Tiros sem necessidade 

7- Intimidação com armas 

8- Subir com excesso de velocidade 

9-"Querem saber de tudo" 

1 O-Promessas não cumpridas (de trabalho p/ jovens) 

10,0 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

7,0 

Recolhemos as opiniões dos jovens em vários 

momentos, utilizando diferenciadas técni

cas de pesquisa. No questionário aplicado 

nos espaços dos Projetas Sociais que funcio

nam no CIEP João Goulart, pedimos a cem 

jovens que escrevessem três pontos positivos 

e três pontos negativos considerando sua ex

periência com a polícia em geral e, em se

guida, considerando o GPAE. 

Entre os jovens en trevistados, 17% afirma

ram que não havia diferença entre a polícia 

em geral e o GPAE e não responderam a esta 

pergunta. Ou seja, a maioria.(S3%) dos jovens 

entrevistados se dispôs a falar sobre "pontos 

negativos" da "polícia em geral" e do GPAE, 

separadamente. Este número de respostas é 

alto, sobretudo se considerarmos que nos 

grupos de discussão não foi nada fácil 

introduzir e sustentar uma conversa sobre o 

GPAE. Vejamos a classificação que fizemos 

das respostas obtidas. 

Nem todos os jovens que se dispuseram a 

comparar a polícia e o GPAE apontaram três 

pontos negativos para a polícia e para o 

GPAE. Alguns a pon taram um para cada, 

outros três e dois etc ... Assim sendo, seria 

difícil trabalhar com percentagens. Tomamos 

as dez respostas que mais apareceram e, 

considerando o número de respondentes e o 

GPAE 

9,0 Comparam aproximando 

5,0 Comparam distanciando 

2,0 Comparam distanciando muito 

6,0 Comparam d istanciando pouco 

7,0 Não comparam 

Não comparam 

Não comparam 

7,0 Não comparam 

4,0 Não comparam 

2,0 Não comparam 
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número de vezes que apareceram, atribuímos 

a cada resposta uma nota de 1 a 10. Mas, além 

de observar o ranking dos pontos negativos 

da polícia e do GPAE, o mais importante é 

d estacar qu e, como as p ergu ntas eram 

abertas, podemos dizer que tais respostas 

tornaram-se "indicadores de avaliação" cons

truídos pelos próprios entrevistados. Ou seja, 

não foram indicadores construídos previa

mente na lógica do pesquisador ou do avalia

dor, mas expressam as percepções e experiên

cias dos jovens entrevistados. 

Cotejando estas respostas com dados de 

entrevistas e dos grupos de discussão, pode

mos refletir sobre cada um dos indicadores 

que foram usados para comparar a "polícia 

em geral" com o GPAE e quais seriam 

específicos à "polícia em geral" e ao GPAE. 

Entre os quatro primeiros indicadores que 

foram usados para comparar, o primeiro 

co mp ara aproxi mando e os o utros três 

comparam distanciando - e e m graus 

diferentes - o GPP.E e a "polícia em geral". 

De fato, quando os entrevistados falam sobre 

"abordagem indiscriminada/ desrespei

to com jovens" não vêm grande diferença 

entre a "polícia em geral" e o GPAE. Este 

indicador aponta mais continuidade do que 

mudança. Segundo este ponto de vista, para 

a "polícia em geral" o u para o GPAE, "ser 

jovem" é ser suspeito potencialmente. 

Neste sentido , os jovens entrevistados 

partilham com outros jovens moradores das 

grandes cidades brasileiras as percepções e 

as experiências negativas com a polícia. Não 

por acaso, nas várias pesquisas quantitativas 

divulgadas, quando se indaga sobre o grau de 

confiança nas instituições, é en tre os jovens 

qu e a polícia tem o pior de se mpenho. 

Também nas pesquisas qualitativas, sempre 

se destacam relatos de (des)encontros entre 

os jovens e os policiais . Com algumas 

variações e pesos relativos diversos, essa é 

uma conversa que faz parte do cotidiano dos 

jovens desta geração. Em qualquer grupo, 

todos têm algo para contar sobre a polícia. 

Os mais ricos contam que foram "achaca

dos" e dizem: "tivemos que negociar". O que, 

via de regra, termina em ter qu e "molhar a 

mão do policial". Os mais pobres, sobretudo, 

se forem negros, contam que foram humilha

dos. As jovens mulheres falam que foram 

paqueradas, seduzidas o u desrespeitadas. Os 

moradores das fav.elas, conjuntos habitacio

nais, periferias e·vilas dizem que são sempre 

vistos como os maiores suspeitos. Certamen

te "falar da violência policial " da polícia 

está em relação direta com o "não falar da 

violência do tráfico". A famosa "lei do silên

cio" imposta pelo tráfico, com suas caracte

rísticas locais e com personagens locali záve is, 

é um elemento fundamental na produção de 

uma fala genérica e negativa sobre a polícia. 

Ou seja, não podendo ou não querendo falar 

sobre os constrangimentos qu e o tráfico 

acarreta aos moradores, as histórias do lugar 

são sempre contadas de maneira a reafirmar 

a ausência ou a truculência policial. 

Em um dos capítu los da sua monografia, 
2 

Marcus Cardoso , destaca dois aco nteci-

mentos presentes na memória dos morado

res do Cantaga lo , Pavão e Pavãozinho. 

Segundo Cardoso, os moradores se lembram 

bem de um a guerra entre os "soldados do 

Cantagalo e os soldados do Pavão-Pavãozi

nho em 1996. O con fli to havia sido anun 

ciado com certa antecedência pelos ' rapazes 

do tráfico' , que aconse lh aram aos mora

dores a saída de suas respectivas casas". Não 

se sabe ao certo se os confli tos se repetiram 

durante 2 ou 3 noites co nsecutivas e qual 

foi o número exato de mortos, mas o certo 

é qu e "a comunidade toda desceu" . Quem 

pôde se abrigou na casa de parentes, outros 

dormiram no trabalh o e a grande maioria 

dormiu ao relento na rua Sá Ferreira e nas 

ruas no entorno da favela. Segundo Cardoso 

(2002), ao contar a história, os moradores 

enfati zam o fato que só depois que os grupos 

envolvidos na disputa pelo território cessa

ram a "gu erra", é que a polícia, sempre 
3 

ausente no morro, interveio no conflito . 

2 Ver "Eu finjo que não te 

vejo e você finge que não me 

vê". Monografia de final de 

curso de Ciências Sociais da 

UERJ, defendida em 2002, sob 
a orie ntação da Professora 

Clara Mafra. 

