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RESUMO 

 

 

O presente estudo foi realizado na favela do Bode, situada na zona sul da cidade do 

Recife. O trabalho de campo foi composto de etnografia e entrevistas extensas. Os 

sujeitos sociais centrais foram rapazes, na faixa etária dos 18 aos 25 anos. O ponto de 

partida foi a inquietação gerada pela constatação de que o grupo enfocado, homens, 

jovens e pobres são, predominantemente, olhados pelo prisma da negatividade. Este fato 

se deve, em grande parte, a junção de alguns fatores, entre eles problemas atrelados à 

condição juvenil, o alto índice de violência urbana atual e a histórica e generalizada 

carência atribuída aos integrantes das camadas de baixa renda. Na intenção de quebrar a 

lógica do não valor, buscou-se, a partir da fala dos comunitários, trajetórias 

consideradas diferenciadas e bem vistas localmente. Este viés possibilitou que o 

conceito consideração fosse pensado como sendo o reconhecimento contextualizado, 

construído ao longo do processo de socialização. As trajetórias dos rapazes pesquisados 

foram demarcadas pelas categorias educação, trabalho, religião, e relações familiares e 

analisadas à luz dos estudos sobre juventude. As narrativas possibilitaram a visualização 

das vias utilizadas para burlar os obstáculos decorrentes do fato de integrarem um grupo 

destituído de valor na lógica macro-social e simultaneamente evidenciaram as 

estratégias utilizadas para reafirmar a identidade local. Para compreender analiticamente 

este duplo movimento de distanciamento e aproximação, foram utilizados os conceitos 

de reconhecimento e desconsideração. O exercício da dádiva também se revelou um 

elemento decisivo na dinâmica interna de pertencimento.  

 

Palavras chaves: juventude, pobreza, masculinidade, reconhecimento e desconsideração 
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ABSTRACT 

 
 

This study was done in the favela of Bode, situated in the Southern district of the city of  

Recife. Fieldwork included ethnography and extensive interviews.  The principal social 

subjects of the research were young men between 18 and 25 years old.  The starting 

point of the research stemmed from the uneasiness generated by the fact that the group 

on which the research focused – poor, young males – has been seen, predominantly,  

through a prism of negativity.  To a great degree, this is part of a conjunction of several 

factors, among which may be included: problems linked to the condition of being 

young; the high rate of present-day urban violence, and the generalized historical 

“need” attributed to members of low-income classes.  Breaking away from the logic of 

the “negation of value”, community members were heard in order to identify young men 

whose trajectories were considered different, and were positively valued locally.  This 

perspective permitted the use of the concept of “consideration” as a kind of 

contextualized recognition, constructed during the socialization process.  The young 

men’s trajectories included the diacritical marks of education, work, religion and family 

relations and were analyzed in light of studies on youth.  The narratives brought out 

clearly the vias used to overcome obstacles they faced because they came from a group  

which, from a macro-social logic, did not have value. Simultaneously these same 

narratives showed strategies used to reaffirm local identity.  Analytically, in order to 

understand this double movement of distancing and approximation, the concepts of 

recognition and “dis”consideration were employed.  The logic of reciprocity contained 

in the gift also was revealed as a decisive element in the internal dynamics of belonging.  

 

Keywords: youth, poor, masculinity, recognition, dis-consideration 
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Se ninguém se voltasse quando nós entrássemos, se 

ninguém respondesse quando falássemos nem se 

importasse com o que fizéssemos; se todos que 

encontrássemos nos “dessem um gelo”, agindo como se não 

existíssemos, logo surgiria em nós uma espécie de raiva e 

desespero impotente, comparados aos quais as torturas 

físicas mais violentas seriam um alívio,pois nos fariam 

sentir que, por pior que fosse nossa situação, não teríamos 

caído num poço tão fundo que nos fizesse indignos  de 

qualquer atenção. (James, 1950, p. 293) 
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Viajando em seu cenário1:  

Reflexões sobre reconhecimento e consideração a partir de trajetórias de 

rapazes de grupos populares 

 

 

Introdução 

 

“Não havendo assunto pequeno, mas pequeno investigador, cada aspecto da 

cultura, cada ângulo da atividade humana, permite percentagem analítica bem 

inferior a seu volume real”  Luís da Câmara Cascudo 

 

Este trabalho versa sobre a construção do reconhecimento entre homens jovens e 

pobres, moradores de uma favela do Recife - mais especificamente jovens que estão 

construindo trajetórias consideradas diferenciadas e exitosas pelos moradores da 

comunidade - nas relações sociais estabelecidas no cotidiano e no microcosmo ao qual 

pertencem. Propõe-se, através da análise de entrevistas e etnografia, destacar a 

permanente negociação do reconhecimento entre aqueles que participam do mesmo 

espaço de origem e por outro lado sobre a percepção do não-reconhecimento na 

macrossociedade, onde são olhados predominantemente pelo prisma da 

desconsideração.  

Existe uma permanente busca pelo reconhecimento, seja nas relações 

construídas nos espaços de origem, seja em contextos que extrapolam os limites da 

comunidade, a partir das relações familiares, profissionais, de estudo, de amizades, do 

lazer. Através de narrativas de jovens e também de conversas informais com moradores 
                                                 
1 Esta frase é um verso da poesia ‘No caminho do trabalho’ da autoria de Kcal Gomes 
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da favela do Bode2 foi possível perceber diferentes discursos dependendo do espaço que 

estava sendo referido. O reconhecimento construído no cotidiano, nas relações que são 

estabelecidas com os pares, na família, nas instituições locais segue uma lógica diversa 

da lógica macro, onde os jovens também estão inseridos, mas são valorados 

diferentemente e é sobre esta duplicidade de percepções que estarei refletindo. No 

entanto, o reconhecimento, como uma questão de pesquisa e também teórica, surgiu 

durante o trabalho de campo, na medida em que as trajetórias dos jovens iam sendo 

incorporadas à minha escuta “acadêmica” e as conversas informais davam sustentação 

aos seus discursos.  

A estruturação do texto seguirá meu caminho de construção, questionamentos e 

definições até chegar ao produto final que é esta tese. Neste sentido, algumas questões 

teóricas, apesar de fundamentais para meu argumento, só serão enfrentadas quando o 

trabalho estiver configurado. Minha proposta é que o leitor siga meus passos e, junto 

comigo, enfrente alguns impasses e em seguida minhas escolhas teóricas para resolvê-

los.  

 

1. As inquietações mobilizadoras 

 

Inicialmente, fui movida por inquietações que nasceram da confluência de 

algumas informações e constatações advindas de variados espaços, entre eles a grande 

mídia, as políticas públicas para juventude, pesquisas de âmbito nacional e a própria 

produção acadêmica. Cada um dos atores citados mobilizou-me diferentemente, mas 

todos, de uma forma ou de outra, conduziam-me para um só foco de preocupação: todos 

contribuíam com a construção da negatividade em torno de um grupo específico, 

                                                 
2 O Bode, favela na qual realizei a pesquisa de campo, fica bairro do Pina, que está situado na zona sul da 
cidade do Recife. O 2º capitulo desta tese versa sobre esta localidade.  
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homens jovens e pobres. E era sobre esta naturalização da negatividade que estava me 

propondo pensar. 

Nos dias de hoje, esta construção ampara-se em uma base de sustentação real e 

nada desprezível, tendo como um de seus principais pilares os dados encontrados em 

inúmeras pesquisas quantitativas, entre elas a realizada pela UNESCO e que resultou 

nos quatro volumes do Mapa da Violência3. Como mostrarei no decorrer do trabalho, os 

números não deixam dúvidas quando o tema é “mortes por causas externas”: quem 

mais morre e, também, quem mais mata, principalmente com armas de fogo, são 

homens, na faixa etária entre 18 e 24 anos e moradores de bairros de baixa renda.  

