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Parte da literatura a respeito da vio-
lência e da segu-

rança pública no Brasil se consolidou no interesse e controle sobre as dinâ-
micas que envolvem a entrada dos jovens nas diversas redes criminosas. A 
bibliografia produzida na cidade, de cunho antropológico, oriunda dos anos 
80 do século passado, trouxe consigo uma inovação temática e investigativa 
que está longe de ser ultrapassada. 

Mas parece exequível observar que, dando continuidade aos desenvol-
vimentos percebidos nessas sondagens interpretativas, somente nos últimos 
anos (raros e sensíveis) pesquisadores, gestores públicos e membros da so-
ciedade civil começam a ser confrontados pela mão dupla desses processos. 
Ou seja, têm necessidade de elaborar os imperativos, desafios e obstáculos 
enfrentados por esses mesmos jovens quando desejam romper com as redes 
criminosas nas quais se inseriram por determinadas etapas de suas existências. 
Compreender esses processos e as matizes que os completam parece ser um 
desafio não somente acadêmico, mas também das políticas públicas de segu-
rança e juventude.

Esse número da Revista Cadernos de Segurança Pública visa a discutir, as-
sim, como se constroem os desafios que se cruzam às políticas de prevenção 
da violência em diferentes contextos e cenários. Dois dos artigos aqui apre-
sentados pretendem entrar nessa seara – ainda que, coincidentemente, ambos 
explorem o mesmo projeto social para suas análises, o Soldados Nunca Mais, 
criado pelo IBISS, o que também pode ser visto como um sintoma da própria 
escassez de iniciativas que almejem enfrentar esses desconhecidos campos de 
investigação e de intervenção social no Brasil. 

De “bandit” à “travailler”? Une réflexion sur l ´ insertion professionnele d´ex-
trafiquants de drogue, de Silvia Naidim, e Respect as Answer to Crime: A study 
of the prevention of youth crime in the favelas of Rio de Janeiro, de Floortje van 
Soest, são trabalhos de cunho etnográfico em duas favelas do Rio de Janeiro 
que analisam alguns dos desafios enfrentados por jovens em busca de uma 
trajetória diferencial. À originalidade dessas contribuições vem se somar a 
magnífica tese de doutoramento de Luiz Fernando Almeida Pereira, Meninos 
e lobos. Trajetórias de saída do tráfico na cidade do Rio de Janeiro (Tese de douto-
rado, Instituto de Medicina Social, IMS/UERJ, 2008), em que o pesquisa-
dor também enfrenta a questão da extração do negócio do crime; mas não com 
jovens, e sim no universo de criminosos formados que cumpriram pena e que 
buscavam desvincular-se do tráfico e partiam em busca de novos (e escassos) 
caminhos societários.

Naidim acompanhou em seu trabalho de campo – originalmente produ-
zido para sua dissertação de Mestrado na EHESS, de Paris – alguns jovens 
do SNM instalados na Vila Cruzeiro, dentro do Complexo da Penha. O seu 
artigo procurou acompanhar como as trajetórias do tráfico e do trabalho se 



2 Editorial
[Paulo Jorge Ribeiro]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 3 ● Número 2 ● Fevereiro de 2011 | www.isp.rj.gov.br/revista

intercruzavam em vários momentos do cotidiano daqueles jovens, impondo 
desafios a eles e, prioritariamente, às políticas públicas cujo foco seja compre-
ender as demandas desses indivíduos novamente expostos à invisibilidade do 
mundo social, fundamentalmente do trabalho.

Já o texto de Floortje van Soest, baseado em sua experiência em Furquim 
Mendes, no Jardim América, teve como base também sua dissertação de Mes-
trado, mas na Universiteit Utrecht, na Holanda. A pesquisadora desenhou seu 
campo de observação por outra perspectiva, a saber, das interações produzi-
das pelos jovens do SNM nas atividades criativas por eles produzidas e que 
participavam, como os bailes funk e movimento hip-hop. A cultura desses 
jovens e de seus modos de pertencimento ao mundo social da favela são, aqui, 
a categoria central de análise.

Um outro artigo desse número também acompanha a matriz antropológi-
ca dos textos apresentados acima: A violência filial no Japão: quando os adoles-
centes se tornam perigosos em casa, de Hilda Maria Gaspar Pereira. O artigo de 
abertura desse número dos Cadernos de Segurança Pública percorre um cenário 
totalmente diverso dos apresentados anteriormente ao abordar uma das mais 
influentes e autocontroladas sociedades do Oriente – acompanhando aqui o 
argumento do clássico trabalho de Ruth Benedict, The Chrysanthemum and 
the Sword: Patterns of Japanese Culture, de 1946. Em instigante artigo, Gaspar 
Pereira observa as relações de gênero daquela sociedade ao nos conduzir em 
um diacrítico quadro histórico-cultural em que o aumento da violência filial é 
acompanhado pela vitimização das mães, fenômeno incentivado pela extrema 
competitividade e pressão a que os jovens japoneses são submetidos em prol 
do sucesso escolar.

Retornando às plagas do Rio de Janeiro, os artigos de Marcello Provenza 
e Andréa Ana do Nascimento têm como enfoque duas modelagens das po-
líticas de segurança pública, em duas dimensões distintas: uma quantitativa 
e outra qualitativa. 

O trabalho de Andréa Ana do Nascimento, por sua vez, estuda como al-
gumas delegacias especializadas no estado do Rio de Janeiro constroem suas 
investigações: não sobre o saber específico, formal e especializado das insti-
tuições mas, diversamente,  sobre os saberes latentes, informais e práticos – e 
consequentemente privados – dos atores. Aqui uma sinalização clara de como 
a informação policial pode ser compreendida, em determinados casos, como 
um saber privado, já que o controle de determinadas informações aumenta o 
poder dos atores em relação à escassez de informações da instituição.

Já o de Marcello Provenza, que encerra este número da Cadernos de Segu-
rança Pública, analisa, a partir de dados provenientes do ISP, como se dese-
nham os roubos a transeunte na capital, tendo especial atenção em sua área 
central. O autor, percorrendo o intervalo de 2005 a 2009, estuda os microda-
dos dos registros de roubos a transeuntes em relação à sua distribuição tem-
poral, perfil das vítimas e bairro de ocorrência do fato. Ao apresentar, na con-
clusão, um cruzamento das variáveis temporais com o perfil dos lesados, visa 
a contribuir para a discussão a respeito de algumas possibilidades de modelos 
de controle e policiamento do espaço urbano da cidade, já que apresenta as 
figurações espaço-temporais que tipificam essas ocorrências criminosas.
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Resumo
O artigo busca investigar o fenômeno da violência filial, como agressões de filhos adolescentes contra seus próprios pais, 
no Japão. As mães representam a maioria das vítimas e sofrem com atos de extrema gravidade, que vêm aumentando 
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análise das relações de gênero, para entender a constituição histórica e a dinâmica atual do fenômeno.
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A presente pesquisa foi baseada na perspectiva de análise das relações de 
gênero, buscando considerar a situação de vulnerabilidade em que se encon-
tra o feminino, no contexto da família e sociedade japonesa. A dinâmica da 
violência familiar nesse país colocou a mulher ora na condição de vítima, ora 
na de agressora, e até mesmo, simultaneamente, em ambas as situações. Elas 
são as maiores agressoras nos casos de abuso infantil. No entanto, quando 
os filhos crescem, acabam por inverter os papéis, tornando-se as maiores ví-
timas desses adolescentes. As mulheres são, ainda, as vítimas privilegiadas 
de seus parceiros, no âmbito da violência doméstica. Podem ainda vitimizar 
suas sogras e sogros, quando esses ficam idosos e convivem no mesmo espaço.
Segundo a tradição japonesa, será a nora que deverá cuidar dos pais de seu 
marido, quando eles estiverem na terceira idade. Entretanto, se a relação for 
marcadamente conflituosa, em muitos casos pode evoluir para o abuso e maus-
tratos (GASPAR PEREIRA, 2003).

O primeiro tipo de conflito familiar tornado visível foi o fenômeno da vio-
lência filial. É uma forma de agressão considerada um grave problema social, 
desde do início da década de 70. Os demais tipos de violência familiar somen-
te começaram a ser reconhecidos a partir da década de 90 pelos japoneses. 

Na violência filial, os adolescentes se rebelam contra seus pais, frequentemente 
devido à extrema pressão que sofrem para alcançar sucesso acadêmico. Conse-
quentemente, as mães acabam por representar as vítimas privilegiadas, sofrendo 
ataques violentos por parte de seus filhos (FUJIEDA, 1989; KOZU, 1999).

Embora o estresse causado pela educação rigorosa seja um dos fatores de-
terminantes nesse tipo de violência, existem problemas estruturais que estão 
interferindo nas relações familiares. Devido a transições contemporâneas, nas 
formas de produção de subjetividade que estão ocorrendo na sociedade ja-
ponesa, o fenômeno da violência filial não está somente aumentando, mas 
também se agravando. “Consequentemente, a violência filial está sendo reco-
nhecida recentemente como um problema social no Japão, indicando a falta de 
ajustamento dos jovens a diversas normas sociais e culturais que estão sofren-
do rápidas mudanças na sociedade japonesa” (KUMAGAI, 1996).

Apesar de o índice de homícidios cometidos por jovens ter diminuido nas 
últimas décadas, os casos de parricídios aumentaram significativamente. Se-
gundo a Polícia Nacional Japonesa, ocorreram 37 casos de adolescentes que 
mataram ou tentaram matar seus pais no período entre 2000 e 2005, o que 
resulta em uma média de 10 casos por ano (JAPANESE NATIONAL PO-
LICE AGENCY, 2007). Esses crimes vêm ocupando a mídia japonesa, prin-
cipalmente na última década, devido à alarmante crueldade e premeditação 
com que são cometidos, principalmente contra as mães.

No entanto, o debate na sociedade relativo não só à violência filial, mas 
também às outras formas de violência familiar, ainda necessita de um amadu-
recimento para sair da esfera privada  e se tornar um tema enfrentado como 
questão de segurança pública.

O Contexto Histórico-Cultural da Violência Familiar no Japão

A partir do século VI, dois importantes sistemas de crenças foram introdu-
zidos no Japão: o Budismo e o Confucionismo. Esses sistemas tiveram gran-
de influência na organização social, essencialmente de orientação machista, 
o que contribuiu para o baixo status das mulheres japonesas. O Budismo é 
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uma manifestação religiosa que desempenha papel importante na sociedade 
japonesa até os dias atuais. O Confucionismo, apesar de ter sido restringido 
durante a transição do período feudal para a era da modernização japonesa, 
conhecida como a Restauração Meiji, ainda influencia com seus valores éticos 
o pensamento social.

Legitimando a aplicação do Código de Conduta de Confúcio, a mulher 
caiu na armadilha da dominação masculina, durante todo o seu ciclo de vida. 
“[...] O antigo provérbio Confucionista, de que a mulher enquanto jovem deve 
obedecer a seu pai, na maturidade, a seu marido, e na idade idosa, a seu filho, 
ainda tem alguma validade” (REISCHAUER E JANSEN, 1996).

Apesar das lutas, conquistas e vitórias femininas que marcaram os últimos 
séculos, a obediência da mulher ainda é uma expectativa cultural de muitos 
nipônicos. A forte divisão das obrigações de gênero, em que a mulher ocupa 
papel fundamental no trabalho doméstico, na educação dos filhos, no cuidado 
com o marido e com seus sogros idosos, faz com que ela esteja exposta com 
maior intensidade a todos os membros da família. Desse modo, existe a gran-
de probabilidade de ela sofrer maiores tensões diárias, contribuindo para a 
combinação de abusos e vitimizações familiares.

A imagem da maternidade tem papel histórico nesse país, e vem sendo 
manipulada pelos sucessivos governos, através das políticas familiares visando 
a controlar a ordem social desde o período Meiji (1868-1912) (SAGAWA, 
2006; NOLTE and HASTINGS, 1991). Desse modo, ela continua a repre-
sentar o papel enraizado na cultura japonesa, reproduzindo a ideia da primazia 
de um instinto maternal inato na mulher, em que nada é maior do que o amor 
materno. A persistência desse mito tem criado uma atual geração de jovens 
mães frustradas, por não conseguirem sentir tal “amor”, aumentando ainda 
mais o risco do abuso de crianças (SAGAWA, 2006; OHINATA, 1995).

A cobrança da obsessiva missão maternal concorre negativamente nos dois 
tipos de violência familiar. As principais agressoras, no caso de abuso infantil, 
são as genitoras biológicas (GOODMAN, 2002). Na violência filial, o exces-
sivo cumprimento do dever maternal pelo zelo educacional, em muitos casos, 
acaba por colocá-las como vítimas de seus próprios filhos. 

Ao analisar a questão do mercado de trabalho, percebe-se que a mulher 
ocupa, na maioria dos domicílios, um papel secundário na economia familiar. 
Atualmente existem três grupos representativos da situação feminina: esposas 
que sempre trabalharam, esposas que pararam de trabalhar quando casaram 
ou para se dedicar à educação dos filhos, e as que são donas de casa em tempo 
integral. Esse último grupo representa menos de 40% das esposas japonesas. 
As esposas que retornam ao trabalho quando os filhos se tornam adolescen-
tes basicamente obtêm uma posição como “part-time”, em um trabalho não 
qualificado, de baixo salário e sem segurança trabalhista. Essa foi a solução 
utilizada pelas mulheres para conseguirem uma fonte de renda mesmo em 
situação discriminada e continuarem a cumprir suas obrigações domésticas e 
de educação dos filhos (REBICK, 2006).

Além do mais, existe um conjunto de tradições culturais que fazem com 
que a vítima se sinta culpada e dificilmente recorra à ajuda externa, confinan-
do a violência dentro dos muros familiares. Valores sociais como harmonia, 
evitar conflitos, a vergonha e a privacidade colaboraram fortemente para o 
silêncio das vítimas. Esses fatores ainda se associam a uma característica fun-
damental na cultura japonesa, o “gaman”, ou seja, aguentar as dificuldades 
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sem reclamar. “A exposição pública dos problemas privados é quase inconce-
bível na cultura japonesa, e manter os problemas familiares dentro da família 
é considerado uma virtude” (KUMAGAI, 1996).

No caso da violência filial torna-se mais difícil denunciar o agressor. As 
mães, principais vítimas, além de sentirem muita vergonha pelas agressões, se 
sentem culpadas por não estarem educando devidamente seus filhos. Ao mesmo 
tempo, não querem que os mesmos sofram punições legais, que lhes tragam 
consequências negativas no futuro. Com isso pactuam com a invisibilidade do 
fenômeno, indicando que as estatísticas oficiais são apenas a “ponta do iceberg”. 

Violência Filial

O estudo da violência filial ainda é um tipo periférico de pesquisa dentro 
da área de estudos em violência familiar. Segundo Cottrell (2004), a violência 
familiar é geralmente definida como uma violência cometida por alguém que 
tem poder sobre os outros, como ocorre no caso de abuso de crianças, ou par-
ceiros abusando de mulheres. Torna-se difícil reconhecer a ideia de crianças 
abusando de seus pais, pois vai contra o modelo de poder socialmente aceito 
dentro da família. “As famílias são hierárquicas: os pais deveriam controlar os 
seus filhos. Contudo, o abuso de pais é  uma situacao inadequada socialmente 
[…] da ordem de poder dentro das famílias” (Idem).

Na literatura americana, a violência de crianças com relação a mães tem 
sido bastante ignorada nas pesquisas de violência contra mulher. Segundo so-
ciológos como Gelles e Strauss (1988), pioneiros nas investigações de violên-
cia familiar, existem poucos estudos nessa área. As pesquisas desenvolvidas 
estariam relacionadas à violência infligida por filhos contra mães, seguindo 
um modelo de violência doméstica. Ou seja, eles agrediriam suas mães imi-
tando o exemplo da violência dos pais contra suas parceiras. 

Outro fator de risco do aumento da violência contra mães, segundo es-
tudos de Ulman e Murray (2000), seria devido à influência do modelo recí-
proco de coerção pela punição corporal que os pais infligem aos filhos. Eles 
se tornariam ressentidos, hostis e, finalmente, fisicamente violentos contra os 
genitores. Além disso, a teoria feminista reforça a ideia da divisão desigual da 
educação dos filhos e dos trabalhos domésticos, em que a mulher, na maioria 
das vezes, dedica maior tempo aos filhos do que o parceiro e, portanto, teria 
mais chances de sofrer violência.

No entanto, a razão principal para os poucos estudos na área da violência 
filial é o fato de que a maioria das vítimas raramente denuncia os filhos pela 
agressão sofrida, por sentirem extrema vergonha e sentimento de culpa (BO-
BIC, 2004; COTTRELL, 2004; MURRAY e ULMAN, 2000). São essas 
situações que contribuem para a escassa fonte de material estatístico, tanto 
do número de agresssores como do de vítimas. No Japão, a maioria dos casos 
denunciados é de agressões extremas de adolescentes, em que os pais estão 
desesperados e não têm mais como se defender de seus filhos, ou quando casos 
fatais acontecem e são noticiados pela mídia.

Violência Filial no Japão

No caso japonês, esse tipo de violência foi diagnosticado desde os anos 
70 e durante a década de 80 foi considerado como fenômeno causado por 
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problemas familiares. A partir dos anos 90, as causas familiares preexisten-
tes associadas a transições recentes na sociedade culminaram, acentuando o 
fênomeno. Consequentemente, mudanças no julgamento do comportamento 
dos adolescentes favoreceram a criação de medidas punitivas mais severas com 
relação aos crimes infligidos por eles. 

A sociedade japonesa ainda hoje exerce uma pressão muito forte para que 
a mãe se dedique em tempo integral na educação de seus filhos. O sistema 
educacional extremamente competitivo gerou o que se chama de “mãe educa-
cional”, tradução direta do japonês “kyoiku mama”. Nem todas as mulheres 
japonesas assumem essa postura, mas em muitos casos as mães começam a 
ficar envolvidas com os preparativos para os exames da escola secundária, o 
que é conhecido como “o inferno dos exames”, mesmo enquanto os filhos ain-
da estão no Jardim de Infância (ALLISON, 2000). “Literalmente, o termo 
mãe educacional possui ao mesmo tempo respeito e reprovação: respeito pelas 
mães que com sucesso veem os filhos passarem através do competitivo sistema 
escolar japonês e reprovação pela pressão que elas, consequentemente, devem 
exercer nos filhos, em que suas energias durante dias e noites são consumidas 
pelos estudos” (Idem).

A tradição meritocrática da cultura japonesa reflete a intensa competição 
educacional, pois será de extrema relevância para as oportunidades profissio-
nais do indivíduo no futuro. O vínculo entre a mãe e seu filho (masculino) 
difere da construção do complexo de Freud. No Japão, como o pai/marido está 
quase sempre ausente da unidade familiar por motivos de trabalho, o cuidado 
maternal exclusivo cria laços vantajosos, mas em certas situações opressivos1. 
O conceito do complexo maternal japonês foi introduzido pela socióloga Chi-
zuko Ueno no debate feminista. Segundo Ueno, “o complexo materno, ‘maza-
akon’, é o produto direto de segregação de gênero no Japão, onde a sociedade 
define a mulher com o papel básico de esposa e mãe. Entretanto, como o 
marido está quase sempre ausente de casa, a mulher tende a dedicar toda a 
atenção e energia ao seu filho (masculino), seguindo a influência de Confúcio” 
(BUCKLEY, 1997). 

Além disso, tradicionalmente, a expectativa de obediência das mulheres 
ainda permeia o pensamento nipônico. Consequentemente, atos violentos de 
filhos dirigidos às mães são muito mais comuns do que os de filhas. O lado 
positivo do vínculo mãe-filho se observa quando a mãe se beneficia indireta-
mente do sucesso de seu filho e ele do suporte emocional e material que ela 
lhe oferece.

No sentido oposto, essa relação começou a mostrar seu lado negativo nos 
anos 70 e 80, quando adolescentes começaram a executar crimes sérios dentro 
de suas famílias. Atos violentos que variavam de gritos e destruição de objetos 
da casa a ataques fatais causados por espancamentos, facadas e golpes com 
tacos de beisebol (KOZU, 1999).

Um crime chocou a sociedade japonesa nos anos 80: um jovem matou os 
pais, que dormiam, com golpes de taco de beisebol. Nesse caso, era o pai quem 
exercia pressões acadêmicas sobre o filho. Este, com o desespero, acabou ma-
tando os dois (OCHIAI, 1997). 

Em 2000, um crime semelhante ocorreu, comovendo novamente os ja-
poneses. Um rapaz de 17 anos foi preso por atacar brutalmente seus colegas 
de time de beisebol com o taco e, em seguida, ir para a casa matar a mãe 
com golpes da mesma arma. Segundo o assassino, ele estava sendo vítima 

1
Para maior análise da situação do tempo 
dedicado aos filhos pelos pais no Japão, ver 
Rebick e Takenaka (orgs.), 2006; Good-
man, 2002; e Kumagai, 1996.
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de bullying por parte de seus colegas de time e teria uma relação conflituosa 
com sua mãe por causa de seu baixo desempenho escolar. O jovem ainda de-
clarou que matou a mãe para poupá-la da vergonha que ela teria por seu ato 
de violência (THE JAPAN TIMES, 09 jul 2000). Nesse crime, fica clara a 
relação da pressão educacional exercida pela mãe e a consciência do filho em 
não envergonhá-la perante a sociedade por seus fracassos, levando-o, inclusi-
ve, a matá-la. O fenômeno foi acentuado por ele estar sendo vitimizado por 
bullying. Algumas das crianças que são alvo de bullying na escola se tornam 
adolescentes violentos em casa, exteriorizando o que sofrem (COTTRELL, 
2004).

Estatísticas realizadas pela Agência Nacional de Polícia Japonesa e di-
vulgadas pelo relatório “White Paper on Youth”, sobre a situação dos jovens, 
a cada ano evidencia o aumento da violência juvenil familiar. Na análise dos 
anos de 1994 a 2005 houve um aumento crescente dos casos registrados, com 
uma leve diminuição durante os anos de 2001 e 2003. Entretanto, a partir de 
2004 a violência continuou a se elevar. Os maiores agressores são adolescentes 
do sexo masculino, estudantes da segunda fase do ensino fundamental, faixa 
etária de 12 a 15 anos. Os maiores alvos da violência são as mães, seguindo-se 
a destruição de objetos da casa, depois as ações contra os pais e irmãos e, por 
último, “outros” (JAPANESE NATIONAL POLICE AGENCY, 2007). 

O número de registros está muito abaixo da realidade, quando se leva em 
consideração as características tradicionais da sociedade japonesa, na qual os 
problemas da família dizem respeito somente a seus integrantes. Dessa forma, 
a polícia, os vizinhos e os professores se sentem relutantes em denunciar os 
casos, especialmente se os pais envolvidos negam as agressões.

Juventude Japonesa em Crise: Percepções e Realidade

Torna-se fundamental analisar a suposta situação de crise dos jovens ja-
poneses na década de 90: ela traduziria a realidade ou seria a consequência de 
falsos “pânicos sociais” ? Nesse aspecto é relevante observar como os japoneses 
lidam com o problema do comportamento de sua juventude. Ao se levar em 
conta a constante baixa da taxa de natalidade desde os anos 70, o número 
reduzido de crianças e a grande maioria da população de idosos, os jovens se 
tornam mais visíveis quando cometem atos fora do padrão esperado. 

O problema dos jovens japoneses não é novo, como a mídia tem se in-
cumbido em divulgar. Durante as duas últimas décadas, os problemas relati-
vos às crianças e aos jovens no Japão – como violência de adolescentes contra 
pais, violência de crianças contra professores, bullying nas escolas, suicídio 
de jovens devido aos casos de bullying, fobia escolar e, recentemente, o abuso 
infantil – têm obtido um grande destaque na mídia2. Muitos descrevem essas 
coberturas jornalísticas, na maioria das vezes sensacionalistas, como a grande 
causa da origem do que o sociológo Stanley Cohen descreveu como pânico 
moral (ou pânico social). A definição de Cohen é aceita por muitos estudiosos, 
não só do Japão, mas também internacionais, quando analisam a situação da 
suposta crise dos jovens japoneses3.

Apesar das estatísticas criminais não refletirem o alarme que ronda o ima-
ginário japonês com relação à sua juventude, o medo é baseado em crimes 
esporádicos, mas de natureza brutal, cometidos por esses indivíduos. “Muitos 
profissionais envolvidos com o sistema de Justiça relatam uma grande mudan-

2
Para a análise dos problemas relativos a 
crianças e jovens japoneses, ver Foljanty-
Jost, 2003; Goodman, 2002; Yoneyama, 
1999; e Kumagai, 1996.

3
No início dos anos 70, a ideia de pânico 
moral ou social foi introduzida pelo soció-
logo inglês Stanley Cohen. O pânico ocorre 
quando uma pessoa ou um grupo de pesso-
as se torna (tornam) ameaça (s) aos valo-
res e interesses da sociedade. Nesses casos, a 
cobertura midiática, estereotipada e sen-
sacionalista, contribui para a manutenção 
da situação de instabilidade, gerando a 
sensação de pânico na sociedade. Para a 
análise da questão do pânico social, ver 
Stanley,1973. Com relação a pânico social 
no Japão, ver Foljanty-Jost, 2003.
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ça na direção territorial de onde ocorrem as ofensas. Elas estariam se dirigin-
do de um território de grande área para uma área menor. Teriam a forma de 
um desenvolvimento linear, em que a direção da violência se move de dentro 
da grande comunidade para dentro das escolas e das famílias” (TOKUOKA, 
2003).

O número de homícidios perpetrado por jovens continua baixo. Durante a 
década de 90, eles estavam abaixo de 100 casos por ano, com exceção de 1998, 
quando ocorreram 115 casos . Em 1999, o total foi de 110 vítimas. Em 2000 
foram 105 casos registrados, e nos anos seguintes voltaram a estar abaixo de 
100 casos (NAWA, 2006). Quando se observam os dados estatíscos, a maioria 
dos delitos é relativa a pequenos furtos e roubos de bicicletas e motocicletas, 
ou seja, não são delitos graves. Os crimes ocorrem basicamente devido à crise 
econômica que o país vem enfrentando nas últimas décadas (OTA, 2004).

O resultado principal da suposta onda de violência dos jovens japoneses 
originou as revisões realizadas na Ata Juvenil4. Novas emendas implementa-
das na lei culminaram com a mudança reabilitadora de sua filosofia original, 
adotando um caráter mais punitivo aos infratores. Entre elas está a redução 
da idade de responsabilidade criminal de 16 anos para 14 anos. Dessa forma, 
a combinação de fatos como crimes hediondos esporádicos cometidos por jo-
vens, a proximidade das eleições parlamentares, a pressão do movimento das 
vítimas e a constante denúncia dos casos por uma mídia sensacionalista deram 
origem a uma política de ataque ao crime. As mudanças na lei deixaram de 
focar nos problemas dos jovens e o ambiente em que eles são gerados e passa-
ram a se deter especificamente no incidente ocorrido. Infelizmente a política 
efetuada deixou de lado a solução baseada na reintegração, orientada na comu-
nidade, que seria fundamental para ajudar os jovens a enfrentar as mudanças 
atuais no país (RYAN, 2005).

Transições na Sociedade Japonesa: Mudanças no Modelo de 
Violência Filial

Além da dinâmica das transformações mundiais devido à era da globaliza-
ção e ao avanço tecnológico, mudanças específicas que ocorreram na sociedade 
japonesa vêm influenciando as relações interpessoais de seu povo. 

Com o advento da urbanização diminuiu o suporte gerado pelas comu-
nidades, onde vizinhos e parentes contribuíam decisivamente na ajuda aos 
pais para a criação de seus filhos. Consequentemente, o aumento do número 
das famílias nucleares colocou as mães cada vez mais isoladas e sem apoio na 
educação de seus filhos5. Por outro lado, a baixa natalidade e o crescimento das 
famílias com filho único têm favorecido o aumento de pais permissivos, dando 
origem a uma geração de crianças extremamente mimadas. No Japão existe 
uma aceitação quase cultural de que a criança tenha um período de rebeldia, 
o chamado “ hankoki”, no qual reage tendo acessos de fúria em decorrência a 
pequenas frustrações. Esse tipo de comportamento é mais violento em adoles-
centes dos 12 aos 15 anos. Além das transformações de ordem biológicas que 
ocorrem durante a adolescência, é durante esse momento que os jovens estão 
vulneráveis a uma maior carga de estresse. Na escola, sofrem com seus maiores 
limites e a imposição de regras, em muitos casos podem estar sendo vítimas de 
bullying e, para aumentar, seus problemas são alvos da cobrança dos pais para 
o sucesso acadêmico.

4
A Ata Juvenil sofreu emendas pela pri-
meira vez em 2000, entrando em vigor a 
partir de abril de 2001, quase 50 anos de-
pois da sua criação, em 1948 (Lei nº 168/ 
1948) . A lei novamente sofreu emendas 
em 2004 (Lei nº 153/ 2004), basicamen-
te para lidar com sérios crimes cometidos 
por jovens com idade abaixo de 14 anos, 
que não eram considerados responsáveis 
por seus atos criminosos. Para a análise 
das mudanças na Ata Juvenil, ver Nawa, 
2006; Ryan, 2005; e Schwarzenegger, 
2003.

5
O sistema tradicional familiar japonês, 
conhecido como “Ie”, que significa família 
consanguínea ou família extensa, foi con-
siderado antidemocrático e abolido após a 
Segunda Guerra. Nesse modelo familiar, 
as três gerações habitavam juntas na mes-
ma casa, e geralmente o filho mais velho 
continuava a viver com os pais depois de 
casado. Para a análise do sistema tradicio-
nal japonês, ver Goodman, 2002; Sugio-
ka, 1999; e Ochiai, 1997.
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A falta de comunicação e de uma boa relação entre os membros da família 
vem sendo apontada como causa da ausência de remorso durante as reações vio-
lentas de adolescentes contra seus genitores. Um fator contribuinte nesse aspec-
to é o longo tempo que crianças e jovens dedicam à mídia de entretenimento. 
Filmes, desenhos animados, videogames, revistas em quadrinhos (o “manga” 
em japonês6), internet e os telefones celulares fornecem uma infinidade de men-
sagens violentas que são absorvidas diariamente por esse grupo de indivíduos. 

Apesar da regulação da internet, de filmes e desenhos animados de cunho 
violento, a censura não se estende à televisão e à mídia impressa. Além disso, 
muitas vezes há efeitos indesejados com a veiculação sensacionalista da de-
linquência juvenil. Alguns crimes brutais cometidos por adolescentes foram 
influenciados pelo poder que a mídia oferece a indivíduos comuns de poder 
expressar sua existência numa sociedade onde a ordem vigente é não ser dife-
rente dos demais (Idem).

A deterioração das relações familiares também pode ser evidenciada pelo 
aumento da violência dentro do muro domiciliar. O início dos anos 90 marcou 
profundamente a sociedade japonesa com o reconhecimento do abuso infantil 
e a violência doméstica. Finalmente a partir desse momento as vítimas come-
çaram a ser notadas7. 