3 Ver breve referência ao a

contecido em artigo de Livio 
Sansone, intitulado Não-tra

balho e identidade negra: Uma 

comparação entre Rio e Salvador 

publicado em MAGG!E, Yvon

ne; REZENDE, Cláudia Bar

ce llos (orgs.). Raça como Retó

rica: A Construção da Dife

rença, p. 157-183, 2000. 



4 Ver Isto É na edição de 

16/ 01 / 2002, maréria sobre o 

assumo. 

O outro acontecimento lembrado é do ano 

de 2000. Desta vez, fala-se de aproximada

mente 100 moradores do Cantagalo e Pavão

Pavãozinho que desceram o morro e protes

taram contra a violência policial depredan

do, com paus e pedras, carros particulares e 

ônibus que passavam por Ipanema. A versão 

vincu lada pela grande imprensa 
4

, lembra 

Marcus Cardoso, informou que cinco pessoas 

tinham sido mortas em confronto, sendo que 

todas elas traficantes. A versão dos mora

dores é outra, falam sobre a ação vio lenta da 

polícia que indiscriminadamente atingiu 

moradores inocentes. 

Os relatos sobre os acontecimentos de 1966 

e 2000, acima citados, fazem parte da história 

das relações entre os moradores, os trafican

tes e a polícia. Não há quem viva ali que 

desconsidere a presença dos "donos dos 

morros" com armas de fogo, ditando as regras 

da convivência cotidiana, em constantes 

disputas com grupos concorrentes e envol

vendo uma parcela dos jovens nascidos e 

criados ali. Assim como, parece não haver 

quem discorde que a experiência com a polícia 

é fortemente marcada pela ausência (no coti

diano) e pela violência (em momentos 

inesperados de "batidas" ou de crises espeta

culares). Neste sentido, a presença de uma 

polícia preventiva e comunitária- o GPAE

no Cantàgalo e Pavão-Pavãozinho é uma novi

dade frente à experiência anterior dos mora

dores. No caso dos jovens, além de ser uma 

novidade, a idéia de uma polícia' preventiva e 

comunitária é, de certa forma, incongruente 

com a experiência de "ser jovem no Brasi l 

hoje" - identidade com múltiplas desigual

dades e diferenças - cujo denominador co

mum é sentir-se desrespeitado pela polícia. 

Vejamos agora os outros três indicadores 

comparativos que aparecem no quadro 

acima: eles fazem parte do mesmo conjunto 

de argu mentos que compõe a narrativa da 

"abordagem i nd iscri mi nada/ desrespeito 

com os jovens". No quarto indicador com

parativo (Corrupção/ extorsão/ "arrego 

com o movimento") a d iferença é sutil. Já 

no segu ndo (agressão verbal e física) pode 

ser notado um certo movimento de diferen

ciação e, no terceiro (atirar para m atar) 

configura-se um maior distanciamento. 

De um certo prisma, os jovens avaliam o 

GPAE como parte da mesma polícia que 

transforma cada jovem das favelas em um 

suspeito em potencial, que vai às favelas 

extorquir quem tem dinheiro e poder para 

corromper. Ou seja, no "arrego com o 

movimento", a média do GPAE se afasta um 

pouco da média da "polícia .. êm geral". Mas, 

a diferença fica mais evidente se voltarmos 

a olhar na tabela acima e prestarmos atenção 

no quinto indicador: "Paz com o movim en

to ". Este foi utilizado só ·para o GPAE, não 

se presta à "polícia em geral" e expressa uma 

nova experiência em curso. Vejamos como 

compreender seu significado. 

Reconstituindo a implantação do GPAE, 

Cardoso (2002) lembr,a que dois dos três 

postos do GPAE foram fixados onde antes 

eram pontos de venda do tráfico. Estes 

lugares, segundo entrevistas com morado

res , "antes eram cenários de arbitrariedades 

e violência por parte dos jovens traficantes, 

violência essa- gostam de frisar- cometidas 

quase sempre com quem está metido nesse 

mundo". Em uma espécie de ritual cuja 

eficácia pressupõe um público, nestes 

espaços, segundo Cardoso, os "rapazes do 

movimento", através da punição física (da 

surra até o assassinato), demonstravam e 

reforçavam sua autoridade. Ou seja, com a 

presença do GPAE no cotidiano da favela, 

interditou-se o espetáculo da punição, 

dificultou-se o restabelecimento de pontos 

de venda fixos e, ainda, inibiu-se a exibição 

das armas , símbolo do poder que exerciam. 

Neste sentido, a simples presença do GPAE 

abriu uma possibilidade nova para os 

moradores de circular pelas ruelas das duas 

favelas, sem ter que se defrontar com os 

rapazes do tráfico e seus armamentos. 
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No entanto, prossegue Cardoso (2002), 

"alguns meses após a implementação do 

GPAE, o policiamento relaxou e a circulação 

da polícia passou a acontecer quase que 

exclusivamente nos espaços próximos aos 

postos da polícia". Como conseqüência, os 

espaços próximos a estes pontos acabaram 

por ser fortemente identificados como "o 

território" da polícia e, longe desses postos, 

como a presença da polícia passou a ser cada 

vez mais rara, o território foi reapropriado 

pelos "rapazes do tráfico" . Como observa 

Cardoso, longe dos postos de policiamento 

"a possibilidade de um enfrentamento 

aumenta e o trânsito é realizado com cautela 

e desconfiança, quase sempre evitando 

encontros hostis( ... )". Segundo o autor, os 

policiais do GPAE têm posturas diferentes 

nos espaços distintos: a) nos DPOs e outros 

pontos fixos "ficam à vontade, com armas 

na cintura ou em cima das mesas, e seus 

corpos e suas feições descontraídas" . b) nas 

ruelas estão sempre com "armas em punho" 

e "um tanto apreensivos". 

E o que pensam os moradores? Vejamos dois 

trechos de entrevistas, também, feitas por 

Cardoso (2002). 

"Para o pessoal dq,qui de baixo é bom porque aqui, 

eles (os garotos do tráfico) não fazem nada) mas 

lá em cima) eu não sei como é. Dizem que lá em 

cima) eles é que mandam. Mas mesmo assim não 

tem mais tanta violência como antes. Mas a gente 

sabe que a polícia ganha dinheiro para não pegar 

ninguém. Mas é melhor que nada."(Márcia , 

entrevista reali zada em agosto 200 1) 

"Não sei) né) você tem visto os boatos por aí de 

que eles têm uma parceria e) en tão, aí todo 

mundo fica bem. Há uma certa parceria. Eu finjo 

que não te vi; você finge que não me vê. Só que 

coincidentemente depois da entrada deles ficou 

tudo bem) mas você sabe que para ficar tudo bem) 

a polícia teve que aceitar certas coisas."(Maria, 

entrevista realizada em junho de 2001). 