Diante de dados advindos de uma pesquisa ampla e fidedigna fica relativamente fácil 

cairmos nas armadilhas das explicações imediatas: entre homens jovens, que dispõem 

de pouco capital cultural e econômico, a virilidade acaba por se expressar através de 

demonstrações de coragem e força física que pode desembocar na violência.  

A mídia também veicula, com freqüência, notícias que atrelam a violência a este 

grupo específico4. A violência urbana, que tem atingido níveis assustadores em algumas 

cidades, reforça a construção social que une homens jovens e pobres à periculosidade e 

ao crime. A discussão atual sobre a redução da maioridade penal também se ampara em 

dados estatísticos, mas falta uma efetiva problematização sobre os mesmos.  

Os dados divulgados são impactantes e nos levam a pensar na relação entre as 

categorias em questão - pobreza, masculinidade e juventude - e o uso da violência. Por 

outro lado, minhas experiências anteriores como pesquisadora, sempre trabalhando com 

                                                 
3 O Mapa da Violência IV foi organizado por Waiselfisz (2004) e editado pela UNESCO, Instituto Ayrton 
Senna, Ministério da Justiça. O livro analisa as causas da mortalidade juvenil na década de 1993/2002 no 
Brasil. O objetivo deste estudo é contribuir, encorajar e informar políticas públicas e estratégias 
preventivas direcionadas a reverter a situação alarmante da vulnerabilidade social que afeta os jovens do 
país. 
4 Carles Feixa y Francisco Ferrándiz,(2005) também chamam a atenção para a participação da mídia na 
construção da naturalização da juventude atrelada a violência e eles se baseiam em estudos realizados em 
vários países, o que nos reforça que não estamos falando de algo puramente local. 
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grupos populares e em geral com homens jovens, levavam-me a refletir sobre as 

informações veiculadas e a querer discuti-las de forma mais complexa.  

A conjunção de alguns fatores, no entanto, faz com que a juventude passe a ser 

vista como um problema social e mobilize o poder público, a sociedade civil 

organizada, a academia e as grandes agências financiadoras de pesquisa. Conforme 

encontramos no Projeto Juventude5, o aumento populacional de jovens entre 15 e 24 

anos, o desemprego - especialmente preocupante nesta geração - a violência e o 

crescimento de jovens grávidas, nesta faixa etária, justificavam preocupações e ações 

dirigidas a este segmento social.  

Esta concentração de interesses é legítima e certamente vem trazendo avanços, 

especialmente no que se refere a informações sobre as condições de vida dos jovens 

brasileiros e à percepção de que se trata não só de um grupo protagonista de problemas 

sociais, mas também sujeito de direitos.  

No que diz respeito às políticas públicas para juventude, o século XXI tem sido 

marcado por uma ampla e consistente mobilização. Em medida provisória de 1o de 

fevereiro de 2005, o Presidente da República criou o Conselho e a Secretaria Nacional 

de Juventude, com a responsabilidade de integrar programas e ações do governo Federal 

e ser a referência da população jovem no governo. O Pro-jovem – Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens: educação, qualificação e ação comunitária – também foi criado 

neste mesmo ato.  

As ações e programas implementados significam avanços efetivos, mas deixam 

claro que o público-alvo são os jovens integrantes dos segmentos sócio-econômicos 

menos favorecidos. Este fato vai ao encontro das necessidades concretas da população e 

têm um caráter político e compensatório, mas, muitas vezes, termina por reforçar a idéia 

                                                 
5 Este projeto teve como promotor o Instituto Cidadania e foi publicado em 2004. 
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de carência que permeia este grupo social. Esta é uma das questões que estou 

problematizando. No primeiro capítulo retomo esta discussão e a situo historicamente.  

Os cientistas sociais, por sua vez, não estabelecem, necessariamente, uma 

relação direta entre pobreza, juventude e violência. No entanto, publicações que 

enfocam este grupo, homens jovens e pobres, através do prisma da marginalidade, das 

relações com o tráfico e da mortalidade e morbidade decorrentes da violência, mesmo 

com o propósito de problematizar a questão e desnaturalizá-la, são em número muito 

maior do que trabalhos que estudam este grupo a partir de outras perspectivas. Pensando 

que somos “intérpretes” da sociedade, somos levados a reconhecer a participação 

efetiva da academia para as leituras feitas sobre a “realidade” e seus conseqüentes 

desdobramentos.  

Pesquisadores nacionais e internacionais têm defendido a necessidade de 

desnaturalizar a relação entre juventude e violência, ainda que estejam falando 

exatamente de contextos que visibilizam a violência através deste segmento social 

(Feixa& Ferrándiz 2005; Benjamin, 1999; Schmidt y Schöder, 2001). Nestes casos, 

busca-se um processo de historização  que localize os recursos violentos no conjunto da 

sociedade. (Feixa & Ferrándiz, 2005) Para os autores, é uma questão política e cultural: 

 

 “Em definitiva, desnaturalizar la violência juvenil supone 

(re)politizar (resituar em las luchas por el poder) la violência ejercida 

y padecida por los jóvenes y (a)culturar (resituar em las luchas por el 

significado) los códigos compartidos que la inspiran.”  (Feixa & 

Ferrándiz, 2005: 211) 

 

Um número significativo destes estudos se ampara nas teorias de masculinidade 

que ganharam fôlego nos últimos 10 anos. Mesmo fugindo da naturalização e da 
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biologização das diferenças de gênero, é comum os mesmos enveredarem para certa 

universalização, na medida em que elementos como virilidade e força física são sempre 

evocados como grade explicativa do “natural” envolvimento do homem nesta seara. 

Principalmente, em espaços marcados pelas desigualdades econômicas, onde se acentua 

as oposições entre masculinidade hegemônica e subalterna. 

No que diz respeito ao Brasil, principalmente nos estudos que tratam da 

realidade do Rio de Janeiro onde o poder do tráfico é bastante evidente, é recorrente 

escutarmos que os jovens entram para o narcotráfico porque ali eles adquirem 

reconhecimento através do dinheiro e do poder6. Esta afirmação é amparada por 

declarações feitas pelos próprios jovens, que se vêem seduzidos por uma via de escape 

viável e rápida, apesar de frágil.  

Mesmo reconhecendo a dificuldade em pensar sobre trajetórias de homens 

jovens e pobres sem me remeter à violência, queria focar meu estudo em histórias de 

jovens que não fazem parte do “mundo” da contravenção, mais especificamente jovens 

que estão construindo trajetórias diferenciadas e bem vistas na comunidade. Acreditava 

ser esta uma estratégia feliz, considerando minha intenção de problematizar certa 

naturalização sobre o grupo em questão. Interessava-me conhecer as estratégias criadas 

para alcançar seus objetivos e o peso, positivo ou negativo que eles atribuíam ao local 

de moradia, considerando que vivem nos mesmos espaços e dispõem do mesmo aparato 

governamental de estruturação para suas vidas que os demais. Também me interessava 

saber como eles “explicavam” suas próprias escolhas e como se percebiam em relação 

aos rapazes envolvidos com “escolhas condenadas” socialmente, seja o tráfico, seja a 

prática de furtos e assaltos. Ainda não optara pelo reconhecimento como categoria 

analítica, apesar de já incluí-lo, sem ter clareza disso, na minha metodologia. No 

                                                 
6 Vários autores já se remeteram a esta questão em seus trabalhos. A título de ilustração podemos citar os 
inúmeros textos de Alba Zaluar e também o trabalho de Pedro Paulo de Oliveira (2007) apresentado na 
XIII SBS, em Recife. 
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entanto, não queria construir uma lógica explicativa sobre a dicotomia “espertos e 

otários”. No livro “A máquina e a revolta” Alba Zaluar (2000), através das falas de seus 

interlocutores, mostra como a identidade do bandido e do trabalhador se constroem a 

partir de diferentes prismas. Quando o ‘outro’ é aquele que está fora da favela, inclusive 

os policiais, existem aproximações e até colaboração entre os bandidos e os 

trabalhadores, mas eles estão em campos opostos quando a questão é o trabalho. Neste 

sentido, para o bandido, o trabalhador é o otário, que “trabalha cada vez mais para 

ganhar cada vez menos” (Zaluar, 2000: 145). Minha intenção era enfocar um grupo não 

visibilizado, sem partir desta dicotomia.  