Em 1990 foi feita a primeira pesquisa do governo sobre a situação do abu-
so de crianças, quando foram evidenciados 1.000 casos de violência. Desde 
então, a cada ano, o número de casos tem obtido dimensões epidêmicas no 
país. Em 2009, os Centros Infantis registraram 44.210 casos de incidentes de 
abuso infantil (KYODO NEWS, 28 jul 2010).De acordo com Heide (1992), 
criminologista especialista em parrícidio, “a literatura profissional sugere que 
o parricídio é cometido por três tipos de indivíduos: as crianças que são se-
veramente abusadas e são ameaçadas além do limite que podem suportar, as 
crianças portadoras de graves doenças mentais e as crianças que possuem os 
perigosos transtornos de conduta e personalidade antissocial” (Idem). 

No Japão alguns casos de parricídio refletem a tipologia mencionada por 
Heide. Um exemplo dos casos relacionados com o abuso infantil ocorreu em 
2006 na cidade de Nara, onde um rapaz de 16 anos incendiou a casa, matando 
a madrasta e os dois irmãos menores. Ele estava sofrendo severos abusos físi-
cos e verbais do pai para seguir a sua carreira profissional de médico. Como 
suas notas não estavam boas e a professora teria uma reunião com sua madras-
ta no dia seguinte, o desespero foi tanto que ele colocou fogo na casa e fugiu. 
Durante o interrogatório, o acusado estava profundamente arrependido. Nes-
se caso, além das pressões paternas, ele havia sido separado da mãe biológica 
desde o divórcio de seus pais, dez anos atrás, quando o pai se casou novamente 
(THE JAPAN TIMES, 24 jun 2006). O caso teve uma enorme repercussão 
na mídia, e apesar de três vítimas fatais, o acusado, devido à situação da vio-
lência que sofreu, recebeu a simpatia de muitos membros da sociedade. O pai 
declarou publicamente à imprensa que ele se sentia responsável pelo crime. 
Disse que cometeu erros em lidar com o filho querendo que ele se tornasse um 
médico sem pensar no que este realmente queria (MAINICHI SHIMBUN, 
01 jul 2006). Nos casos em que os adolescentes são severamente abusados 
pelos genitores, o assassinato representa um ato desesperado de se livrar da 
tortura de que são vítimas (HEIDE, 1992). 

Outro problema relacionado às causas de parricídio mencionadas por 
Heide é que, associado ao enfraquecimento do network comunitário, houve 

6
Ou “Mangá” [N. E.].

7
Para uma análise detalhada da situação 
do abuso infantil no Japão, ver Rebick e 
Takenaka (orgs.), 2006; Gaspar Pereira, 
2003; e Goodman, 2002; 2000.
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um aumento do número de crianças portadoras de desordens mentais. Essas 
crianças estão recebendo menos cuidados do que anteriormente, o que culmi-
na com o aumento do risco de reações violentas contra seus pais. Nesse caso, 
um dos crimes mais chocantes ocorridos no Japão foi em 2007, quando um 
estudante de 17 anos dirigiu-se à polícia de Fukushima levando dentro de sua 
bolsa da escola a cabeça decaptada da mãe, após matá-la durante a noite. Em 
suas declarações mostrava sinais de confusão e estado de alucinações. Parentes 
próximos confirmaram que o jovem se consultava regularmente no hospital 
da cidade, devido a uma desordem de desenvolvimento que lhe causava difi-
culdades em criar relações interpessoais (THE ASAHI SHIMBUN, 15 mai 
2007). O jovem morava com o irmão mais novo sozinho para poderem fre-
quentar a escola, e os pais em outra cidade. Durante os fins de semana, a mãe 
visitava os filhos. Entretanto, o jovem estava frequentemente ausente das aulas 
e raramente se comunicava com os colegas (THE JAPAN TIMES, 17 mai 
2007). Existiam indícios do desequilíbrio emocional do assassino, mas não 
foram percebidos ou foram subestimados. Em muitos casos de violência fami-
liar existe a falta de comunicação entre as pricipais instituições pertencentes 
ao network social de proteção às vítimas. Nesse episódio específico, a falha foi 
entre a família, a escola, os médicos e a comunidade. 

Atualmente, um dos tipos de distúrbio psicológico preocupantes no Japão 
é o fenômeno conhecido como “hikikomori”. Nesse caso, jovens, na maioria 
do sexo masculino, se isolam no ambiente doméstico completamente da so-
ciedade, se recusando até mesmo a sair do quarto por meses ou anos. Segun-
do o psiquiatra Tamaki Saito, criador do termo “hikikomori”, essas pessoas 
apresentam a sensação de fracasso por não terem conseguido corresponder a 
expectativas da família ou da sociedade (ZIELENZIGER, 2007). Somente 
em 1999 o ciclo de silêncio e vergonha em torno dos hikikomori foi rompido 
por Okuyama, que fundou o network de familías e terapeutas para ajudar as 
vítimas da síndrome, que tornou-se um problema de saúde pública (Idem).

Um crime perpetrado em 2004 por um jovem “hikikomori” de 19 anos em 
Mito também obteve grande repercussão midiática, não só pela ferocidade do 
ato, mas pela a ausência total de remorso do assassino. Ele matou os pais com 
halteres e depois queria matar o avô, com quem tinha uma relação difícil. O 
jovem estava isolado da sociedade desde o fim da escola secundária. Segundo 
o juiz, o crime foi considerado um ato de extremo egoísmo descrito como um 
ressentimento sem justificativa contra os pais. Durante o julgamento o réu 
confirmou que não tinha nenhum arrependimento dos assassinatos. Ele foi 
condenado à prisão perpétua pelos crimes. O avô concordou com a pena, men-
cionando que o neto não pediu desculpas e nem reconheceu seus erros (MAI-
NICHI SHIMBUN, 19 dez 2006). Acredita-se que atualmente existam mais 
de um milhão de jovens e adultos nessa situação. Infelizmente, a maioria deles 
ataca violentamente seus pais contribuindo com uma das causas do aumento 
da violência filial (ZIELENZIGER, 2007).

Um outro fator que gera desequilíbrio entre as relações familiares é o 
aumento do número de divórcios. O divórcio no Japão gera dois problemas 
fundamentais: a custódia e a pensão alimentar dos filhos. Apenas um dos 
genitores terá o direito à guarda da criança. Após a separação, o casal irá 
decidir de comum acordo o sistema de visitação do genitor que não tem a 
custódia do filho. Na maioria dos casos a criança irá ficar com a mãe. Sem o 
acordo com relação às visitas, quando não se tem a intermediação do juiz, essa 
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criança frequentemente perde o contato com o pai. O outro problema é que 
uma parcela muito pequena dos pais paga a pensão alimentar de seus filhos. 
Pela lei, o pagamento da pensão seria garantido, mas quando não é cumpri-
do, as punições são muito leves contra o infrator. Consequentemente, após o 
divórcio, o orçamento mensal dessa nova família será apenas de 1/3 daquilo 
com que a família vivia antes da separação. Não é raro, após o divórcio, que os 
filhos se rebelem contra as mães, culpando-as por causa da mudança de status 
econômico. É devido a essa situação que um maior número de mães está sendo 
vitimizado pela violência filial. 

Um exemplo trágico relacionado à situação do divórcio aconteceu na ci-
dade deWakanai, em 2006. Em um crime premeditado, um rapaz de 16 anos 
pediu ao colega de 15 para matar sua mãe, oferecendo-lhe 300 mil yens. O 
jovem matou a mãe do amigo a facadas e depois eles jogaram a arma do crime 
no mar. A justificativa do filho pelo crime foi a insatisfação de morar com a 
mãe depois do divórcio dos pais. Ele ficou sem ver o pai, com quem tinha uma 
boa relação, pois foi obrigado a mudar para uma outra cidade e desenvolveu 
uma relação difícil com a mãe (THE YOMIURI SHIMBUN, 30 ago 2006).

A deterioração das relações pessoais na esfera mais íntima entre os ja-
poneses está evidenciando a ruptura no equilíbrio harmônico da sociedade 
contemporânea moderna com as tradições milenares enraizadas na cultura 
nipônica.

Considerações Finais

A violência filial continua a receber um tratamento periférico nas pequisas 
relativas à violência familiar. Pesquisadores da área ainda são confrontados 
com a escassa fonte de dados estatísticos, tanto no que se refere às vítimas 
como aos agressores. Além disso, pela oposta relação hierárquica da agressão, 
onde filhos abusam de seus pais, os profissionais, em muitos casos, ainda des-
conhecem serviços eficazes para ajudar os envolvidos no conflito.

No Japão, apesar da violência filial ter sido o primeiro tipo de agressão fa-
miliar denunciado, ela continua a ser o de maior tabu na sociedade. As outras 
formas de violência familiar, mesmo com a lenta conscientização dos japo-
neses, acabaram recebendo a priorização de serviços e políticas sociais, que 
colocaram o problema da violência como uma questão de saúde pública. 

A violência filial, no Japão, ocorre basicamente dentro de uma família, 
onde os vínculos entre os pais são distorcidos, existindo a presença exigente 
e constante da mãe, que contrasta com a ausência paterna. Dessa forma, a 
violência do adolescente passa a ser seu único meio de ganhar autonomia e 
indepedência.

A mãe possui, ao mesmo tempo, as duas faces da violência quando o víncu-
lo afetivo se torna negativo. Pelas pressões que exerce no adolescente, o que em 
muito casos pode ser considerado como uma forma de extremo abuso psicoló-
gico, ela seria a agressora. Perante a sociedade meritocrática japonesa, esse fato 
é aceito por ser o seu papel principal na vida do filho. Com a explosão violenta 
que sofre do filho, ela se torna vítima, ainda que os casos visíveis sejam apenas 
a ponta do iceberg. Segundo Allison (2000), as mães, na maioria das vezes, 
se sentem ansiosas e ressentidas por serem obrigadas pela escola, sociedade e 
frequentemente por outros membros da família, como o marido e as sogras, a 
pressionar seus filhos a estudar, visando sempre ao sucesso acadêmico deles.
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Dessa forma, elas, na maioria das vezes, estão isoladas, sem ter a quem re-
correr no caso da violência infligida por seus filhos. Sentem-se extremamente 
envergonhadas de não estarem educando devidamente os filhos, culpadas pelo 
fracasso que eles terão no futuro e cobradas por uma sociedade onde todos 
devem desempenhar com perfeição seus papéis.

Ainda existem os casos em que a família prefere se conformar com a vio-
lência, aceitando a ideia de que todo adolescente irá passar pelo período de 
“hankoki”, que faz parte do ciclo da vida se rebelar e ter rompantes de agres-
sividade. O problema é que além do estresse causado em função da educação 
rigorosa dos pais, o Japão passa por transformações de ordem social e econô-
mica, as quais estão contribuindo para o aumento e agravamento da violência 
filial, e até mesmo gerando a elevação dos casos de parricídios. A tradição de 
preservar a privacidade doméstica a todo custo tem sido o grande empecilho 
do reconhecimento dos conflitos na esfera familiar. Desse modo, as vítimas 
continuam recebendo serviços inadequados de ajuda.

Pelo menos com relação à situação dos indivíduos conhecidos como “hi-
kikomori”, o network de ajuda entre pais e terapeutas foi criado em 1999 por 
Masahisa Okuyama. Ele decidiu fundar um grupo de ajuda, a KHJ (Associa-
ção para Pais com Filhos Problemáticos), para os pais de jovens com o mesmo 
problema de seu filho. Okuyama e a mulher foram obrigados a sair de casa 
pelas constantes ameaças de morte que o filho de vinte seis anos, isolado em 
casa por quase oito anos, fazia nos últimos meses. O movimento cresceu, o 
Ministério da Saúde reconheceu o problema e iniciou um programa de estudo 
para tentar resolver a situação dos estimados um milhão de “hikikomori” no 
país (ZIELENZIGER, 2007). Consequentemente, esse network ajuda uma 
parte dos pais que são vítimas de seus filhos, mas a maioria dos típicos pais de 
adolescentes agressores da violência filial ainda está na obscuridade. 

O Japão enfrenta um grande problema para interligar suas instituições, 
principalmente na área social. Okuyama evidencia que os burocratas japo-
neses nunca estão dispostos a tomar novas iniciativas. “Como burocratas em 
vários lugares, eles priorizam a ordem, seguem precedentes e geralmente não 
permitem que novas realidades interfiram com fórmulas antigas; quando uma 
sociedade é fortemente regulada como no Japão, seus burocratas sofrem essas 
influências de maneira muito mais forte do que em outros países...”(Idem). 
Além da dificuldade em se gerar networks nessa área, os japoneses necessitam 
de treino para aprenderem a dividir tarefas e responsabilidades. Numa socie-
dade rigidamente hierárquica cria-se o conflito de quem tomará o comando 
das ações, ou seja, quem assumirá a posição de chefe e de subordinado.

Além da necessidade da real conscientização da sociedade para a gravidade 
do problema da violência filial, é fundamental a adequação da legislação e a 
criação de um network com serviços eficazes, que possa ajudar tanto as víti-
mas como os agressores. Desse modo, a violência de adolescentes contra pais, 
como os outros tipos de violência familiar, também sairá da esfera privada e 
passará a ser tratada como uma questão de segurança pública.
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Resumo
As Delegacias Especializadas têm como objetivo principal investigar crimes específicos, como sequestros, homicídios e 
crime organizado. O intento neste trabalho é identificar os processos formais e informais de investigação e de adminis-
tração dos conflitos que acontecem na Divisão Antissequestro (DAS), na Delegacia de Homicídios de Niterói e de São 
Gonçalo (DHNSG) e na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO/
IE). A pesquisa preliminar indica que quase todo o conhecimento adquirido pelos policiais para solucionar os casos 
especiais vem do cotidiano de seu trabalho, com. raras atividades formais de especialização, muitas vezes atreladas às 
iniciativas individuais dos profissionais.
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Os estudos de polícia ainda estão em desenvolvimento, não só no Brasil como 
no exterior. Bayley (2003, p. 17- 8), em sua comparação das polícias modernas, 
destaca esse problema.  Segundo ele, a polícia é uma instituição fundamental 
para manutenção da ordem e para determinar os limites de liberdade numa so-
ciedade organizada. Esses dois elementos são fundamentais para organização 
e funcionamento de um governo. Apesar de ser um mecanismo para garantia 
desses dois elementos, a polícia ainda é pouco conhecida no meio acadêmico. 
Isso se deve a uma série de fatores apontados pelo autor em tela.

O primeiro deles seria o fato de a polícia não desempenhar papéis im-
portantes em eventos históricos. Isso em geral é atribuído ao exército. Em 
segundo lugar, o policiamento não é uma atividade de glamour. Suas tarefas 
são repetitivas, mesmo aquelas direcionadas à investigação criminal. Além 
disso, as instalações da polícia, bem como sua falta de “profissionalismo”, fa-
zem com que ela seja deixada de lado como objeto de estudo. O policiamento 
tende a ser repugnado porque implica controle, coerção e opressão, elementos 
que apesar de serem necessários para o funcionamento da sociedade não são 
muito apreciados. Existem ainda os problemas práticos, pois o acesso à polícia 
é problemático e a documentação e material para pesquisa são basicamente 
inexistentes em diversos países. Isso acaba reproduzindo o desconhecimento 
que já existe, pois sem material de apoio não se produz mais estudos sobre a 
polícia, e sem estudos, esta permanece desconhecida.  Para estudar a polícia é 
preciso uma disposição para o trabalho de campo intensivo e para lidar com as 
desconfianças e burocracias do meio.

Mesmo com as dificuldades mencionadas anteriormente, a discussão sobre 
Segurança Pública e Justiça Criminal, mais especificamente sobre a polícia, 
vem ganhando corpo na Antropologia e na Sociologia Brasileira nas últimas 
décadas, tendo como destaque o Estado do Rio de Janeiro. Diversas pesquisas 
foram e estão sendo realizadas por instituições vinculadas ou não ao Estado, 
com o intuito de compreender melhor o funcionamento das instituições liga-
das à Segurança Pública, bem como o de promover melhorias institucionais. 
Dentre essas pesquisas podemos destacar os trabalhos de Kant de Lima (1995) 
e de Costa (2004).

Em seu trabalho pioneiro, Kant de Lima (1995, p.13 - 4) descreve as práti-
cas policiais formais e informais utilizadas para investigação, além de esclare-
cer sua relação com o Judiciário. O autor relata que também teve que lidar com 
a dificuldade de acompanhar determinadas atividades policiais que lhe eram 
interditadas. Além disso, ele nos lembra que só conseguiu fazer a pesquisa 
devido aos contatos pessoais, ou “malhas”, que tinha na época, o que facilitou 
o acesso às delegacias:

A malha assim formada no seio desse grupo de profissionais da área legal, à 

qual também eu estava integrado, foi de importância crucial para a escolha 

da amostra de minha pesquisa. Foi o essencial também para estabelecer cla-

ramente minha identidade de pesquisador, tornando-me “conhecido” como 

quase um membro do grupo (KANT DE LIMA, 1995, p. 13 - 4).

Já Costa (2004, p.9) merece destaque pelo caráter comparativo de seu tra-
balho mostrando diferentes aspectos da atuação policial no Rio de Janeiro e 
em Nova York, algo difícil, considerando que as estruturas organizacionais 
dessas polícias são muito distintas.
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Além dos trabalhos mencionados acima, não podemos deixar de 
apontar o estudo realizado por Zaverucha (2004, p. 11) na Polícia Civil 
de Pernambuco. O autor, logo na introdução de “Polícia Civil de Per-
nambuco: o Desaf io da Reforma”, nos recorda que esta é uma instituição 
pouco conhecida e que as informações sobre a mesma são parcas.

Apesar de já termos avançado muito, pude identif icar que ainda há 
uma carência de estudos sobre a Polícia Civil. Os métodos de trabalho 
desses policiais e a reprodução dos mesmos, ainda permanecem obscuros, 
e até o momento, a maior parte dos trabalhos realizados com a polícia 
civil focou-se nas delegacias distritais, que segundo Barreto Júnior et 
al. (2007, p. 42) são unidades de ação operacional fundamental de base 
territorial.  Sendo assim, pouco se sabe sobre as chamadas Delegacias 
Especializadas. 

Considerando esses aspectos, como tema para esse artigo optei pelas 
Delegacias Especializadas do Estado do Rio de Janeiro. Minha intenção 
é contribuir com o debate já existente sobre o funcionamento e os pro-
cedimentos adotados pela Polícia Civil para realização de sua atividade 
“prof issional”. 

A metodologia empregada para realização da pesquisa foi a observa-
ção direta, e em algumas situações a observação participante. Além dis-
so, foram colhidos diversos depoimentos oriundos de conversas formais 
(sob o formato de entrevistas semiestruturadas) e informais que mantive 
com os policiais. O artigo encontra-se vinculado às atividades acadêmi-
cas que venho desenvolvendo no curso de mestrado do PPGSA e também 
como extensão das atividades de pesquisa que realizo no Núcleo Flumi-
nense de Estudos e Pesquisas - NUFEP/UFF e no Núcleo de Estudos da 
Cidadania, Conf lito e Violência Urbana – NECVU/UFRJ.

O que são Delegacias Especializadas?

A melhor def inição que encontrei de delegacia especializada se ex-
pressa no trecho abaixo:

São unidades de ação operacional, com atividade especializada, com atri-

buições de subsidiar informações às delegacias territoriais, para que es-

tas possam adotar as medidas necessárias para a investigação, prevenção, 

repressão e processamento, na área de sua circunscrição. Deverão ainda 

oferecer suporte técnico, bem como auxiliar nas investigações quando 

solicitado. Em situações especiais possuem atribuições e autonomia in-

vestigativa em todo o Estado, atendendo a índices criminais e número 

populacional [...] (BARRETO JÚNIOR et al., p. 43).

Essa def inição compreende três aspectos importantes da rotina das 
delegacias especializadas. O primeiro se refere à sua especialização em 
si, ou seja, o delito ao qual lhes é destinado investigar. O segundo é o 
fato de que elas existem para dar conta de uma demanda que se origina 
nas delegacias distritais, dando apoio a estas quando necessário, e que só 
depois são encaminhados para delegacia especializada. E f inalmente, a 
autonomia que essas delegacias possuem para investigar em todo o Esta-
do, e em alguns casos fora dele.
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Entendendo as Delegacias Especializadas

O primeiro relato de uma Delegacia Especializada que encontrei está no 
trabalho de Costa (2004, p. 95) e refere-se à Delegacia Especial de Segurança 
Pública e Social (DEPSP). Ela foi fundada em 1933 durante o governo de 
Getúlio Vargas, e o seu papel principal era auxiliar na vigilância das dissi-
dências políticas, dando apoio ao governo ditatorial da época. Desde então, 
diversas delegacias especializadas foram criadas no Estado do Rio de Janeiro, 
quase sempre vinculadas a alguma demanda política. Ao todo, o Estado conta 
atualmente com 35 delegacias especializadas no mais diversos delitos e grupos 
sociais. Em comum, elas parecem guardar a falta de capacitação de seus pro-
fissionais nas ditas “especializações”.

De acordo com a opinião dos policiais lotados em delegacias especiali-
zadas, nenhuma delegacia especializada é igual à outra. Em outras palavras, 
as delegacias especializadas possuem especificidades em diversos âmbitos de 
seu funcionamento, tais como: cronograma de plantões, carga horária de tra-
balho, divisões funcionais, natureza dos crimes investigados, ferramentas de 
trabalho, dentre outras. Esse discurso também está presente quando falamos 
de delegacias distritais, nas quais, de acordo com o relato de um delegado, 
colhido por Kant de Lima (1995, p. 17), cada uma das delegacias pesquisadas 
possui características diferentes, sua própria “cara”:

Cada delegacia tem sua própria atmosfera. Esta delegacia é tranquila. Aqui 

tudo é resolvido na base da conversa. Nos subúrbios há brigas de vizinhos, um 

cara quebra a cabeça do outro. Aqui o que tem é furto de carro ou de acessó-

rios, arrombamento, briga de bar. Isso tudo só acontece por causa desse morro 

aqui perto, que é uma fábrica de ladrões. Lá saem facadas, tiros, homicídios 

por causa de um botijão de gás. No centro da cidade existe de tudo, assassi-

natos de prostitutas, brigas de bar, brigas de vizinhos, brigas de família, tudo 

(KANT DE LIMA, 1995, p. 17).

No entanto, apesar das diferenças é possível identificar nos relatos dos 
policiais três grupos de delegacias especializadas: as que investigam crimes 
contra pessoas, as que investigam crimes contra propriedade e, por fim, as que 
investigam crimes específicos.

No primeiro caso, posso dar como exemplo as Delegacias Especializa-
das no Atendimento à Mulher (DEAMs), a Delegacia da Criança e Ado-
lescente Vítima (DCAV), a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa 
de Terceira Idade (DEAPTI), a Delegacia Especial de Atendimento ao 
Turista (DEAT), dentre outras. Nesse caso, podemos perceber que as pes-
soas atendidas em cada delegacia pertencem a um grupo social específico: 
mulheres, crianças, adolescentes, idosos e turistas. Os delitos ou crimes 
registrados nessas delegacias também são diversos. Uma mulher pode ser 
vítima de violência doméstica ou de estupro; uma criança ou adolescente 
pode ser vítima de abuso sexual e maus-tratos, assim como os idosos. No 
caso do turista, ele pode se dirigir à delegacia para registrar um furto, 
assalto, dentre outras possibilidades. O que diferencia uma delegacia da 
outra, nesse caso, é o seu público-alvo. 

No segundo caso, cito como exemplo as seguintes delegacias: a Delegacia 
do Consumidor (DECON), a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra 
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a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e a Delegacia Fazendária (DELFAZ). 
Todas elas atuam na repressão a crimes relacionados ao patrimônio.

Já no caso das delegacias especializadas que investigam crimes específicos, 
não importa qual o grupo social da vítima ou autores ou o patrimônio dos 
mesmos, e sim que o crime foi cometido. As especializações são diversas, e 
dentre elas podemos citar a Delegacia Antissequestro (DAS), a Delegacia de 
Homicídios, a Delegacia de Roubos e Furtos de Autos (DRFA) e a DRACO 
(Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas).

Infelizmente não é possível abranger numa dissertação de mestrado ou 
mesmo num artigo todas as possibilidades de especializações que existem nas 
delegacias. Desta forma, fiz um recorte no objeto de estudo, restringindo-
o às delegacias voltadas para delitos específicos. O recorte não foi realizado 
de forma arbitrária, na verdade existem algumas razões para essa escolha. A 
primeira delas é que já existem pesquisas em delegacias especializadas: no 
atendimento de crimes contra pessoa, principalmente no que se refere às De-
legacias Especializadas no Atendimento à Mulher.  A segunda razão seria a 
facilidade de entrada em campo em relação às delegacias especializadas em 
crimes específicos por conhecer os delegados de algumas delas.

Em geral, as pesquisas realizadas com a Polícia Civil costumam ter como 
foco a eficácia das delegacias. Esse não é meu propósito neste trabalho, ainda 
que eu desaprove algumas práticas de investigação adotadas em algumas de-
legacias especializadas. 

Além disso, partilho da opinião de Bayley (2003, p.30), de que, apesar da 
eficácia relativa para enfrentar responsabilidades ser um aspecto importante, 
existem outros aspectos da atividade policial que são relevantes para com-
preender e avaliar o funcionamento da polícia. Dentre eles podemos citar o 
respeito à lei, a criação de confiança pública, as demonstrações de simpatia e 
preocupação, o tratamento igualitário das pessoas e vários outros. 

Considero ainda, e mantenho o diálogo com o autor em tela, que se a 
resolução e o combate ao crime forem tomados como as principais caracte-
rísticas da atividade policial, os dados institucionais produzidos em relação a 
esse tema não são de todo confiáveis.  Isso acontece não só porque pode existir 
um interesse institucional em prejudicar a transparência dos mesmos, mas 
também devido a fatores como a confiança que a população tem na polícia. 
Por exemplo, quando essa confiança aumenta, o índice de crimes registrados 
pode aumentar em razão disso, e não necessariamente porque a criminalidade 
aumentou. E ainda que esses dados fossem confiáveis, eles medem o que a 
polícia faz – prender, e não o que ela alcança com isso: a prevenção dos crimes.

Dessa maneira, o objetivo aqui é identificar as atividades investigativas re-
alizadas em três delegacias especializadas, contemplando as técnicas formais 
e informais de investigação que acontecem na Divisão Antissequestro (DAS), 
na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e na Dele-
gacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, sem me ater aos dados 
estatísticos ou à produtividade das delegacias pesquisadas.

Essas delegacias foram selecionadas pelo fato de abrangerem delitos que 
têm procedimentos investigativos e rotinas de trabalho bem diversas. Além 
disso, não posso desconsiderar que as três delegacias têm em comum o fato 
de investigarem crimes que, em geral, apresentam um grande clamor público 
por soluções.  

Posteriormente, irei apresentar cada uma das delegacias com mais deta-



21 Especialistas no improviso: breves considerações 
sobre as atividades policiais nas 
Delegacias Especializadas do Rio de Janeiro
[Andréa Ana do Nascimento]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 3 ● Número 2 ● Janeiro de 2011 | www.isp.rj.gov.br/revista

lhes. Cabe no momento, esclarecer o que eu entendo por atividades investiga-
tivas e também por procedimentos ou técnicas formais e informais de investi-
gação utilizados no cotidiano das delegacias indicadas nesse artigo.

A (in) Formalidade nas Práticas de Investigação Policial

Quando falo de atividades investigativas neste artigo quero me referir aos 
crimes que cada delegacia investiga. Por exemplo, a Delegacia Antissequestro 
investiga os casos de extorsão mediante sequestro, ou no jargão policial, “se-
questro clássico”, em que a vítima é dominada, levada para o cativeiro e fica 
sob a posse dos captores por mais de 24 horas. Além disso, os sequestrado-
res exigem um resgate (dinheiro) para libertar a vítima e ameaçam a vida da 
mesma. Os casos de extorsão com momentânea privação da liberdade, mais 
conhecidos como “sequestro-relâmpago” não são, de acordo com os policiais, 
atribuição da DAS. Na verdade, eles podem ser registrados como extorsão em 
qualquer delegacia. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, 
além de investigar os casos de assassinato, também investiga os casos de pes-
soas desaparecidas, abrangendo uma área importante da região metropolitana 
da cidade do Rio de Janeiro. Já a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos Especiais, investiga os crimes que implicam for-
mação de quadrilha. A diversidade de investigações nessa delegacia é grande, 
pois é possível formar quadrilhas para realização de diversos tipos de crime, 
sejam eles homicídios (grupos de extermínio), extorsão e corrupção (máfia das 
vans), exploração sexual (prostituição infantil), dentre outros. Em relação aos 
inquéritos especiais, segundo os policiais, estes podem ser quaisquer inquéri-
tos que sejam “encaminhados” para DRACO.

Para Monjardet (2003, p. 28), os estudos de polícia tendem a se deter no as-
pecto relacionado ao uso da força. Ele discorda desse pressuposto e entende que: 

A força física é apenas o mais espetacular do conjunto dos meios de ação não 

contratuais que fundam o instrumento policial e que ele detém. A [...] escuta 

telefônica das comunicações privadas, busca, o recrutamento e manipulação de 

informantes, no mais das vezes pelo recurso à chantagem, à cilada e ao logro 

deliberado, o encorajamento à delação, a provocação, “as entregas controla-

das”, etc., são meios de ação policial correntes, técnicas ensinadas nas escolas 

de polícia, detalhadas e sancionadas (enquadradas) por textos legais (MON-

JARDET, 2003, p. 28)

No que se refere às técnicas de investigação, podemos dividi-las em dois 
tipos: os processos formais e os processos informais de investigação. Os pri-
meiros são aqueles previstos pela lei, tais como: escuta telefônica com autori-
zação judicial, laudos periciais, declarações dos denunciados, das vítimas e das 
testemunhas, confissão, incursões aos locais de crime e demais procedimentos 
necessários. Mesmo estes, ficam sujeitos, em alguns momentos, à informa-
lidade. O trecho a seguir foi retirado de uma entrevista realizada com um 
policial sobre o tema da escuta telefônica:

Como eu já falei antes não tem literatura, não tem quem te ensine. Você tem 

que aprender na prática e buscar a informação. E aí, o que acontece? Quem 

assume um setor desses tem que manter um relacionamento com as opera-
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doras. Porque grande parte das informações que a gente pede, que precisa, o 

tempo é tão rápido que você precisa daquela informação até mesmo para salvar 

uma vida. Se você for seguir os caminhos normais, e no final eu vou citar esse 

exemplo que nós ficamos 24 horas para conseguir... 48 horas por causa do juiz. 

Eu ia falar até um palavrão, mas.. Por causa do... do juiz, que eu não lembro 

o nome, então eu não vou dizer. Então você começa a fazer relacionamento... 

Relacionamento não... Contato com algumas... Com as operadoras. Para quê? 