Estas hipóteses não se excluem. Há a velha 

corrupção ("a gente sabe que a polícia ganha 

dinheiro para não pegar ninguém") e pode haver 

um novo acordo tácito, uma "parceria" ("Eu 

finjo que não te vi) você finge que não me vê)'). 

Ainda assim, os que se dispõem a falar sobre 

o GPAE admitem uma melhora. "Mas é 

melhor que nada", diz a primeira entrevistada. 

"Coincidentemente depois da entrada deles ficou 

tudo bem ") diz a segunda. 

Ao mesmo tempo, neste contexto, entende

se os silêncios ou recusas em responder 

perguntas sobre a presença do GPAE. Com 

o GPAE cotidianamente presente fica mais 

difícil falar genericamente e de maneira 

impessoal sobre a "polícia em geral". Novas 

estratégias retóricas vão se conformando. 

Uma delas se expressa no irónico e bem 

humorado apelido ganho pelo GPAE que 

virou G MÃE. Nas conversas informais, o 

trocadilho aponta para a percepção de muitos 

do "eu finjo que não te vejo e você finge que não 

me vê". Realistas, mesmo se beneficiando das 

melhoras , os moradores sempre desco nfia

dos da polícia em geral, não qu ere m ser 

identificados com o GPAE. Isto porque os 

"rapazes do tráfico" (geralmente vizinhos, 

filhos de vizinhos , amigos d e infância, 

parentes) sabem quem- e sobretudo quando 

e como- se aproxima do GPAE. E, também, 

porque "na policia e na poHtica ninguém sabe o 

que vai acontecer amanhã" , como disse um 

jovem entrevistado. 

Neste oenário constituído por múltiplas 

prudências, é que acontece o desejado 

relacionam ento face-a-face entre policiais e 

moradores, aspecto crucial na implementa

ção do policiamento comunitário. Ou seja, a 

despeito das intenções dos formuladores, em 

cada s ituação em que o GPAE venha se 

implantar, a nova proposta decolará em um 

terreno já demarcado por ausências e presen

ças nas relações entre moradores, traficantes, 

polícia e poderes públicos. Contudo, e por 

isto mesmo, também não há como negar que 

uma trégua- que constrange a exibição das 

armas - pode ter repercussões positivas na 

vida local. O "eu finjo que não te vejo e você 
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finge que não me vê" circunscreve a violência 

porque inibe a banalização do uso das armas 

dos traficantes e da polícia. A importância 

desta res trição se expressa em outros dois 

indicadores comparativos construídos pelos 

jovens entrevistados nos quais polícia e GPAE 

mais se afastam: "agressão verbal e física" 

e, sobretudo, "atirar para matar". Tal 

di stanciamento é ainda reforçado por mais 

dois outros indicadores que aparecem em 

sexto e sétimo lugares em nosso ranking: 

"tiros sem necessidade" e "intimidação 

com armas". Estes dois últimos, rião por 

acaso, não se aplicam ao GPAE, só foram 

usados para falar da "polícia em geral". 

Por outro lado, em conrr.apartida, há ou

tros três indicadores que se referem somen

te ao GPAE. São eles: "subir com excesso 

de velocidade"; "querem saber de tudo"; 

"promessas não cumpridas (trabalho 

para os jovens)". 

Estes três últimos indicadores revelam 

aspectos da nova experiência dos jovens com 

a polícia/ GPAE. Não mais "batidas" de 

surpresas quase sempre inócuas por conta 

do vazamento de informações que chegam 

ao "movimento" antes da chegada da polícia. 

Não mais violentos confrontos entre poli

ciais e soldados do tráfico amedrontando e 

expondo moradores ao perigo das armas de 

fogo. Assim, embora "subir com excesso 

de velocidade" seja apresentado como um 

algo negativo, este é um indicador que revela 

a existênc ia de uma situação nova: uma 

polícia presente que contrasta com os dois 

casos de 1966 e 2000 sempre relatados para 

enfatizar a polícia ausente da favela e/ou só 

"entra atirando", indiscriminadamente. 

Também, o "querem saber de tudo" foi 

visto pelos jovens entrevistados como um 

ponto negativo. Alguns jovens explicitaram 

o que eles queriam dizer com esta crítica. 

Eles disseram que os policias do GPAE "es

culacham menos", mas são "muito intrometidos" 

e ficam "dando moral". A presença do GPAE 

na favela torna-se regulad? ra do uso das vias 

públicas. Neste indicador específico, o que 

os jovens da favela falam sobre o GPAE se 

aproxima do que os jovens moradores dos 

bairros de classe média no Rio de Janeiro 

falam sobre a presença da polícia em geral 

agindo na Lapa e demais locais de lazer e 

diversão . Ao buscar l" Ontrolar o uso de 

drogas, o excesso de bebidas, os namoros es

candalosos, ambos estariam se contrapondo 

a um tipo de liberdade valorizada pelos 

jovens. Neste caso, sem entrar no mérito da 

justeza ou qualidade da intervenção policial, 

pode-se perguntar se esta nova experiência

que fez o GPAE estar presente no cotidiano 

do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho- não faz 

diminuir as distâncias sociais entre jovens 

moradores do asfalto e das favelas . 

Por fim, o último indicador negativo "Pro

messas não cumpridas"- também revela a 

percepção de uma especificidade do GPAE 

em relação à "polícia em geral" . Como se 

sabe, o GPAE foi lançado no local com 

reuniões e cerimônias oficiais onde se falava 

muito de Projetas Sociais, governamentais e 

não governamentais, voltados para a inserção 

dos jovens das favelas. A associação GPAE/ 

Projetas Sociais foi assimilada por uma 

parcela dos jovens como promessas de 

inserção no chamado mundo do trabalho. 

Este aceno, entendido como "trabalho para 
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jovens", certamente criou expectativas e 

esperanças. Afinal, os brasileiros nascidos há 

14 ou 24 anos fazem parte de uma geração 

para a qual , segundo o economista Márcio 

Pochmann, o desemprego aberto entre os 

jovens situa-se em torno de 18%, contra 9,4% 

da média brasileira. E, ainda, fazem parte de 

uma geração para a qual o desemprego entre 

os jovens pobres é significativamente maior 

(26,2%) do que entre os mais ricos (11 ,6%). 

Neste sentido , a avaliação negativa demons

tra que os jovens entrevistados não só perce

beram a especificidade desta polícia, como 

alimentaram expectativas positivas em relação 

ao papel que poderia ser desempenhado por 

este especial grupamento policial na favela. 