No senso comum, as dicotomias possibilitam diferenciações entre pessoas ou 

grupos e favorecem classificações e hierarquizações necessárias na construção das 

identidades. Mas a observação do cotidiano mostra que as classificações são tênues e 

mutáveis de acordo com o momento, o local e o interlocutor em questão. Esta relação 

dinâmica e relativa será retomada no capítulo sobre o “Bode”. 

No meu modo de ver, todos os discursos arrolados anteriormente estão, direta ou 

indiretamente, consciente ou inconscientemente, falando de hierarquias de valor e este 

ponto me parecia fundamental para compreensão da realidade.  

Não podemos desprezar o que nos ensina Elias e Scotson (2000): 

 “Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é uma das 

armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, como 

meio de manter sua superioridade social. Nessa situação, o estigma 

social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma 

penetrar na auto-imagem deste ultimo e, com isso, enfraquecê-lo e 

desarmá-lo.” (Elias & Scotson, 2000:24)  

Na mesma obra, os autores falam do “medo da poluição” (2000:26): no caso, o 

contato com os ‘outsiders’ poderia colocar os ‘estabelecidos’ sob suspeita.  

Velho (2004) fala do movimento contrário quando coloca: 
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 “o sucesso individualizado do que sai não precisa ser visto como 

complementar aos que ficam nem percebido como reforço da posição 

dos grupos de parentes e família. Assim é que as acusações de 

ingrato, avarento, egoísta são constantemente acionadas em situações 

como essa, em que se definem atores com diferentes experiências e 

percepções da realidade.” (Velho, 2004: 48)  

Enfim, estamos falando da construção de olhares diferenciados, dependendo do 

local que o observador olha.  

Teoricamente esta questão também vem sendo discutida, muitas vezes abordada 

a partir dos estudos de gênero. Refiro-me às reflexões sobre a construção da diferença. 

Para Moore (1994), a subjetividade é marcada por estruturas de diferença fundadas no 

gênero, na classe, na raça e assim por diante. Estas formas de diferenças estão 

imbricadas e não podem ser cabalmente separadas entre si.  

Moore (2000) fala sobre gênero, mas suas palavras podem ser ressignificadas 

para as demais categorias: 

“Discurso sobre gênero e categorias de gênero não são poderosos 

porque oferecem descrições acuradas de práticas e experiências 

sociais, mas porque, entre outras coisas, produzem homens e 

mulheres marcados por gênero, como pessoas que são definidas pela 

diferença. Essas formas de diferença são o resultado da operação da 

significação e do discurso e quando postas em jogo fazem surgir os 

efeitos discursivos que produzem a própria diferença de gênero, assim 

como categorização de gênero.” (Moore, 2000: 17) 

 

Uma questão fundamental é que estes discursos falam das representações 

dominantes. Quando cito a mídia, o Estado, a academia e as agências financiadoras, 

estou, na realidade, falando de discursos hegemônicos – mesmo que muitas vezes 

contraditórios – que contribuem para a construção das identidades “subalternas”.  
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Escolhi - e criei - um objeto que agrega algumas categorias: classe, gênero e 

geração (raça e religião agregaram-se ao longo do trabalho). É a imbricação das mesmas 

que atribuem negatividade à identidade destes jovens. Cada vez mais os estudos atrelam 

categorias, pois cada vez mais estamos pensando no plural como juventudes e 

masculinidades.  

O tema juventude é um bom exemplo para refletirmos sobre o poder de 

determinados discursos. Cláudia Fonseca (1999), em seu texto “Direito dos mais e 

menos humanos”, fala sobre a complexidade da escolha do que, em determinado 

contexto histórico e social, é eleito como “problema social”. A autora denomina “frente 

discursiva” o fruto da negociação entre diversos grupos de interesse trabalhando em 

torno de um mesmo tema e chama atenção para a possibilidade de a mesma agir como 

uma “faca de dois gumes” (Fonseca,1999: 85): contribui para a mobilização de apoio 

político em bases amplas e eficazes, mas pode, se os devidos cuidados não forem 

tomados, reificar imagens negativas e nem sempre correspondentes à realidade. 

Apropriando-me das palavras da autora e dando minha interpretação sobre as 

mesmas, acredito que estamos vivendo atualmente uma “frente discursiva” sobre a 

juventude como problema, sendo que o aspecto problema é muitas vezes personificado 

no homem-jovem-pobre, que incorpora, mesmo que involuntariamente, toda a 

negatividade do grupo social ao qual pertence. Mas não podemos perder de vista de qual 

lugar estamos falando, olhando e ouvindo.  

A academia vem, de longa data, refletindo sobre a relação entre poder e discurso 

para a construção das subjetividades. Por outro lado, teóricos como Bourdieu chamam 

atenção para a importância da práxis e da incorporação do habitus no jogo destas 

relações.   
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Neste sentido parto de algumas premissas. A identidade, enquanto diferença, é 

fruto de construções discursivas. Os discursos são múltiplos, muitas vezes 

contraditórios e resultam de contingências históricas e sociais pautadas nas relações de 

poder. Desta forma, estabelece-se uma lógica hierárquica que norteia as relações 

intersubjetivas. A imbricação de certas categorias desemboca em representações 

negativas, na medida em que se distanciam das identidades dominantes. Nas palavras de 

Moore “os idiomas de gênero e de raça são assim usados muitas vezes para ordenar 

diferenças de poder e/ou prestígio, com o resultado de que o próprio poder é 

representado em muitos contextos como sexualizados e racializado.” (Moore, 2000: 

34). 

Teóricos da masculinidade (Connell, 1987) reforçam esta linha de pensamento 

ao confirmarem que a mistura de gênero e raça em sociedades oprimidas tende a atrelar 

grupos “subalternos” às características negativas e inferiorizadas. Ser homem, jovem, 

pobre e negro os afasta significativamente da representação positiva da masculinidade, 

pois os inclui em um grupo desprovido de poder. 

Por outro lado, as práticas nos permitem refletir sobre a reprodução e também a 

resistência. Neste sentido, a história é bem mais complexa. Moore (2000) busca a 

relação entre discurso e identidades pessoais e para tal faz uso do conceito de 

investimento desenvolvido por Wendy Holloway. Holloway afirma que o que faz o 

indivíduo, apesar dos discursos concorrentes, assumir uma posição de sujeito é seu grau 

de investimento que seria algo entre um compromisso emocional e um interesse: “Tal 

interesse ou compromisso reside no poder relativo, concebido em termos de satisfação, 

retribuição ou vantagem que uma posição particular de sujeito promete, mas não 

necessariamente realiza.” (Holloway, 1984 apud Moore, 2000: 36). A posição 
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escolhida não é algo apenas do campo da subjetividade, pois a posição é sempre relativa 

ao outro, o que nos remete à intersubjetividade.  