Para informar, pedir informações. Tudo pelo canal legal, com ordem judicial, 

enfim... só que existem momentos que você não tem tempo para isso (...). Era 

o Y que ligava para uma pessoa. E aí, você diz assim e para quem você ligava? 

Nem o delegado sabe. E se ele me perguntar eu não digo. Primeiro, eu não 

tenho obrigação de dizer. É uma fonte minha. Segundo, se eu disser e a infor-

mação vazar, a pessoa lá que está cometendo um crime de quebra de sigilo vai 

ser prejudicada. E terceiro, se a instituição policial não teve capacidade e com-

petência para criar um relacionamento institucional, não sou eu que vou fazer 

isso. Ele é nosso. E por outro lado me beneficia. Cria o que eu acho errado uma 

dependência entre chefe... delegado e inspetor de polícia [informação verbal].

Percebemos que além de tornar informal uma técnica formal, o policial admite 
que isso é um crime e que utiliza desse dispositivo para obter informações privi-
legiadas. Esses contatos e informações podem ser transformados em mercadorias 
políticas (MISSE, 2006, p. 203), como vemos na continuação da entrevista:

E por outro lado me beneficia. Cria o que eu acho errado uma dependência 

entre chefe... delegado e inspetor de polícia. É o grande problema da polícia 

hoje. É esse. O delegado ele fica dependente de alguns acessos que o inspetor 

de polícia tem. E que se ele cortar esse acesso ou cortar esse inspetor ele fica 

capenga. O próximo vai conseguir, mas leva tempo. Então, esse relaciona-

mento entre... a gente ta falando de interceptação, operadora de telefonia. Ele 

é pessoal. Porque quando eu assumi o setor tinha um chefe. Que pegou a ma-

linha dele botou debaixo do braço e saiu. Esse conhecimento e esses contatos 

que ele conseguiu fazer através da Z, ele levou pra onde ele foi. E continuou 

fazendo lá. E eu entrei ali sem saber nada. Eu não sabia nem pra onde te-

lefonar. Tive que descobrir tudo. Fazer relacionamento. (...)Eu acho errado. 

Você levar todo o conhecimento. Os contatos... então hoje o setor funciona da 

mesma forma ou melhor do que na minha época. Eu abri alguns caminhos. 

Algumas pessoas não fizeram contato com L. Não fizeram. Se eu ligar, eu 

consigo! Como ele criou outros canais que eu não conheço. Então é uma coisa 

informal, pessoal e sigilosa. Entendeu? E que o delegado não tem acesso. Nem 

a gente diz quem é. Entendeu? Porque senão isso cria problemas pra operadora 

[informação verbal].

Ao transformar o seu conhecimento e seus contatos em mercadoria políti-
ca, o policial garante que sua posição na delegacia será mantida, enquanto so-
mente ele dispuser dessa mercadoria. Para manutenção dessa posição é neces-
sário que o policial não transmita aquilo que sabe para o outro, e que retenha 
a informação para si, levando-a consigo caso seja transferido, e utilizando-se 
novamente dela para estabelecer sua posição em outra delegacia.

De acordo com a Revista Época (2007, p. 72 - 8), cerca de 300.000 tele-
fones estão grampeados no Brasil. Destes, apenas 15.000 estão interceptados 
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com autorização judicial. A reportagem destaca ainda, que essas intercepta-
ções são realizadas por empresas, mas também pelas polícias que utilizam as 
informações para elaboração dos inquéritos e, em alguns casos, para chantage-
ar os envolvidos. Além disso, não se sabe ao certo o que é feito com o conteúdo 
das conversas que não são utilizadas nos inquéritos e que, em muitos casos, 
dizem respeito à vida íntima dos investigados. Ainda de acordo com um dos 
entrevistados, a polícia vem se debruçando muito sobre essa atividade deixan-
do de lado seu papel investigativo. 

No entanto, há alguns procedimentos de investigação que já surgem in-
formais, pois são desenvolvidos pelos próprios policiais baseando-se em suas 
experiências cotidianas, e que em algumas situações podem estar em conflito 
com a lei.  Nesse caso, podemos citar as técnicas de negociação, a participação 
de agentes externos à polícia na busca de elementos que possam chegar a um 
criminoso, a troca de favores entre agentes internos e externos e, finalmente, 
a utilização de pressão física ou psicológica para obter informações ou a con-
fissão de um crime.

De acordo com Monjardet (2003, p. 41), essa organização informal não 
designa um desvio: 

Assim, a noção de organização informal à primeira vista não designa um desvio, 

mas simplesmente o fato de que todo processo de trabalho organizado necessita 

de interpretação e adaptação das regras, no caso, negociação e compromisso; e 

que ela nunca funciona, portanto em conformidade perfeita com as normas que 

supostamente a dirigem, mesmo quando estas não são contraditórias.

Essa citação é adequada se tomarmos como referência a opinião que alguns 
policiais têm de suas práticas, dentre elas a tortura. A tortura, na opinião do 
senso comum, assim como para a lei, é um crime.  Para alguns policiais pode 
se tratar apenas de um meio (uso da força, coerção, ameaça, violência, etc.) 
para um atingir um determinado fim – obter informações ou a confissão. Tra-
tarei do tema em outro momento do artigo.

A Delegacia Antissequestro (DAS)

A Delegacia Antissequestro (DAS) passou a funcionar com o modelo atu-
al em 09 de fevereiro de 1995. Na época, o crime de sequestro havia atingido 
índices muito elevados no Rio de Janeiro chegando a atingir a taxa de onze 
episódios por mês1.

A delegacia fica localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro no bairro do 
Leblon, considerada uma área nobre da cidade. A delegacia possui carceragem 
e conta com quatro equipes de investigadores, cada uma delas chefiada por 
um delegado. Em cada equipe há um policial denominado orientador, que 
fica responsável por orientar alguém da família da vítima sobre como negociar 
com os sequestradores. Há outros que ficam responsáveis por tentar “estourar” 
o cativeiro: seria um grupo mais voltado para o trabalho externo. Há ainda 
outros setores de apoio na delegacia, como o de inteligência cuja atividade 
principal é a interceptação telefônica, o cartório cuja atribuição é emitir e rece-
ber toda a documentação relacionada aos inquéritos e demais atividades buro-
cráticas. Além disso, existem os carcereiros, uma equipe de plantão que faz o 
atendimento telefônico e cuida do acesso à delegacia, prestando o atendimento 

1
Segundo informações dos policiais.
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inicial ao público; o setor de VPI (Verificação Preliminar das Informações); e 
por fim, a diretoria, onde se encontra o delegado titular da delegacia. Esses são 
os setores apontados pelos policiais como fundamentais para o funcionamento 
da DAS. Há ainda outros previstos pela Secretaria de Segurança Pública, mas 
que até o momento, ainda não foi possível identificar se de fato funcionam 
como o previsto.

Um número razoável de policiais que estão lotados na DAS já passaram por 
outras delegacias especializadas como a CORE (Coordenadoria de Operações 
Especiais) e também a DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Autos).

Um delegado da DAS, em conjunto com sua equipe, desenvolveu dois 
manuais: um para investigação de sequestro e outro que trata das técnicas 
de interceptação telefônica. No que se refere à investigação de sequestros, o 
que prevalece são os mecanismos informais de investigação.  O manual ex-
plica como deve ser feita a negociação de um sequestro e quais as táticas para 
conseguir controlar a situação. Além disso, ainda oferece informações para 
população em geral sobre como agir em situações de sequestro. Esse texto foi 
desenvolvido com basea na experiência dos policiais da DAS. Já o manual de 
interceptação telefônica indica os procedimentos necessários para conseguir 
autorização judicial para interceptação, e também os aspectos técnicos dos 
procedimentos dessa atividade. No que se refere aos aspectos técnicos, é im-
portante ressaltar que o texto foi escrito por um inspetor de polícia, que apren-
deu a técnica na prática indo pessoalmente às empresas de telefonia celular. 

De acordo com informações do delegado titular da DAS, a taxa de seques-
tro no Rio de Janeiro atualmente está bem próxima de zero. Oficialmente, 
foi registrado pela delegacia, até o início de maio de 2007, apenas um caso 
de “sequestro clássico”. Segundo os policiais lotados na DAS, isso se deve em 
grande parte ao trabalho que vem sendo desenvolvido por eles desde a década 
de noventa. De acordo com eles, o sequestro deixou de ser uma atividade lu-
crativa devido ao grande número de prisões realizadas pelos policiais da DAS 
nesse período. Um dos inspetores reflete essa percepção na seguinte fala: “A 
gente trabalha para prender ou para matar” [informação verbal].

Apesar da DAS ser uma delegacia publicamente reconhecida pelo seu bom 
desempenho na resolução dos crimes, os policiais se queixam da falta de in-
vestimentos.  Eles alegam que em razão de não haver muitos sequestros atual-
mente no Rio, a delegacia ficou esquecida. 

Em se tratando das taxas de elucidação de crimes na DAS, devemos ter 
certo cuidado. Isso porque o que eles chamam de elucidação de um caso pode 
ter diversos desfechos. Pode haver resgate da vítima sem pagamento do se-
questro, mas sem a prisão dos autores. Ainda, o resgate pode ser realizado sem 
pagamento e com prisão dos autores. A prisão dos autores também pode ser 
bem-sucedida, mas pode haver falecimento da vítima.

No que se refere à tecnologia empregada nas investigações, a maior parte 
dos equipamentos é fruto de doações ou é comprada pelos próprios policiais. 
Podemos citar como exemplo o computador do cartório que foi trazido pelo 
próprio chefe do setor, para dar agilidade na elaboração de documentos. Mi-
nayo e Souza (2003, p.114) já apontavam para essa situação das delegacias 
especializadas. Segundo as autoras, as delegacias especializadas que ainda não 
receberam as modificações do Programa Delegacia Legal enfrentam preca-
riedade nas condições de trabalho. Porém, reconhecem que as mesmas teriam 
maior facilidade de obter apoio de setores ou empresários que direta ou indi-



25 Especialistas no improviso: breves considerações 
sobre as atividades policiais nas 
Delegacias Especializadas do Rio de Janeiro
[Andréa Ana do Nascimento]

Cadernos de Segurança Pública | Ano 3 ● Número 2 ● Janeiro de 2011 | www.isp.rj.gov.br/revista

retamente se beneficiam pela ação daquela competência. Essa parceria infor-
mal muitas vezes consegue suprir a necessidade de certos equipamentos ou de 
estrutura predial. Ainda nesse mesmo trabalho, as autoras utilizam as falas de 
alguns policiais sobre o tema, como a que reproduzo abaixo:

As delegacias especializadas têm uma característica de quase autogestão. Ob-

viamente que não chega a ser uma autogestão [sic], mas por ela ser especiali-

zada em determinado aspecto, em determinado crime, elas conseguem uns be-

nefícios desse empresários ligados a esses crimes, não há nenhuma ilegalidade 

nisso. Por exemplo, a delegacia de roubos e furtos de automotores (DRFA) 

precisou fazer uma reforma, precisa obra emergencial e tudo, essas segura-

doras, elas acabam dando um apoio. A DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, 

que trabalha com os bancos, consegue o apoio destes, assim como a DAS, 

Delegacia Antissequestro, muitas vezes consegue o apoio de alguns empresá-

rios. E as pessoas vão ajudando, vão suprindo essas necessidades [Operador]. 

(MINAYO E SOUZA, 2003, p.114 – 5).

Esse depoimento reflete a situação de algumas delegacias especializadas, 
além disso, serve de exemplo do emprego de mecanismos informais para re-
alização de atividades investigativas. Um ex-inspetor da DAS (trabalhou lá 
por nove anos) chegou a descrever alguns dos equipamentos de investigação 
dessa delegacia que foram conseguidas com apoio de empresários. Segundo 
ele, a DAS chegou a contar com uma inteligência que dava bons resultados, 
na época em que o número de sequestros no Rio de Janeiro era de mais ou 
menos 11 por mês. Eles diminuíram esse índice através da investigação. 

Segundo informações desse mesmo policial, a DAS recebeu um grande 
quantia em dinheiro de empresários de ônibus para investir na delegacia, 
montante que pôde ser revertido para viaturas e outros equipamentos, já que 
os donos dessas empresas eram os alvos preferenciais dos sequestradores. 
Um deles chegou a ser sequestrado duas vezes pelo mesmo grupo. 

O aspecto que mais me chamou atenção na DAS foram as técnicas de 
negociação. Através de um dos inspetores, tive a oportunidade de acom-
panhar uma negociação de sequestro, ocasião em que fiz,segundo meu 
orientador, uma observação participante plena, pois tive que me passar por 
policial. Nessa situação, um homem havia sido sequestrado e sua esposa 
estava aguardando a ligação dos sequestradores. Ela estava calma, e talvez 
por isso, era alvo da suspeita dos policiais, que já haviam interceptado seu 
telefone residencial sem o conhecimento da mesma. O orientador dizia 
para ela o tempo todo:

Atriz da globo! Atriz da globo! Fique desesperada, chore, diga que não sabe 

mais o que fazer. Peça para falar com seu marido. Diga que enquanto não 

falar com ele não vai conseguir fazer nada. Diga que está  a base de remédios! 

[informação verbal]

Além disso, ao mesmo tempo em que ela falava no celular com os seques-
tradores, ele ia escrevendo em um papel o que ela devia responder, enquanto 
ouvia pelo grampo o que o sequestrador dizia. O caso foi resolvido dois dias 
depois com a libertação da vítima e a prisão de alguns dos envolvidos, dentre 
eles o amante da esposa da vítima, que era um policial militar.
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Essas e outras técnicas para atuar em situação de sequestro foram, segun-
do relatos dos policiais, desenvolvidas por eles mesmos. Eles alegam que não 
aprenderam nada sobre isso na academia de polícia. Dizem que pouco a pou-
co, através de erros e acertos, vão criando procedimentos de investigação e 
negociação, e transmitem isso para os policiais novatos, que chegam à DAS. 
O próprio orientador citado acima era um desses novatos. Sua negociação es-
tava sendo acompanhada por um inspetor mais antigo na DAS, que o estava 
ajudando a conduzir o caso. Além disso, ele contava com o apoio da equipe de 
inteligência, que monitorava todas as ligações telefônicas relacionadas ao caso 
e lhe repassava as informações.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo ficava, no início 
da pesquisa, localizada no centro da cidade de Niterói. No mesmo prédio 
funcionam também o IML, a 76ª delegacia distrital e a CPI (Coordenadoria 
de Policiamento do Interior). Ela foi criada em 15 de março de 2002, mas só 
passou a funcionar em 18 de julho 2005. Sua área engloba três municípios: 
Niterói, São Gonçalo e Maricá. Atualmente, a delegacia está “se mudando”: 
foram propostas reformas no prédio, mas não incluíram a delegacia na planta. 
Segundo os policiais, eles agora são “sem-teto”, pois não sabem ao certo onde 
a delegacia irá funcionar.

Essa delegacia possui apenas um delegado, que é seu titular e coordena 
uma equipe de aproximadamente 20 policiais. Esses policiais se dividem nas 
atividades de inteligência e cartório.  Há ainda um grupo que cuida dos casos 
desaparecimento (localização de paradeiro) e outro para os casos de homicí-
dios. Assim como na DAS, os policiais também utilizam recursos próprios ou 
adquiridos informalmente para executar suas investigações. A equipe atual 
da DHNSG já acompanha o delegado titular há algum tempo, e passou por 
outras áreas especializadas como a DAS e a CORE.  

A Delegacia de Homicídios, da mesma forma que a DAS, não atende dire-
tamente ao público. Ela recebe os casos de homicídios e desaparecimentos en-
caminhados por outras delegacias, que devido às dificuldades de investigação 
não puderam se debruçar adequadamente sobre os mesmos, repassando-os. 
Lá, os casos são novamente registrados, com um número da DHNSG, e pas-
sam a ser analisados. As informações geradas pela investigação na delegacia 
de origem são mantidas e complementadas. 

Na percepção dos policiais, os casos de homicídios recebidos por eles são 
de difícil resolução, pois só são encaminhados para DHNSG depois de no 
mínimo quinze dias. Desta forma, as buscas no local do crime, testemunhas 
e outras informações cuja obtenção “no calor do acontecimento” é importante 
se perdem no caminho. 

Ao contrário da DAS, que alega investigar todos os casos de sequestro de 
uma mesma maneira, os policiais da DHNSG admitem que alguns casos de 
homicídio são mais valorizados do que outros. Isso acontece porque, segundo 
eles, com o número de policiais do qual dispõem, bem como com a falta de 
equipamentos, de espaço e da demora no envio dos casos, não é possível in-
vestigar tudo. Eles priorizariam, então, os casos em que há um clamor público 
maior para que sejam solucionados. Alguns inquéritos que datam de 2005, 
época em que a delegacia começou a funcionar de fato, estão até hoje sendo 
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investigados, devido a interesses externos de que o caso seja solucionado. Eles 
entendem por “solução do caso” a prisão do “homicida”, já que, ao contrário da 
DAS, nada mais pode ser feito pela vítima.

Ao serem questionados sobre suas competências para investigar caso 
de homicídios, os policiais dizem que não fizeram nenhum curso para isso. 
Dizem que vão aprendendo com a experiência, e que alguns elementos que 
trouxeram da delegacia em que estiveram anteriormente podem ser utiliza-
dos para elucidar os crimes. Eles também se utilizam de métodos informais 
para investigação, como, por exemplo, pedir auxílio de cidadãos comuns para 
obter mais informações. Numa dessas situações, um inspetor solicitou a um 
taxista que atuava no Centro e cuja filha tinha sido assassinada e o caso, so-
lucionado pela DHNSG, que buscasse informações sobre o deslocamento de 
um suspeito junto aos colegas de profissão. O suspeito referia-se a um caso de 
homicídio da 76ª DP, mas o inspetor da DHNSG estava tentando colaborar 
com a elucidação. A troca de informações e de favores, bem como a utilização 
de instrumentos institucionais para obtenção de ganhos particularizados, é 
muito comum nesse meio. Esse mesmo inspetor também atua como detetive 
particular e utiliza o sistema da polícia para levantar dados para suas inves-
tigações particulares. Ainda não foi possível acompanhar do início ao fim 
nenhum dos inquéritos que estão sendo ainda apurados pela DHNSG. 

Num desses inquéritos de homicídio que já estava em andamento e que 
teve origem num desaparecimento registrado na 78º DP foi possível detectar 
como os policiais reproduzem o conhecimento adquirido através de meios in-
formais. O inspetor cuidava de um caso de homicídio de uma adolescente de 
12 anos que havia sido assassinada pelo padrasto. Ele se referiu várias vezes 
ao autor do crime como homicida e psicopata. Dizia não ser psicanalista, mas 
reproduziu diversas opiniões divulgadas em filmes e séries policiais (CSI, Law 
and Order) sobre o comportamento psicopata. Dizia que o autor era metódico 
e que possuía fixação por sexo (tara), e que seu alvo devia ser meninas. Disse 
ainda que ele tinha tendências suicidas, pois admitiu já ter tentado se matar 
em outras ocasiões. Nesse sentido, também disse que uma característica do 
psicopata era cuidar de sua “vítima” e que, nesse caso o autor cuidou do corpo, 
pois o embrulhou no plástico e depois em uma colcha. 

Essa delegacia, apesar de ser especializada, não possui pessoal qualificado 
especificamente para investigação de homicídios ou uma infraestrutura que 
garanta seu funcionamento.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e 
Inquéritos Especiais (DRACO/IE)

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéri-
tos Especiais (DRACO/IE) fica localizada no prédio da Polinter, no bairro 
da Gamboa, próximo ao cais do porto. Ela também não realiza atendimento 
ao público, pois recebe inquéritos de outras delegacias. Assim que cheguei à 
delegacia o primeiro problema enfrentado foi definir a natureza dos crimes 
investigados. Isso porque para os policiais o termo “crime organizado”, bem 
como toda a legislação que trata da investigação do mesmo, é “ alienígena”, 
e por isso difícil de ser definida. A explicação que eles me deram de crime 
organizado é que são aqueles crimes cometidos em grupos hierarquizados, 
sequencialmente, em que cada membro do grupo desempenha uma função. 
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Desta forma, as investigações podem incluir máfia de vans, lavagem de di-
nheiro, extorsão e até mesmo homicídios (grupos de extermínio ou milícias). 
Como me relatou um policial:

Se quatro pessoas se juntam para roubar a padaria isoladamente, isso não é 

crime organizado. Mas, por exemplo, se esses mesmos quatro se juntam e um 

levanta as informações sobre a padaria, os outros dois assaltam e um quarto 

cuida do dinheiro, e eles repetem isso várias vezes, aí temos um crime organi-

zado [informação verbal].

Um outro problema apontado e que também aparece no nome da dele-
gacia é o “IE”, que significa Inquéritos Especiais. Os Inquéritos Especiais 
podem ser quaisquer tipos de inquéritos que não tiveram solução em sua 
delegacia de origem e podem ser encaminhados para DRACO/IE solucio-
ná-los. Alguns desses inquéritos podem ser encaminhados pela Secretaria 
de Segurança Pública ou mesmo pelo Ministério Público, se este entender 
que é da competência da delegacia. 

Quanto à resolução dos casos, muitas investigações ficam comprome-
tidas por envolverem pessoas públicas. Quando isso acontece, o caso pode 
ser encaminhado para Polícia Federal para que tenha mais isenção nas 
investigações, ou se já foi direcionado para o Ministério Público Estadual, 
cabe a este decidir pela denúncia ou não do caso.

As condições de trabalho da DRACO/IE inicialmente me pareceram 
as piores das três especializadas. A estrutura e conservação do local eram 
péssimas. Não havia equipamento adequado, e quando existia, tinha sido 
trazido pelos policiais. No entanto, em dois meses, a delegacia se modifi-
cou. O delegado havia assumido a delegacia num péssimo estado, mas já 
havia dado, segundo ele, “um jeitinho” de melhorar, o que o obrigou a dar 
algumas explicações para correição.  A sala dele foi equipada com compu-
tador, mesa, cadeira e foi devidamente decorada. Além disso, ele adquiriu 
equipamentos de interceptação e também de cruzamento de dados (com-
putadores e softwares) para auxiliar nas investigações. 

No entanto, as técnicas investigativas que podem ser legalmente em-
pregadas na resolução do crime organizado não costumam ser colocadas 
em prática nessa delegacia. Dentre elas, podemos citar a “inf iltração”, que 
consistiria em colocar um policial inf iltrado numa organização criminosa 
com a intenção de obter provas que pudessem levar ao desmantelamento 
da mesma. De acordo com os policiais, não há dinheiro para empregar 
no “disfarce” do inf iltrado. Eles me deram como exemplo o cassino clan-
destino. Em um caso desses, o ideal é inf iltrar um casal. Eles vão ter que 
gastar em jogo e também consumir especialmente bebidas. E em geral, 
vão ter que frequentar o local por um tempo até conseguirem identif icar 
todos que desejam. Além disso, vão ter que se isolar do mundo exterior 
para que ninguém os reconheça. Segundo eles, isso não existe na polícia, 
só em f ilme. Além disso, de acordo com a interpretação que eles fazem 
da legislação, ela é vaga sobre até onde eles podem ir numa investigação 
desse tipo. Dependendo do caso, o policial terá que cometer crimes junto 
com o grupo que investiga. Eles temem que, ao f im da investigação, o 
policial possa vir a responder criminalmente pelos atos que praticou para 
manter-se inf iltrado.
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Outras Ferramentas (in) Formais de Investigação

Como foi dito antes, existem outras técnicas para elucidação de crimes 
que não estão atreladas à inteligência policial, e muito menos a formalidades 
jurídicas, e sim ao uso da força. Dentre elas, existe a que eu denomino aqui de 
interrogatório duro, e a outra seria mais conhecida como tortura.  Ambas as 
situações baseiam-se em relatos dos policiais, não tendo sido possível observar 
nenhuma das situações descritas na prática.

No primeiro caso, poderia dar como exemplo o interrogatório de um sus-
peito, que foi deixado por horas sem camisa em uma sala com ar-condicionado 
no volume máximo. A todo o momento chegava alguém para lhe fazer alguma 
pergunta. Ele ficou nessa situação por horas, sem comer ou beber. Com o 
tempo, acabou falando um pouco mais sobre o caso. Em outra situação, esse 
mesmo suspeito foi levado para cela junto com outros presos que, ao saberem 
da natureza do crime que ele havia cometido, ameaçaram-no, e ele decidiu 
então contar sua versão para polícia. 

Já no segundo caso podem ser utilizados como mecanismos para obtenção 
de informações ou confissão tanto o espancamento como o choque elétrico. 
Um policial certa vez relatou-me, em tom irônico, que existe uma teoria que 
justifica o uso do choque elétrico. Segundo ele, seria a “Teoria da Purificação”, 
que diz que quando alguém comete um crime fica com uma carga de energia 
negativa muito grande. O choque elétrico serviria para equilibrar essa carga 
de energia negativa. Desta forma, a pessoa ficaria mais dócil colaborando com 
a polícia, além de se lembrar de outros crimes que cometeu no passado.

Ironia ou não, recentemente a DAS foi alvo de denuncia de tortura através 
do Jornal do Brasil. Na reportagem “Nos porões da DAS”, os jornalistas Sales 
e Neves (2007) denunciam o uso de choque elétrico em um detento que ficou 
cerca de oito meses na carceragem da delegacia, sendo alvo de diversos tipos 
de tortura. Houve espancamento nas mãos, que ficaram com os movimentos 
comprometidos, e choque elétrico na genitália e nas nádegas. Após esse perí-
odo, como o detento não confessou sua suposta participação em um sequestro 
e não havia provas que o incriminassem, ele foi solto, e foi aberto um processo 
para apurar os abusos da delegacia na condução da investigação. 

O discurso dos policiais sobre o uso da tortura é algo naturalizado e está 
presente até mesmo em conversas informais. Em uma situação em que um 
inspetor encontrou com o ex-delegado do local onde trabalha pude registrar 
de memória o seguinte diálogo entre os dois:

– Foi só eu sair que os presos apareceram todos bonitinhos na televisão. 

Não tinha ninguém machucado, com olho roxo. O que está havendo com o 

pessoal da X? 

– É que o maquiador é novo! - respondeu no mesmo tom o inspetor.

Kant de Lima (1995, p. 62 a 87) também detectou que a tortura é utili-
zada como uma ferramenta de investigação, e que muitas vezes quando não 
é possível utilizá-la, os inquéritos ficam sem solução. Segundo Costa (2004, 
p.13), o uso de tortura é uma prática institucionalizada em muitos depar-
tamentos de polícia, não só na América Latina, mas também nos Estados 
Unidos, servindo não só para obtenção de informações mas também como 
forma de punição.
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Já os policiais entendem que em muitos casos ela é necessária, e dizem que 
não consideram o que fazem como tortura, pois há um fim positivo nisso: a 
obtenção da verdade para o beneficio da vítima. Para eles, tortura é executar 
essas mesmas práticas contra outra pessoa, mas apenas com o propósito de 
fazer o mal a alguém ou de se divertir com o sofrimento alheio. 

Considerações Finais: Especialistas no Improviso

A pesquisa realizada até agora indica que quase todo o conhecimento (e 
aprendizado) adquirido pelos policiais para realizar as investigações de se-
questros, homicídios e crime organizado se dá no cotidiano de seu trabalho. 
As atividades oficiais de formação policial, em geral, englobam apenas as téc-
nicas formais de investigação, e mesmo essas estão sujeitas ao aprimoramen-
to e reprodução através de mecanismos informais. Como indicam Minayo e 
Souza (2003, p. 98), a maioria dos policiais considera os elementos teóricos 
que lhes são transmitidos como adequados, porém insuficientes. Em relação 
aos recursos práticos, a insatisfação é ainda maior, pois boa parte dos policiais 
os avalia como inadequados e insuficientes. Além disso, são poucas as situa-
ções em que o conhecimento desenvolvido pela prática policial cotidiana (ou 
seja, aquela que acontece durante o “fazer policial”) é ensinado oficialmente. 
Quando isso ocorre, em geral está atrelado a iniciativas individuais de inspe-
tores e delegados, que tentam transmiti-lo através de cursos e manuais desen-
volvidos por eles próprios e baseados em suas experiências pessoais. 

Kant de Lima (1995, p. 65) nos lembra que as atividades policiais se orga-
nizam conforme os princípios da ética policial. Essa ética seria composta por 
um conjunto extraoficial de regras produzidas e reproduzidas pelo processo 
tradicional de transmissão do conhecimento. Essa constatação do autor refor-
ça minha hipótese de que boa parte do conhecimento policial é transmitida 
por mecanismos informais. 

Considerando esse quadro podemos apontar ao menos uma interferência 
no trabalho das delegacias especializadas: os policiais se especializam em im-
provisar. Tendo em vista que os policiais aprendem boa parte das técnicas de 
investigação no cotidiano de seu trabalho, e segundo os mesmos, são poucos 
os profissionais que possuem cursos de negociação, de interceptações telefô-
nicas, de investigação de homicídios ou que têm alguma formação especifica 
para investigar determinados delitos, podemos dizer que o conhecimento é 
adquirido de maneira informal e é transmitido do mesmo modo. Além disso, 
esse conhecimento é desenvolvido no calor dos acontecimentos com o propó-
sito de alcançar resultados rápidos a um custo pequeno, ou seja, é inventado 
às pressas, sem plano ou organização prévia. Caso dê certo, continuará sendo 
aplicado e aprimorado, do contrário, será substituído por outro improviso. 

Além disso, quando um policial sai de uma delegacia especializada para 
outra, quase sempre, tudo o que ele aprendeu, sua “malha”, vai embora com 
ele. Quando ele chega na nova delegacia, deve aprender tudo de novo sobre 
o crime que passará a investigar a partir de então, e criar uma nova “malha”.

Outro aspecto refere-se à origem das delegacias especializadas. Preocu-
pados em atender as demandas da população, alguns governantes criam de-
legacias especializadas que na prática não funcionam. Isso ocorre porque não 
há planejamento e pesquisa que indiquem se é possível ou necessária a criação 
dessas delegacias. Desta forma, muitas especializadas funcionam sem equipa-
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mentos e pessoal preparado. E quando dão certo, ou seja, diminuem a taxa de 
determinado crime, são deixadas de lado, pois não aparecem mais na mídia. 
Talvez fosse o caso de refletir melhor sobre o papel dessas delegacias, e o que 
deve acontecer com elas quando atingem o propósito de diminuir o crime 
que justificou sua criação. É melhor mantê-las ou extingui-las? Se a escolha 
for mantê-las, isso deve ser feito com qualidade e não com abandono. Se for 
extingui-las, o conhecimento adquirido por essas delegacias deve ser trans-
mitido para as distritais, de modo que elas saibam lidar de forma correta com 
esses delitos e os policiais da especializadas possam ser aproveitados no que 
sabem fazer, auxiliando nas investigações e formalizando seu conhecimento.