Como foi divulgado pela grande imprensa, 

o GPAE, para concretizar a desarticulação 

do tráfico local e baixar o número de 

homicídios, baseou sua ação em: 1) tomada 

do espaço físico . nas duas favelas; 2) re

pressão ao uso de armamento de fogo por 

parte dos "soldados" do tráfico; 3) Proibição 

expressa do "recrutamento" de crianças para 

atuação no tráfico; 4) Punição de policiais 

que apresentarem desvio de conduta"'. 

Tais medidas , como vi mos acima, produzi

ram certos efeitos na vida cotidiana dos 

moradores , e também, repercutiram nas 

percepções dos jovens. Nos grupos focais, 

os jovens não quiseram falar sobre o GPAE. 

Para eles é bem mais fácil falar da "policia 

em geral" e não daquela que está próxima, 

que traz uma proposta nova e vive em uma 

tensa relação de evitação com os "meninos 

do tráfico". Entretanto, nas respostas ao 

questionário, nota-se que - se é verdade - na 

comparação entre os pontos negativos da 

"políc ia em geral" e do GPAE, as diferenças 

nem sempre são marcantes, o mesmo não 

pode ser di to a respeito dos pontos positivos. 

Na verdade, não podemos fazer um quadro 

do m esmo tipo para comparar a "polícia em 

gera l" e o GPAE no que di z respeito aos 

pontos positivos, simplesm ente porque os 

jovens não destacaram pontos positivos para 

a "polícia em geral". Embora, 26% dos jovens 

en trevistados tenham se negado a responder 

e elencar pontos positivos do GPAE, as 

respostas dos 74% que responderam podem 

ser hierarquizadas .no seguinte ranking. 

Menos tiroteios/menos mortes 

(diminuição de conflitos entre traficantes 

e entre traficantes e po lícia): 

Ajuda à comunidade 

(socorro/atendimento/tem sempre 

um carro para ajudar): 

Melhor relacionamento entre 

polícia e moradores (respeito e cordia lidade) : 

Projetos Sociais, Cursos para jovens 

(Jovens pela Paz): 

Atividades de Lazer/campeonatos/futebo l: 

Troca de policiais corruptos: 

Polícia com organização e comando: 

Doações 

(cestas básicas/brinquedos/roupas): 

Menos armas nos caminhos: 

Menos extorsão policial: 

Considerando o conjunto das resposras 

obtidas, só agrupamos em um mesmo 

indicador formulações realmente muito 

próximas. Neste sentido, importa menos a 

percentagem (que aqui funciona apenas para 

destacar a recorrência de um tipo de 

formulação) e impona mais o conteúdo c 

as várias maneiras de falar sobre o GPAE. 

Os temas que dizem respeito dirctamcnte à 

segurança estão espalhados pelo ranking: 

com muito destaque aparece "menos tiro

teio/menos morte"; em terceiro lugar está 

"o melhor relacionamento entre polícia e 

moradores (respeito e cordia lid ade)" e, 

bem abaixo , o "menos armas no caminho ". 

30% das respostas 

16% 

11% 

10% 

7% 

7% 

7% 

7% 

3% 

2% 

5 Ver Encarrc Especial JB 
Segurança Públic1 c Dneiros 

llumanos. 28/0212002. 



6 Sobre es[es [rês úl[imos 

pon[os ver emrevis[a com Ru

bem Césa r Fernandes (Viva 

Rio) e a rügo do Amonio Car
los Carballo Bl anco, ambos 

nes[e número de Comunica

ções do !SER. 

7 A subs[iwição foi pedida 

pelo próprio Major Carballo 

por mocivos de carreira pro
fissional. Ver [exws cimdos na 
no[a 5. 

8 Embora os jovens [enham 

diw que não sabiam muiw 
sob re o funcionam enw do 
Conselho Comuni[ário que ali 

fo i implamado. Ver co tHri 

buição de Pedro Suozemberg 

neS[e número de Comunica

ções do !SER 

9 Ver depoimemo de Jairo 
CoU[inho e o ani go de Def 

Yuri nes[e número de Comu

nicações do !SER. 

Observa-se também a presença de outros 

indicadores relacionados com expedientes 

internos à própria instituição policial que 

causaram boa impressão aos moradores : 

"troca de policiais corruptos"; "polícia 

com organização e comando "; "menos 

extorsão policial". Louva-se o fato de ter 

havido troca de policiais quando os mesmos 

não se identificavam com a proposta do 
6 

GPAE . J á, os indicadores "organização e 

comando" remetem à novidade que repre

sentou a presença do Major Carballo na área. 

O major era visto como uma autoridade 

acessível , qu e toma providências, muda 

contingente de policiais e, ainda, presta 

contas de seu trabalho publicamente, 

inclusive na televisão . Isto tudo foi dito em 

conversas qu e tivemos com os jovens. De 

fato , no primeiro ano, o nome do GPAE está 

li gado ao nome do Major. No própr.io 

questionário, uma jovem escreveu: "Estes 

policiais só ficam quietos quando o major está na 

comunidade". Ter a autoridade presente no 

morro, conhecida pelo nome, representou 

prestígio. Contudo, quando o Major Carbal-
7 

lo foi substi tuído , seja porque já havia algum 

desgaste em relação à proposta do GPAE, seja 

porque não se transfere credibilidade, pou

cos sabiam o nome de quem o substituiu . 

Estilo pessoal e articulações com a esfera 

não governamental e com a mídia certa

mente contaram a favor do major Carballo. 

Por outro lado , cham~m a atenção : as 

associações feitas entre o GPAE e formas de 

"ajuda à comunidade" (o segundo indica

dor positivo mais citado). Também, como já 

foi dito, houve identificação entre o GPAE e 

"Projetos Sociais" que visam a integração de 

jovens na escola e sua inserção no mundo do 

trabalho. Positiva também foi a valorização 

das "atividades de lazer" promovidas pelo 

GPAE e, finalmente, o aspecto da distribuição 

direta de cestas básicas e "doações". 

Este último conjunto de indicadores pode ser 

apreciado em duas dimensões. A primeira 

dimensão expressa que houve uma boa divul-

gação do conceito do GPAE: os entrevistados e 
associaram o "social" à ação policial; tam-

bém, apreciaram atividades que incentivaram 

a participação comunitária
8

• A segunda 

revela as ausências e carências locais de 

equipamentos de saúde, de lazer, de educação, 

de oportunidades de trabalho que levam à 

valorização da presença do GPAE. Vejamos 

algumas formulações escri tas dos jovens: 

" Dá mais segurança, sempre tem um carro 

pa ra ajudar"; 

"U ns são legais , projetas bons, ensinam 

coisas para a comunidade''; 

"Traz trabalho para os jovens da comu

nidade"; 

" É bom porque as pessoas passam mal e 

eles levam"; 

"Prestam favores , levam pessoas 

ao hospital "; 

"Ajudam em casos de emergência". 