“(...) É importante reconhecer que o investimento é uma questão não 

apenas de satisfação emocional, mas de benefícios materiais sociais e 

econômicos muito reais que são a retribuição do homem respeitável, 

da boa esposa, da mãe poderosa ou da filha bem comportada em 

muitas situações sociais. É por essa razão que modos de subjetividade 

e questões de identidade estão ligados a questões de poder, e aos 

benefícios materiais que podem ser uma conseqüência do exercício 

desse poder.” (Moore, 2000: 37) 

 

Esta discussão nos permite pensar que os jovens com os quais trabalhei são 

constituídos pelos discursos dominantes, mas também por uma gama de discursos 

variados que vão ganhando significação na práxis. O conceito de investimento, referido 

acima, possibilita que atrelemos o vivido e o construído e que façamos uma ponte com a 

teoria do reconhecimento. Investir em uma posição é identificá-la como a mais 

adequada, considerando suas negociações em busca de reconhecimento. Isto se dá não 

apenas, mas também, racionalmente, pois vai depender dos recursos disponíveis e 

também dos discursos valorados positivamente. A busca dos recursos concretos nos 

remete às reflexões sobre redistribuição, na medida em que eles também são 

determinantes das posições de status e consideração. O que podemos afirmar é que 

dentro de um campo de possibilidades, também delimitado pela condição de classe, os 

jovens escolhem os caminhos que contribuem com a construção da autoconfiança e da 

estima social.  

O campo de estudos das masculinidades, por sua vez, tem suscitado intensos 

debates e embates. Forjado na esteira das discussões feministas, ajudou a deslocar da 

biologia para a seara do social as relações de dominação entre os gêneros. Inicialmente 
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predominam os estudos sobre sexualidade e reprodução. Mais recentemente, os temas 

têm se diversificado e a tônica tem se focado na “construção social da masculinidade”. 

(Cechetto, 2004) As relações de gênero são construídas e ao mesmo tempo constroem 

as estruturas de classe, poder e etnicidade que, por sua vez, estruturam as relações 

sociais (Cechetto, 2004). Connel (1995) vê a masculinidade como “configurações de 

práticas”, e esta abordagem possibilita pensarmos dinâmica e contextualizadamente os 

modelos de masculinidade, permitindo uma maior flexibilidade, no sentido de não 

precisarmos ficar presos a modelos. Num mesmo espaço, um modelo pode ser mais 

valorizado do que outro, mas isto pode variar no tempo e também depender da 

combinação com outros elementos estruturais como capital social, cultural e relações 

geracionais. Um elemento bastante presente nas discussões pertinentes no campo da 

masculinidade é a questão do prestígio, amplamente amparado na reprodução do 

sistema de status que por sua vez está atrelado a questões de honra e valor social. 

Pitt-Rivers (1973) define honra como “um nexo entre os ideais da sociedade e a 

reprodução destes ideais no indivíduo através de sua aspiração de os 

personificar”(Pitt-Rivers, 1973: 13/14). Nas sociedades contemporâneas, os moradores 

de bairros de baixa renda vivem uma permanente luta por corresponder ao que Claudia 

Fonseca (2000) chamou de “código de honra”: “um código social de interação, onde o 

prestígio pessoal é negociado como o bem simbólico fundamental de troca”(Fonseca, 

2000:15). Destituídos de poder econômico, a imagem é, muitas vezes, seu bem maior. 

Por outro lado, questões de honra, valor social e respeitabilidade levavam-me a 

refletir sobre reciprocidade e cidadania. Ao mesmo tempo em que todos presenciam 

cotidianamente expressões de desconsideração entre grupos desprovidos de certo 

patamar de capital social, não existe um espaço legal que incorpore estas práticas como 

desrespeito a direitos (Oliveira, 2004). Novamente, inquietava-me a incorporação 
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generalizada do jargão cidadania, tanto em políticas públicas como nos projetos sociais, 

mas a partir de posicionamentos muito diferentes. Queria refletir sobre trajetórias 

individuais e perceber, através das narrativas, como os jovens incorporavam no discurso 

seu espaço social, sua pertença na sociedade. Buscando reconstruir momentos de vida 

valorizados, relações, juntamente com a concepção de si, saber o que para eles foi 

significativo para “explicar” o “EU” atual. Nesta discussão, ganha espaço a importância 

do lugar social, que há muito tempo vem sendo objeto de interesse de estudos 

antropológicos. A título de ilustração, cito o trabalho de Magnani (1984) e a pesquisa 

internacional “Jovens na Cidade”7, coordenada pelo FAGES em sua etapa brasileira. 

 Neste sentido, estou falando de construções discursivas sobre a diferença, ao 

mesmo tempo em que dou visibilidade às práticas construídas dentro de determinado 

campo de possibilidades.  

Se a existência de um problema social em nosso país, envolvendo a população 

de homens jovens moradores de favela e comunidades pobres, é um fato que precisa ser 

enfrentado e problematizado, também é fato a existência de um grande contingente de 

jovens que estão construindo trajetórias alternativas. Iluminar estas trajetórias seria 

tornar visível outros pontos de vistas de uma mesma realidade social. Conhecer as 

estratégias, os pontos de fuga, as vias de escape, mostravam-se um percurso 

estimulante. Os jovens buscam poder, reconhecimento, dinheiro e sucesso com o sexo 

oposto8. Mas, a julgar por aqueles discursos que enfatizam a juventude em espaços de 

pobreza como definidos pela carência, pela negatividade, parece que a única via para 

atingir estes objetivos é a violência e a contravenção. Existe uma construção cotidiana 

                                                 
7 A publicação final ainda está no prelo. A referência é: Dalsgaard, A L.; Franch, M. ; Scott, R. P. (in 
press). Dominant Ideas, Uncertain Lives; Hansen, K. T.(red.) Youth and the city in the global South, 
Indiana University Press.  
8 Considerando jovens heterossexuais; abordar esta lógica a partir dos homossexuais certamente traria 
dados que enriqueceriam as análises.  
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de intersubjetividades que atrela reconhecimento e lógicas macrossociais que não são 

consideradas.  

Esta discussão me inquietava e me remetia a outra: a construção social da 

negatividade e da carência dos pobres. Existe uma vasta literatura nacional e 

internacional que evidencia o processo histórico da construção da pobreza enquanto o 

espaço da negatividade e da carência que será retomada no primeiro capítulo.  

As estatísticas sobre mortalidade por causas externas reifica a associação entre 

masculinidade e violência. Parte-se de dados objetivos, mas parciais. A pouca reflexão 

sobre os mesmos investe a lógica construída de naturalidade.  

Mais do que iluminar as estórias dos “certinhos” e contrapô-las às das “almas 

sebosas”, queria buscar outros ângulos de uma mesma realidade. Acreditava que as 

relações eram muito mais complexas do que simplesmente estar dentro ou estar fora, ser 

ou não ser marginal.  As trajetórias dos rapazes norteariam meu percurso acadêmico.  

Até agora falei de vários discursos sobre o grupo focado; mas, durante o trabalho 

de campo, eles, os rapazes, falaram sobre suas próprias percepções sobre o olhar do 

outro e incorpora-se um novo olhar: o olhar dos jovens. A importância do olhar do outro 

na construção de si - como ser social - passou a ser a tônica do trabalho.  