Da maneira como as delegacias especializadas funcionam atualmente, 
acredito que a atividade policial nessas delegacias caracteriza-se mais por uma 
improvisação do que por uma profissionalização ou especialização do traba-
lho. Muitas vezes, essas improvisações dão resultados e podem ser incorpo-
radas ao trabalho cotidiano dos policiais. Mas para que isso ocorra de forma 
adequada, elas devem se transformar em técnicas, através de manuais, códi-
gos de conduta e cursos de capacitação. Somente dessa maneira será possível 
exercer um melhor controle das atividades policiais desenvolvidas dentro das 
delegacias, e garantir que essas atividades aconteçam em conformidade com a 
lei e com os Direitos Humanos.
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Resumo
Este artigo aborda o processo de ressocialização de um grupo de ex-traficantes de drogas em uma favela do Rio de Ja-
neiro, a Vila Cruzeiro. O trabalho é o resultado de um estudo etnográfico realizado em 2008 entre um grupo de jovens 
que abandonaram o tráfico com o apoio do Projeto Soldados Nunca Mais, liderado pelo IBISS (Instituto Brasileiro de 
Inovação em Saúde Social). A iniciativa foi concebida para apoiar aqueles que querem sair do crime, tentando dar-lhes 
acesso a um “caminho alternativo”, como a profissionalização.
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Le présent article dérive de mon mémoire de master 2 portant sur le pro-
cessus de resocialisation d’un groupe d’ex-trafiquants de drogue dans une fa-
vela à Rio de Janeiro. Ce travail est le résultat d’une enquêté ethnographi-
que effectuée en 2008, auprès d’un groupe de jeunes ayant quitté le trafic de 
drogues avec le soutien du projet social  Plus Jamais Soldats — PJS (Solda-
dos Nunca Mais). Ce projet est mené par l’association IBISS (Institut brési-
lien d’innovation en santé sociale), fondée par un psychiatre hollandais que 
j’appellerai ici Heinz. Cette association gère des centres socio-culturels et 
sportifs dans plusieurs favelas de Rio. Le PJS n’est que l’un des projets qu’elle 
mène. Ayant pour but de soutenir ceux qui veulent abandonner la criminalité, 
le PJS essaye de leur donner accès à un “chemin alternatif ”. La modalité de 
sortie proposée par le PJS se fonde principalement sur l’insertion professio-
nnelle. De ce fait, l’IBISS essaie d’incorporer les jeunes du PJS au sein de 
sa propre équipe, dans ses diverses structures locales. J’ai donc accompagné 
pendant trois mois les “ex-trafiquants” dans leurs journées de travail au sein de 
l’un de ces centres, situé dans la favela Vila Cruzeiro localisée dans le quartier 
de Penha (Zone Nord de la ville).

Cet article analysera donc la question de l’insertion professionnelle com-
me une “alternative” au trafic de drogues. L’enjeu central pour mes enquêtés 
peut se traduire de la manière suivante : quitter le trafic de drogues signifie 
se détacher d’un système de socialisation et s’orienter désormais vers d’autres 
systèmes de socialisation alternatifs. Il s’agit ainsi d’un processus de “resocia-
lisation”, ou de “conversion des habitus”, pour emprunter la formulation de 
Coutant (2005)2. Dans le cas de mes enquêtés, ce processus s’appuie notam-
ment sur le travail. J’essayerai donc de décrire la manière dont ce processus est 
vécu par mes enquêtés et les tensions qu’il engendre.

La difficulté d’accès au travail

Dès la première fois que Fernando a voulu quitter le trafic de drogues, il est 
allé voir son patron : “Je lui ai dit que je n’en pouvais plus et que je voulais aban-
donner. Il m’a alors répondu un peu en rigolant : ‘Ah ouais ?! Mais tu vas faire quoi 
alors ? Tu vas travailler ? ”. La question du patron de Fernando semble être au 
cœur d’un enjeu important pour ceux qui abandonnent le trafic de drogues : 
que faire à la place ? 

L’interrogation du dono avance aussi sa réponse, en tout cas, la réponse la 
plus courante. Dans l’imaginaire des populations des favelas, le travail repré-
sente l’une des principales alternatives au trafic de drogues (tout autant que le 
trafic de drogues est perçu comme une alternative au travail, voire au manque 
de travail). Comme l’affirme Zaluar, le monde du travail et le monde du crime 
se présentent comme “deux systèmes de socialisation concurrents qui agissent 
simultanément dans la formation des jeunes des favelas” (2000 : 154). Ce sont 
des “systèmes de socialisation” puisque chacun d’eux propose un ethos ou un 
habitus, c’est-à-dire des “manières d’être”, des “styles de vie” et une “vision 
de monde” incorporés par les sujets. Ces systèmes sont “concurrents”, car les 
manières de penser, de sentir et d’agir qu’ils proposent se construisent dans 
un rapport d’opposition mutuelle. En l’occurrence, la réponse de Fernando à 
la question ironique de son chef a été : “Travailler ? Bien sûr que non ! Ça serait 
la dernière chose que je ferais!”. D’une manière générale, “ceux qui refusent à 
chercher de ‘ l’argent facile’ ou à ‘se mettre un pistolet à la ceinture, travail-

2
Dans son ouvrage Délit de Jeunesse, 
Coutant mène une enquête ethnogra-
phique sur un dispositif d’insertion pour 
jeunes délinquants en région parisienne. 
Pour l ’auteur, l ’expérience des jeunes en-
quêtés et les transformations qu’ils subis-
sent grâce au travail socio-éducatif entre-
pris avec eux peut être compris en termes 
d’une “conversion de l ’habitus”. Plus pré-
cisément, il s’agit de la conversion des ha-
bitus déviants en habitus conformes. Cet-
te notion, empruntée à Bourdieu, semble 
offrir un outil d’analyse intéressant pour 
le cas des jeunes ex-trafiquants de drogues 
sur lesquels j’ai enquêté.
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lent’” , constate Zaluar. Ces deux systèmes constituent enfin deux voies im-
portantes dans le “champ des possibles” des jeunes des favelas. Ce ne sont pour 
autant pas les seules. Le sport, notamment le football, la religion (surtout les 
néo-pentecôtistes) et le mouvement hip-hop sont quelques-uns des exemples 
d’autres voies de socialisation dans l’espace des possibles des jeunes gens des 
favelas. Finalement, il faut encore souligner que les systèmes de socialisation 
ne sont jamais ni clos ni exclusifs. En effet, ils coexistent dans la formation des 
individus, c’est-à-dire que chaque individu appartient à de multiples systèmes 
de socialisation à la fois (familiale, scolaire, sportive, criminelle, etc.). 

On voit qu’il est impératif pour ces jeunes de trouver un emploi. La crainte 
de ne pas être capables de se procurer une nouvelle activité, et donc une nou-
velle source de revenus, décourage une grande partie des jeunes de quitter le 
trafic de drogues. Cette appréhension est, selon Paco3, un grand obstacle dans 
son travail de persuasion. “La première chose qu’un bandit te dit lorsque tu essaies 
de le convaincre à quitter le trafic de drogues est : ‘Mais sortir comment ? Je ne sais 
rien faire! ’”. Effectivement, tous mes enquêtés ont signalé le fait de “ne pas 
avoir de profession” ou de “ne savoir rien faire”, comme l’un des obstacles ma-
jeurs pour trouver un travail alternatif au commerce de la drogue. Autrement 
dit, les jeunes hommes que j’ai rencontrés éprouvaient la sensation de n’avoir 
jamais acquis les compétences nécessaires pour pouvoir s’insérer dans le mon-
de du travail (formel ou informel). Leur expérience dans le trafic de drogues 
est selon eux le principal responsable de ce manque de compétences. Denis 
disait souvent : “ J’ai n’ai jamais appris aucune profession… En fait, jusqu’ici je 
n’ai jamais appris à rien faire. La vie dans le trafic de drogues ne te permet de rien 
apprendre ! Si t’es dans cette vie t’es toujours dans l ’angoisse, dans le stress, c’est pas 
possible d’apprendre quoi que se soit”. Alan disait de même : “Pendant le temps que 
je suis resté dans le trafic de drogues je n’ai rien appris, je n’ai rien acquis d’autre que 
des problèmes ! ”. L’accomplissement des tâches qui leur étaient déléguées dans 
le trafic de drogues demandait pourtant des compétences. La dextérité dans la 
manipulation des armes, l’agilité, la connaissance profonde de la géographie 
de la favela dans laquelle ils trafiquent, la capacité de formuler des stratégies 
et de trouver des solutions rapides aux situations inattendues (pour pouvoir 
échapper aux nombreux périls de leur activité) sont quelques-uns des exemples 
de ces aptitudes. Le témoignage de mes enquêtés semble vouloir exprimer 
plutôt l’existence d’une inadéquation entre les dispositions acquises dans le 
trafic de drogues et les compétences requises par le monde du travail. Autre-
ment dit, le sentiment de « ne savoir rien faire » signifie plutôt ne pas voir en 
quoi ce qu’ils savent faire pourrait être reconverti en qualités professionnelles 
(Coutant, 2005). 

Le réseau de sociabilité du trafic de drogues proposait justement à ces jeu-
nes des formes de qualification et de valorisation mutuelles alternatives aux 
formes dominantes, comme une sorte de compensation et même de protection 
contre leur situation structurelle d’exclusion. En effet, le personnage du tra-
fiquant comme “seigneur tout-puissant”, capable d’intimider et de dominer, 
cache en fait l’extrême vulnérabilité des jeunes qui l’incorporent4. Toni, par 
exemple, avait réussi à avoir quatre bocas de fumo à sa charge, ce qui lui rappor-
tait environ mille réaux (plus de deux fois le SMIC brésilien) par semaine et 
beaucoup de prestige : “ J’avais les poches constamment remplies de liasses de billets 
de 100, je me suis acheté une super moto, des choses en or… Tout le monde savait qui 
j’étais, tout le monde me respectait ! ”. Cependant, en ce qui concerne le monde 

3
Paco est le coordinateur du projet Plus Ja-
mais Soldat.

4
Nous trouvons ici un grand parallèle avec 
les constatations de Bourgois à propos des 
dealers de crack à East Harlem. Malgré 
leur succès dans la “sociabilité de la rue”, 
les dealers sont complètement incapables 
de comprendre les lois et les règlements de 
la société légale (2001 : 60).
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de la “société légale” (Bourgois, 2001), l’on peut dire que Toni se retrouvait 
dans une situation de précarité. Malgré son talent comme dealer et la fortune 
qu’il exhibait fièrement, Toni n’avait jamais eu de pièce d’identité jusqu’à l’âge 
de 21 ans. Ce document, qui est peut-être la condition la plus élémentaire 
de l’existence civique (ainsi que sociale), n’avait jamais été accessible à Toni. 
Son acte de naissance s’était perdu chez sa grand-mère, où il a été élevé avec 
plusieurs autres enfants, et depuis, il n’avait jamais pu se faire faire de carte 
d’identité. En dépit de sa grande réputation dans le réseau de sociabilité du 
trafic de drogues, Toni était “inexistant” en tant que citoyen de son pays, à 
savoir, en tant que sujet porteur de droits et de devoirs envers la société à la-
quelle il “appartient”. Plus grave encore, Toni semblait n’avoir jamais acquis 
les connaissances, ou le “capital culturel” nécessaire pour se procurer un tel 
document. Cet exemple illustre en fait un manque de capital culturel plus 
vaste, essentiel pour accéder aux opportunités sociales, économiques et cul-
turelles que l’État et la société peuvent leur offrir (Vignoli, 2001). C’est dans 
ce sens précis que Toni, et la plupart des jeunes dans la même condition que 
lui sont vulnérables. C’est seulement lorsqu’il abandonne le trafic de drogues, 
après avoir passé trois ans en prison que Toni, à l’aide de l’équipe de IBISS, 
se procure enfin son document d’identité. En effet, l’on peut dire qu’une des 
tâches du Plus Jamais Soldats est justement d’orienter les jeunes dissidents 
dans les démarches administratives de la société légale, dont le fonctionne-
ment leur est complètement étranger. Renoncer au système de sociabilité du 
trafic de drogues implique la difficile prise de conscience du fait que les atouts 
de la vie de trafiquant ne comblaient guère les défaillances structurelles de 
leur condition. Comme me l’a avoué Fernando, “toute cette vie de trafiquant est 
une illusion, tu sais ? On peut avoir des voitures, des chaînes en or (qui sont sou-
vent volées ou empruntées), mais tous les trafiquants sont quand même pauvres, Sil-
via ! ”. La réflexion de Fernando semble expliciter exactement le point soulevé 
ci-dessus. Bien que le trafic de stupéfiants puisse leur fournir de l’argent ou 
des biens symboliquement prestigieux, les trafiquants demeurent des exclus, 
vulnérables, privés des moyens de s’insérer dans la société dominante. 

Les jeunes (âgés de moins de 24 ans) sont les plus touchés par le chômage 
au Brésil, constituant 46 % du nombre total des chômeurs du pays5. Actuel-
lement, la quasi-totalité des emplois formels exigent des candidats une scola-
risation complète, c’est-à-dire jusqu’au niveau du baccalauréat (bien que cette 
scolarisation ne garantisse aucunement l’insertion sur le marché du travail). 
La rareté des emplois disponibles fait monter le niveau de qualification exigée 
des candidats au plus haut niveau possible. Parmi mes enquêtés, aucun n’avait 
terminé ses études. En effet, aucun d’entre eux n’était arrivé au lycée6. Dans 
tous les cas, l’abandon de l’école avait eu lieu soit juste avant soit juste après 
l’engagement dans la criminalité. Dans la vie de mes enquêtés, “la rue” a été 
un espace de socialisation plus important que l’école. Le déficit de capital 
scolaire est ainsi un des facteurs qui restreint leur champ de possibilités. Bien 
qu’ils démontrent avoir pleine conscience de ce fait, aucun d’entre eux ne sem-
ble voir l’intérêt de reprendre ses études. Parlant de ses possibilités de travail 
et de l’avenir, Toni me disait : “Ex- bandit, avec trois ans de prison sur le dos, sans 
avoir fini l ’école… dis-moi qui m’embaucherait ?! ”. “Eh pourquoi tu ne reprends 
pas tes études ? “. “ J’ai essayé une fois, lorsque j’étais à l ’Afroreggae. Junior (le di-
recteur de cette ONG) voulait que je reprenne les études. Ils payaient même mon 
transport pour aller à l ’école. Quand je suis arrivé là-bas, le prof s’est mis à remplir 

5
Données extraites de l ’analyse menée par 
l ’Institut de Politique économique ap-
pliquée (IPEA) intitulée “ Jeunesse et 
politiques sociales au Brésil” se référant à 
l ’année 2005.

6
Toujours selon l ’analyse de IPEA, seule-
ment 48 % des jeunes brésiliens poursui-
vent les études au lycée.
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le tableau de x et de y et plein de calculs ! J’ai regardé tout ça et j’ai dit ‘Moi je sais 
pas faire ça ! ’. Junior voulait m’inscrire alors au soutien scolaire, mais je ne voulais 
pas. J’ai passé neuf examens, mais pour le dernier, j’ai regardé autour de moi, les gars 
se cassaient la tête pour faire les exercices… alors, je me suis dit : ‘ Je vais me casser 
d’ici tout de suite ! Cette merde va me rendre fou ! Alors, j’ai quitté l ’école’”. “Et tu 
ne penses pas à réessayer ? “. “ Retourner à l ’école ? Seulement si c’était pour me 
trouver une copine ! ”.

Ayant quitté l’école à l’âge de 11 ans, Toni considère désormais cet envi-
ronnement comme inaccessible. De plus, les contenus de l’éducation scolai-
re semblent être en déphasage avec sa réalité quotidienne et ses expériences 
vécues. Aussi, l’école sera-t-elle difficilement capable de susciter son intérêt. 
Malgré tout, la scolarisation est encore envisagée comme un élément impor-
tant pour accéder aux emplois mieux rémunérés et plus stables. Plus exac-
tement, le manque de scolarité est perçu comme un obstacle à l’accès à une 
bonne place. Cependant, la précarité des écoles publiques destinées aux sec-
teurs populaires décrédite ces institutions en tant que voie réelle d’ascension 
sociale. Un écolier formé par le système public est clairement en désavantage 
pour disputer les meilleurs emplois avec ceux qui ont eu accès à l’enseignement 
privé (désavantage). L’école, ou plutôt le retour à l’école, perd ainsi son sens 
aux yeux de Toni. Lorsqu’il dit que sa seule raison pour retourner à l’école 
serait les filles, Toni explicite son scepticisme vis-à-vis de l’école. 

Selon mes enquêtés, l’autre élément qui réduit leurs chances de se faire 
embaucher est leur adresse de résidence. Maciel, qui a toujours habité à Vila 
Cruzeiro, évoquait la question : “Quand tu cherches un boulot et que tu dis que tu 
habites à Vila Cruzeiro c’est cuit ! Même s’ils s’ intéressent à ta candidature, quand 
ils apprennent d’où tu viens, ils te refusent direct. C’est ce qui m’est arrivé. Je pos-
tulais pour un job dans un supermarché ici à Penha. Les gars semblaient vouloir me 
garder. Ils m’ont demandé mon adresse et juste après on m’a fait : ‘Bah, en fait, on ne 
cherche personne en ce moment. Il est arrivé la même chose à un de mes potes qui était 
dealer à Vigário et qui vit actuellement ici à Vila Cruzeiro”. Si pour la carrière de 
dealer être cria de Vila Cruzeiro représente un atout, la même origine produit 
l’effet diamétralement opposé en dehors de ce circuit. Il s’agit, semble-t-il, des 
“effets de lieu” dont parlait Bourdieu. D’après lui, les rapports de pouvoir entre 
les agents sociaux s’inscrivent aussi sur l’espace physique (les lieux). Ainsi, “le 
quartier stigmatisé dégrade symboliquement ceux qui l’habitent “ et les éloig-
ne des “biens socialement les plus rares” (1993 : 160-61). L’emploi (surtout 
formel) pourrait être compris comme un de ces biens, dont l’accès est d’autant 
plus difficile aux habitants des favelas (et encore plus des favelas de la Zone 
Nord de la ville, qui figurent parmi les plus pauvres de la ville). 

Le manque de qualifications, la scolarisation incomplète et les stigmates 
de lieu font des ex-bandits des candidats difficilement employables sur le mar-
ché de l’emploi formel. Cependant, le passage par la criminalité fait d’eux la 
cible d’une forte méfiance, ce qui réduit drastiquement leurs chances de se fai-
re embaucher aussi sur le marché informel. Trouver un employeur prêt à leur 
“donner une chance” (à leur faire confiance) est presque impossible, d’après 
mes enquêtés. Paco semble partager le même scepticisme. Il me provoquait 
souvent : “Qui va donner un emploi à des gars comme ça ? Des gars qui ont déjà 
volé, qui ont déjà tué, qui ont souvent passé des années en prison… Dis-moi qui les 
embaucherait. Tu les embaucherais, toi ?! Sois sincère ! Bien sûr que non ! ”. Pour 
mes enquêtés, ce geste de confiance était aussi difficilement imaginable. Ain-
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si, les ex-trafiquants ne se sentent pas capables de se procurer par eux-mêmes 
(uniquement avec leurs compétences et leur capital social) un emploi alterna-
tif au trafic de drogues. Ce sentiment, largement partagé par mes enquêtés, 
semble être la principale raison pour laquelle ils sont réticents à se lancer à la 
recherche d’un travail. Le malaise d’être confrontés à une mise en question 
de leur intégrité morale et d’être condamnés à être “moralement incapables” 
d’exercer un “travail honnête” sont assez intimidants. 

Dans un tel cas de figure, Paco et Heinz s’occupent justement d’embaucher 
les jeunes dissidents. Les médiateurs du PJS travaillent précisément pour trou-
ver une occupation rémunérée à ces jeunes. Au lieu de travailler pour le dono 
do morro, les ex-trafiquants, selon eux, travaillent désormais pour Heinz. Au 
début, la plupart d’entre eux sont embauchés informellement pour réaliser des 
services ponctuels. Le problème se pose après, lorsque ces travaux sont finis, 
car, dans la plupart des cas, les jeunes demeurent incapables de se procurer un 
autre travail pour la suite. “J’ai commencé à l ’IBISS de Terra Encantada (favela 
à côté de Vigário Geral) aidant les gens dans l ’entrepôt, je nettoyais, j’ étais l ’ 
‘ homme à tout faire’ de l ’IBISS là-bas. Ensuite il n’y avait plus grand-chose à faire. 
J’ai demandé alors à Heinz s’il pouvait me trouver d’autres trucs à faire. Et là, il 
a réussi à me placer ici à Vila Cruzeiro. Le Projet avait besoin de travaux et c’est 
moi qui les ai faits. J’ai changé tout le parquet du troisième étage, tu sais ! Ensuite, 
quand les travaux étaient finis on ne savait pas où me placer. Mais Sonia a apprécié 
mon travail, elle a vu que j’étais sérieux et elle m’a donc invité à travailler avec eux 
dans les bureaux”. 

L’histoire de Toni ressemble aussi à celle de Denis : “J’ai commencé à tra-
vailler pour Heinz à Kelson (favela qui intègre le Complexo do Alemão). Il m’a dit 
qu’il ne pouvait m’offrir qu’un boulot comme ouvrier, pour faire des travaux dans 
son Projet à Kelson. Comme de toute façon j’étais au chômage, j’ai accepté. Quand 
les travaux ont été finis, j’avais rien d’autre à faire. C’est alors que Heinz a réussi à 
me placer au Projet à Vila Cruzeiro et depuis je suis là. Mais Heinz n’a pas pu em-
baucher les deux gars qui bossaient avec moi à Kelson. L’un s’est rengagé dans le trafic 
et l ’autre est devenu accro au crack et ça fait longtemps que je ne l ’ai pas revu”. Face 
à cette difficulté des ex-trafiquants à se procurer un travail de façon autono-
me, la solution trouvée par Heinz est d’intégrer ces jeunes au sein de l’équipe 
des divers Espaces IBISS. Il se trouve qu’actuellement, l’institution n’est plus 
capable d’absorber toute la demande. Paco disait : “Avant, c’était moi qui allais 
parler avec les mecs, pour les convaincre de lâcher la vie du crime. Maintenant, c’est 
eux qui viennent me chercher, parce que tout le monde connaît mon travail. Alors, 
certains viennent me demander : ‘Tiens Paco, y’a pas moyen que tu me décroches un 
boulot à l ’IBISS ?’ Le problème maintenant c’est qu’on n’a plus assez de place pour 
tout le monde. Il n’y a pas de travail pour tous, ni d’argent”. Mes enquêtés sont 
justement ceux qui ont pu se faire incorporer au sein de l’équipe de l’Espace 
IBISS Vila Cruzeiro. Il s’agit de la première fois qu’ils ont un emploi déclaré. 
D’autres, qui n’ont pas eu la même opportunité, ont du mal à se tenir éloignés 
de la criminalité. Leur condition d’extrême vulnérabilité sociale les rend très 
peu autonomes et affaiblit leurs chances sur le marché du travail.

Le travail comme nouveau cadre de sociabilité (l’IBISS)

Cependant, le fait d’avoir désormais un emploi stable ne résout pas vrai-
ment les problèmes de ces jeunes. L’entrée dans un cadre de travail formel et 
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l’accès au monde du “travail salarié” ne va pas de soi pour ceux qui ont été 
socialisés dans le monde des “bandits”. “Quand on quitte le trafic de drogues, on 
a beaucoup de mal à se réintégrer, à prendre des bus bondés, à se réveiller tôt… La 
vache ! Tu m’aurais vu mon premier jour de travail ! Je réfléchissais pendant que 
j’attendais le bus : ‘Oh putain, non, j’y vais pas, je vais rentrer chez moi ! ’ “. La 
routine des travailleurs pauvres au Brésil, par exemple se réveiller tôt (le travail 
à l’IBISS commençait à 7h du matin) pour accomplir de longues journées de 
travail, s’entasser dans les transports en commun bondés, entre autres, semble 
être particulièrement pénible pour les jeunes qui sortent du trafic de drogues. 
Luiz répétait souvent : “Moi je ne supporte pas de me réveiller tôt ! Quand j’étais 
bandit, je dormais jusqu’à midi tous les jours ! Les gens qui me connaissent de cette 
époque et qui me voient réveillé tôt à attendre le bus, ils n’y comprennent rien ! On 
me fait : ‘ Luiz réveillé aussi tôt à un abribus ?! Pour aller au boulot ?! Je rêve ! ’ 
”. En effet, la plupart des ex-bandits ont beaucoup de mal à se soumettre à la 
discipline exigée par l’IBISS. L’adaptation aux règles de ponctualité, d’usage 
de l’uniforme et d’assiduité est souvent difficile. Effectivement, la “culture du 
travail salarié”, tout autant que celle du trafic de drogues, est le fruit d’un pro-
cessus d’apprentissage, d’un “processus éducatif de longue haleine” qui n’est 
pas linéaire (Weber, 2004 : 41). Personne ne naît “bandit”, on le devient et 
cela s’applique aussi à la catégorie des “travailleurs”. La transition d’un milieu 
à l’autre et l’incorporation des normes et des façons d’être de ce nouveau cadre 
impliquent une série de contraintes et de tensions. D’autant que le cadre de 
sociabilité du trafic de drogues se fonde en grande partie sur le rejet de la vie 
de travailleur salarié (Zaluar, 1994). L’idée d’”aller au charbon “, de pegar no 
batente est particulièrement rejetée par les dealers. Le travail qui exige renon-
cement de soi, ascétisme et sacrifice est l’objet d’un profond mépris. 

L’”étrangeté” de la culture du travail salarié pour les ex-trafiquants amène 
Sonia7 (la coordinatrice de l’Espace IBISS et de son équipe) à adopter une 
attitude assez particulière à l’égard de ce groupe, différente de celle adoptée 
à l’égard des autres fonctionnaires. Selon Sonia, l’inadéquation de la con-
duite des ex-trafiquants à celle requise dans le cadre de travail formel doit 
être corrigée par un processus de rééducation. “Nous ne pouvons pas être très 
rigoureux avec les ex-soldats au début. Tu vois Fernando, par exemple. Lorsqu’il 
est venu travailler avec nous, il avait déjà quitté le trafic de drogues, mais chaque 
jour il amenait un téléphone portable, une moto, une montre ou d’autres trucs volés 
pour les revendre dans la favela. À ce moment-là, on ne peut pas simplement leur 
‘rentre dedans’ et leur dire qu’ils ne peuvent absolument pas faire à la fois ce genre de 
choses et travailler au Projet. Si l ’on faisait ça, ils partiraient tout de suite. Ce qu’on 
fait plutôt, c’est de leur expliquer au fur et à mesure que ce type de conduite n’est pas 
bien, que cela est mauvais pour l ’ institution et aussi mauvais pour eux”. L’habitus 
du “bandit” ne se restreint pas, comme on peut le voir, à la commercialisa-
tion de la drogue. Bien qu’ils ne dealent plus, les jeunes préservent encore 
d’autres éléments du comportement et de la mentalité du “bandit”, qui sont 
tout à fait incompatibles avec les règles et les valeurs morales des “travailleurs”. 
L’incorporation des “ex-trafiquants” au sein de leur équipe de travail deman-
de des fonctionnaires de l’IBISS l’adoption d’une attitude “pédagogique” qui 
envisage de transformer la façon d’être de ces jeunes de façon progressive. On 
peut dire ainsi que le personnel d’IBISS, notamment ceux occupant un poste 
plus élevé hiérarchiquement, jouent un rôle important dans la conversion des 
dispositions des “ex-soldats”, c’est-à-dire dans la tentative de “convertir leurs 

7
Sonia était une jeune femme de 28 ans, née 
et élevée à Vila Cruzeiro. Elle a toujours 
été très engagée dans le milieu associatif. 
Avant de travailler pour l ’IBISS, elle di-
rigeait l ’association des habitants de Vila 
Cruzeiro.
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habitus déviants en habitus conformes” (Coutant, 2005 : 128). Pour atteindre 
ce but, les punitions sévères (“ leur rentrer dedans “ comme dit Sonia) s’avèrent 
inefficaces, étant donné le caractère insoumis et indocile des “bandits” qui fait 
encore partie du comportement des jeunes qui arrivent à l’institution. Ainsi, 
la transmission des nouvelles valeurs doit être exercée avec beaucoup de tact 
pour ne pas décourager les jeunes et risquer de les amener à abandonner le 
processus de resocialisation mis en route. 

Ce travail de conversion confronte Sonia à de sérieux dilemmes. D’un 
côté, il est nécessaire que le travail de rééducation se fasse progressivement et 
que l’équipe d’IBISS ait une tolérance et une “souplesse morale” à l’égard des 
“ex-soldats”. De l’autre, pourtant, l’institution doit faire valoir ses principes 
et ses normes pour ne pas affaiblir sa crédibilité ni compromettre son image 
(le comportement de Fernando “n’est pas bien pour le Projet”, disait Sonia). 
L’inculcation de n’importe quel système de règles impose des contraintes. 
Celui du trafic de drogues s’imposait par la menace de la violence physique. 
Sonia était donc confrontée à la question suivante : comment apprendre à ces 
jeunes à obéir aux normes du Projet par un autre biais que celui de la violen-
ce ? Il ne semble pas exister de réponse unique à cette question. Par contre, 
j’ai observé que, plus le temps passe, plus les « infractions » commises par les 
ex-trafiquants deviennent objet de punitions. 