Ou seja, assim como entre os pontos negati

vos foram cobradas do qPAE as "promessas não 

cumpridas", nos pontos positivos relaciona-se 

o GPAE a outros benefícios que, tradicional

mente, não são esperados de um grupamento 

policial. Certamente estas associações tam

bém podem ser relacionadas com outros as

pectos presentes no conceito mais geral de 

"policiamento comunitário". No caso do 

GPAE, estão relacionadas com a implantação 

do Conselho Comunitário e, simultaneamen

te, com presença das ONGs, em particular 

dos Projetas do Viva Rio na área
9

• 

3 - E quais as cenas 
dos próximos capítulos? 

Cena 1 

Quando já estávamos acabando a pesquisa, 

Marcus Cardoso (2002) escreveu: "Andando 

tanto pelo Cantagalo quanto pelo Pavão

Pavãozinho não é difícil identificar os rapazes 

do tráfico sempre atentos à possibilidade da 

chegada de policiais e à circulação de pessoas 

estranhas. Grupos de 4 a 1 O jovens são vistos, 

com ténis de marca, mochilas nas costas e 
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se dirigem perguntando "para onde você vai". 

Em geral, o es tra nho segue seu caminho 

depois de informar o local e a pessoa com 

quem vai falar" . 

Ou seja, a presença do GPAE exigiu que os 

"rapazes do tráfico" desenvolvessem novas 

formas de exercer seu poder sobre os espaços 

do morro e, ao mesmo tempo , também 

produziu uma outra forma de convivência 

com o "movimento". Trata-se de uma dinâ

mica complexa na qual os acomodamentos 

se fazem para além das intenções ou ações 

concretas de uns ou outros atares sociais 

envolvidos. Experiências com a polícia e 

relações de proximidade (espacial, efetiva ou 

afetiva) com o tráfico fazem muitas vezes os 

jovens evitar o assunto GPAE . Porém , 

quando se dispõem a falar, os jovens mora

dores entrevistados da área percebem dife

renças e criam, como vimos, seus cri tenosos 

"indicadores" de avaliação. 

Cena2 

Jornal O GLOBO, domingo, 9 de novembro 

de 2003. Manchete: Rapaz é morto no Pavão

Pavãozinho. S4b.-título: Moradores fecham 

ru a de acesso à favela e ac usam policiais 

militares. Matéria: Dezenas de moradores 

do Morro do Pavão Pavãozinho fecharam por 

alguns minutos a Rua Saint Romain, que dá 

acesso à comunidade, em protesto a morte 

de Manoel de Souza Filho , de 26 anos. 

Segundo eles, o morador foi morto, às 

llh30m, por PMs que teriam atirado se m 

motivos, ferindo também Silvério de Matos 

Azevedo. Mas, de acordo com a PM, so lda

dos da unidade local do Grupo de Policia

mento em Áreas Especiais (GPAE) faziam um 

patrulhamento rotineiro e abriram fogo 

d epois de terem sido rec ebidos à bala. 

Segundo Ká tia de Souza, irmã de Manoel, 

seu irmão não era traficante, mas policiais 

disseram que ele atirou contra soldados e 

que encontraram com o corpo um revólver 

calibre 38. Já Silvério, baleado no abdômen, 

trabalha na padaria onde morreu Manoel e 

foi vítima de uma bala perdida. Levado ao 

Miguel Cou to, está fora de perigo. " 

Primeiram ente, o que se percebe são as 

armas em cena. Ainda assim, nas entrelinh as 

da notícia do Globo transcr i ta acima, 

também há indícios da percepção da dife

rença entre a "po lícia em geral" e o GPAE: 

"PMs ter iam atirado sem motivo" e "soldados 

da unidade local do Grupo de Policiamento 

em Áreas Especiais (GPAE) faz iam um 

patrulhamento rotineiro e abriram fogo depois 

de terem sido recebidos à bala" . Para a lém d e 

apontar para falta de integração entre a PM 

e o GPAE, a notícia também marca uma 

diferença entre "atirar sem motivo" e "abrir 

fogo depois de ter sido recebido à bala". Ainda 

que esta seja uma diferença muito pequena 

para um a polícia que pretendia se r comu ni 

tária e preventiva. 

Não pudemos ouvir novamente nossos jovens 

ent revistados para saber sua versão destes 

últimos acontecimentos marcados por morte, 

tiroteios e bala perdida. Mas, se o controle do 

uso das armas foi reconhecido por todos os 

entrevistados como o mérito número um do 

GPAE, tudo volta ao que era antes? 

Lembremos o tom de crítica presente na fala 

dos jovens entrevistados quando eles com-

Po liciamen w comuni[á rio 

no Pavão-Pavãozinho
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pararam aproximando a "polícia em geral" e 

o GPAE, mas lembremos, também, que os 

jovens falaram sobre desrespeito aos mo

radores que a polícia cansou de fazer por lá, 

e que o GPAE não faz mais ou não faz da 

mesma forma. Os jovens também falaram 

sobre ações e atitudes que eles nunca viram 

a polícia fazer e que o GPAE faz (ver quadro 

dos pontos positivos) . 

Não é simples avaliar percepções sobre uma 

experiência em curso. No geral, a inter

pretação das informações recolhidas resul

tam em avaliações polares: "nada mudou" ou 

"tudo mudou". No estudo que fizemos, não 

há lugar nem para apologia (tudo mudou!) 

da experiência nem o seu contrário (nada 

mudou!). Buscamos perceber pequenos 

deslocamentos de relações de poder sobre o 

espaço nas áreas do Cantagalo, Pavão e 

Pavãozinho e certas transformações sutis nas 

percepções que indicam como os jovens 

entrevistados percebem diferenças e conti

nuidades após um ano de presença do GPAE. 

Neste sentido, consideramos idéias, símbo

los, experiências anteriores dos jovens 

entrevistados mas, também, percebemos que 

este imaginário social não está congelado, 

não é imutável, ao contrário, é sensível a 

novas oportunidades e configurações sociais. 

Enfim, leitura cuidadosa das opiniões dos 

jovens entrevistados rev.e'a que o primeiro 

ano da experiência do GPAE foi avaliado a 

partir de vários parâmetros que não estavam 

dados antes. Isto nos leva a crer que, ao menos, 

esta nova experiência também se inscreverá 

na memória dos jovens moradores. Agora, 

além dos marcantes acontecimentos de 1966, 

dos acontecimentos de fevereiro de 2000, eles 

podem também se reportar ao GPAE - ao 

menos, ao primeiro ano - para falar sobre 

outras possibilidades de relações entre 

moradores, traficantes e polícia. 