Não há consenso na utilização do conceito trajetória de vida. Em alguns 

trabalhos, a perspectiva é metodológica, significando “o processo de configuração de 

uma experiência social singular” (Kofes, 2001:27), onde, através do relato de vida, 

acredita-se que também está se falando “de relações, de valores, de política e da história 

local”. (Kofes, 2001:23). Neste caso, a trajetória está sendo considerada uma história de 

vida, mas não na perspectiva de que “a vida” constituiria “um todo coerente e orientado, 

com seqüências cronológicas ordenadas, mas sim como uma complexa negociação de 

constituição do si mesmo” (Kofes, 2001:26). Ciente de que a narração é, na verdade, 
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uma seleção que os agentes fazem do que merece ou não merece ser contado, a 

utilização deste recurso tem a intenção de justamente trabalhar com as lembranças e os 

esquecimentos, considerando ambos relevantes na construção das trajetórias em 

questão. 

 

2. Percurso Metodológico:  

 

� Voltando na história: 

 

Meu campo de pesquisa era um espaço há muito conhecido. Foi onde realizei 

minha pesquisa de mestrado e, antes disso, havia trabalhado durante alguns anos, como 

educadora, em um projeto social da comunidade. Sendo assim, durante os últimos dez 

anos tenho tido, de forma intermitente, contato com a população do Bode e 

acompanhado muitas trajetórias, umas mais de perto do que outras.  

No tempo em que fui educadora social, confrontei-me com situações sobre as 

quais pouco podia fazer, mas muito me faziam pensar. Lembro-me de um rapaz, na 

época com 15 anos de idade, que foi encaminhado para conversar comigo. A professora 

o repreendeu na sala de aula, ele respondeu e ela o suspendeu por alguns dias. 

Exatamente neste período, o carro da professora foi riscado e o rapaz foi acusado, sem 

nenhuma prova ou testemunha. No momento que conversou comigo, o jovem estava 

muito revoltado. Dizia que agora ia fazer coisa pior, que ela não podia acusá-lo, que se a 

mãe soubesse, ele iria “levar uma pisa” sem ter feito nada e que se fosse expulso não 

conseguiria vaga em outro colégio. Eu tentava acalmá-lo, mas ele pouco me ouvia. No 

projeto, era um aprendiz tranqüilo e não acredito, ainda hoje, que tenha sido o autor dos 

estragos no carro da professora. A história acabou se resolvendo por si só, mas o que 
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mais me marcou deste episódio foi a indignação que vi nos olhos daquele adolescente. 

Ele se sentiu injustiçado e impotente. Era o lado mais fraco da história.  

Esta e outras estórias faziam-me refletir sobre o encontro de realidades 

diferentes e claramente hierarquizadas. As instituições localizadas dentro dos limites da 

comunidade, como escolas, creches, projetos sociais e posto de saúde, incorporavam 

valores locais, mas eram ao mesmo tempo organizadas a partir de princípios globais. 

Esta realidade fazia com que discursos oficiais fossem ressignificados pelas práticas ao 

mesmo tempo em que as influenciavam e mudavam. 

Educadoras e professoras, com freqüência, responsabilizavam as famílias pelo 

fracasso escolar dos alunos. Na sua visão, a maior parte delas eram “desestruturadas”, 

os pais bêbados ou ausentes e as mães, com freqüência chefes de família, não davam 

conta nem do sustento da família nem da educação dos filhos. Esta avaliação não era 

compartilhada por todas as profissionais. Havia educadoras sensíveis à realidade de seus 

alunos e extremamente comprometidas com o trabalho, mas não representavam a 

maioria. O adjetivo “desestruturada” abarcava contextos variados: extrema carência 

material, famílias com diferentes composições e grande mobilidade de crianças, 

mulheres que trocavam de parceiros com certa freqüência, famílias de conhecidos 

traficantes ou presidiários, “excessivo”9 número de filhos, e qualquer condição que 

fugisse ao que era considerado o padrão de normalidade. De fato poucas escapavam, 

pois atrás de tudo estava a crença na carência generalizada dos pobres10.  

A realidade era (e é) complexa e podemos cair na armadilha de querer 

simplificá-la. Crianças, jovens, famílias, educadores e profissionais de diversas 

instituições compunham uma trama social e davam vida e colorido à realidade em 

                                                 
9 Coloco o excessivo entre aspas para destacar a subjetividade desta afirmação. Muitas vezes o número 
era considerado excessivo devido as parcas condições financeiras da família. Este dado me remete a 
discussões travadas no encontro da ABEP justamente sobre a idéia do que significa muitos filhos.  
10 Questão sobre carência  já bastante tematizada nos estudos sobre as classes populares no país. E que 
voltará a ser tema de discussão neste trabalho. 
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questão. O que eu começava a perceber, mesmo que de forma contaminada, afinal era 

simultaneamente observadora e atriz, era que não existia apenas uma forma de olhar e 

entender o que acontecia. Cada qual, a partir do seu ponto de vista – recheado pelo 

contexto, as histórias familiares e seu lugar específico na trama – via um mundo e o 

compreendia e interpretava de acordo com os instrumentos de que dispunha. Mas um 

ponto em comum existia entre educadores, professores e demais profissionais 

relacionados àquela área e que tentarei transmitir com minhas palavras: o que vem em 

minha mente é contenção! Minha sensação era que a grande preocupação era conter 

aqueles jovens e aquelas crianças. Eles freqüentavam a escola, eles participavam de 

projetos sociais onde aprendiam vários ofícios ou participavam de projetos culturais 

onde aprendiam a dançar, jogar capoeira, ou tinham aulas de informática, mas a 

impressão que pairava é que, por trás de tudo isto, o grande objetivo era ocupá-los e 

tirá-los da rua e da convivência com o que “não presta”. Era comum ouvir a frase ícone 

nesta situação: “mente desocupada, oficina do diabo”. Como se o diabo morasse por ali 

ou, o que é pior, ali fosse o próprio inferno e o esforço era para que eles não 

percebessem11 e não fossem seduzidos pelo canto da sereia. Naquele momento já 

começava a me incomodar o forte atrelamento entre juventude/pobreza/ 

perigo/violência12 .  

Naquela época ainda se falava dos matadores. Eles eram conhecidos da 

população, estavam presentes nas histórias contadas pelos meninos e meninas que 

                                                 
11 Não posso deixar de relacionar o que estou dizendo com as constantes propagandas do “Criança 
Esperança” da TV Globo (2007): crianças e jovens de projetos sociais de todo o Brasil que são 
beneficiados com o dinheiro arrecadado no Programa aparecem realizando as mais diversas atividades e, 
quando falam, em todos os discursos está presente a idéia que “ao invés de estarem na rua, aprendendo o 
que não devem, estão ali, aprendendo alguma coisa”. Por outro lado, em reportagens que focalizam 
crianças e adolescentes de classe média com muitas atividades extra- escolares, o que está em questão é 
instrumentalizá-los  para virem a se tornar, no futuro, profissionais competitivos no mercado. Existem 
ainda aqueles que criticam esta “superocupação” das crianças, defendendo a importância do tempo livre e 
do brincar para a formação de adultos mentalmente sadios. 
12 Esta questão será retomada adiante. Vários autores e cientistas sociais vêm estudando questões que 
atrelam juventude e pobreza e os desdobramentos que esta junção provoca nas representações sociais. 
Entre outros, Sposito (2005), Madeira (2004). 
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freqüentavam o projeto e eram envolvidos em uma aura de heróis. Herói-bandido, em 

alguns momentos, ocupava o papel de mantenedor da ordem no bairro. Recordo um fato 

que me deixou estarrecida na época. Os policiais civis estavam em greve e surpreendi-

me, chegando à comunidade, com homens armados montando guarda na entrada da 

padaria que ficava na rua principal. Quando cheguei ao meu destino, perguntei, 

assustada, o que significava aquilo e me responderam, com naturalidade, que eram os 

matadores que estavam garantindo que a população comprasse seu pão. Era uma 

realidade que em muitos momentos tinha dificuldade de aceitar, mas que tinha sua 

lógica.13 

O mais “famoso” matador era um tal de Carlinhos Capa Preta. Perigoso, era ao 

mesmo tempo temido e respeitado por muitos, pois acabava com as “almas sebosas” do 

bairro. Eu ainda trabalhava no projeto quando ele foi encontrado morto em um beco da 

comunidade. Hoje, pouco falam de matadores. A violência local está relacionada ao 

tráfico e ao confronto com a polícia que ocupou os espaços vulneráveis.  