Un jour, je discutais avec elle sur Toni, qui traversait des difficultés et qui 
me disait constamment être très insatisfait d’IBISS et vouloir se réengager 
dans le trafic de drogues. Il me semblait qu’une des raisons de son insatis-
faction était le poste de concierge qui lui avait été attribué. J’exposais cela 
à Sonia, qui m’a répondu : “Avant, Toni travaillait dans l ’entrepôt du Projet, 
mais il donnait la clé de l ’entrepôt à ses amis, il filait la clé à tous ceux qui lui 
demandaient. Un tas de choses ont disparu de l ’entrepôt, enfin… Je ne pouvais 
pas laisser une telle chose se produire ici ! J’ai donc dû le punir et je lui ai donné ce 
travail de gardien. Je sais qu’il n’est pas content, mais il faut qu’il apprenne ! Il y 
a quelque temps, j ’ai aussi dû retenir cinq absences sur son salaire. Je n’avais pas le 
choix (disait Sonia, qui présumait ma solidarité avec la situation de Toni et 
voulait ainsi justifier sa “dureté” à l’égard du jeune homme). Si je ne faisais 
pas ça, il n’apprendrait jamais qu’ici, comme dans n’ importe quel autre boulot, il 
ne peut pas s’absenter du travail tous les jours, il doit venir en uniforme et il doit 
travailler. Si, dans le trafic, il avait des obligations à accomplir, eh bien, ici, il en 
a aussi. C’est ça qu’il faut lui faire comprendre. Lui retenir cet argent m’a brisé 
le cœur. Comme tu le sais bien, il n’a pas d ’argent et il a de grosses difficultés fi-
nancières. Mais tu peux voir que ça a marché. Maintenant, il vient tout le temps 
en uniforme, il arrive à l ’ heure et il vient bosser tous les jours. Avant, il venait 
souvent sans uniforme, il arrivait à l ’ heure qu’il voulait et il disait qu’il n’allait 
pas travailler, qu’il resterait tout de même, mais sans rien faire ! Maintenant il a 
beaucoup changé ”. Toni ne voyait pas la situation avec les mêmes yeux. Il se 
montrait toujours très révolté à l’égard de ses patrons. Les mesures adop-
tées par Sonia ont été plutôt vécues comme une sorte de discrimination et 
d’injustice à son égard. Toni se montrait ainsi toujours très insatisfait vis-
à-vis de ses patrons et il critiquait durement l’organisation du Projet : “Ce 
Projet, c’est un vrai bordel ! On ne traite pas tous les employés de la même façon ! 
Le trafic était beaucoup plus organisé qu’ici ! ”. Toni semblait être très sensible 
aux disparités entre les normes du trafic de drogues et celles de son nouveau 
cadre de travail.
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 Cependant, il est vrai que les réponses aux infractions des jeunes du PJS 
n’étaient pas les mêmes dans toutes les situations. En fin de journée, Maciel 
a emprunté un jour la moto d’un copain trafiquant et il est allé lui rendre 
un service en uniforme du Projet. Ce genre de “comportement de bandit” 
n’est pas non plus permis par l’IBISS. Sonia est toujours très vigilante8 par 
rapport à ce genre de conduites sur lesquelles elle intervient systématique-
ment. Le “dérapage” de Maciel a été puni par une charge supplémentaire de 
travail. Pendant un mois, il a été obligé de travailler tous les samedis, alors 
que les fonctionnaires ne travaillent qu’un samedi sur deux. L’entremêlement 
des comportements “de bandit” et “de travailleur” fait partie de la condition 
actuelle des jeunes que j’ai rencontrés. Trouver la juste mesure entre répression 
et dialogue pour mener à bien leur resocialisation se révèle une tâche difficile 
pour les employés de l’IBISS. 

Il me semble que le type de postes et de tâches attribués aux ex-trafiquants 
joue aussi un rôle important dans leur processus de resocialisation. Il existe un 
rapport entre leur disposition à la conversion et leur rapport au travail. Deux 
de mes enquêtés, Toni et Alan, étaient concierges du bâtiment de l’IBISS et ils 
passaient leurs journées assis devant les deux portes d’entrée. À part certaines 
informations données au public sur le Projet et l’encadrement des enfants qui 
entraient et sortaient de l’institution, ils ne se voyaient pas attribuer beaucoup 
de tâches. Alan et Toni étaient ainsi très oisifs. Luiz, quant à lui, était chargé 
de balayer les deux terrains de sport, ce qu’il faisait en deux heures (sur ses 
dix heures de travail). Le reste du temps, il restait assis à côté de ses collègues 
concierges ou il traînait sans trouver sa place dans le Projet, à “vouloir que 
le temps passe vite”, disait-il. Si, dans le trafic de drogues, ces jeunes étaient 
obligés d’être constamment en activité, ils semblaient s’ennuyer terriblement 
dans leur nouveau travail. Fernando avait été embauché comme professeur 
d’informatique. Cependant, les ordinateurs étaient très précaires et la plu-
part étaient hors service. Fernando ne faisait ainsi qu’imposer une certaine 
discipline aux enfants qui venaient jouer dans la salle et les aider à réparer 
les ordinateurs en panne. D’une manière générale, ces jeunes ont du mal à 
trouver l’importance de leurs fonctions, ce qui rend leur travail à leurs yeux 
désintéressant, décourageant et dépourvu de sens. Qui plus est, les positions 
occupées par ces jeunes sont socialement très dévalorisées et dévalorisantes, 
contrairement à leur poste dans le trafic de drogues qui était source de fierté 
et de prestige. Si nous nous rappelons la définition de Toni sur les jeunes qui 
s’engagent dans la criminalité (“sûrement les plus ambitieux”), on comprend 
aisément à quel point cette situation peut être perçue comme frustrante. 

Fernando, Alan, Toni et Luiz manifestaient constamment leur mécon-
tentement dans nos conversations. Ils le faisaient, peut-être, dans l’espoir que 
j’intercède en leur faveur auprès de l’association : “ J’aime pas ce boulot, je ne 
veux pas rester toute ma vie ici, sans rien faire. Je veux progresser, moi ! Ici, les gens 
ne te reconnaissent pas! Tu ne veux pas m’emmener en France avec toi, Silvia ? 
Pourquoi tu veux venir en France avec moi ? Bah, pour avoir des opportunités ! 
Y’a que là-bas que je pourrai avoir des vraies opportunités, me trouver un travail 
bien, où je serais vraiment reconnu [...]. Car ici, dans ce Projet, c’est comme ça, plus 
on travaille, moins on est reconnu ! Je veux me réengager dans le trafic […]. Si 
j’avais l ’occasion de revenir et de reprendre mes bocas de fumo, je le ferais”. Fer-
nando témoignait du même sentiment que Toni : “Le travail à l ’IBISS est très 
mauvais. Mais je vais me trouver quelque chose de mieux. Ma vie ne se limitera 

8
Ce type de conduite préoccupe particu-
lièrement Sonia, car les médias accusent 
souvent les associations installées dans 
les favelas d’entretenir des rapports de 
connivence avec le trafic de drogues. Il 
existe ainsi une sorte de méfiance géné-
ralisée de la société à l ’ égard de ce genre 
d’initiatives. Cette méfiance affaiblit 
beaucoup la légitimité de ces institutions. 
Face à cette méfiance, les projets sociaux 
s’engagent dans un grand effort de “net-
toyage moral” et de distanciation avec le 
trafic de drogues, afin de garantir une cer-
taine crédibilité. Qui plus est, les institu-
tions comme l ’IBISS justifient en grande 
partie leur existence en se présentant com-
me une alternative au trafic de drogues et 
à la sociabilité de la “rue”. Les associations 
font ainsi un gros effort de démarcation 
des frontières et d’éloignement de la cri-
minalité.
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pas à ça… Trouve-moi un boulot pour moi en France pour que je m’arrache d’ici, 
Silvia ! À l ’IBISS on ne valorise rien de ce qu’on fait ! ”. Le travail ne comblait 
pas les attentes et les ambitions de ces quatre jeunes qui éprouvaient constam-
ment un sentiment d’échec et de stagnation. Ces sentiments étaient encore 
aggravés par le manque de valorisation ou d’encouragement de la part de leurs 
collègues. Cette frustration cédait souvent la place à la nostalgie de leur passé 
ou à des critiques sévères contre l’IBISS. Dans l’impossibilité d’éprouver un 
sentiment de réussite, l’effort de conversion est de plus en plus dépourvu de 
sens. Leur envie de “progresser” est fortement découragée par la conscience 
de leur manque de capital (culturel, symbolique, scolaire, économique, etc.). 
Selon Bourdieu, le manque de capital intensifie l’expérience de la finitude et il 
enchaîne à un lieu. Les individus pris dans ces conditions ont ainsi de faibles 
perspectives d’expansion de leur espace des possibles. Les pressions exercées 
à l’échelle de la classe, de l’établissement scolaire ou à l’échelle de la cité, par 
les plus démunis ou les plus éloignés des exigences constitutives de l’existence 
“normale”, produisent un effet d’entrainement vers le bas [...] et ne laissent 
d’autre issue que la fuite (le plus souvent interdite par le manque de ressources) 
vers d’autres lieux (1993 : 164-67). Les demandes constantes de « venir en 
France avec moi » reflètent exactement ce sentiment de manque d’alternatives 
éprouvé par mes enquêtés. À l’intérieur de l’espace social dans lequel ils vi-
vent, et au sein des rapports de pouvoir qui le structurent, ces jeunes seraient 
inexorablement “entrainés vers le bas”. Seul un univers entièrement nouveau 
(que la France représentait à leurs yeux) serait capable de les intégrer dans une 
place différente et trouver une nouvelle structure sociale qui leur permettrait 
de changer9. 

Oisifs et découragés, ces jeunes ont du mal à s’impliquer dans l’institution 
et à développer un sentiment d’appartenance. Incapables de trouver leur place 
à l’intérieur de cet univers, Toni, Alex et Luiz passaient une grande partie de 
leur temps penchés sur la grille qui séparait l’IBISS de la rue. L’image des “ex-
bandits” qui regardaient fixement ce qui se passait dans la rue à travers la grille 
du Projet est devenue pour moi une métaphore de leur condition actuelle. La 
déception quant à leur situation menait souvent mes enquêtés à tourner leurs 
yeux, fascinés et nostalgiques, vers « la rue », lieu du trafic de drogues par ex-
cellence et son principal espace de sociabilité. Ces jeunes passaient une grande 
partie de leur temps à regarder le va-et-vient agité des trafiquants munis de 
leurs fusils. Ils disaient souvent : “ À la première occasion, je vais me réengager 
dans le trafic de drogues ! ”. En effet, la grille poreuse de l’IBISS incarne, me 
semble-t-il, l’ambivalence de la condition de ces jeunes : ni engagés dans la 
criminalité, ni incorporés dans leur nouveau cadre de travail, ni dedans ni 
dehors : littéralement à la frontière de deux mondes. 

Au moment de l’enquête, la situation de Denis était différente de celle de 
ses collègues ex-trafiquants. Contrairement aux autres, il éprouvait un senti-
ment de satisfaction dans son travail dans lequel il semblait s’investir beau-
coup. À la différence de ses collègues, Denis travaille actuellement au bureau 
de l’administration de l’IBISS, l’endroit le plus prestigieux de l’institution. Les 
tâches qui lui sont consacrées sont plus sophistiquées que celles déléguées aux 
autres ex-soldats. Il avait des tâches plus “administratives “10, pour lesquelles il 
devait se servir de l’ordinateur et d’un appareil photo numérique. Contraire-
ment aux autres, Denis avait le sentiment de progresser dans son travail et d’y 
acquérir de nouvelles compétences (apprendre des choses différentes de celles 

9
Berger & Luckmann parlent de “structu-
re de plausibilité” (1986 : 216-17) comme 
étant les conditions sociales qui rendent 
possible un processus de conversion.

10
Parmi les fonctions confiées à Denis, on 
peut citer : la production des tableaux de 
présence des fonctionnaires de l ’ institution 
et le contrôle de leur assiduité sur le logiciel 
Word. La prise en photo des activités du 
Projet pour les joindre au rapport envoyé 
au gouvernement de l ’État (bailleur de 
fonds de l ’IBISS). Denis était aussi stan-
dardiste du bureau de l ’administration, 
entre autres.
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du trafic de drogues). Cette relative “réussite” de Denis dérangeait beaucoup 
les autres ex-bandits : “Ce Projet est plein de magouilles ! Pourquoi il y a d’autres 
mecs qui sont arrivés après moi (comme Denis) qui n’ont pas non plus fini l ’école, 
mais qui sont mieux placés et mieux payés que moi ? ” En effet, Toni et les autres 
ex-soldats tenaient l’administration du Projet pour responsable de leur situa-
tion défavorisée et ils l’accusaient de protéger certains employés au détriment 
de certains autres. Pour ss défense, Denis disait avoir mérité sa place grâce à 
son effort et à son investissement personnel : “Moi je me suis toujours investi 
dans mon travail ! J’ai toujours fait ce qu’il y avait à faire, avant même qu’on me 
donne des ordres ! J’étais pas comme les autres qui restent là à glander. Mais il faut 
avoir beaucoup de force de volonté. Moi, j’ai déjà bossé pas mal comme maçon, j’ai 
déjà bossé au troisième étage, où j’enseignais aux gamins l ’artisanat que j’avais ap-
pris à faire en prison […]. Petit à petit, Sonia a commencé à apprécier mon travail, 
alors elle m’a invité à travailler pour l ’administration. Au départ j’étais standardis-
te. Mais je n’étais pas content ! C’est un boulot de femme ! Juste moi, qui étais bandit, 
je dois faire maintenant ce boulot de femme ? Ce n’est pas possible ! J’ai donc parlé à 
Sonia et elle m’a laissé bosser dans l ’administration carrément ”. 

Le discours de Denis rejoint celui de l’Association, qui justifie les difficultés 
d’intégration vécues par les autres jeunes du PJS par un manque d’effort per-
sonnel. L’institution responsabilise les “ex-soldats” de leurs échecs et de leurs 
difficultés. Lorsque j’ai abordé le problème avec Paco, il a tout de suite réagi : 
“S’ils ne sont pas contents ici, ils peuvent aller chercher un boulot ailleurs ! Personne 
ne les retient de force ici ! Je trouve seulement que personne ne les embauchera ailleurs. 
Tu les embaucherais ? Dis la vérité ! Mais pour réussir dans le Projet ça ne dépend 
que d’eux-mêmes, ça dépend de l’investissement de chacun. Denis a commencé en tant 
que maçon comme les autres ! Mais il s’est engagé dans son travail et voilà le résultat ! 
Toni est un râleur. Il se plaint, mais il ne fout rien”. Certes, toute réussite exige 
un effort individuel. Cependant, ce discours “méritocratique” qui rejette toute 
la responsabilité des échecs sur les jeunes semble sous-dimensionner les con-
traintes structurelles qui s’imposent à leur existence11. Croire que la “réussite” 
du processus de resocialisation ne dépend que de la détermination personnelle 
tend à négliger de la dimension sociale de ce processus. En effet, la résistance 
personnelle à la conversion est aussi engendrée par le contexte social dans lequel 
s’inscrit ce processus. Le progrès de Denis est certainement lié à la valorisation 
de son travail par ses patrons, ce qui n’enlève aucunement sa part de mérite per-
sonnel. Cette reconnaissance est une manière d’assurer Denis de sa capacité à 
changer. C’est un moyen de l’assurer que, s’il ne “savait rien faire”, il est tout de 
même capable d’apprendre. La combinaison entre l’encouragement des patrons 
et la détermination de Denis a donné lieu à un cercle vertueux grâce auquel De-
nis est de mieux en mieux inséré dans l’institution. Travaillant directement avec 
l’administration, Denis côtoie les employés les plus qualifiés de l’institution. 
Cette proximité (qui n’était pas accessible aux autres ex-soldats) lui permettait 
d’apprendre de plus en plus auprès de ses collègues. “ Je demande toujours à André 
de m’apprendre de nouveaux trucs. Tu sais, des trucs simples que je peux apprendre vite 
(passer des fax, travailler sur Word, etc.). Comme ça, quand il est débordé, je peux m’en 
occuper tout seul. Les gens peuvent me demander plus de services… ”. Cette position 
“privilégiée” permet à Denis d’acquérir constamment de nouvelles compétences 
et d’éprouver ainsi un sentiment de progrès. Celui-ci est d’autant plus renforcé 
par le regard reconnaissant de ses supérieurs, qui n’hésitent pas à le récompen-
ser12. Cela l’amène à s’engager dans sa nouvelle identité.

11
La tension entre contexte social et res-
ponsabilité individuelle dans la déter-
mination des actions humaines est un 
dilemme connu des sciences sociales. Il n’est 
pas question ici de trouver la juste mesure 
entre les deux, mais de signaler les conflits 
que cette tension engendre dans le contexte 
étudié.

12
Denis a eu une augmentation considéra-
ble de son salaire (de 600 à 900 réaux). Il 
se fait aussi constamment féliciter par ses 
supérieurs, devenant ainsi un “exemple 
de réussite”.
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Denis peut ainsi trouver dans son travail une source de reconnaissance et 
de satisfaction capables de donner un  sens à son investissement personnel. Un 
travail capable de lui apporter une image valorisante de soi lui permet aussi de 
croire à l’intérêt de sa conversion. De plus en plus engagé dans son travail, De-
nis est de plus en plus occupé dans le bureau de l’administration. Il s’éloigne 
ainsi progressivement de la grille. Bien qu’encore séduisante, “la rue” devient 
pour lui une alternative de moins en moins envisageable. 

Le travail comme source d’une nouvelle identité (être travailleur x 
être bandit)

Le processus de conversion de l’habitus déviant contient aussi une dimen-
sion identitaire très forte. À la conversion des manières de penser, de sentir et 
d’agir des jeunes enquêtés, nous pouvons aussi rajouter la transfiguration de 
leur manière de se percevoir et de se définir eux-mêmes. Il s’agit d’une sorte de 
“reconstruction de soi” qui implique, à la fois, la désidentification avec la caté-
gorie du “bandit” et la nécessité de trouver désormais d’autres identifications. 
Ces jeunes se confrontent ainsi à la nécessité d’élaborer une nouvelle image 
de soi à travers des expériences qui la confirme. Ce processus n’est ni linéaire 
ni unilatéral. En effet, la désidentification avec la catégorie du bandit s’avère 
une tâche d’autant plus conflictuelle que les autres catégories disponibles sont 
extrêmement faibles en capital symbolique. 

L’encadrement dans une ambiance de travail, bien que conflictuel, permet 
tout de même aux jeunes du PJS de prendre du recul par rapport au mode de 
vie du “bandit”. Généralement, ils développent à ce moment-là une image as-
sez critique à l’égard de “ceux qu’ils étaient avant”. C’est dans cette démarche 
qu’ils commencent à reconstruire l’image d’un “soi” actuel. “Moi je ne suis pas 
fait pour être bandit. Il y a trop de cruauté. J’ai trop de cœur pour supporter tout 
ça. La vie de bandit est un cauchemar finalement. Regarde cette photo : J’étais de la 
boca (de fumo) à cette époque. Aujourd’hui je me regarde sur cette photo et je vois 
un ennemi”. Dans le cas de Fernando, souligner les asymétries entre son “soi 
intime” (trop sensible) et celui du bandit (cruel et “prêt à tuer”) est une ma-
nière de se différencier (et se désidentifier) du bandit qu’il “a été”. Denis disait 
aussi ne pas pouvoir se reconnaître sur les photos de son époque de “bandit” : 
“C’est comme si ce n’était pas moi. C’est impressionnant comme notre physionomie 
change quand on n’est plus bandit ! Je vois mes photos de mon époque de bandit et 
je ne me reconnais pas. C’est comme si quelque chose m’avait possédé! Je n’étais pas 
comme ça quand j’étais bandit, j’ étais en fait très maigre ! Tellement j’étais stressé. 
Mais maintenant je dors tranquille toutes les nuits… ”. Denis est ainsi capable 
de se sentir changé et de signaler une expérience de transformation en cours 
à l’intérieur de son être, le “passage d’un être à l’autre” (Foucault, 2001 : 199). 
On voit la manière dont les changements dans sa personnalité (ne plus être 
“bandit”) s’inscrivent dans son corps et transforment radicalement son allure. 

Lorsque les jeunes du Plus Jamais Soldats ne se pensent plus comme “ban-
dits”, ils revendiquent dès lors l’identité de « travailleurs ». Le passage du 
“bandit” à l’”ex-bandit” s’opère dans une certaine mesure par l’incorporation, 
bien que partielle, de la condition de “travailleur”. Cette identité semble four-
nir aux “ex-bandits” des outils symboliques et sociaux par lesquels ils peu-
vent “se transformer”. Pour mes enquêtés, le fait de “gagner leur vie de façon 
honnête” était un des principaux avantages de leur condition actuelle. Des 
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expressions telles que : “Actuellement je suis un travailleur”, “maintenant je peux 
marcher la tête haute” ou “ je ne veux plus de cette vie de bandit. Maintenant j’ai 
une vie digne, droite. C’est mieux” étaient employées couramment sur un ton 
cherchant à susciter le respect de l’interlocuteur. À la figure du travailleur 
s’attachent des valeurs de dignité et d’honnêteté qui lui confèrent une sor-
te de supériorité morale dans l’imaginaire local, notamment par rapport au 
“bandit”. Le travailleur est quelqu’un de respectable, qui peut “ marcher la 
tête haute”. Mes enquêtés semblaient être attirés par cette “supériorité morale” 
comme un moyen de reconstruire une image de soi en termes plus positifs.

Cependant, l’adhésion à l’image du « travailleur » est rapidement mise 
à mal par le caractère subalterne aussi associé à cette figure. D’une part, la 
catégorie du “travailleur” s’oppose à celle du “patron” (Zaluar, 2000). Le tra-
vailleur est en ce sens perçu comme l’assujetti et l’exploité (contraint à subir 
les ordres de son patron et à travailler “dur” pour recevoir un salaire précaire). 
Le patron est vu comme le “riche”, celui qui commande et qui peut “rester 
sans rien faire” ou “faire ce qu’il veut”. Alors que le “travailleur” est associé 
au “pauvre”, obligé de travailler et d’obéir, sans jours de congé, sans repos et 
sans plaisir. Le travailleur est perçu ainsi comme un “perdant”, un otário (une 
nouille). Dans cette optique, l’identité du “travailleur” semble moins attirante 
aux yeux des “ex-bandits”. “Je suis né pour être patron, mais Dieu n’a pas voulu et 
il m’a mis ici… ”, m’a dit Toni. 

Malgré son intégrité morale, le “travailleur” est aussi celui qui se fait ra-
baisser et humilier par la police13, par le patron14 ou par les trafiquants de 
drogue. Confrontés à l’arme à feu du policier ou du “bandit”, le “travailleur” 
n’aurait pas de voix. Il est par conséquent contraint à subir des injustices sans 
réagir. Ce statut de “rabaissé” est difficilement acceptable pour les jeunes du 
PJS d’autant que l’ethos masculin du “bandit” se fonde largement sur le refus 
des situations de subordination. “Nous, quand on quitte le trafic de drogues on 
est perçu dans la communauté comme des perdants. Personne ne te respecte plus. Si 
quelqu’un vient embêter ta famille ou ta copine, tu ne peux rien faire. Si un ami 
à toi se bagarre contre quelqu’un tu peux même pas aller les séparer, sinon les gens 
t’envoient chier direct, ils t’ insultent… tu dois toujours baisser la tête. Tandis que 
quand tu es trafiquant tout le monde fait ce que tu dis. Tu dis ‘ta gueule’, les gens se 
taisent. Personne ne va embêter ta famille… ”. Bien que “moralement reprocha-
ble”, le “bandit” serait capable de se faire respecter par son arme et son pouvoir 
d’intimidation. Mes enquêtés vivent ainsi l’abandon du statut de trafiquant 
comme une fêlure dans leur dignité personnelle et dans leur respectabilité.

Qui plus est, le caractère subalterne des occupations attribuées aux “tra-
vailleurs” ainsi que leurs difficultés à disposer d’objets symboliquement valo-
risés entraîne une autre perte importante pour ces jeunes : l’attraction qu’ils 
exercent sur les filles. Comme le disait Paco, “les filles ne veulent pas d’un gars 
qui est concierge, qui est balayeur et qui, en plus, n’a pas un sou. Elles veulent Le 
mec de la favela ! Celui qui va pouvoir leur donner quelque chose”. En tant que tra-
fiquants, les jeunes du PJS pouvaient “avoir toutes les filles qu’ils voulaient “, 
alors que dans leur condition actuelle, ils ont le sentiment d’avoir du mal à 
plaire aux femmes. Sans argent et privés des objets prestigieux (fusils, motos, 
voitures, etc.), ils attirent moins l’intérêt des filles. Ils ont donc du mal à soute-
nir le grand nombre de relations parallèles qu’ils entretenaient avant. Ceci est 
généralement mal vécu par mes enquêtés, d’autant qu’ils demeurent tous très 
attachés à l’éthos masculin du “ bandit”. On assiste dès lors à un discours à la 

13
Les abus de la police face aux « travail-
leurs » pauvres ont déjà été abordés par 
plusieurs ethnographies (Zaluar, 2000 ; 
Alvito, 2001 ; Machado et al., 2008). 
Tous les employés (de sexe masculin) de 
l ’IBISS qui habitaient Vila Cruzeiro et 
des favelas proches, m’ont avoué avoir 
déjà été giflés par un policier.

14
Comme décrit Zaluar, les rapports de 
travail au Brésil sont fortement marqués 
par l ’autoritarisme. L’assujettissement au 
comportement autoritaire des patrons est 
un trait associé à la catégorie du “travail-
leur” et une blessure importante dans sa 
dignité (Zaluar, 2000 : 145).
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fois de rejet et de nostalgie : d’une part, ils rejettent le caractère éphémère et en 
quelque sorte “faux” de ces relations, où les filles ne s’intéresseraient à eux que 
pour le “glamour” qu’ils peuvent leur donner. D’autre part, ils tendent à “glo-
rifier” leur passé, comme un moyen d’éprouver une sensation de puissance et 
de virilité irretrouvable autrement. “ Moi j’ai été le roi de la favela. J’ai eu toutes 
les meilleures femmes, j’ai eu beaucoup des femmes, mais vraiment beaucoup. Elles 
voulaient toutes sortir avec moi, le frente de la favela. Aujourd’hui je suis tranquille, 
j’ai que ma fidèle et une autre petite amie. Mais tu sais, un roi ne perd jamais sa 
majesté ! ”. Cette glorification de leur passé est la manière qu’ils ont trouvée de 
pouvoir se sentir valorisés dans le présent.

Le travail comme source de revenus

La question de la rémunération est un autre aspect délicat du rapport entre 
mes enquêtés et le monde du travail salarié. Ils ont le sentiment de toucher des 
salaires trop bas, surtout par rapport aux revenus de trafiquant. L’entrée dans 
le monde du travail salarié implique une réduction importante de leur pouvoir 
d’achat. Leur capacité à subvenir aux besoins de leurs familles et à exercer le 
rôle du pourvoyeur est ainsi profondément ébranlée. L’éthique du pourvoyeur 
de la famille est l’élément fondamental qui permet au “travailleur” de se sentir 
(et d’être considéré) respectable et digne. L’impossibilité d’exercer cette fonc-
tion est source d’angoisse, de frustration, voire de révolte. Toni m’a avoué d’un 
ton enragé “Ça ne me rend pas triste de voir mes amis qui sont morts dans le trafic. 
Tu veux savoir ce qui me rend triste ? Eh bien, ce qui me rend triste c’est de ne rien 
pouvoir donner à mon fis, de sortir avec lui et de ne pas pouvoir lui donner un truc, 
si jamais il a faim ou soif… ne pas pouvoir lui donner un jouet, un vêtement… “. 
Ou encore : “Quand j’étais bandit, je pouvais payer de belles fêtes d’anniversaire 
à mes filles, je leur payais une école privée, il ne manquait de rien chez moi […] ” 
(Fernando). C’est ainsi qu’à l’identité du “travailleur” vient s’ajouter la con-
dition du “pauvre”, ce qui dérange particulièrement les jeunes du PJS. Les 
“ex-trafiquants” et leur famille vivent une dégradation de leur niveau de vie, 
notamment en ce qui concerne la consommation. Leur témoignage fait penser 
que l’abandon du trafic de drogues les entraîne vers la vie pleine de pénurie 
et de privations à laquelle sont confrontés les “travailleurs pauvres” au Brésil.

Qui plus est, les salaires n’étaient pas seulement bas. La plupart du temps, 
ils étaient aussi versés avec du retard. Quand je suis arrivée sur le terrain, les 
employés de l’Espace IBISS Vila Cruzeiro n’avaient pas reçu de salaire depuis 
trois mois. Le retard de la paie entraîne les jeunes du PJS dans une situation 
de “galère” (Dubet, 1987) permanente. L’absence d’argent est un thème cons-
tant pour les “ex-bandits”, qui en parlent sur un ton à la fois d’impuissance et 
de révolte. Pour assurer la survie de sa famille, Denis s’est couvert de dettes 
bancaires : “Ma sœur n’a pas de travail et elle vient d’avoir un enfant, son mari est 
chauffeur de microbus, mais il ne gagne presque rien du tout. Ma sœur et ma mère ont 
une carte bleue de mon compte à la banque. Elles dépensent l’argent et après, quand 
le salaire est en retard, on utilise le découvert pour acheter de la nourriture. Quand le 
salaire arrive finalement arrive, ça ne suffit pas pour payer les dettes qui n’arrêtent pas 
d’augmenter ! ”. Certains des jeunes du PJS (notamment ceux qui ne peuvent pas 
avoir de compte en banque, puisqu’ils sont en interdit bancaire) ont recours à 
toute sorte de “ combines “ (ce qu’ils appelaient correria). Un exemple courant de 
correria est la vente d’objets personnels ou même volés (montres, portables, etc.). 
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Bien qu’ils aient recours à ces combines avec une certaine discrétion pour 
ne pas attirer l’attention de Sonia, Toni m’a un jour demandé d’acheter un 
téléphone portable qu’il vendait : “Tiens Silvia ! Tu ne veux pas acheter ce por-
table. Je te fais un prix ! ”. Anticipant mon refus, Toni me dit alors d’un ton 
agressif : “Ne me raconte pas que tu n’as pas de fric, parce que c’est pas vrai ! Tu 
viens de la Zone Sud, tout le monde sait que tu es friquée ! ”. Malgré sa provocation 
déstabilisante, j’ai toute de même refusé le portable. Toni m’avoue ainsi avoir 
des difficultés de trouver de l’argent avec ce genre de transaction : “ Ici à Vila 
Cruzeiro, c’est la merde pour faire des correrias. A Vigário, c’était plus facile de se 
débrouiller. Là-bas, j’ai jamais vécu ça, je n’ai jamais été aussi pauvre! Le problème 
à Vila Cruzeiro c’est qu’il y a trop d’accros au crack ! À Vigário, tu vends une montre 
en or à la boca à 1 000 réaux. Ici, à 500, gros maximum, parce que les accros au 
crack échangent tout pour le crack. Ils ne vendent pas cher. Alors, si tu veux vendre 
un produit un peu plus cher, les mecs n’achètent pas ! ”. La vente de marchandi-
ses volées aux trafiquants locaux (qui ne peuvent pas sortir de la favela pour 
s’en acheter) est un type de solution courante chez les jeunes pour trouver de 
l’argent. Cependant, à Vila Cruzeiro, Toni ne disposait pas d’un réseau de 
connaissances aussi vaste qu’à Vigário Geral (sa favela d’origine) pour faire ce 
genre de “combines”. De plus, Toni doit désormais faire face à la concurrence 
“déloyale” imposée par l’usage du crack15. Les accros à cette nouvelle drogue 
font baisser les prix des marchandises dans les favelas. En effet, ils acceptent 
de vendre les objets volés en dessous du prix de marché, du fait de l’urgence 
de pallier la nécessité de se droguer. Voilà pourquoi les “magouilles” de Toni 
deviennent moins lucratives. 