No ano final de 2000 e, sobretudo, durante 

2001, nossos entrevistados conheceram uma 

proposta de policiamento, perceberam reper

cussões positivas em seu cotidiano e, mesmo 

percebendo ambigüidades e ambivalências 

como "jovens do morro", vislumbraram o papel 

que um certo tipo de polícia poderia ter na 

constituição do espaço públi~o na favela. 

Por fim , podemos dizer que enquanto 

conceito e objetivos, a proposta do GPAE 

continua válida. No ent~nto, mais do que 

nunca, fica claro que sua viabilidade prática 

depende de uma conjugação de fatores, entre 

os quais destacam-se: uma legislação e 

práticas efetivas de controle das armas; 

melhores relações e definições de papéis 

entre (e intra) grupos especiais e entre as 

polícias hoje existentes no Brasil; decisões e 

apostas de políticas públicas de segurança 

que não sejam tão vulneráveis aos conflitos 

entre grupos políticos e interesses eleitorais. 

E, finalmente, um projeto como o do GPAE 

só se viabilizará se for acompanhado de 

políticas públicas que visem direitos e 

oportunidades de inclusão social, sobretudo, 

para os jovens moradores das áreas pobres e 

violentas. É a combinação destes fatores que 

pode levar à construção do espaço público 

nas favelas e com isto fazer com que os 

jovens do Galo e do Pavão deixem de ser vistos 

como potenciais "meninos do tráfico" e alvo 

preferencial da suspeita policial. 
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Monções de Sofrimento 
e Esperança 
DefYuri 

Meu nome é Antônio de Jesus, tenho 40 anos. 

Sou nascido e criado no morro do Canta

galo. Galo para os chegados. Estou casado 

faz uns 20 anos com a minha mulher Márcia 

e com ela tive dois filhos. O Uollace e o 

Edvaldo, um é entregador de farmácia e 

atleta de jiu jitsu, já o outro é recreador em 

um projeto para crianças que acontece aqui 

no morro, este sempre cuidou da criançada 

aqui da comunidade. Os dois estão estudan

do e se Deus quiser vão ter um futuro melhor. 

Eu tenho o maior orgulho de ambos, eles 

aproveitam todas as oportunidades que lhes 

são apresentadas. Quando eu era mais moço 

não tive essa sorte. Mal completei asa série 

e, essa falta de estudo me impediu de 

conseguir um trabalho melhor. Tive que ser 

muito forte para não enveredar pelo cami

nho mais fácil. Pelo caminho do crime. 

Eu tinha uns 18 .anos e me lembro que 

· trabalhava de office-boy numa clínica de Vila 

Isabel. Ganhava uma merrequinha que não 

era muito, mas dava para ir vivendo, pois 

minhas obrigações não eram tantas. Conhe

ci muita gente boa nessa época. Agora o 

difícil era a volta para casa. Além do ônibus 

estar sempre calorento e lotado, era de lei 

os homi zuar na comunidade e eles não 

respeitavam ninguém. Cansei de levar tapa 

na cara. Cansei de ser chamado de bandido. 

Teve uma vez que me pararam na Saint 

Romain. E mandaram eu tirar a roupa. 

Como eu não devia, não encontraram nada, 

mesmo assim foi só humilhação e xinga

mentos. Nem pude argumentar, me en

cheram a cara de tapas e mais tapas. Como 

sempre fazia, neste dia estava levando uma 

quentinha para o jantar do pessoal lá de casa. 

Os h o mi abriram a embalagem e começaram 

a cuspir e dizer que aquilo era comida de 

porco. Também pisaram nos meus documen

tos e ficavam perguntando se eu não estava 

gostando. Até hoje me lembro que um deles 

mandou eu montar em um oitão e correr 

atrás do prejuízo. Passados uns interminá

veis minutos de agonia, me liberaram, 

enquanto eles riam, e com certeza espera

vam mais uma vítima. Eu continuava a subir 

a ladeira cansado por mais um dia de 

trabalho, cansado de tanto esculacho. 

Quando eu passava pela firma, a malandra

gem dizia: qual é, Toninho! Vai ficar sendo 

esculachado pelos cachorros? Vê se eles 

fazem isso com a gente? Aqui eles tomam 

logo um soviético. Planta aqui na família 

para você se defender. 

Ouvia aquilo e não sabia o que era pior - a 

revolta contra a polícia ou o convite do 

crime. O pior é que essas situações sempre 

aconteciam e sempre se completavam. 

Mal cheguei em casa pude escutar o barulho 

dos tiros ecoando. Esse é um som mais que 

natural , tão natural quanto ver meus pa

rentes deitados no chão buscando se 

proteger das balas perdidas . Tinha que ver 

a minha vó, a coitada mal andava mas era 

só escutar os pipocos que ela corria feito 

uma jovem atleta. Já sabia inclusive di

ferenciar os tiros de cada arma. Mas o pior 

foi que eu não pude n em tornar um banho, 

não tinha água em casa. Estava faltando , 

quero d izer, sempre faltava, às vezes, tinha. 

Só me restava esperar o amanhã chegar. 

Naquele dia como em tantos outros, fui 

dormir com fome e orando para o meu Deus 

m elhorar as coisas. Nem que fosse um 

pouquinho. Fui levando a vida e percebi que 

vários amigos de infância estavam indo 

para o crime. Uns por revolta, outros pelo 

desespero e tinha os espíritos de porco que 

queriam ser vagabaus desde criança. 

Me lembro que muitos puxaram cadeia, e 

outros foram mortos nas mãos da policia, 

ou na guerra pelo controle da firma. E quem 

mais sofria eram as suas famílias . No final, 

são elas as que mais sofrem, e a comunidade 

DefYuri 
Colunista do Portal Viva 

Favela e rapper. 



paralisada assistia a nascente de sangue que 

é apenas uma das muitas que deságuam no 

Rio de Janeiro. 

O cotidiano permanecia inalterado. Descaso 

governamental, drogas, polícia, preconceito, 

dor, morte, medo ... , e no meio disso tudo, 

conheci uma senhora pretinha e, num piscar 

de olhos, já estava namorando. O nome dela 

era Márcia. Não passou muito tempo e nos 

casamos, es te era o único motivo de alegria 

em meio ao caos. Me lembro como se fosse 

hoje, o nascimento prematuro do Uollace foi 

muita fes ta. Saí do hospital da Lagoa e passei 

na batalha para pegar um vale e fui comprar 

um berço. Mesmo pagando à vista, quando 

falei onde teriam que entregar, fui in

formado que não faziam entrega no morro. 