Após concluir o mestrado, passei a fazer parte da equipe de pesquisadores do 

FAGES14 e participei de algumas pesquisas coordenadas pelo professor Parry Scott. 

Estas pesquisas tinham alguns pontos convergentes: eram com grupos não-dominantes. 

Uma delas, com moradores de um bairro popular do Recife, reassentados da represa de 

Itaparica (sertão) e índios Pankararus. Outra, com a equipe do PSF (Programa de Saúde 

na Família). Também participei, em menor medida, da pesquisa “Jovens na Cidade”, 

projeto internacional cuja etapa no Recife foi coordenada pelo professor Scott 

(FAGES). Estas experiências me ajudaram a refletir, agora com respaldo teórico, sobre 

                                                 
13 Outros trabalhos também mostram o papel ambíguo daqueles que praticam a violência em comunidades 
de baixa renda, às vezes provocando medo, outras, protegendo. Como ilustração, cito o trabalho de Donna 
M. Goldstein (2000) “Por que os homens não envelhecem? Violência, Morte, Conversão Religiosa e a 
Vida Cotidiana nas Favelas do Rio de Janeiro”. 
14 O FAGES é um núcleo de pesquisa coordenado pelo professor Parry Scott e vinculado ao PPGA da 
UFPE. Trabalha com temáticas ligadas a família, gênero e sexualidade. Nos últimos anos também 
incorporou a temática juventude. 
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desigualdades de gênero e relações intergeracionais. Além disso, contrapor discursos 

locais e olhares institucionais só reforçava minhas inquietações.  

Rememorando minha trajetória na comunidade, inicialmente como educadora, 

depois como mestranda e a minha experiência como pesquisadora do FAGES, encontro 

muitos pontos convergentes nas falas de moradores de bairros populares. Pesquiso o 

Bode e, sendo assim, iluminarei suas especificidades, mas, em alguma medida, estarei 

falando de outros espaços que igualmente enfrentam a difícil arte de equilibrar o ônus 

de ser pobre em um país que prima pelas desigualdades sociais e onde a lógica dos 

direitos segue um padrão personalista. 

 

 

� O momento atual: a pesquisa de campo 

 

Minhas experiências anteriores no espaço de pesquisa não impediram, no 

entanto, que meu retorno ao campo fosse acompanhado de certo estranhamento. O 

espaço geográfico era o mesmo, mas as pessoas não, já que meu público-alvo era outro. 

Pela especificidade do grupo que escolhi, eles não estavam “zanzando” pela 

comunidade, vivendo um cotidiano “preguiçoso”, sem grandes responsabilidades. Eram 

jovens ocupados, sempre comprometidos com alguma atividade o que dificultava minha 

aproximação. Mesmo assim, apesar de alguns “bolos” e várias remarcações de 

entrevistas, fui em geral bem recebida e os jovens foram colaborativos.  

Na qualificação do projeto, fui inquirida sobre o que significava para mim 

pesquisar homens, jovens e pobres, não sendo nem jovem, nem pobre, nem homem. 

Desconsiderando que a pergunta me causou certo impacto (principalmente pela questão 

da juventude), achei-a pertinente e reflexiva. Antropologicamente, trabalhar com um 
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universo tão diverso do meu garantiria o distanciamento necessário. Velho (1978) fala 

sobre dois tipos de distância: a distância social e a distância psicológica. Por outro lado, 

compartilhar do mesmo espaço geográfico e estar inserida na mesma lógica que 

hierarquiza e organiza as categorias sociais poderia levar-me, em alguma medida, a uma 

cegueira analítica. Neste sentido, o período que passei em Lisboa, por ocasião do 

doutorado-sandwich, foi de fundamental importância. Em conversas com antropólogos 

portugueses sobre minha pesquisa, ouvi, em algumas ocasiões, questionamentos sobre 

uma possível vitimização ou um compartilhar com idéias que definem a cultura da 

pobreza. Nestes momentos sentia-me nativa. O que posso dizer é que ‘ser daqui’ foi 

decisivo na escolha do meu objeto de pesquisa e minha experiência além-mar permitiu 

que eu tivesse clareza de meu posicionamento político e da minha não-neutralidade.      

 

3. A escolha das trajetórias 

 

A opção de estudar trajetórias diferenciadas e bem vistas confrontou-me com um 

novo impasse: como escolheria estes jovens? A partir de quais critérios escolheria estas 

trajetórias diferenciadas? Afinal, o que queria dizer com “diferenciadas”? Sabia que não 

queria trabalhar com trajetórias de violência, mas a partir do momento que escolhia os 

“outros” corria o risco de criar duas categorias e uma polarização: “os do bem” e “os do 

mal”. Muito pelo contrário, o que desejava era dar visibilidade à uma dinâmica 

relacional que mostrava a comunidade como algo além da negatividade. Mas como 

fazer isto? Eu, sem ter clareza disso, já havia optado pelo olhar do reconhecimento.   

Alguns estudos recentes têm enfocado trajetórias educacionais exitosas entre 

jovens moradores de favela, mais especificamente universitários. A partir das estórias 

de vida, os autores refletem sobre questões de reprodução e transformação possibilitadas 
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pela aquisição de capital educacional.15 Apesar de reconhecer que a educação seria um 

caminho que desembocaria nas trajetórias que buscava, não queria centrar-me nela, a 

priori, pois estaria escolhendo o caminho que os grupos dominantes vêem como o 

caminho a ser seguido. Outros trabalhos optaram por iluminar trajetórias de jovens que, 

através das artes, ultrapassaram barreiras sociais. Novamente pareceu-me um caminho 

interessante, mas direcionado para um grupo muito específico. 

Decidi que seria a comunidade que me diria qual o grupo que deveria trabalhar. 

Queria saber quem eram os jovens que os moradores do Bode consideravam como 

jovens que estavam construindo trajetórias diferenciadas, trajetórias que fugiam do 

estereótipo dos jovens moradores de favela: marginais em potencial. Fiz esta pergunta a 

várias pessoas moradoras da comunidade, homens e mulheres, jovens e de meia-idade e 

também aos representantes de instituições locais e fui, a partir do que ouvia, compondo 

o núcleo da pesquisa. Neste sentido, a construção do grupo constitui, em si, um recurso 

metodológico. Buscava o olhar e a fala local. Interessava-me conhecer o que a 

comunidade valorizava e por que e, num segundo momento, conhecer as trajetórias.  

Seguindo este caminho, rompia com o ranço de atribuir ao pesquisador o 

conhecimento e o poder de eleger o que é significativo. Não buscava uma “maior 

fidedignidade”, mas sim uma construção da realidade que vem de dentro. O mundo 

globalizado não possibilita encontrarmos uma sociedade “pura” nem nos mais distantes 

recônditos da terra, que dirá em uma comunidade situada em plena área urbana do 

Recife. Sendo assim, as falas dos “nativos” são, também, um discurso globalizado, mas 

impregnado pelas cores locais. Cada qual olha o mundo a partir de onde seus pés estão 

pisando, mesmo que esteja conectado à internet.  