La vie de salarié affecte aussi leur capacité à satisfaire leurs désirs person-
nels à la fois de consommation et de loisir. C’est-à-dire à se procurer les sym-
boles de statut avec lesquels ils composaient leur présentation de soi. “La pou-
dre (cocaïne) devenait tout : si je voulais un lecteur de DVD, elle devenait un lecteur 
de DVD, si je voulais une paire de baskets, elle devenait une paire de baskets, si je 
voulais de la viande, elle devenait de la viande… ” ; “c’était trop bien de pouvoir 
acheter des fringues tous les weekends…”. Dans les milieux populaires de Rio, le 
vêtement est l’objet de consommation qui, du point de vue individuel, “offre 
la possibilité la plus visible et accessible pour échapper au stigmate du ‘pauvre’ 
ou, du moins, l’illusion de pouvoir échapper à cette identification “ (Zaluar, 
2000 : 103). Nostalgique de son époque de trafiquant, Toni disait : “Avant 
j’avais tout : moto, or, montre […]. Aujourd’hui ça fait un bail que je ne peux pas 
m’acheter de vêtements”.. La difficulté d’accéder aux biens socialement valorisés 
est vécue comme une perte difficilement acceptable. Cette perte représente un 
coup dur pour leur estime de soi et pour la manière dont ils se sentent perçus 
par la communauté. Les “ex-bandits” sentaient avoir perdu “les moyens de 
vivre selon son rang” et par conséquent ils sentaient avoir perdu “la considé-
ration” des autres (Elias, 1985 : 48). Ceci semble être le cas des “ex-bandits” 
qui affirmaient souvent se sentir “lâchés” ou “méprisés” par leur entourage : 
“Lorsque tu quittes le trafic de drogues, personne n’est plus de ton côté. Tu n’es plus le 
mec de la favela, personne ne veut plus de toi ! ”. Le malaise de perdre la considé-
ration et la difficulté de trouver des moyens alternatifs pour se faire considérer, 
entraîne les “ex-bandits” dans des conflits qui se reflètent par exemple dans la 
définition de leurs priorités budgétaires. Face à un budget assez restreint, ces 
jeunes se retrouvent pris dans des dilemmes existentiels : le désir de vivre selon 
le rang de bandit (et d’éprouver un type de reconnaissance sociale produit par 

15
Le crack est un produit récent sur le mar-
ché de la drogue à Rio. Avant, il n’était 
commercialisé qu’à São Paulo. À l ’ époque 
où Toni était trafiquant, le crack n’était 
pas encore disponible sur le marché de la 
drogue de Rio. Actuellement, il aurait 
sans doute le même problème à Vigário 
Geral.
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l’ostentation des marchandises valorisées) et le fait d’assumer le rôle du pour-
voyeur qui sacrifie son plaisir individuel en faveur de la survie de sa famille. 

Un autre exemple nous aide à éclairer les difficultés à établir les priorités 
budgétaires. Toni demandait un prêt à la banque pour s’acheter un frigidaire 
(il n’en avait pas depuis quatre mois) et pour payer ses factures d’électricité. 
Il hésitait en même temps à s’acheter une motocyclette avec l’argent du prêt16. 
Fernando demandait à tous ses collègues de travail de lui prêter 130 réaux 
pour payer une dette qu’il avait à l’école privée où sa petite fille étudiait, avant 
qu’elle puisse s’inscrire à l’école publique. L’un des entraîneurs de football 
de l’IBISS lui avait proposé ce jour même des basquets Nike à 200 réaux. 
Très tenté par l’occasion, il essayait les chaussures pendant qu’il me demandait 
de l’argent pour régler les frais de scolarité de sa fille. Une partie du travail 
des responsables de l’IBISS (notamment Sonia) consiste donc à apprendre 
aux jeunes employés du PJS la manière la “plus responsable” de dépenser leur 
argent. L’organisation de leurs priorités budgétaires reflète plus la difficul-
té à trouver des sources alternatives de reconnaissance sociale qu’une forme 
d’irresponsabilité.

16
La banque a finalement refusé le prêt 
à Toni. Un jour, il est arrivé révolté au 
travail, car, selon la banque, sa carte de 
travail n’était pas signée depuis assez 
longtemps pour pouvoir demander un prêt 
bancaire.
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Resumo 
Em 2001 a ONG brasileira IBISS iniciou um programa de intervenção contra o crime, “Soldados Nunca Mais”. Nesse 
programa, artes e atividades culturais são usadas para prevenir que jovens entrem no tráfico de drogas e, consequente-
mente, na criminalidade que domina as favelas do Rio de Janeiro. A intenção é dar a esses jovens o respeito do qual ca-
recem na sociedade. O sentimento de ser respeitado previne que crianças e adolescentes se envolvam com o tráfico. Este 
artigo pretende discutir o uso de atividades criativas nas favelas como ação preventiva ao envolvimento com o crime, e irá 
descrever o programa “Soldados Nunca Mais” e o trabalho de campo da autora sobre essa iniciativa.
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Rio de Janeiro is surrounded by hundreds of favelas. Almost every favela is 
owned by one of the three rival drug factions that dominate the city: Comando 
Vermelho, Terceiro Comando and Amigos dos Amigos. For the inhabitants of the 
favelas the drug trade is interwoven with their daily life. Cocain and marihua-
na are openly sold on the streets. Violence is characterzing the drug trade in 
the favelas. Almost everyone living in the favela has lost a relative, friend of 
acquaintance because of the violence that accompanies the drug trade. And 
almost everybody has a relative, friend or acquaintance who is actively invol-
ved in the drug trade. 

More and more minors are getting actively involved in this violent drug 
trade (De Souza e Silva & Urani, 2002; Dowdney, 2003). Though the invol-
vement of children and adolescents in armed conflicts is somehow a general 
international development (Machel, 2001: 7; Sheppard, 2000: 38), a percep-
tive fact in the case of the youth living in the favelas of Rio de Janeiro is that 
they chose more or less volutarily to participate in the drugtrade (Van Soest, 
2005). But once they are involved, it turns out to be very difficult to find a 
way out. The NGO IBISS (Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social) 
has founded in 2001 the Soldados Nunca Mais crime prevention program to 
help minors involved in the drugtrade to get out and to prevent young people 
from entering. 

The organization uses cultural activities as a means of prevention. The 
underlying thought is that arts and culture will give the favela youth the res-
pect they lack in society. This lack of respect is also supposed to be one of the 
main causes why minors feel attracted to the drug trade. This article is ques-
tioning how the lack of societal respect can lead to involvement in the violent 
drug trade and how arts and cultural activities can be used as a strategy in the 
prevention of crime. In the next pages the used research methodology will be 
described, followed by a more detailed description of the Soldados Nunca Mais 
program and its history. Further the article explains how the program can be 
seen as a new way of crime prevention, how different prevention strategies can 
be applied to the program and how these strategies form an answer to the idea 
that involvement in the drug trade are caused by a lack of respect.  

Into the field

2
All names are fictious, except for Samuca 
and Nanko van Buuren, the founders of 
Soldados Nunca Mais.

Outside, on the unmetalled square in front of the building of the Associação de Moradores, are the children of the slum 
Furquim Mendes playing. Nobody’s watching them, because André2 is visiting. Inside the concrete building the parents 
of the playing children and other residents have gathered around their dono. Though André himself has been raised in 
Furquim Mendes, he seldomly visits his community. Today he is there to discuss his plans with the residents: he wants to 
open a kindergarten. André never comes alone. On the square, close to the children, his buddies lean indiferent to a car. 
There handing over a gun, loading it, unloading it, loading again. Somewhat tensed I observe the scene: Why is nobody 
alarmed? There are children playing outside! But nobody seems to notice. After the meeting I ask one of the parents. They 
reply: “We are raised with this. We are used to it”.  I wonder what happens with children being raised in an environment 
like this. Once, André and his fellows must have played like this as well. Will a similar future wait for these kids?  

The case described above is an example of the way I collected the data 
for the research (2004) I did under my master’s degree in cultural an-
thropology. This article is based on the thesis I wrote as a result of this 
research. Fieldwork is a keyword to the anthropological researchmethod 
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and distinguishes anthropology from other social sciences (Amit, 2000: 
1). The researcher needs to be present in the field in order to have “a total 
experience demanding all of the anthropologist’s recourses, intellectual, 
physical, emotional and intuitive” (Okely, 1992: 8 in Amit ibid.) My fiel-
dwork took place in three of the seven favelas where the Soldados Nunca 
Mais had been implemented: Vigário Geral, Vila Aliança and Furquim 
Mendes. In these favelas used participant observation: a method in which 
the etnographer takes part in community life while studying it (Kottak, 
2002: 34).  I took part in activities of the program, went to a soccer game, 
a baile funk, went for a drink in a bar, had a chat with the residents, or 
simply just “hang around”. Methodical triangulation (’t Hart et al, 1996: 
93-94) was applied by combining this method with depth interviews, the 
study of existing material like scientifical literature, newspaper articles, 
internal documents of IBISS, graffiti writing on walls, movies etc. I selec-
ted 22 informants in total, people who were directly or indirectly involved 
in either the drug trade, the prevention program or both. 

Soldados Nunca Mais

Not every child that is born in the favela will be actively involved in the 
violent drug trade. Still, there is a large chance. In general there is a mon-
dial tendency of under-aged getting involved in violent conflicts (Machel, 
2001: 7; Shepard, 2000: 38) . As soon as a child or adolescent is getting 
involved, there seems to be no way back. In the favela the general opinion 
dominates that once a person has entered the drug trade, there is no way 
out: he will end up in prison or he will fin dan early death (Van Soest, 
2005: 31). The founders of Soldados Nunca Mais show there is an alterna-
tive to exit the drug trade. The next section explains more about the pro-
gram, it’s history and how it can work as a crime prevention instrument. 

History

Founder of Soldados Nunca Mais is ex-offender Samuca. During his 
adolescence he got involved in organized crime and is mainly involved 
with violent robberies and the kidnapping of entrepeneurs (Almawy, 
2002: 21). At a certain moment Samuca belonged to one of the most wan-
ted criminals of Rio de Janeiro. At the age of 22 Samuca was sentenced to 
an imprisonment of seven years. While being in custody Samuca changed 
his viewpoint. He started writing social critical lyrics. After his period of 
custody, Samuca returned to his community, Vila Aliança. With a group 
of friends he establishes a hip hop group named “Banda Ponto BR”. With 
this group he started perfoming the lyrics he wrote while being in prison. 
The band decided to set up a social cultural project in order to change the 
reality of children and adolescents who live in the favelas. “After I Ieft the 
cell, I could have harmed society again, but a liquidation in jail changed my 
vision on life. I want to leave a different, bigger hallmark: not allowing that 
because of a lack of opportunities and self-esteem other adolescents make the same 
mistakes as I did. It feels like a victory to hear them saying: ‘If Samuca did it, I 
can do it too’ ”(Samuca in Almawy, 2002: ibid.).  Samuca met the manager 
of the charity IBISS for the first time in 2000. 
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The Brazilian non governmental organization (NGO) IBISS, locali-
zed in Rio de Janeiro and founded in 1989 by the Dutch Brazilian Nanko 
van Buuren, aims at the most deprived groups of the Brazilian society 
(IBISS, 2002). IBISS defines itself as “a weapon in the fight against social 
exclusion”. Nowadays the organization claims to have over sixty different 
social projects. Before the establishment of the interventionprogram Sol-
dados Nunca Mais, Van Buuren got into contact with youngsters involved 
in the drug trade through other of his projects set up in the favelas. These 
contacts made Van Buuren think about offering an alternative to the drug 
trade. Contact with local drug bosses stimulated him to turn this thought 
into reality: “At a certain moment we tried to offer a few lads who expressed 
that they wanted to leave some sort of different perspective. And we started 
talking about this idea with some people of the tráfico, what they thought about 
it, and to our great surprise especially the elder bosses of the tráfico found it a re-
ally good idea. [...] These elder drugbosses, both of the Comando Vermelho and of 
the Terceiro, were sharing the same ideas. They have the idea that they’re locked 
up. You can’t get out, you can’t visit your family anymore.’ If I would have had 
the chance, I would have left’. Samuca  also thinks often how his life would have 
been when he had met a project like this at his 14th.”

So the meeting of Samuca and Nanko van Buuren in 2000 resulted 
in the founding of the program Soldados Nunca Mais. While Samuca and 
other coordinators are responsible for the content of the program in Vila 
Aliança, IBISS facilities in a more organizational and financial way.  At 
the moment of research, the program was transferred to seven different 
favelas. In every community IBISS looked for charismatic, natural leaders 
as Samuca – the so called soldados do bem, soldiers of the good- able to con-
vince adolescents to leave the drug trade or to prevent them from entering 
and to offer them other activities as an alternative.    

Local examples

As mentioned above my research took place in three of  the favelas 
where Soldados Nunca Mais was implemented. In the neighboring com-
munities Furquim Mendes and Vigário Geral a soccer school was founded 
in 2003. The 35 students in the age of 15-24 could train for free every 
day from Monday to Friday. Though the students come from both com-
munities, IBISS decided that the training sessions should take place in 
Furquim Mendes. After the police caused a massacre in Vigário Geral in 
1993, this favela became very popular to social projects in order to improve 
the violent climate. According to IBISS, Furquim Mendes could be seen 
as a somewhat “forgotten” favela. The soccer school is one of the first so-
cial projects. 

In Vila Aliança the program is executed by Projeto Ponto BR. The pro-
ject includes courses in soccer, music, graffiti, arts and crafts and offers 
homework assistance. Every discipline has its own teachers. Classes are 
held twice times a week and are freely accessible. By the time of this rese-
arch in 2004 IBISS estimated the number of students at about 160.  
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I felt surprised after hearing Thiago’s case. Thiago is working the pre-
vention of the crime he was committing himself. He returns to his own com-
munity, where he might have made victims too. Without being prosecuted, 
he continues his life following education and finding a job. Thiago is a good 
example of IBISS’ crime prevention policy. For its program Soldados Nunca 
Mais IBISS deliberately employs staff with a background in drug crime. This 
policy fits in a renewed way of thinking about crime prevention. In the more 
traditional way of thinking a strategy of control and repression responds to 
criminality and violence (CESC, 2004; Moser & Van Bronkhorst, 1999; The 
World Bank, 2003). In a more modern way of thinking more and more atten-
tion is payed to prevent criminality and violence in an early stage. According 
to this approach delinquent behaviour does not happen in a “vacuum”, but 
is being developed in a social context. The more desperate this context, the 
more support the child will need to be able to survive and to develop in a po-
sitive way (Burt, 1996: 1 in Moser & Van Bronkhorst, 1999: 6).  This thought 
is underlying to a more comprehensive approach of violence and criminality. 

The way a child is raised, the neighbourhood it lives in, the friends it 
has, the education it receives, all these aspects influence his development. In 
this context the CESC (2004: 3) speaks of an “epidemiological approach of 
violence”. Violence is considered as a multi-causal problem, as a problem of 
the “public health”.  Thiago’s case can be seen as an example of this approach. 
Traditonally delinquent individuals were isolated from their community, but 
nowadays this response is considered a short-term solution. Eventually, soon 
or later, the same individuals wíll return to their community. Programs that 
aim the reduction of criminality and violence are therefore often rooted in the 
community. Often, these programs do not only focus on the problems of a 
community, but also on its strength (The World Bank, 2003: 13).     

Phases of prevention

Crime prevention is “any policy which causes a lower number of crimes to 
occur in the future than would have occurred without that policy”(Sherman, 
1998a: 2-3). Prevention can be considered a continuum:  it can take place in an 
early stage when there is (still) no crime committed, or it can take place when 
delinquent behaviour -either incidentally or structurally- is already happening. 
According to Barker & Fontes (1996, in Moser & Van Bronkhorst, 1999: 8) the 
prevention continuum can be differentiated in three stages. Primary, secundary 
and tertiary phases of prevention correspond with primary, secundary and ter-

His mother can give Thiago anything he desires. Still, he enters the drug trade. He feels attracted by the smoothness en-
volvidos fancy women. In the drug trade Thiago occupies the position of fiel of his best friend, who is the general manager 
of all the drug sales points in his community Vigário Geral. After being involved for 1,5 years, Thiago gets caught by the 
enemy. He is captured and tortured. He considers it a miracle that he survives. Full of shame, he returns to his community. 
He doesn’t want to have anything to do with the drug trade anymore. Meanwhile, his best friend has also left the drug 
trade and works as a personal assistent for IBISS’ manager.  Thiago aspires a career at this NGO as well. He applies for a 
job in the organization of the soccer school in Furquim Mendes and takes part in one of IBISS’ educational programmes. A 
year after leaving the drug trade Thiago has completed  this training and is legally employed.

Soldados Nunca Mais: A new way of crime prevention
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tiary phases of risk. Childeren and adolescents who live in the favelas of Rio de 
Janeiro automatically find themselves in the first stage of risk because they live 
in poor neighbourhoods where criminality is a dominant phenomenon. In the 
second phase the amount of risk has already been increased. For example, the 
child of adolescents has already contacts with the drug trade. Once in a while 
he does the trafficker a small favour.  In the third stage someone is structurally 
involved in criminal activties. He is becoming a real so-called bandido. The 
program Soldados Nunca Mais works all these stages of risk. While studying the 
program, I observed the preventionstrategies described below.  

Applied strategies in Soldados Nunca Mais

Depending of the stage of risk, different prevention strategies will be ap-
plied. In case of Soldados Nunca Mais I define four strategies which are used in 
alle stages of prevention: conversation, social control, mirroring and culture. 
In stage two and three there are some complementary strategies, like negotia-
tion with the traficante about allowing someone to leave, offering protection 
against the drug manager or  police and assisting someone to find a job. Al-
though  those strategies are of a great importance to the program, this article 
will only focus on the first four. 

•	 Conversation
By conversing with the (potential) participants the coordinators of Solda-

dos Nunca Mais in the different communities try to raise their awareness. They 
try to make these children and adolescents aware of the fact that  the reality 
they are living in is not obvious. They want the participants to realize that 
they do have a different future perspective, other than the drug trade.   

“So we talk with them, we’re always talking and explaining, because lots of lads are 
in there [in the drug trade, FvS] because they have a lack of information. They lack 
information about live, about work, they don’t have information about anything. So 
we talk to them, we explain them that there are different possibilities, not only the drug 
trade, but that there are different possibilities for hem to  earn their money” (Eduardo, 
coordinator of the soccer school in Furquim Mendes/ Vigário Geral).  

•	 Social Control
In general most of the coordinators and participants of Soldados Nunca Mais 

live in the same neighbourhood and know each other as an acqaintance, friend 
or relative. Therefore, social control almost automatically takes place. If someone 
oversteps the mark, it comes out very soon. Social control seems to be an impor-
tant strategy in the project. Nobody ever likes to lose face. Sense of shame and dis-
grace can be a bigger threat than any form of punishment (Tittle & Logan, 1973).

Fábio works as olheiro and security at one of the drugoutlets in Vila Aliança when he gets to know Samuca. Samuca tries 
to persuade him to leave the drug trade. He visits Fábio almost every day and finally attains his end: Fábio leaves the drug 
trade. He starts participating in  Soldados Nunca Mais and follows classes in percussion and graffiti. Until one day Fábio’s 
grandmother gets sick and Fábio needs to earn a living. He finds a job in a bakery, but soon he gets fired and returns to the drug 
trade. “I betrayed Samuca’s trust. He trusted me, gave me a place in the project. I betrayed him, I felt guilty. I want 
to apologize, but I don’t know how I can go to him and tell him this”. Fábio leaves the drug trade again.
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•	 “Mirroring”
Taking examples can be marked as a third strategy. The participants can 

compare their own lifes with those of the projectmanagers. In this way or 
another the managers are role models, success stories from the favela. When 
Samuca tries to persuade lads to leave the drug trade, he refers back to his own 
history. He tells them how he was deeply involved in crime and that nowadays 
he has become the singer of a band, the coordinator of a social project and 
employee at a NGO. Samuca’s right-hand man, Jorge, has an impressive story 
as well. Some considerable time he was involved in the drug trade. Nowadays 
he is well-known as a graffiteur, teaches graffiti courses in the project and is 
preparing for the academy of arts. Eduardo, coordinator of the soccer school 
in Furquim Mendes/ Vigário Geral, doesn’t have a history in the drug trade 
himself but he still is a great example of a succesful favelado. He joined in-
ternational soccer clubs and played for different countries, including Ecuador 
and Ajax and FC Groningen in Holland. The employment of role models is 
another way to bring word: being born in the favela doesn’t mean one has no 
chance in life. The drug trade is not the only option. 

•	 Culture
Through cultural activities “culture” is represented clearly in this preven-

tion program. As is mentioned above, several courses are offered. These acti-
vities are used to attract participants: “In Brazil it works like this, wherever there 
rolls a ball, people play, so soccer is a way to attract” (Bruno, coordinator  soccer 
school Furquim Mendes/ Vigário Geral). However, in Soldados nunca Mais, 
culture has a bigger meaning than an activity alone. 

The way De Ruiter (2000: 6 founded on Werck, 1995) defines culture, 
explains the significance of culture within the program: “[C]ulture, including 
the accompanying identityconstructions, exists by the grace of the construc-
tion of similarities and differences between persons, objects and events. All 
of us differentiate, according to certain standards, in similar and different, in 
and out, us and them, me and the other”.  Hip Hop, for example, can be used 
to express protests against society. In this way it creates boundaries between 
“us” and  “the rest of society”. Awareness of differences and similarities can 
lead to the development  of one’s own identity. In this way culture responds to 
the lack of respect that could be underlying to the choice of young people to 
enter the drug trade.  Samuca in an interview: “There are different reasons [for 
minors to enter the drug trade, FvS] [...] But it is mainly a matter of invisibility. 
They don’t feel respected”. 

Respect

If I ask Marcelo, an adolescent what he wishes for his future, he replies: 
“Having a motor, a car. Working, man. Being respected”.

According to Sennet (2003: 13), a lack of respect hurts. A lack of respect 
means a lack of acknowledgement as a person. The other is not being seen 
as a person “of full value”, as a human being that matters. In our modern 
society a human being can get respect in three main ways (Sennet, 2003: 
69-79): getting self respect by working one’s talents, getting social honour 
by looking after ourselves and getting both by helping others, giving some-
thing in return. 
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Self respect refers to the development of one’s talents. A person who kno-
ws how to develop one’s talents, will be socially honoured. Sennet compares 
a person who is naturally gifted, but who does nothing wit its talents, with 
a person who has less talents but succeeds in a maximum development. The 
first will be less honoured then the second. For in a modern society waste is 
being rejected and efficiency is rewarded. So how does this way of respect fit 
to an average favelado? It will be difficult for a person who lives in a slum to 
receive respect in this way, for he doensn’t get much opportunities to develop 
his talents. He often quits school early and starts working early, jobhopping 
between low-payed jobs or having no job at all, trying to sustain his family 
(Van Soest, 2005: 32-35). He won’t find much possibilities to develop or even 
discover his talents.        

But there are other ways to get respect. Being able to look after ourselves is 
also highly valued. A independent person who doesn’t need the help of others, 
will get respect as well. Also for this reason, young guys will find themselves 
attracted to the drug trade, for it seems to offer a possibility to earn money 
independently. The money earned in the drug trade will enable the lad to su-
pport his family, to buy clothes and by his own weapon. His appearance is me-
ant to be a proof of his independance and will probably impress others. But is 
the respect he gets real? In a certain way the lad is harming his environment. 
Relatives and friend might be concerned or scared. And besides, the respect 
he gets will often end shortly. For the most, the armed drug trade will have 
an unfortunate end. According to the inhabitants of the favela one will either 
find death or jail. The one who manages to survive in drug trade, can expect a 
problematic future in which he will have to depend a lot on his environment. 

Still, there is a third possibility for the young adolescent in the favela, the 
most timeless and universal of the three. He can give society something in 
return. Giving something in return, will increase the importance of the other 
person. The result is a relation of mutual dependancy. As we learn from the 
concept “reciprocity”, one cannot give without having received. Mauss (in Za-
luar, 2000: 31) divides reciprocity in three stages: to give, to receive, to return.  
Though it will be difficult for a poor guy from the favela to give something 
material, this concept includes also the exchange of emotional values. But if I 
think for example of Fábio – mentioned in the the case described above- what 
could he give society in return? For he didn’t receive anything. He hardly 
knew his father, his mother maltreated him before she left. He is constantly 
quarreling with his drug addicted grandmother. How can this boy get respect 
from society?   

This theory shows the vulnerability of a young person living in the favela. 
With Soldados Nunca Mais IBISS responds to his need of societal respect and 
consequently prevents him from entering the drug trade or assists him lea-
ving. Director Nanko Van Buuren: “At this moment Jorge really has big status as 
a graffiteur. He thinks he’s more important in the neighbourhood then when he was 
still involved. [...] To get the chance to be on stage with MV Bill [a famous rapper 
in Rio de Janeiro, FvS]. That means status. Some group of guys who do some kind 
of hip hop break behind him. [...] Status and adrenaline when you enter the stage”.

Conclusion
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Favela youth can suffer from a lack of respect. In a modern society there 
are three ways to get respect: to develop one’s talents, to look after one selve 
and to give society something in return (Sennet, 2003). For young persons 
living in the favela it can be difficult to get respect in one of these ways. It 
is this need of respect that can lead them to the drug trade. The drug trade 
offers an easy access to money and arms and therefore can give a person the 
feeling of  having “status”. Unfortunately this feeling will only last for a short 
period. Most persons involved in the violent drug trade die young or end up 
in prison. The Brazilian NGO IBISS offers youth at risk in the favelas of Rio 
de Janeiro an alternative option. Its crime prevention program Soldados Nunca 
Mais uses different strategies that work all stages of risk. Conversations with 
children and adolescents who find themselves in a risky situation, social con-
trol and the use of role models (“mirroring”) are strategies applied in the three 
stages of the prevention continuum. The fourth one discussed in this article 
is the use of culture. A strong sense of culture can help a human being shape 
his identity. Therefore, arts courses and diverse cultural activities are no only 
used to attract children and adolescents. By offering courses and activities, 
the employees of the crime prevention program Soldados Nunca Mais give the 
participants of the program the possibility to get respect in the ways described 
above. Respect is their answer to crime.
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Glossary

•	  Amigos dos Amigos
Friends of Friends. Third largest drug faction of Rio de Janeiro

•	 Associação de Moradores
residants association

•	 Baile Funk 
parties that play funk music. These parties are often held in favela communities

•	 Bandido 
term used in the favela to refer to persons actively involved in the drug trade

•	 Comando Vermelho 
Red Command. First and largest drug faction of Rio de Janeiro.

•	 Dono 
refers to the highest ranking in the hierarchical drug trade system

•	 Favela 
slum, shanty town

•	 Fiel 
personal security guard of the gerente

•	 Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social 
Brazilian Institute for Innovations in Social Healthcare

•	 Envolvido 
term used by inhabitants of the favela to refer to persons involved in the drug trade

•	 Olheiro 
lookout, one of the lowest functions in the drug trade

•	 Soldados Nunca Mais 
Never Childsoldiers Again

•	 Terceiro Comando 
Third Command. Second largest drug faction of Rio de Janeiro
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Resumo
Os índices de roubo a transeunte no estado do Rio de Janeiro e sua capital são analisados neste artigo. O estudo considera 
números absolutos e grupo de taxas por 100.000 habitantes. Os microdados dos registros de roubos a transeunte na capi-
tal do estado do Rio de Janeiro ocorridos no período entre 2005 e 2009 serão analisados e avaliados segundo distribuição 
temporal, perfil vítimas (lesados) e bairro de ocorrência do fato. Será apresentado, ao final do artigo, um cruzamento das 
variáveis temporais com o perfil de lesados.
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Introdução

Neste artigo1 serão analisados os índices de roubo a transeunte no 
estado e na capital do Rio de Janeiro, tanto em números absolutos como 
grupo de taxas por 100.000 habitantes. Os microdados dos registros de 
ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), aos 
poucos, vêm ganhando espaço como fonte de pesquisa, mas ainda não 
são muito utilizados nem suf icientemente avaliados por pesquisadores. 
Destarte, no decorrer do deste artigo, os microdados dos registros de 
roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro no período 
compreendido entre 2005 e 2009 serão analisados e avaliados segundo 
sua distribuição temporal, perf il de lesados (vítimas) e bairro de ocor-
rência do fato. Por f im, será apresentado um cruzamento das variáveis 
temporais com o perf il de lesados.

Deve-se levar em consideração que a distribuição de população resi-
dente por cor e idade segundo dados censitários é bastante diferenciada 
entre os bairros da capital. Além disso, deve-se observar também que 
é difícil estimar a população f lutuante por falta de informações sobre 
as pessoas que residem em determinado bairro e trabalham em outro. 
Sendo assim, informações sobre o perf il de cor e idade das vítimas 
associadas a determinados bairros ou circunscrições devem ser inter-
pretados com cautela.

Nas tabelas e gráf icos em que não se menciona a data do fato, esta se 
refere à data da comunicação.

Notas metodológicas

Nos registros de ocorrência da PCERJ, o campo destinado a escrever 
algumas variáveis como, por exemplo, o bairro de ocorrência do fato, é 
aberto (ou seja, o policial escreve da maneira que bem entende, muitas 
vezes de forma incorreta). Deste modo, os microdados contêm muitas 
incongruências, as quais tiveram que ser corrigidas à mão, com base em 
outros campos, como o nome do logradouro, o número do logradouro e 
a referência de ocorrência do fato. No caso do logradouro cruzar mais de 
um bairro, procurou-se pelo número do logradouro. Contudo, na nume-
ração, o policial às vezes atribui o valor 0 (zero) como modo de burlar o 
sistema e, nesse caso, foi procurado o campo da referência do fato. 

Não encontrando êxito em nenhuma das hipóteses anteriores, consi-
derou-se o bairro de maior incidência aquele cruzado pelo logradouro. 
Mesmo assim, algumas vias são muito extensas. É o que ocorre com a 
Avenida Brasil, que cruza todo o município do Rio de Janeiro. Sendo 
assim, a via foi limitada pela circunscrição da Delegacia de Polícia onde 
ocorreu o fato.

No cruzamento das variáveis de tempo com as variáveis do perf il dos 
lesados, o espaço geográf ico delimitado para trabalhar os microdados foi 
a capital do estado do Rio de Janeiro. Foi utilizada a base dos registros 
de ocorrência no período compreendido entre 2005 e 2009.

Ao longo deste estudo, algumas questões podem ser levantadas. Para 
maiores detalhes, deve-se consultar a dissertação referente a este artigo.

1
Retirado do Capítulo III da dissertação 
“Análise das Incidências de Roubo a Tran-
seunte na Cidade do Rio de Janeiro”, sob 
orientação da Profª. Dra. Moema de Poli 
Teixeira e da Profª. Dra. Sonoe Sugahara 
Pinheiro, defendida no dia 30 de agosto de 
2010. Compuseram a banca a Profª. Dra. 
Julia Célia Mercedes Strauch e o Profº. 
Dr. Paulo Jorge da Silva Ribeiro.
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O roubo a transeunte no estado do Rio de Janeiro

Mais de 1.200 títulos são disponibilizados pela Secretaria de Estado de 
Segurança do Rio de Janeiro (SESEG/RJ) para descrição dos registros de 
ocorrência entre delitos e fatos administrativos no ano de 2009. Dentre essas 
descrições não é permitida a inclusão de nenhum título diferenciado por parte 
do policial, ou seja, todas as titulações devem fazer referência à listagem exis-
tente na Polícia Civil. No caso específico do roubo consumado, existem vinte 
e nove detalhamentos diferentes, dentre eles, o roubo a transeunte.