Peguei o pouco dinheiro que me restava, e 

apanhei um táxi até a subida do morro. A 

partir dali , contei com o auxílio da rapa

ziada do morro que me deu uma mão. 

Enquanto eu subia, senti que o clima não 

estava dos melhores, tinha algo no ar. O 

clima estava tenso. Me disseram que teve 

um tiroteio pesado e que os homi tinham 

baleado o meu primo Chico e arrastado o 

corpo dele do terreirão até a estrada do 

Cantagalo, onde ele morreu. Falaram que 

um dos PM's deu um tapa na cara da sogra 

do meu primo. Os choros e gritos da minha 

família estão gravados na memória. 

Mesmo sabendo que q meu primo estava 

plantado no movimento de peça e vivia car

burando cigarros de maconha para cima e 

para baixo, fiquei chateado. Era como se fos

se um irmão para mim. Vejam como é a vida, 

enquanto meu filho nascia, meu primo mor

ria. Eu temia que quando meu filho crescesse, 

encontrasse essa mesma vida de cão. Sempre 

rezava para que as coisas mudassem. Vivía

mos em uma ilha de sofrimento cercada pela 

pompa, pelas riquezas e pelo preconceito de 

Copacabana, Ipanema e Lagoa. 

Às vezes, até parecia que éramos cidadãos 

de segunda classe. Será que somos cidadãos 

de segunda classe? O pessoal lá do asfalto só 

vinha para cá com o intuito de arrumar os 

produtos, eles gastavam uma nota preta. Até 

arrumavam uma cesta básica vez ou outra, 

assim como remédio, mas não é para todo 

mundo. Queria ver eles arrumarem empre

gos de carteira assinada para o pessoal daqui 

tentar viver dignamente. Dinheiro com o ser 

humano eles não gastam. Eles querem que 

sejamos eternamente dependentes para 

depois jogar na nossa cara. Estes são os 

mesmos que aplaudem quando os homi 

invadem e esculacham geral. 

Até na praia, eles ficam bolados quando vêem 

a gente, se pudessem proibiam da ge'nte ter 

um lazer. Se eles pudessem colocariam 

portões, muros e ainda c~brariam ingressos 

caros para a prata. 

Já imaginaram se o dinheiro investido nos 

produtos fosse para umas obras aqui no mor

ro? Nós iríamos ter creche para as crianças, 

escola boa, posto de saúde, um monte de 

coisas boas. Mas não é o que acontece. 

Lembro que uma vez o padrinho do meu 

filho mais novo, o meu amigo Niltinho, es

tava com uns problemas de saúde que não 

sei explicar bem o que era. Ele volta e meia 

ia lá na firma, até que um dia, o patrão disse 

para ele - oh, cumpadi, tá achando que aqui é 

hospital para você ficar fazendo tratamento? 

Já tá me dando prejuízo. Só quero saber de 

você aqui quando tu bater as canelas, aí eu 

pago o enterro, na moral. E o pior é que 

dias depois, quem morreu foi justamente o 

dono da firma. E em instantes já tinha outro 

no lugar e tudo começava novamente. Eu 

lutava para cuidar da minha família dig

namente. A minha comunidade, mais o 

Pavão e Pavãozinho, volta e meia, estavam 

na televisão, sabe como é. A violência dá 

Ibope. Eles agem como se aqui fosse só 

violência mas, apesar dessa chaga, tem 

muito mais coisa para ser mostrada. Queria 

ver eles mostrarem os ensaios da escola de 

samba, o treino da rapaziada da Nobre Arte. 

o 
'"' ~ 
0.. 

c 
o" 
;;; 
l,j 

c 



9 
0:: 
[.Ll 

~ 
o 

-cJ 

"' <1.1 
•O 
<.r ... 

. ~ 
c:: 
:::: 
E 
o 
u 

O forró do Pavão. Por que não vêem mos

trar o rango que as tias fazem? Garanto que 

ia fazer o maior sucesso. Garanto que é 

melhor do que qualquer desses restau

rantes da moda. 

Mesmo parecendo impossível, eu tinha 

esperança de que alguma coisa mudasse, um 

pouco que fosse . 

Perdido em meio aos meus pensamentos, de 

repente, escuto meu nome - bom dia, seu 

Antônio. Caramba, enquanto me lembrava 

da minha vida, nem percebi que o tempo 

estava passando. Olho para os lados e 

procuro quem falou comigo. É um jovem PM 

e ele tá vindo na minha direção, o que será 

que ele quer? A lembrança dos meus conta

tos com a polícia não são das melhores. Ele 

se aproxima e me dá os parabéns pela vitória 

do meu filho no campeonato estadual dejiu 

Jitsu, disse que também é praticante e que 

acompanhou todas as lutas. 

Fico muito orgulh~so e surpreso, quem diria 

que um dia eu seria tratado com educação. 

O PM se afasta, ele é de um tal GPAE, di zem 

aqui na comunidade que é uma polícia 

diferente, com~_nitária, não tô Çem certo. 

Sei lá, só sei que só o fato de não ver ninguém 

ganhando uns pesco tapas, para mim já é bom 

demais. Tem gente que critica, diz que eles 

tão fechados com os meninos da firma, e até 

levam um por fora. Eu nunca vi nada e mesmo 

se tivesse, não saberia de nada. 

Pelo menos o morro está tranqüilo. Não &e 

escuta mais aquela barulhada de tiros, e não 

se vê mais os moradores sendo agredidos. O 

pessoal anda para cima e para baixo, a 

qualquer hora, sem maiores problemas. 

Inclusive vem muita gente para as festas aqui 

na comunidade. O pessoal sobe de táxi e tudo. 

Também vem um monte de gente lá de baixo 

que faz uns trabalhos com o pessoal daqui . 

Meu filho mais novo, o Edvaldo, fazia um 

trabalho por conta dele mesmo, e agora ele 

tá com o apoio de uma ONG. Ele já tentou 

me explicar o que .significa o raio desse 

nome, só que não consigo entender bem o 

que é. O negócio é que tem um monte delas 

aqui, teve uma época que o pessoal dizia que 

aqui era um cemitério de projetos sociais, 

que arrumavam verba lá embaixo e não 

usavam aqui. O pessoal das associações 

criticava e defendia a comunidade, penso 

que além disso , eles tinham que dar um gás 

maior nos trabalhos e, também, se ligarem 

nos trabalhos desenvolvidos por um monte 

de jovens qu e se movimentam longe da 

politicagem e do blá, blá, blá. Tem a rapa

ziada da Família Terra, o pessoal da capoei

ra, os pintores de quadro, o Meninos do Can

tagalo ... , é só reconhecer o trabalho dessa 

rapaziada e dar uma força . 