Nas palavras de Geertz (1989):  

                                                 
15 Entre outros, podemos citar o trabalho de Jailson de Souza e Silva (2003) e a tese de Gabriela de Souza 
Honorato (2005). 
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 “Se a interpretação antropológica está construindo uma leitura do 

que acontece então divorciá-la do que acontece – do que, nessa 

ocasião ou naquele lugar, pessoas específicas dizem, o que elas 

fazem, o que é feito a elas, a partir de todo o vasto negócio do mundo 

– é divorciá-la das suas aplicações e torná-las vazia.” (Geertz, 1989: 

28). 

Ao falar de jovens, falo de um conceito de juventude. Este conceito é construído 

academicamente, mas é também construído no cotidiano e ganha diferentes contornos 

de acordo com o contexto e o interlocutor. Entre os “mais velhos” falar de jovens é falar 

da juventude “de hoje” em contraposição à “do seu tempo”. Neste sentido, o que se 

sobressai é uma questão geracional: antes existia menos violência. Os moços e moças se 

divertiam, brincavam, mas eram mais ‘calmos’ do que os de hoje. Não havia tanta 

garota ficando grávida, tanta violência e os pais eram mais rígidos. Por outro lado, 

reconhecem que hoje a realidade é mais difícil e que arrumar trabalho, mesmo tendo 

estudo, não está fácil. Os jovens, etariamente falando, trazem em seus discursos um 

conceito de juventude condicional: ser jovem é ter a possibilidade de construir projetos, 

ter perspectiva de futuro. No entanto, as trajetórias irão nos mostrar que não estão 

falando de projetos fechados e nem de um futuro linear.  

Aos poucos, o núcleo do trabalho foi se constituindo. Eu buscava aqueles que 

eram reconhecidos. Meus interlocutores mostravam os critérios locais de 

reconhecimento.  

Os jovens com os quais trabalhei são percebidos pela comunidade como jovens 

que estão construindo trajetórias diferenciadas, considerando-se a realidade local. Na 

minha busca, encontrei muitos discursos e algumas categorias: os jovens lembrados são 

jovens que estão associados “ao bom caminho” e este bom caminho significa, 

basicamente, não estar envolvido com o tráfico ou com atos ilícitos, ser bom filho e/ou 

bom chefe de família, trabalhar, ou estar na universidade ou ainda fazer parte de uma 
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das igrejas locais e destacar-se por sua atuação dentro desta. Também foram lembrados 

jovens ligados a uma carreira artística, mas neste caso foi fundamental a ressalva de que 

apesar de artistas, não estarem no mundo das drogas. Enfim, são jovens que, por 

caminhos variados, mostram que existem “pessoas de bem” entre eles – de acordo com 

os valores que são considerados positivos pela comunidade – e, conseqüentemente, que 

o Bode é um lugar de bem. O ser de bem, neste caso, resulta da combinação de alguns 

fatores, que não são sempre os mesmos. Estar no bom caminho não significa 

necessariamente ter uma trajetória escolar exitosa. Alguns dos rapazes lembrados não 

concluíram o ensino médio. Também não são aqueles que estão inseridos no mercado 

de trabalho, já que alguns estavam apenas estudando no momento da pesquisa. Mas 

todos eles agregavam a alguns destes elementos o fato de serem bons filhos e, 

principalmente, terem um bom conceito na comunidade.  

Os rapazes da amostra foram “chegando” por diferentes caminhos. 

Considerando meu conhecimento anterior da comunidade, era natural que inicialmente 

trilhasse caminhos conhecidos. Algumas pessoas amigas foram novamente minhas 

referências-chave e certamente este fato não deve ser ignorado, mas a pesquisa foi 

pouco a pouco ganhando nuances próprias e adquirindo certa autonomia na definição 

dos rumos que estava tomando. Sendo assim, acredito que, apesar de ser uma amostra 

pequena, ela é bastante reveladora, não apenas pela riqueza de conteúdo de cada 

trajetória explorada, como, também, pela forma como a rede constituiu-se.  

Minha chegada geralmente era acompanhada de uma conversa “atualizadora da 

vida”: como eu estava, como eles estavam. Nesta interlocução introdutória era quase 

inevitável que as falas se encaminhassem para o tema da violência. O fato de eu ter 

trabalhado com adolescentes dez anos atrás contribuía para que as conversas tomassem 

este viés, afinal era natural que estabelecessem um contraponto entre o antes e o agora e 
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me atualizassem de acontecimentos marcantes. A relação era entre o tempo em que eu 

participei da vida dali e o momento atual. Hoje tudo está mais difícil, a violência é 

muito maior. Dentro desta lógica uma frase bastante ilustrativa que escutei algumas 

vezes, em diferentes momentos e com diferentes interlocutores foi: “antes, se eu te 

xingava na rua você podia me esperar na esquina para me dar uma surra, ou me atirar 

uma pedra; hoje, você me dá um tiro.” Impossível negar que a banalização do uso da 

arma de fogo tem sua parcela de responsabilidade sobre os índices de mortes por causas 

externas no estado e no país.  Mas esta discussão não será levada adiante neste trabalho. 

De qualquer forma existia o desejo de que eu percebesse como suas vidas estão difíceis 

e da sensação de abandono que eles vivem com relação ao poder público. O fato de eu 

ser de fora, estar vinculada à universidade e estar pesquisando a comunidade certamente 

também influenciou, inicialmente, o viés dos discursos. Apesar de me conhecerem, eu 

estava ali como representante de uma instituição que tem poder. Falar dos problemas 

locais poderia ser uma abertura para algum tipo de ajuda futura. Sempre procurei deixar 

clara minha “falta de poder”, mesmo que esta afirmação não mudasse, efetivamente, as 

representações a meu respeito. O compromisso que assumi, tanto com a escola local 

como com representantes comunitários, foi de retornar à comunidade, quando o trabalho 

estivesse pronto, para expor minhas conclusões. Este compromisso será respeitado.  

Talvez frustrando a expectativa de muitos, eu, neste momento, costumava fazer 

minha pergunta-padrão: “mas, e os jovens que não seguiram este caminho? Falem-me 

de jovens que estão seguindo trajetórias diferenciadas, que estão construindo seus 

caminhos sem necessariamente passarem pelo tráfico, pela contravenção... Que são 

bem vistos na comunidade...”. A partir desta provocação, meus diferentes interlocutores 

buscavam na memória histórias que se encaixassem ao perfil que eu procurava. Por 

algumas vezes houve certa demora, um tempo talvez necessário para decodificar o 
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significado (significado este atribuído por eles, o que é revelador neste momento) das 

minhas palavras. Mas, dado o pontapé inicial, a fala fluía e as histórias chegavam.   

Maria foi a minha primeira interlocutora. Ela e Hélio conversavam comigo em 

sua casa e falávamos sobre nossas vidas e sobre as pessoas que eu conhecia, mas há 

muito tempo não as via. Quando fiz minha pergunta, ambos ficaram algum tempo em 

silêncio. Maria, sempre cuidadosa, quis entender melhor o que eu estava procurando. 

Sua dúvida também me ajudava a clarear minhas idéias. Estou querendo conversar com 

jovens que são bem vistos pela comunidade. Que estão construindo trajetórias 

positivas, que, como se costuma dizer, estão no bom caminho, seja pelo motivo que for. 