A Tabela 1 mostra a série história mensal dos roubos a transeuntes regis-
trados pela Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro no período compreendi-
do entre 1991 e 2009. Nessa tabela pode-se ver que os casos de roubo a tran-
seunte têm crescido ao longo dos anos. O ano de 1993 foi, durante o período, 
aquele em que houve o menor número de casos, com um total anual de 9.780 
registros, uma média de 815 registros por mês. Já em 2009, o ano com maior 
número de casos, o total anual chegou a 71.066 registros, ou seja, uma média 
de 5.922 casos mensais. Observando a série como um todo, a maior incidência 
aconteceu no mês de março de 2009, com 6.686 casos, ou seja, 9,4% do total 
daquele ano. A menor incidência de toda a série ocorreu no mês de janeiro de 
1993, com 688 casos, ou seja, 7% do total anual. Percebe-se também que os 
meses de janeiro, ao serem comparados com os meses de dezembro dos anos 
anteriores, na maioria das vezes, apresentam uma maior incidência, compro-
vando o aumento gradual da série histórica mensal.

Analisando-se os totais anuais, nota-se que os valores entre 1991 e 1999 
mostram uma tendência “estável”, ficando entre 9.780 e 13.202 registros. Per-
cebe-se também que, a partir de 2005, a série passa a ter valores muito mais 
altos do que os vistos anteriormente, ultrapassando os 36.000 casos e, partir 
daí, aumentando demasiadamente. Ao final, em 2009, o número de casos che-
ga a espantosos 71.066 registros. Apesar de a série apontar para uma tendência 
crescente, ao término do período os números se elevam bastante no que se 
refere a valores absolutos, o que pode estar significando tanto uma queda nas 
subnotificações quanto um aumento nesse tipo de crime.

Por outro lado, com a análise das taxas anuais, nota-se que os valores entre 
1991 e 1999 mostram novamente uma tendência “estável”, situando-se entre 
75,1 (em 1993) e 99,3 (em 1997) registros para grupos de 100 mil habitantes. 
Percebe-se também que, no período compreendido entre 2005 e 2009, a série 
passa a ter taxas muito mais altas do que as observadas anteriormente, ficando 
entre 231,0 (em 2005) e 424,5 (em 2009) registros para grupos de 100 mil 
habitantes. Embora a série indique uma tendência crescente, ao final, as taxas 
aumentam significativamente no que se refere a grupos por 100 mil habitan-
tes. Esse fato pode ser um impacto positivo do Programa Delegacia Legal, 
visto que as taxas começam aumentar a partir do ano 2000. A primeira dessas 
delegacias foi criada no ano de 1999 (5ª DP – Mem de Sá).
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Tabela 1: Registros de roubo a transeunte no estado do Rio de Janeiro
no período compreendido entre 1991 e 2009 – Valores absolutos

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Taxa por 
100 mil hab

1991 967 963 963 1.186 931 831 797 813 805 834 978 1.022 11.090 86,7

1992 962 967 1.069 1.050 940 901 810 850 808 827 807 823 10.814 83,8

1993 688 752 735 829 755 749 818 899 787 903 958 907 9.780 75,1

1994 912 842 1.041 980 981 977 912 1.174 849 897 1.043 1.045 11.653 88,7

1995 1.056 981 976 1.033 1.021 883 904 963 936 867 871 890 11.381 85,8

1996 986 1.002 994 1.006 1.025 958 1.073 1.048 1.024 1.078 1.012 1.105 12.311 92,0

1997 1.269 1.162 1.212 1.374 1.461 1.349 872 895 952 1.080 951 935 13.512 99,3

1998 1.123 1.020 1.060 912 796 761 884 882 837 823 728 857 10.683 77,2

1999 900 953 948 930 1.081 996 1.097 1.124 1.222 1.357 1.230 1.364 13.202 93,8

2000 1.278 1.572 1.467 1.370 1.607 1.742 1.751 1.856 1.916 1.935 1.432 1.293 19.219 134,2

2001 1.059 1.106 1.120 1.084 1.071 1.049 1.206 1.328 1.308 1.379 1.370 1.418 14.498 99,5

2002 1.316 1.324 1.578 1.722 1.616 1.472 1.535 1.683 1.528 1.754 1.730 1.795 19.053 128,5

2003 1.427 1.532 1.537 1.529 1.558 1.426 1.395 1.491 1.504 1.457 1.443 1.585 17.884 118,5

2004 1.384 1.431 1.529 1.890 1.692 1.594 1.763 1.946 2.059 2.268 2.281 2.419 22.256 145,0

2005 2.424 2.537 2.876 2.701 3.026 3.018 3.041 3.253 3.049 3.436 3.362 3.357 36.080 231,0

2006 3.421 3.347 3.499 4.009 4.104 3.812 3.898 3.959 3.912 4.197 4.150 4.032 46.340 291,6

2007 4.270 4.201 4.861 4.809 5.232 5.080 4.534 5.253 5.197 5.476 5.229 5.352 59.494 367,9

2008 5.651 5.483 5.377 5.538 5.703 5.548 5.918 5.602 5.625 6.186 5.551 5.857 68.039 413,5

2009 6.145 6.279 6.686 6.369 6.506 6.277 6.063 5.557 5.354 5.247 5.336 5.247 71.066 424,5

Fonte: Instituto de Segurança Pública

O ano de 2009 mostra uma particularidade, pois a partir de junho os casos 
começam a diminuir mensalmente. A partir dessa data, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro implanta o Sistema de Controle de Metas Integradas, que 
consiste no acompanhamento gerencial dos resultados obtidos, tendo em vista 
os indicadores estratégicos de criminalidade estabelecidos pelo estado: homi-
cídio doloso; roubo de veículos e roubos de rua (que consiste no somatório dos 
índices de roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular). 
Houve, também, o acompanhamento dos latrocínios (roubo seguido de mor-
te), mas esse indicador não impactou a pontuação das metas.

Com esse novo sistema, a SESEG/RJ criou a Região Integrada de Segu-
rança Pública (RISP). Foram criadas sete RISP, obedecendo, em parte, às 
regiões econômicas do estado, divididas assim: 1ª RISP Capital (regiões Sul, 
Centro e Norte); 2ª RISP Capital (região Oeste); 3ª RISP Baixada; 4ª RISP 
Niterói e Região dos Lagos; 5ª RISP Sul Fluminense; 6ª RISP Norte Flumi-
nense; e 7ª RISP Região Serrana. A RISP representa a articulação institucio-
nal da PCERJ com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) 
sob a coordenação da SESEG/RJ, com o intuito de facilitar a conjugação das 
informações nas áreas de interesse de segurança pública trocadas entre o Co-
mando de Policiamento de Área (CPA), da Polícia Militar, e o Departamento 
de Polícia de Área (DPA) da Polícia Civil.

Esse novo sistema contemplou, com gratificações financeiras extras do 
Governo, os profissionais de segurança pública que conseguiram alcançar suas 
metas estipuladas para o segundo semestre de 2009 em suas respectivas RISP 
e Área Integrada de Segurança Pública (AISP), e também os que obtiveram 
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os melhores resultados. A premiação foi concedida a todos os colaboradores 
da Polícia Civil e Polícia Militar lotados há mais de seis meses na RISP e/ou 
AISP premiada. Isso significou, na prática, um investimento na política de 
prevenção a esses crimes acompanhados pelo Sistema de Controle de Metas 
Integradas e também a outros tipos, resultando, por exemplo, em um maior 
efetivo policial nas ruas.

O roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro

A Tabela 2 mostra a série histórica mensal dos roubos a transeunte 
registrados pela Polícia Civil no município do Rio de Janeiro no período 
compreendido entre 1991 e 2009. Nessa tabela pode-se perceber o alto 
número de casos de roubo a transeunte ao longo dos anos. O ano de 1993 
foi, durante o período, aquele que ocorreu o menor número de casos, com 
um total anual de 6.410 registros, uma média de 534 registros por mês. Já 
em 2009, o ano com maior número de casos, o total anual chegou a 42.209 
registros, ou seja, uma média de 3.517 casos mensais. Observando a série 
como um todo, a maior incidência aconteceu no mês de março de 2009: 
foram 4.078 casos, ou seja, 9,7% do total daquele ano. A menor incidência 
de toda a série ocorreu no mês de janeiro de 1993, com 450 casos, ou seja, 
7% do total anual. 

Para o total do estado, percebe-se também que os meses de janeiro, se 
comparados aos meses de dezembro dos anos anteriores, na maioria das 
vezes, apresentam uma maior incidência, comprovando o aumento gradual 
da série histórica mensal.

Analisando-se os totais anuais, nota-se que os valores entre 1991 e 
1999 mostram uma tendência “estável”, ficando entre 6.410 e 8.730 regis-
tros. Percebe-se também que, a partir de 2005, a série passa a ter valores 
muito mais altos do que os vistos anteriormente, ultrapassando os 24.000 
casos e, partir daí, aumentando demasiadamente. Ao final, em 2009, o 
número de casos chega a 42.209 registros. Apesar de a série indicar uma 
tendência crescente, ao término, os números aumentam grandemente no 
que se refere a valores absolutos.

Por outro lado, com a análise das taxas anuais, vê-se que os valores 
entre 1991 e 2009 são sempre maiores, se comparados aos das taxas de 
incidências para o total do estado (Tabela 2.1). No período compreendido 
entre 2005 e 2009 a série passa a ter taxas muito mais altas do que as ob-
servadas anteriormente, ficando entre 391,3 e 651,1 registros para grupos 
de 100 mil habitantes. Embora a série indique uma tendência crescente, 
ao término, as taxas aumentam muito no que se refere a grupos por 100 
mil habitantes.

Assim como para o total estadual, no município os índices também co-
meçaram a diminuir a partir de junho de 2009 (período em que o Governo 
implanta o Sistema de Controle de Metas Integradas).
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Tabela 2: Registros de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro 
no período compreendido entre 1991 e 2009 – Valores absolutos

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Taxa por            
100 mil hab

1991 723 752 718 897 619 572 530 582 566 586 692 707 7.944 145,0

1992 648 675 728 715 633 558 535 512 504 562 513 514 7.097 129,2

1993 450 486 466 526 511 483 515 579 517 589 677 611 6.410 116,4

1994 613 562 713 643 611 665 594 640 572 615 723 748 7.699 139,4

1995 674 684 651 733 698 607 611 667 634 574 582 614 7.729 139,6

1996 660 625 671 696 674 611 671 658 631 695 656 761 8.009 144,3

1997 813 741 746 837 889 797 498 567 595 664 607 607 8.361 149,0

1998 697 667 646 531 475 457 557 518 500 513 456 545 6.562 115,4

1999 592 599 620 605 735 661 735 696 815 891 827 954 8.730 151,5

2000 855 1.063 992 922 1.079 1.148 1.134 1.218 1.266 1.251 929 836 12.693 217,4

2001 676 668 676 646 658 611 747 839 819 930 877 897 9.044 152,9

2002 838 820 1.016 1.132 1.012 931 989 1.090 1.016 1.166 1.160 1.207 12.377 206,5

2003 876 971 906 946 1.008 893 863 897 925 908 921 950 11.064 182,2

2004 814 870 940 1.193 1.064 1.074 1.159 1.316 1.326 1.497 1.496 1.641 14.390 233,9

2005 1.659 1.788 1.973 1.869 2.117 2.078 2.045 2.149 1.983 2.295 2.235 2.202 24.393 391,3

2006 2.225 2.230 2.320 2.608 2.803 2.526 2.549 2.513 2.476 2.668 2.688 2.588 30.194 478,0

2007 2.727 2.697 3.192 3.105 3.412 3.171 2.947 3.328 3.221 3.396 3.355 3.388 37.939 592,9

2008 3.597 3.406 3.381 3.482 3.414 3.368 3.724 3.458 3.486 3.742 3.384 3.542 41.984 647,6

2009 3.730 3.758 4.078 3.722 3.919 3.707 3.525 3.208 3.084 3.114 3.235 3.129 42.209 651,1

Fonte: Instituto de Segurança Pública

O Gráfico 1 mostra o percentual de participação das incidências de roubo 
a transeunte na capital do Rio de Janeiro em relação ao total de incidências 
no estado. Observa-se que o município do Rio de Janeiro comportou mais de 
60% de todas as ocorrências de roubo a transeunte até o ano de 2008. Somente 
no ano de 2009 esse percentual diminuiu um pouco, mesmo assim ficando 
próximo aos 60%. Em 1991, esse percentual chegou a 71,6%, sendo o maior 
de toda a série. No ano de 2009 figurou o menor percentual: 59,4%. 

Para uma população estimada em julho de 2009 de 16.010.429 de pessoas 
no estado do Rio de Janeiro e 6.186.710 de habitantes no município do Rio 
de Janeiro2, pode-se ver que a capital comporta em torno de 38% de todos os 
residentes no estado. Isso mostra por que a incidência nesse município é bas-
tante grande, pois além dos residentes a capital também recebe uma população 
flutuante, devido aos locais de trabalho e estudo.

2
Fonte: IBGE, Estimativa das populações 
residentes, em 1º de julho de 2009, segun-
do os Municípios, p.65. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatisti-
ca/populacao/estimativa2009/estimati-
va.shtm.
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Gráfico 1: Percentual de participação das incidências de roubo a transeunte da capital 
em relação ao estado do Rio de Janeiro no período compreendido entre 1991 e 2009.

71,6
65,6 65,5 66,1 67,9

65,1
61,9 61,4

66,1 66,0
62,4

65,0
61,9

64,7 67,6 65,2 63,8 61,7 59,4

0

20

40

60

80

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Instituto de Segurança Pública

A distribuição temporal do roubo a transeunte no município

Nos registros de ocorrência da Polícia Civil há duas datas: a data do fato 
propriamente dito, ou seja, a data de ocorrência do evento, e a data da comu-
nicação do fato, ou seja, a data em que a Polícia Civil tomou conhecimento 
do evento e preencheu o registro de ocorrência. Para efeito de publicação em 
Diário Oficial, por questões administrativas, a data de referência é a data da 
comunicação do fato, pois caso fosse divulgada a data do fato, os dados se 
submeteriam a constantes alterações, à medida que fossem sendo comuni-
cados às autoridades. Por exemplo, um delito qualquer pode ser informado 
a Polícia Civil dias, semanas, meses ou anos depois de acontecido, o que 
não possibilitaria sua divulgação caso fosse tomada a data de ocorrência do 
evento como referência, sendo necessário que constantemente fossem elabo-
radas erratas por parte do Instituto de Segurança Pública para que pudessem 
ser contabilizadas as informações à medida que fossem comunicadas. Desse 
modo, os totais anuais referentes ao período compreendido entre 2005 e 
2009 mostrados a seguir, segundo a data do fato, não serão iguais aos índices 
referentes à data da comunicação vista anteriormente.

A Tabela 3 mostra as incidências de roubo a transeunte segundo a data 
do fato, uma vez que se obteve o acesso aos microdados no período compre-
endido entre 2005 e 2009. Analisando os dados mensais presentes na Tabela 
3 observa-se que o único ano em que não houve datas do fato não identifica-
das foi 2008. Em 2005 foram 948 casos não identificados, ou 3,9% do total 
do ano. Em 2006 foram 457 casos, ou 1,5% do total anual, e em 2009 foram 
apenas 6 casos não identificados, ou 0,01% do total anual. A maior incidên-
cia na série ocorreu em março de 2009, com 4.079 roubos a transeuntes, ou 
9,7% do total do ano. A menor incidência da série ocorreu em janeiro de 
2005, com 1.599 ocorrências, ou 6,6% do total anual. Vale destacar ainda o 
visível aumento anual do total de roubos a transeunte no decorrer dos anos e 
a queda de registros cujos meses não foram identificados. Assim como a data 
da comunicação vista anteriormente, para a data do fato percebe-se também 
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que os meses de janeiro, ao serem comparados com os meses de dezembro 
dos anos anteriores, apresentam uma maior incidência, comprovando o au-
mento gradual da série histórica mensal.

A Tabela 4 fornece os dados de acordo com os dias da semana que 
ocorreram os fatos disponíveis nos microdados da Polícia Civil. No perí-
odo entre 2005 e 2007, domingo foi o dia da semana de menor ocorrência 
do crime, e entre 2008 e 2009, foi o sábado (esses dias representaram em 
torno de 12% das ocorrências anuais totais). O dia da semana em que mais 
ocorreu o delito foi sexta-feira no período entre 2005 e 2006, e no período 
entre 2007 e 2009, foi a segunda-feira (representaram em torno de 16% 
das ocorrências anuais totais). Em todo o período estudado, os casos ocor-
ridos nos finais de semana ficaram em torno de 25% do total de ocorrências 
anuais. Como esse crime está associado à maior circulação de pessoas na 
rua, justamente os dias de trabalho e estudo obtiveram uma maior incidên-
cia, enquanto sábado e domingo são dias de lazer para a grande maioria 
das pessoas, que não têm obrigatoriamente que sair de casa. Esses dias 
tiveram as menores incidências dos casos.

Tabela 3: Registros de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo os meses da data do fato 
no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores absolutos e percentuais

Mês \ Ano
2005 2006 2007 2008 2009 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Janeiro 1.599 6,6 2.169 7,2 2.706 7,2 3.555 8,5 3.732 8,9

Fevereiro 1.721 7,1 2.266 7,5 2.702 7,2 3.391 8,1 3.786 9,0

Março 1.881 7,7 2.387 7,9 3.179 8,4 3.385 8,1 4.079 9,7

Abril 1.782 7,3 2.515 8,4 3.085 8,2 3.481 8,3 3.711 8,8

Maio 2.039 8,4 2.772 9,2 3.397 9,0 3.449 8,3 3.959 9,4

Junho 2.002 8,2 2.531 8,4 3.161 8,4 3.388 8,1 3.671 8,7

Julho 1.979 8,1 2.510 8,4 2.961 7,8 3.703 8,9 3.452 8,2

Agosto 2.022 8,3 2.483 8,3 3.310 8,8 3.470 8,3 3.203 7,6

Setembro 1.939 8,0 2.472 8,2 3.229 8,6 3.444 8,2 3.050 7,3

Outubro 2.199 9,1 2.639 8,8 3.358 8,9 3.700 8,9 3.108 7,4

Novembro 2.119 8,7 2.348 7,8 3.329 8,8 3.368 8,1 3.233 7,7

Dezembro 2.063 8,5 2.490 8,3 3.285 8,7 3.417 8,2 2.989 7,1

Não identificado 948 3,9 457 1,5 27 0,1 0 0,0 6 0,0

Total 24.293 - 30.039 - 37.729 - 41.751 - 41.979 -

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Tabela 4: Registros de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo os dias da semana do fato 
no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores absolutos e percentuais

Dia \ Ano
2005 2006 2007 2008 2009 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Domingo 2.739 11,3 3.569 11,9 4.601 12,2 5.127 12,3 5.146 12,3

Segunda-feira 3.509 14,4 4.431 14,8 5.878 15,6 6.786 16,3 6.958 16,6

Terça-feira 3.357 13,8 4.330 14,4 5.424 14,4 6.221 14,9 6.299 15,0

Quarta-feira 3.316 13,7 4.363 14,5 5.553 14,7 6.125 14,7 6.293 15,0

Quinta-feira 3.406 14,0 4.324 14,4 5.569 14,8 6.096 14,6 6.223 14,8

Sexta-feira 3.866 15,9 4.792 16,0 5.864 15,5 6.316 15,1 6.089 14,5

Sábado 3.152 13,0 3.773 12,6 4.813 12,8 5.080 12,2 4.965 11,8

Não Informado 948 3,9 457 1,5 27 0,1 0 0,0 6 0,0

Total 24.293 - 30.039 - 37.729 - 41.751 - 41.979 -

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

O Gráfico 2 fornece os dados de acordo com a faixa de hora do fato, ha-
vendo informações não identificadas nos microdados da Polícia Civil, as quais 
têm diminuído de modo expressivo, principalmente nos dois últimos anos. 
No período entre 2005 e 2009 houve, respectivamente, 1.263, 890, 494, 2 
e 6 registros sem horário preenchido. Nota-se também que este é um típico 
crime de horário noturno, com a maior incidência dos cinco anos pesquisados 
ocorrendo na faixa das 18 horas à 0 hora, justamente o intervalo que coincide 
com a saída do trabalho para a maioria da população, significando um grande 
contingente de pessoas circulando no trajeto do trabalho para casa. A menor 
incidência aparece sempre na madrugada, na faixa de 0 hora às 6 horas, porque 
novamente é um período de pequena circulação de pessoas na rua. Nas duas 
faixas restantes (de 6 horas às 12 horas e de 12 horas às 18 horas), o delito 
aparece com número de incidências semelhante.

Gráfico 2: Registros de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo faixa de hora do fato
no período compreendido entre 2005 e 2009 - Valores absolutos
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O Gráfico 3 fornece os dados de acordo com a hora do fato que consta 
dos microdados da Polícia Civil. Há uma tendência, na prática, por parte do 
policial que registra o crime, de aproximar os minutos da hora do fato em múl-
tiplos de cinco. Sendo assim, decidiu-se, nesta análise, desprezar os minutos e 
considerar somente as horas inteiras como horas do fato. Como foi visualizado 
no Gráfico 2, este é um crime de horário noturno, e todos os anos analisados 
mostram a mesma tendência, ocorrendo dois picos: o mais concentrado às 20 
horas e o segundo oscilando entre 5 horas e 6 horas da manhã. O aumento do 
delito acontece após as 18 horas, e decresce a partir das 21 horas até 23 horas. 
A faixa de 0 hora às 4 horas foi quando menos se registraram ocorrências do 
crime. Na faixa de 5 horas às 17 horas o crime tem tendência quase estável, 
com pequenas oscilações ao longo do dia.

Gráfico 3: Registros de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo a hora do fato
no período compreendido entre 2005 e 2009 - Valores percentuais
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

O perfil dos lesados pelo roubo a transeunte no município

Primeiramente, vale informar que, apesar de nos microdados da Polícia 
Civil aparecer a titulação “vítima”, para efeitos jurídicos, a vítima de crimes 
contra o patrimônio recebe a denominação “lesado”. Considera-se vítima a 
pessoa que é alvo dos crimes contra a vida. No caso do latrocínio,  este é con-
siderado um crime contra o patrimônio, pois não tem como finalidade a morte 
do lesado/vítima. Em um crime contra o patrimônio não necessariamente o 
lesado é uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica.

Algumas variáveis-chave são necessárias para avaliar os lesados do roubo 
a transeunte. Todavia, faz-se necessário que essas variáveis estejam correta-
mente preenchidas para que o resultado final não seja prejudicado. O preen-
chimento incorreto dos registros de ocorrência pode alterar as análises obtidas 
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a partir dos dados. A seguir será analisado o perfil dos lesados do roubo a 
transeunte no que se refere a sexo, cor e idade.

Um registro de roubo a transeunte pode conter mais de um lesado, con-
tudo o que é contabilizado para ser publicado em Diário Oficial é o número 
de ocorrências. No período compreendido entre 2005 e 2009, no que se refere 
aos registros de roubo a transeunte, o total de lesados foi de respectivamente 
28.045, 34.753, 43.984, 51.233 e 51.116 pessoas.

O Gráfico 4 apresenta os dados dos lesados segundo gênero. A maioria dos 
lesados é homem, caracterizando em todos os anos estudados mais de 50% dos 
casos. As mulheres representaram em torno de 40% dos lesados. O percentual 
de sexo não informado nos registros aumentou no período entre 2005 e 2009 (de 
6,8% em 2005 para 8% em 2009). Ao descartarmos os registros onde não consta 
o sexo, o total de lesados no período entre 2005 e 2009 cai para respectivamente 
26.139, 32.294, 40.863, 47.053 e 47.025 pessoas. O percentual de participação dos 
homens sobe para cerca de 56%, e o de mulheres, para 44% ao longo do período 
analisado. Mesmo com uma parcela de registros de sexo sem informação em torno 
de 7%, percebe-se aqui que os homens ficaram mais expostos a esse delito do que 
as mulheres, porque como este crime parece estar associado às atividades na rua 
que ocorrem predominantemente por volta do horário de trabalho, sabe-se que os 
homens são a maioria na População Economicamente Ativa (PEA), com 70,6%, 
e as mulheres têm participação de 51,6% na Região Metropolitana do estado do 
Rio de Janeiro3. Para uma população estimada em julho de 2009, como foi citado 
anteriormente, de 6.186.710 habitantes no município do Rio de Janeiro, e tendo 
em vista que a população se distribui, mais ou menos, em partes iguais segundo os 
sexos, dividindo-se essa estimativa pela metade para ambos os gêneros, em 2009 
tem-se uma taxa anual de vitimização masculina da ordem de 909,3 lesados para 
cada grupo de 100 mil homens, aproximadamente. A taxa de anual vitimização 
feminina foi 32,8% menor, com aproximadamente 610,9 lesados para grupos de 
100 mil mulheres. Todavia, provavelmente, se compararmos o total de homens 
que circulam nos horários de trabalho com o de mulheres, esses indicadores po-
deriam ser menos discrepantes.

3
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) 2008 – 
Microdados do Banco Multidimensional 
de Estatísticas (BME)

Gráfico 4: Lesados de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo sexo 
no período compreendido entre 2005 e 2009 - Valores percentuais
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Para esse tipo de crime, visto que o lesado se dirige diretamente à Dele-
gacia de Polícia para registrar a ocorrência, o principal motivo para o não-
preenchimento dessa informação está descrito na produção de Dirk (2007):

Às vezes, todas as informações estão disponíveis e mesmo assim elas não são 

repassadas para o registro. Nestes casos a situação é um tanto mais complexa, 

pois esses agentes, muito provavelmente, não acreditam no processo de pro-

dução de informações, e deste modo não enxergam a importância do correto 

preenchimento do registro. Eles parecem perceber este trabalho apenas como 

uma burocracia, mais uma rotina da Delegacia que deve ser realizada e que 

não serve para nada, atrapalhando, assim, a verdadeira função investigativa da 

polícia (Dirk, 2007, p.92).

Solucionar esse problema não é fácil, visto que é uma situação político-
gerencial. Para resolver essa questão, somente fazendo o policial compreender 
que a atitude de não preencher corretamente todas as informações dificulta a 
investigação e a produção de relatórios estatísticos posteriores, além de poder 
enviesar o planejamento operacional e a tomada de decisões. Uma medida que 
vem sendo tomada para essa questão é a ampliação das Delegacias Legais, em 
que o software Sistema de Controle Operacional não admite que o policial 
que coleta as informações avance no preenchimento do registro de ocorrência 
se anteriormente ele deixou algum espaço em branco. Todavia, como nem 
sempre é possível obter todas as informações, existe um elemento denomi-
nado “ignorado” no software, que serve para essas ocasiões, e é neste caso 
que acontece o maior problema, pois para tornar a confecção do registro de 
ocorrência mais rápido e dinâmico os policiais podem distribuir em todas as 
informações (que para muitos deles são burocráticas) o elemento “ignorado”, 
burlando assim o Sistema.

A Tabela 5 fornece as informações dos lesados segundo cor em valores ab-
solutos. A variável cor é do mesmo tipo da variável sexo (ou seja, é atribuída 
pelo policial na confecção do registro de ocorrência) e, sendo assim, ocorrem os 
mesmos problemas descritos anteriormente. Observando a Tabela 2.5 percebe-
se que os classificados como brancos são os mais vitimados, seguidos dos clas-
sificados como pardos e, posteriormente, os negros. Ainda veem-se outros três 
tipos de classificação, com números bem inferiores aos demais: os amarelos, ver-
melhos e albinos. Vale ressaltar que essas categorias são nomeadas pelo sistema 
da Polícia Civil, e são diferentes daquelas utilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que identifica, mediante autodeclaração, a cor 
ou a raça de população como: branca, preta, parda, amarela e indígena.

Segundo Dirk (2007), alguns policiais classificam os negros como pardos 
na hora do preenchimento, e justificam a escolha por temerem ser tachados de 
racistas ou de discriminadores da pessoa que vai à Delegacia para registrar uma 
ocorrência. Deste modo, o Gráfico 5 mostra as informações sobre cor de outra 
forma, considerando os classificados como brancos e o restante como não-bran-
cos pelo somatório de pardos, negros, amarelos, vermelhos e albinos. A maioria 
dos classificados como não-brancos está representada em torno de 77% pelos 
pardos e em torno de 22% pelos negros. Como resultado, vê-se que a incidência 
sobre os brancos gira em torno de 60%, e a dos não-brancos em torno de 30% ao 
longo dos anos pesquisados. O percentual de não informados aumentou durante 
o período, indo de 8,3% no ano de 2005 para 9,5% no ano de 2009.
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Tabela 5: Lesados de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo cor 
no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores absolutos

Cor
2005 2006 2007 2008 2009

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Albino 4 0,0 6 0,0 6 0,0 15 0,0 19 0,0

Amarela 47 0,2 56 0,2 86 0,2 87 0,2 93 0,2

Branca 17.182 61,3 21.295 61,3 26.157 59,5 29.334 57,3 28.554 55,9

Negra 1.832 6,5 2.302 6,6 3.076 7,0 3.615 7,1 3.787 7,4

Parda 6.653 23,7 8.027 23,1 10.782 24,5 12.909 25,2 13.774 26,9

Vermelha 5 0,0 12 0,0 10 0,0 16 0,0 8 0,0

Não Informado 2.322 8,3 3.055 8,8 3.867 8,8 5.257 10,3 4.881 9,5

Total 28.045 100 34.753 100 43.984 100 51.233 100 51.116 100

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Gráfico 5: Lesados de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo cor 
no período compreendido entre 2005 e 2009 - Valores percentuais
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No Gráfico 6 observam-se as informações dos lesados segundo faixa etária em 
valores percentuais. A faixa etária que mais sofreu o crime ao longo do período 
estudado foi de 20 a 24 anos, seguida pela faixa que vai de 25 a 29 anos. Observa-
se que a faixa etária de maior risco foi a dos 15 aos 34 anos, com mais de 60% 
dos casos, em todos os anos. Depois disso os percentuais começam a diminuir, à 
medida que as faixas etárias aumentam. Na faixa de 0 a 14 anos os percentuais 
também foram baixos. Sendo assim, pode-se dizer que ao longo dos anos anali-
sados apareceram três grupos distintos: o primeiro foi de 0 a 14 anos, em que os 
percentuais são mais baixos, não chegando a 1% do total de lesados; o segundo, 
formado por pessoas dos 15 aos 34 anos, o chamado grupo de maior exposição ao 
risco, somou mais de 60% do total de lesados; e o terceiro grupo foi formado por 
pessoas com 35 anos ou mais, perfazendo algo em torno de 30% dos lesados. O 
percentual de não-informação ficou em aproximadamente em 7%.
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Gráfico 6: Lesados de roubo a transeunte na capital do estado do Rio de Janeiro segundo faixa etária 
no período compreendido entre 2005 e 2009 - Valores percentuais
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Análise por bairros do roubo a transeunte no município

O município do Rio de Janeiro é composto por 161 bairros, dentre os quais 
os mais populosos são Campo Grande (297.494 habitantes), Bangu (244.518 
habitantes) e Santa Cruz (191.836 habitantes). Os menos populosos são Gru-
mari (136 habitantes), Camorim (786 habitantes) e Joá (971 habitantes)4. To-
davia, o bairro do Centro abrange uma volumosa população flutuante (ou seja, 
pessoas que não moram no bairro mas nele estão presentes durante algumas 
horas do dia por outros motivos, como trabalho).