Depois de um tempo , quem chegou aqUI 

com a maior pressão foi o tal de Viva Rio. 

Eu me lembro que tinha gente aqui da co

munidade que chamava essa ONG de Viva 

Rico. Agora os caras têm vários trabalhos 

aqui na comunidade, e o mesmo pessoal que 

falava mal, agora elogia, bate palma e di z 

que é parceiro - vai entender! 

Nos dias de hoje , vejo várias atividades. Até 

o prédio que vivia abandonado, tá todo 

pintado e funcionando, é o tal de Espaço 

Criança Esperança. Isso é bom para gente, 

meus filhos es tão lá direto. Eu ia muito 

quando es tava resolvendo uns problemas no 

trabalho. Sempre ia lá no Balcão de Direitos, 

o pessoal é muito gente boa, eles é que me 

deram uma luz para os meus problemas e 

sempre ajudam o pessoal daqui. Tem mora

dor que trabalha nessa parada, mais a maio

ria é estudante de direi to do asfalto, e sei 

que eles gostam do serviço pois poderiam 

estar trabalhando em outro lugar ou até 

mesmo podiam ficar de bobo! na praia. 

Volta e meia, vem gente importante visitar. 

Até um príncipe já deu as caras. Me disseram 

que ele patrocina uns projetos. Deus lhe 

pague. Só espero que alguém apoie também 



Canragalo, abril de 2002 o projeto dejiu jitsu em que meu filho é um 

dos instrutores. Tem prá lá de 100 crianças 

parricipando, a maioria é bem pequena, e 

tem que ver como eles são educados e 

responsáveis. Os pais ficam bastante satis

feitos, pois sabem que os filhos estão sendo 

bem orientados. 

Nos dias de hoje, quando eu ligo a televisão 

fico ainda mais surpreso e feliz . Quem diria 

que a televisão nos mostraria sem ser pela 

violência? 

Mostram uns eventos, umas campanhas ... 

Graças a Deus! Eu leio q1do o que sai no 

jornal, tem até umas matérias que meu 

filho ti r a de uma tal de "Internet e traz para 

me mostrar. Ele diz que é de uma menina 

aqui do morro . Fico feliz em saber que 

podemos ler a nossa versão dos fatos e as 

nossas histórias. 

Bom, já são 14 horas. Deixa eu sintonizar na 

Panorama. É uma rádio aqui do morro. É 

muito boa mesmo, melhor que essas FM's ! 

Eu escuto de tudo, só que ultimamente, de 

tanto ouvir meus filhos falando que rap é 

isso , rap é aquilo , rap fala verdade, rap é 

conscientização ... , fiquei curioso, cheguei a 

pensar que eram aquelas músicas que tocam 

a madrugada inteira no baile da quadra. E 

não é que era diferente! O nome do progra

ma é "A voz da favela", o apresentador é um 

desbocado do bem, tem coisa que ele fala 

em gíria que eu não entendo muito. Mas é 

muito bom poder ouvir essas músicas q"lie 

não tocam em nenhum outro lugar. Se eu 

pudesse voltar no tempo, eu ia querer cantar 

um negócio desses. Eu ia falar muito contra 

tudo e todos . Sobre tudo e todos. 

Inclusive, teve um dia que meus filhos me 

apresentaram um cara das antigas no meio 

rap. Ficamos conversando um bom tempo 

no trailler do Bola, e em meio a salgados e 

copos de Baré, fui enchendo o cara de 

perguntas sobre esse negócio de rap, e ele 

me perguntava sobre várias coisas do Galo e 

do Pavão, do tipo: quando começou, por que 

a origem dos nom es, as famílias viam de 

onde ... , as perguntas me mostravam um 

grande intere sse. Engraçado que nunca 

pensei que outras pessoas se interessassem 

por e ~ses assuntos. Enquanto ele per

guntava, eu pensava em como poderia 

responder, e forçava a memória em busca de 

fatos que até então, eu mesmo não dava 

conta da importância. Fiquei pensando como 

arrumaria essas informações já que muitos 

dos antigos já morreram. Não se lembram 

ou não querem se lembrar. Sabem como é o 

sofrimento - deixa marcas profundas. 

Se eu conseguir essas informações, posso 

estar ajudando os jovens daqui e o pessoal 

lá do asfalto que, na maioria das vezes, nem 

se preocupa com isso. E um povo sem 

história, pô, não existe. Me despedi do meu 

novo amigo, e já fui à luta. Quem eu 

encontrava, eu enchia de perguntas e as 

lembranças foram aparecendo nas históri.as 

da tia Luzia, do seu Jair , e de tantos 

outros ... e assim foram aparecendo fotos 

antigas e cartas que descreviam a realidade 

do passado. Eu anotava tudo em um caderno 

que minha esposa me deu. 

Essa nova tarefa me devolveu o orgulho de 

mostrar que passamos por muito sofrimento 
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mas so brevivemos. E continuaremos a 

resistir como se fôssemos da galera do Rei 

Zumbi, lá no passado. Se os que não gostam 

da gente não sabiam, agora vão saber que a 

favela também tem memória. A criançada 

tem que saber de tudo isso para poder 

mostrar o orgulho e dizer que mora aqui. 

Quem sabe no futuro, eu possa lançar um 

livro, ou mesmo fazer um centro cultural 

onde todos tenham acesso à nossa história. 

Se mais pessoas da comunidade se movi

mentarem, e as de fora nos apoiarem, nós 

vamos alcançar o nosso objetivo mais 

rápido, e tenho esperança que a nossa vida 

se rá muito melhor. 

{,los~ • .S..-io 

Bobol: estar de bobeira , à toa 

Bolados: incomodados 

Cachorros: policiais 

Dar uma moral: apoiar 

De peça: estar armado 

Do asfalto.: pessoas não moradoras do morro 

Esculacho: humilhação 

Fechados com: neste caso: parceria, aliança 
Firma: tráfico de drogas ; boca de fumo 

Gás maior: maior incentivo 

GPAE: Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais 

Homi: policiais 

Merrequinha: pouco di nh eiro 

Montar em um oitão: arrum ar um a arma calibre 38 

Plantado no movimento: fazer parte do tráfico de drogas 

Pipocos: tiros 

Produtos: drogas 

Puxaram cadeia: foram presos, cumpriram penas judiciais 
Soviético: neste caso: atacar/ contra-atacar, revide violento 

Vagabaus: vagabundos; ladrões 

Zuar: neste caso: perturbar, infernizar 
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