A seguir serão analisados cinco Gráficos de Pareto que correspondem aos 
anos do período estudado. O Gráfico de Pareto é uma forma especial do grá-
fico de barras verticais, que dispõe os itens analisados desde o mais frequente 
até o menos frequente. A linha que percorre o gráfico corresponde ao percen-
tual acumulado das barras verticais. Esse gráfico tem como objetivo estabele-
cer prioridades na tomada de decisão, a partir de uma abordagem estatística.

O Gráfico 7 mostra que dezenove bairros somaram mais de 50% dos casos 
de roubo a transeunte no município do Rio de Janeiro no ano de 2005. Dos 
24.393 casos, o Centro comportou 2.197 ocorrências, correspondendo a 9% 
das incidências de toda a capital. Em segundo lugar ficou Campo Grande, 
com 997 ocorrências, ou 4,1% do total, e em terceiro lugar ficou Madureira, 
com 915 ocorrências, ou 3,8% do total. O número de ocorrências que não 
tiveram seus bairros identificados chegou a 1.009, ou 4,1% do total.

O Gráfico 8 mostra que dezessete bairros somaram mais de 50% dos 
casos de roubo a transeunte no município do Rio de Janeiro no ano de 
2006. Dos 30.194 casos, o Centro comportou 2.532 ocorrências, corres-
pondendo a 8,4% das incidências de toda a capital; em segundo lugar ficou 

4
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – 
Microdados do Universo (BME)
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o bairro da Tijuca, com 1.278 ocorrências, ou 4,2% do total, e em terceiro 
lugar ficou Campo Grande, com 1.203 ocorrências, ou 4% do total. O nú-
mero de ocorrências que não tiveram seus bairros identificados foi de 300, 
ou 1% do total, um indicador bem menor se comparado ao do ano de 2005, 
apesar do número de ocorrências em 2006 ser maior.

O Gráfico 9 mostra que dezessete bairros somaram mais de 50% dos 
casos de roubo a transeunte no município do Rio de Janeiro no ano de 
2007. Dos 37.939 casos, o Centro teve 3.622 ocorrências, correspondendo 
a 9,5% das incidências de toda a capital; em segundo lugar ficou Bangu, 
com 1.721 ocorrências, ou 4,5% do total. Em terceiro lugar ficou a Tijuca, 
com 1.465 ocorrências, ou 3,9% do total. O número de ocorrências que 
não tiveram seus bairros identificados foi de 132, ou 0,3% do total, um 
indicador menor se comparado aos dos anos de 2005 e 2006, apesar de o 
número de ocorrências em 2007 ser maior.

O Gráfico 10 mostra que dezessete bairros somaram mais de 50% dos 
casos de roubo a transeunte no município do Rio de Janeiro no ano de 
2008. Dos 41.984 casos, o Centro envolveu 3.755 ocorrências, correspon-
dendo a 8,9% das incidências de toda a capital, seguido por Bangu, com 
1.911 ocorrências, ou 4,6% do total. Em terceiro lugar ficou Campo Gran-
de, com 1.634 ocorrências, ou 3,9% do total. O número de ocorrências que 
não tiveram seus bairros identificados foi de 132, ou 0,3% do total, um 
indicador menor se comparado aos dos anos de 2005 e 2006, e exatamente 
igual se comparado ao do ano de 2007. Contudo, em 2008 o número abso-
luto de ocorrências foi maior do que em 2007.

O Gráfico 11 mostra que dezesseis bairros somaram mais de 50% dos 
casos de roubo a transeunte no município do Rio de Janeiro no ano de 
2009. Dos 42.209 casos, o Centro teve 4.378 ocorrências, correspondendo 
a 10,4% das incidências de toda a capital; em segundo lugar ficou o bairro 
de Bangu, com 2.440 ocorrências, ou 5,8% do total, e em terceiro, Campo 
Grande, com 1.638 ocorrências, ou 3,9% do total. O número de ocorrên-
cias que não tiveram seus bairros identificados foi de 255, ou 0,6% do total, 
um indicador menor se comparado aos dos anos de 2005 e 2006, porém 
maior se comparado aos dos anos de 2007 e 2008.

Em todos os gráficos analisados observou-se que o Centro alcançou o 
primeiro lugar, correspondendo a cerca de 10% das ocorrências no muni-
cípio do Rio de Janeiro. Apesar de não ter uma grande população habi-
tante, a população flutuante acaba por inchar o bairro e torná-lo um local 
com fluxo de pessoas intenso. Os bairros seguintes com maior número de 
ocorrências se revezaram entre Campo Grande, Bangu, Tijuca e Madurei-
ra, estes com alto grau de população residente. Nos bairros identificados 
como “outros” considerou-se a soma de todos que tiveram pelo menos uma 
ocorrência durante o ano analisado, mas que mesmo assim não alcançaram 
50% das ocorrências totais anuais.
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Sequência de Gráficos de Pareto sobre as incidências de roubo a transeunte
na capital do estado do Rio de Janeiro segundo bairros no período compreendido entre 2005 e 2009 

– Valores absolutos e percentuais acumulados

Gráfico 7: Ano de 2005
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Gráfico 8: Ano de 2006
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Gráfico 9: Ano de 2007
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Gráfico 10: Ano de 2008
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Gráfico 11: Ano de 2009
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Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Cruzando variáveis temporais com perfil de lesados

Como se viu nos microdados, a população branca e a população economi-
camente ativa (PEA) tiveram um maior percentual de vitimização no muni-
cípio do Rio de Janeiro. Contudo, realizando-se análises estatísticas com téc-
nicas de clusters5 descobriu-se que brancos mais jovens têm um maior percen-
tual de vitimização na região da zona sul da cidade do Rio de Janeiro do que 
na zona oeste. Para essas análises de clusters utilizou-se o seguinte conjunto 
de variáveis: número de lesados6, grupo etário, sexo, cor, faixa de hora, dias da 
semana, região e circunscrição. Com base nesses clusters foram identificados 
grupos que comprovaram a hipótese mencionada. Nessas análises foram des-
prezadas todas as informações não identificadas.

A Tabela 6 mostra os brancos lesados por roubo a transeunte nas regiões 
da capital do estado do Rio de Janeiro dentro de cada faixa etária no período 
compreendido entre 2005 e 2009, em valores percentuais. Do total de lesados 
na capital na faixa etária de 0 a 14 anos, a zona norte teve um percentual em 
torno de 48%, a zona sul, cerca de 30%, a zona oeste, em torno de 17%, e a 
região central, próximo a 5%. Já na faixa etária de 15 a 34 anos, a zona norte 
teve um percentual em torno de 54%, a zona oeste, próximo a 20%, a zona 
sul, cerca de 13%, e a região central, em torno de 12%. Do total de lesados na 
capital na faixa etária de 35 anos ou mais, as zonas norte, oeste, sul e central 
apresentaram, respectivamente, percentuais em torno de 58%, 19%, 12% e 
11%. Pode-se perceber que na zona sul, com relação às pessoas na faixa etária 
de 0 a 14 anos, houve um percentual maior de brancos vitimados do que na 
zona oeste, diferentemente das outras faixas etárias, cujo percentual na zona 
oeste foi maior.

5
Em estatística multivariada, cluster é 
um resultado de classificação pelo qual se 
busca definir um grupamento de “seme-
lhantes” que podem ser causados por dife-
rentes fatores.

6
Como se observou anteriormente, um 
registro pode conter mais de uma pessoa 
vitimada.
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A Tabela 7 mostra os não-brancos lesados por roubo a transeunte nas 
regiões da capital do estado do Rio de Janeiro dentro de cada faixa etá-
ria no período compreendido entre 2005 e 2009, em valores percentuais. 
Do total de lesados na capital na faixa etária de 0 a 14 anos, a zona norte 
apresentou um percentual em torno de 57%, a zona oeste, cerca de 28%, 
a zona sul, próximo a 10% e a região central, em torno de 5%. Do total 
de lesados na capital na faixa etária de 15 a 34 anos, a zona norte teve um 
percentual em torno de 56%, a zona oeste, de 27%, a zona sul, de 6% e a 
região central, de 12%. Do total de lesados na capital na faixa etária de 35 
anos ou mais, as zonas norte, oeste, sul e central apresentaram, respecti-
vamente, percentuais em torno de 57%, 27%, 5% e 11%. Percebe-se que, 
diferentemente dos brancos, os não-brancos são mais vitimados na zona 
oeste do que na zona sul em todas as faixas etárias.

Constatado que a região da zona sul contém um percentual de brancos 
vitimados maior na faixa etária de 0 a 14 anos, resolveu-se desagregar essas 
regiões por circunscrição de delegacia e realizar a mesma análise elaborando 
indicadores para comprovar a tendência. A Tabela 8 mostra os brancos le-
sados por roubo a transeunte nas circunscrições da capital do estado do Rio 
de Janeiro dentro de cada faixa etária no período compreendido entre 2005 
e 2009, em valores percentuais. Do total de lesados na capital na faixa etária 
de 0 a 14 anos, a circunscrição da 14ª DP (Leblon) apresentou um percen-
tual em torno de 8,4%, a circunscrição da 10ª DP (Botafogo), em torno de 
7,7%, as circunscrições da 9ª DP (Catete) e da 23ª DP (Méier), em torno de 
7,5% cada uma, a circunscrição da 20ª DP (Grajaú), em torno de 5,1%, e a 
circunscrição da 19ª DP (Tijuca), em torno de 5%. Essas seis circunscrições 
totalizaram um percentual de 41,2% de todos os brancos na faixa etária de 0 
a 14 anos na cidade do Rio de Janeiro. Do total de lesados na capital na faixa 
etária de 15 a 34 anos, a circunscrição da 5ª DP (Mem de Sá) teve um per-
centual de 5,1%, e a circunscrição da 34ª DP (Bangu), em torno de 5%. Do 
total de lesados na capital na faixa etária de 35 anos ou mais, a circunscrição 
da 23ª DP (Méier) apresentou um percentual de 5%.

A Tabela 9 mostra os não-brancos lesados por roubo a transeunte nas 
circunscrições da capital do estado do Rio de Janeiro dentro de cada faixa 
etária no período compreendido entre 2005 e 2009 em valores percentuais. 
Do total de lesados na capital na faixa etária de 0 a 14 anos, a circunscri-
ção da 36ª DP (Santa Cruz) apresentou um percentual em torno de 5,8%; 
a circunscrição da 21ª DP (Bonsucesso), cerca de 5,7%; a circunscrição 
da 40ª DP (Honório Gurgel), próximo a 5,3%; a circunscrição da 34ª 
DP (Bangu), em torno de 5,1%; e as circunscrições da 35ª DP (Campo 
Grande) e 17ª DP (São Cristóvão), em torno de 4,9% cada uma. Essas 
seis circunscrições totalizaram um percentual de 31,8% de todos os não-
brancos na faixa etária de 0 a 14 anos na cidade do Rio de Janeiro. Do total 
de lesados na capital na faixa etária de 15 a 34 anos e do total de lesados 
na capital na faixa etária de 35 anos ou mais, as circunscrições da 34ª DP 
(Bangu) e da 35ª DP (Campo Grande) apresentaram, respectivamente, 
um percentual de 7,1% e 6%.

Do mesmo modo que foram analisadas as ocorrências segundo cor, faixa 
etária e ano, também se procurou alguma tendência nas outras variáveis como 
faixa de hora, sexo e dias da semana. Contudo, não se encontrou nenhuma 
ocorrência relevante, que chamasse a atenção para poder ser trabalhada.
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Estas análises foram realizadas com base nos dados absolutos, já que, 
ao se tentar trabalhar com taxas por habitante, encontra-se muita dif i-
culdade, pois a taxa de população f lutuante complica essas análises, e os 
dados disponíveis eram somente sobre população residente. Deste modo, 
devido à população f lutuante, optou-se por trabalhar somente com os 
dados, visto que este caso inf luenciaria nos resultados e nas críticas de 
maneira negativa.

Tabela 6: Brancos lesados de roubo a transeunte nas regiões da capital do estado do Rio de Janeiro dentro de cada 
faixa etária no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores percentuais
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Norte 52,0 56,2 58,6 43,3 55,4 58,3 50,0 55,2 58,2 46,2 53,9 59,6 47,5 50,1 54,3

Oeste 18,9 18,8 17,5 16,5 20,2 18,2 15,9 20,0 18,8 16,9 21,0 18,8 17,2 22,0 21,8

Sul 26,0 13,0 12,4 34,8 13,4 12,7 28,0 12,1 11,4 33,8 13,3 11,6 27,8 13,0 12,5

Centro 3,1 11,9 11,6 5,5 11,0 10,8 6,0 12,7 11,6 3,1 11,8 10,0 7,6 14,9 11,4

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor

Tabela 7: Não-brancos lesados de roubo a transeunte nas regiões da capital do estado do Rio de Janeiro dentro de 
cada faixa etária no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores percentuais

Região
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Norte 70,4 57,9 56,1 50,0 56,5 58,2 48,3 56,1 57,6 58,0 55,3 57,6 58,1 53,1 54,9

Oeste 29,6 24,4 25,6 27,3 26,1 25,4 30,0 27,5 28,2 27,2 28,0 26,8 24,3 29,1 29,4

Sul 0,0 5,3 5,2 20,5 6,2 5,5 15,0 5,3 4,2 9,9 5,7 4,9 4,1 5,2 4,6

Centro 0,0 12,4 13,1 2,3 11,2 10,9 6,7 11,2 10,1 4,9 11,1 10,7 13,5 12,6 11,0

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Tabela 8: Brancos lesados de roubo a transeunte nas circunscrições da capital do estado do Rio de Janeiro dentro 
de cada faixa etária no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores percentuais

Circunscrição
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001a. Praça Mauá 0,0 2,0 1,9 1,2 2,0 1,5 0,5 3,0 2,3 0,4 2,5 1,6 0,5 4,0 2,4

004a. Praça da República 0,0 3,2 2,7 0,6 2,3 2,2 0,5 2,2 1,8 0,0 1,9 1,6 0,5 2,6 2,3

005a. Mem de Sá 0,8 3,9 3,6 1,8 4,2 3,7 3,8 5,2 4,6 1,8 4,8 3,8 3,5 5,5 4,0

006a. Cidade Nova 1,6 2,5 2,8 1,2 2,0 2,6 1,1 1,6 2,0 0,4 2,0 2,1 3,0 2,3 2,3

007a. Santa Teresa 0,8 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8 0,0 0,7 0,9 0,4 0,6 0,8 0,0 0,5 0,6

009a. Catete 4,7 3,0 2,6 8,5 3,2 2,6 9,3 2,7 3,1 9,3 2,8 2,5 4,0 2,7 2,6

010a. Botafogo 7,1 2,9 2,6 9,1 3,0 2,5 3,8 2,6 2,1 12,9 3,1 2,0 6,1 3,4 2,8

012a. Copacabana 3,1 1,7 1,9 3,7 1,9 2,2 0,5 1,7 1,7 0,9 1,9 1,8 2,5 2,1 2,2

013a. Ipanema 1,6 1,5 1,6 0,6 1,6 1,6 2,2 1,6 1,5 0,9 1,9 1,8 3,0 1,6 1,5

014a. Leblon 7,1 2,8 2,7 9,1 2,9 3,1 9,3 2,7 2,3 8,0 2,8 2,6 8,1 2,4 2,6

015a. Gávea 2,4 1,1 1,1 3,7 0,8 0,7 2,7 0,8 0,7 1,8 0,8 0,9 4,0 0,7 0,8

016a. Barra da Tijuca 3,1 2,8 2,4 4,3 4,5 2,8 4,4 3,8 2,4 1,8 3,3 2,5 2,0 2,9 3,0

017a. São Cristóvão 2,4 2,1 2,3 3,7 2,7 2,4 0,5 2,2 2,5 1,3 2,6 2,6 2,5 2,4 2,7

018a. Praça da Bandeira 5,5 3,8 4,1 5,5 3,4 3,1 3,3 3,1 2,4 3,6 3,0 3,1 2,0 3,4 3,2

019a. Tijuca 9,4 2,8 3,8 4,3 3,7 4,4 6,6 3,7 5,2 5,8 2,7 3,7 2,0 2,4 3,0

020a. Grajaú 5,5 3,3 4,0 0,6 3,5 4,1 6,6 3,9 5,1 4,9 3,3 4,4 4,5 2,7 3,6

021a. Bonsucesso 2,4 3,4 3,4 1,2 3,3 3,6 2,2 4,4 4,5 1,8 3,8 4,9 1,5 3,6 4,1

022a. Penha 3,1 3,4 3,4 0,6 3,8 4,2 1,1 4,0 4,2 1,3 4,0 4,7 3,5 3,0 3,5

023a. Méier 9,4 6,8 7,6 5,5 4,9 5,3 6,6 4,3 4,9 8,9 5,5 5,8 7,1 4,0 3,6

024a. Piedade 0,8 3,8 4,1 4,9 2,6 3,0 0,5 2,1 2,1 0,9 2,2 2,2 0,5 2,3 2,4

025a. Engenho Novo 0,0 2,5 2,9 3,7 2,0 2,4 3,8 2,3 2,7 1,8 2,9 4,1 3,5 2,1 2,7

026a. Todos os Santos 0,0 0,3 0,3 3,7 3,1 3,8 2,2 2,3 2,5 3,1 2,7 3,1 3,5 1,9 2,0

027a. Vicente de Carvalho 0,8 3,4 3,0 1,8 3,1 3,4 1,6 3,8 3,7 0,9 3,4 3,4 2,5 3,2 3,2

028a. Campinho 0,8 2,7 2,3 1,8 2,7 2,3 1,6 2,1 2,5 0,9 2,3 2,0 1,0 2,3 2,5

029a. Madureira 3,9 4,3 3,3 1,8 3,3 3,2 1,1 3,1 2,5 1,8 2,7 2,5 3,5 2,8 2,8

030a. Marechal Hermes 0,0 2,7 2,8 0,6 2,2 1,8 2,7 2,0 1,8 0,9 2,1 2,0 1,0 2,4 2,5

031a. Ricardo Albuquerque 0,8 0,7 0,4 0,0 0,9 0,9 0,5 1,0 1,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,2 0,3

032a. Taquara 1,6 1,9 2,0 0,0 1,8 1,6 0,5 2,0 1,9 2,7 2,3 2,5 2,5 2,7 3,0

033a. Realengo 4,7 2,0 1,9 0,6 2,2 1,9 1,1 2,3 2,4 1,8 2,5 2,5 2,0 2,9 2,8

034a. Bangu 1,6 3,6 3,0 3,7 3,6 3,6 2,2 4,4 4,0 3,1 5,0 3,9 3,5 5,9 5,3

035a. Campo Grande 2,4 3,7 3,4 3,0 3,6 3,6 3,3 3,4 3,5 2,2 3,5 3,2 4,5 3,6 3,4

036a. Santa Cruz 0,8 1,3 1,6 1,2 1,1 1,4 1,1 1,0 1,2 2,2 0,9 1,1 0,0 1,1 1,5

037a. Ilha do Governador 3,1 2,5 3,1 1,2 2,1 2,6 2,2 1,8 1,7 2,2 1,7 1,6 0,0 1,3 1,2

038a. Brás de Pina 0,8 1,8 1,9 0,6 2,4 2,2 1,1 3,2 2,7 1,3 2,4 2,6 1,5 2,5 2,3

039a. Pavuna 3,1 2,5 2,1 0,0 2,0 2,4 2,7 2,4 2,5 2,2 2,4 2,2 3,5 3,0 3,6

040a. Honório Gurgel 0,0 1,7 1,5 0,6 1,8 1,8 1,6 2,3 2,5 1,8 2,3 2,4 2,5 2,8 3,4

041a. Tanque 3,9 2,6 2,5 3,7 2,3 2,2 2,7 2,0 2,2 3,1 2,4 2,2 2,5 2,4 2,3

043a. Pedra de Guaratiba 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2

044a. Inhaúma 0,8 2,4 2,7 1,2 2,7 2,2 1,6 2,1 2,2 0,9 1,9 2,3 1,0 2,0 2,0

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Tabela 9: Não-brancos lesados de roubo a transeunte nas circunscrições da capital do estado do Rio de Janeiro 
dentro de cada faixa etária no período compreendido entre 2005 e 2009 – Valores percentuais

Circunscrição
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001a. Praça Mauá 0,0 2,1 1,8 0,0 2,5 1,5 1,7 2,6 1,6 0,0 2,6 1,9 2,7 3,6 2,6

004a. Praça da República 0,0 3,8 3,8 0,0 2,4 3,1 1,7 3,1 2,7 1,2 2,6 3,0 2,7 2,9 3,1

005a. Mem de Sá 0,0 4,6 4,7 0,0 4,2 3,8 3,3 4,1 3,7 1,2 3,4 3,1 5,4 3,9 3,1

006a. Cidade Nova 0,0 1,7 2,5 0,0 1,8 2,2 0,0 1,2 1,8 2,5 2,0 2,3 1,4 1,9 2,0

007a. Santa Teresa 0,0 0,3 0,2 2,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 0,4 1,4 0,2 0,2

009a. Catete 0,0 1,3 1,2 0,0 1,6 2,1 1,7 1,3 1,3 2,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2

010a. Botafogo 0,0 1,3 1,5 0,0 1,6 1,2 5,0 1,2 0,6 3,7 1,1 1,0 1,4 1,3 1,3

012a. Copacabana 0,0 0,9 0,9 6,8 1,1 0,6 1,7 1,0 0,7 0,0 1,1 1,0 1,4 0,9 0,8

013a. Ipanema 0,0 0,5 0,6 4,5 0,5 0,4 1,7 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,7 0,6

014a. Leblon 0,0 0,7 0,6 6,8 1,1 0,9 3,3 0,8 0,5 2,5 1,0 0,7 0,0 0,8 0,5

015a. Gávea 0,0 0,5 0,4 2,3 0,4 0,2 1,7 0,4 0,5 1,2 0,4 0,3 0,0 0,4 0,2

016a. Barra da Tijuca 0,0 1,6 1,2 4,5 2,4 1,5 0,0 1,5 1,3 0,0 1,7 1,1 1,4 1,7 1,6

017a. São Cristóvão 3,7 2,8 2,4 4,5 3,2 2,6 5,0 2,8 2,7 8,6 3,2 3,4 2,7 2,9 2,7

018a. Praça da Bandeira 7,4 2,3 2,7 6,8 2,3 1,9 3,3 1,8 1,9 2,5 2,3 1,8 1,4 2,5 2,0

019a. Tijuca 7,4 1,1 1,5 0,0 1,2 1,7 5,0 1,5 1,4 1,2 1,3 1,8 4,1 1,2 1,1

020a. Grajaú 0,0 1,9 2,4 2,3 1,9 2,5 0,0 2,3 3,0 4,9 2,5 2,3 1,4 2,0 2,3

021a. Bonsucesso 3,7 4,8 4,4 11,4 4,6 4,5 1,7 4,2 4,4 6,2 4,2 5,2 5,4 4,3 5,4

022a. Penha 3,7 4,0 4,3 6,8 4,8 4,6 1,7 5,2 4,9 1,2 4,6 5,2 2,7 4,0 4,7

023a. Méier 7,4 4,2 4,6 2,3 3,3 4,4 1,7 3,4 3,6 1,2 3,0 3,3 5,4 2,9 2,4

024a. Piedade 0,0 3,5 3,8 2,3 2,8 2,3 0,0 2,0 2,1 0,0 2,0 1,8 2,7 2,0 2,1

025a. Engenho Novo 0,0 1,7 2,0 0,0 1,5 1,7 6,7 2,2 2,4 0,0 2,9 2,9 1,4 2,3 2,2

026a. Todos os Santos 0,0 0,2 0,1 4,5 2,1 2,0 5,0 2,0 1,6 1,2 1,8 2,0 1,4 1,6 1,5

027a. Vicente de Carvalho 3,7 3,9 3,6 0,0 2,5 4,3 1,7 3,1 3,4 4,9 3,1 3,6 2,7 2,6 2,9

028a. Campinho 0,0 3,4 2,6 0,0 3,6 3,2 5,0 2,1 2,4 2,5 2,5 2,3 2,7 2,5 2,9

029a. Madureira 0,0 5,9 4,0 2,3 4,0 3,4 3,3 4,0 3,8 7,4 3,8 3,7 5,4 4,5 4,7

030a. Marechal Hermes 3,7 3,8 4,2 2,3 4,1 3,4 0,0 3,1 2,9 3,7 2,9 3,1 4,1 3,6 3,6

031a. Ricardo Albuquerque 0,0 0,7 0,7 2,3 1,3 1,7 6,7 1,8 1,6 2,5 1,3 1,4 0,0 0,3 0,4

032a. Taquara 3,7 2,0 2,5 2,3 2,2 2,6 3,3 2,5 2,6 1,2 2,5 2,6 1,4 2,3 2,3

033a. Realengo 11,1 3,1 3,5 0,0 3,4 3,4 3,3 3,6 4,4 2,5 4,4 4,6 4,1 4,9 4,9

034a. Bangu 0,0 5,6 5,8 4,5 6,0 5,8 6,7 7,7 7,9 4,9 7,4 7,1 9,5 9,0 8,7

035a. Campo Grande 3,7 6,3 7,4 9,1 6,0 5,2 1,7 5,4 5,1 6,2 6,0 5,8 4,1 6,2 6,6

036a. Santa Cruz 11,1 2,4 1,9 4,5 2,5 2,8 3,3 2,4 2,4 7,4 2,2 2,5 2,7 2,3 2,6

037a. Ilha do Governador 7,4 1,9 2,2 0,0 1,9 2,7 0,0 1,7 1,7 3,7 1,5 1,4 2,7 1,2 1,0

038a. Brás de Pina 3,7 2,3 1,4 0,0 2,2 2,8 0,0 3,6 3,4 2,5 3,2 3,3 2,7 3,0 2,8

039a. Pavuna 7,4 4,5 4,3 0,0 3,9 4,1 5,0 4,5 5,0 3,7 4,4 4,7 2,7 4,1 5,0

040a. Honório Gurgel 11,1 2,9 3,3 4,5 2,8 2,9 1,7 3,7 3,8 2,5 3,7 3,7 6,8 3,7 4,2

041a. Tanque 0,0 2,4 2,2 0,0 2,0 2,0 5,0 2,2 2,5 2,5 2,2 1,7 1,4 2,0 1,9

043a. Pedra de Guaratiba 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,4

044a. Inhaúma 0,0 2,9 2,6 0,0 3,8 3,2 1,7 3,0 3,1 0,0 2,1 2,0 0,0 2,2 1,4

Fonte: Microdados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – Dados trabalhados pelo autor
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Considerações Finais

Este artigo foi dedicado à análise dos dados sobre os registros de 
ocorrência da Polícia Civil, onde foi observada a alta incidência do crime 
na capital e no estado do Rio de Janeiro, que cresceu constantemente no 
período analisado. Além dos valores absolutos, viu-se que as taxas anuais 
de grupos por 100 mil habitantes são bastante grandes também. Foi visto 
que, a partir de junho de 2009, os índices mensais começaram a declinar 
a partir da criação de uma política pública, o Sistema de Controle de 
Metas no estado do Rio de Janeiro. Observou-se também que a capital 
comportou mais de 60% de todas as ocorrências de roubo a transeunte do 
estado do Rio de Janeiro (exceto para o ano de 2009).

Os microdados foram analisados no período compreendido entre 
2005 e 2009. As análises acerca do horário, dia da semana e local re-
velaram a natureza desse tipo de crime que se alimenta justamente do 
horário, local e dias em que a população se concentra nas atividades la-
borais cotidianas. Elementos como estes conf iguram o tipo de crime que 
foi selecionado para o estudo. Em relação ao mês do fato, a maior inci-
dência da série analisada ocorreu em março de 2009, com 4.079 casos, e 
a menor, em janeiro de 2005, com 1.599 casos. No que diz respeito aos 
dias da semana, no período entre 2005 e 2007, domingo foi o dia em que 
menos aconteceu o crime. Entre 2008 e 2009, o dia foi sábado. O dia da 
semana em que mais ocorreu o crime entre 2005 e 2006 foi sexta-feira, 
e entre 2007 e 2009, o dia foi segunda-feira. Viu-se também que este 
delito é típico de horário noturno, com pico às 20 horas em todos os anos 
pesquisados. Uma análise mais geral dos microdados nos anos estudados 
revelou que a distribuição temporal desse tipo de evento tem melhorado 
de nível ao longo do tempo.

As análises acerca do perf il de lesados mostraram que os homens 
sofreram mais o crime de roubo a transeunte do que as mulheres. Em 
relação à cor, as pessoas brancas sofreram mais o delito do que todas as 
outras raças. No que diz respeito à faixa etária, o grupo etário de 15 a 34 
anos apresentou a maior incidência, sendo o grupo de maior exposição 
ao risco. Foi possível observar também que, ao contrário do que acontece 
com os microdados nas variáveis de tempo, as informações sobre o perf il 
de lesados tem piorado de nível ao longo do tempo. As análises das va-
riáveis necessárias para a construção de um perf il dos lesados indicam a 
necessidade de continuar melhorando a captação da informação por parte 
das pessoas responsáveis por preencher o registro de ocorrência para que 
se possa melhorar o planejamento, a estratégia de ação e a tomada de 
decisões por parte dos gestores públicos que necessitam desses dados.

As incidências do crime no município do Rio de Janeiro segundo os bair-
ros mostraram, através do Gráfico de Pareto, que mais de 50% dos casos es-
tão alocados normalmente em dezessete bairros (exceto no ano de 2005, em 
que esse percentual aconteceu em dezenove bairros, e para o ano de 2009, 
quando esse percentual ocorreu em dezesseis bairros). O Centro concentrou 
em todos os anos pesquisados o maior número de ocorrências, provavelmen-
te porque esse bairro comporta um grande número de população flutuante 
entre segunda-feira e sexta-feira por causa dos locais de trabalho e estudo e, 
nos finais de semana, devido aos bares e boates de frequência noturna.
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Através do cruzamento das variáveis de tempo com as variáveis do 
perf il de lesados, viu-se também que os brancos lesados na faixa de 0 a 
14 anos tiveram uma vitimização maior na zona sul do município do Rio 
de Janeiro, e que os não-brancos com idade acima dos 15 anos tiveram 
uma vitimização maior nas circunscrições da 34ª DP (Bangu) e 35ª DP 
(Campo Grande).

Percebeu-se ainda que, assim como nos microdados sobre variáveis 
de tempo, e diferentemente dos microdados em relação às variáveis de 
perf il dos lesados, os microdados sobre o bairro em que ocorreu o fato 
têm melhorado de nível ao longo do tempo.
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