Maria sorri e diz: “você deveria conversar com Milton. Ele adora conversar, fala todo 

difícil, você vai gostar de conversar com ele”.  Hélio concorda e diz que Milton acabou 

de entrar na universidade. Achei que havia sido um bom começo. Continuamos nossa 

conversa e daí para frente ambos falam de vários rapazes que estão “direitinho, 

trabalhando, estudando, que são bons filhos..” e pouco a pouco os critérios foram por si 

só se definindo.  

Outro momento importante para a definição deste grupo foi minha conversa com 

Marta. Marta também é uma amiga antiga, do tempo que fui educadora. Quando falei 

para ela o que estava querendo pesquisar, de pronto ela respondeu: você precisa 

conversar com Diego16. Lembra de Diego? Hoje ele é presbítero da Igreja Assembléia 

de Deus. É importante!!! Surge uma vertente que não estava em meus planos, mas que 

se revelou, ao longo de tempo, determinante na organização social local: a relação dos 

jovens com a Igreja Protestante.  

                                                 
16 Diego foi um dos rapazes que participou de minha pesquisa de campo relativa ao mestrado. Após nosso 
último contato, há mais ou menos 5 anos, ele foi baleado, ficou entre a vida e a morte e este fato trouxe 
mudanças significativas na sua vida, entre elas entrar para a igreja Assembléia de Deus. Sua história será 
retomada ao longo da tese.  
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Na intenção de diversificar meus contatos e colher pontos de vista mais variados 

procurei pessoas ligadas às instituições locais. Conversei em torno de duas horas com 

professoras da escola Novo Pina e também fiz uma visita a O. P., atual diretor do Teatro 

Barreto Júnior e velho conhecido da comunidade. O. atualmente coordena um grupo de 

teatro para crianças do bairro. Há alguns anos atrás participou de um projeto vinculado 

ao Maracatu Porto Rico, que fica no Bode, no qual as crianças aprendiam percussão e 

tinham aulas de cidadania. Estes contatos levaram-me a outros entrevistados. Dimas foi 

um deles. Ele é percussionista, faz parte do maracatu e atualmente ensina percussão 

para crianças do Bode.  

Na escola, entre outros, me falaram de Robson, que estudou lá no ensino 

fundamental e hoje está na universidade. Também foi através da escola que conheci 

Wilton. Ele não foi incluído no núcleo dos jovens pesquisados, mas participou de uma 

conversa informal interessantíssima que foi incorporada ao texto. Alguns jovens foram 

referidos pelos próprios rapazes entrevistados. Milton me falou de Fernando, outro 

universitário e de Flávio, integrante da Igreja Batista, empregado com carteira assinada 

e dono de uma videolocadora. Robinho, eu conhecia do tempo em que fui educadora. 

Hélio falou que ele era dono de uma videolocadora e que estava muito bem. Resolvi 

procurá-lo. Homero participou de uma conversa coletiva que aconteceu no terraço da 

casa de Rita, outra colaboradora. Atualmente ele é cabo do exército e tem perspectiva de 

seguir carreira. Também participaram da conversa outros dois rapazes que depois foram 

entrevistados: Milton e Robinho.  

Kcal foi uma escolha minha. Apesar de estar fora da faixa etária delimitada pela 

pesquisa, vi na sua trajetória a oportunidade de repensar ou reforçar questões que já 

estavam se delineando ao longo das demais entrevistas. Ele é músico, toca numa banda 

de rock, mora em uma das áreas mais pobres do Bode e é muito querido por todos. 
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Várias pessoas falaram de sua forma carinhosa de tratar os filhos, de seu jeito tranqüilo 

em todas as horas e de seu amor pela leitura e pela música. 

 Desta forma, o grupo se desenhou a partir de alguns perfis. O grupo dos 

universitários, o grupo dos artistas (no caso, dois músicos) e o grupo dos religiosos e 

dos “trabalhadores”17 que se misturam um pouco. Esta diversidade não estava, a priori, 

determinada, mas de certa forma potencialmente prevista. Não quis me fechar em um 

tipo de trajetória. O mais importante era entender por que aqueles jovens estavam sendo 

indicados e em seguida ver em que suas trajetórias diferiam e como elas eram narradas.  

O que denominei de núcleo da pesquisa ficou da seguinte forma: três jovens que 

estão estudando em universidades públicas (Milton, Fernando e Robson); dois jovens 

que são músicos (Dimas e Kcal); um jovem que tem um cargo de responsabilidade 

dentro da Igreja Assembléia de Deus (Diego) e três jovens ligados ao trabalho, no 

sentido de terem emprego fixo, carteira assinada e alguma possibilidade de ascensão: 

Homero no exército e Robinho e Flávio, zelador e auxiliar de serviços gerais, 

respectivamente. Os dois últimos também são microempresários e, além disso, 

participam da Igreja Batista.   

Realizei entrevistas em profundidade que variaram de duração dependendo da 

disponibilidade e do perfil do entrevistado. As entrevistas mais breves duraram, em 

média, três horas. Com exceção da entrevista com Robinho que quando chegou já 

delimitou seu tempo disponível: tenho sessenta minutos (disse isso olhando para o 

relógio). A entrevista, de fato, durou uma hora e trinta minutos. As mais demoradas 

exigiram três encontros.  

                                                 
17 No caso uso o termo trabalhador por serem rapazes que se destacam neste setor da vida, mas todos os 
outros também podem ser considerados “trabalhadores”.  
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Esta questão do tempo merece uma reflexão.18 Em minha pesquisa de mestrado 

entrevistei jovens entre 13 e 16 anos. Na época, coloquei na dissertação a grande 

disponibilidade de meus entrevistados. Eles sempre tinham tempo livre e a duração da 

conversa era delimitada por mim. A realidade agora foi outra e atribuo esta mudança à 

variação na faixa etária. O grupo com o qual eu trabalhei nesta pesquisa tem entre 18 e 

25 anos. Não os encontrava pela rua, jogando bola ou em grupinho de amigos jogando 

conversa fora. As entrevistas foram marcadas ou por telefone ou com a ajuda de um 

intermediário e os horários disponíveis eram sempre negociados. Em alguns casos, 

precisei remarcar a entrevista três vezes. Verifiquei uma significativa diferença na 

relação com o tempo: tanto na forma de falar sobre o tempo como na forma de 

administrar o tempo.  

A etapa inicial da pesquisa exigiu muitas idas ao campo, muitas conversas e 

naturalmente acabei conhecendo e, às vezes, até entrevistando outros rapazes, 

moradores do Bode, a princípio não envolvidos com atos ilícitos, que muito 

contribuíram com minhas reflexões. Não foram incorporados ao “núcleo” devido à 

idade ou por falta de informações, mas foram incluídos na tese e suas falas utilizadas 

como material de análise. 

Conforme já foi colocado, também conversei longamente com professoras de 

uma das escolas municipais, com o coordenador do Teatro Barreto Junior que fica na 

divisa da comunidade, e com as mães de alguns dos jovens entrevistados, mas estas 

conversas não foram gravadas.  

Finalmente entrevistei três moradores do Bode que nasceram ou vivem ali há 

mais de sessenta anos: duas senhoras e um senhor que já foi presidente da União de 

Moradores. Estas entrevistas tiveram o objetivo de fornecer material para que eu 

                                                 
18 Para conhecer mais sobre o tema “tempo livre” recomendo a dissertação de mestrado “Tardes ao léu: 
um ensaio etnográfico sobre o tempo livre entre jovens de periferia” de Mônica Franch (2000).  



 - 42 - 

pudesse escrever um pouco sobre a história da comunidade a partir do olhar dos 

moradores. Estes dados foram incluídos no capítulo sobre o Bode. Naturalmente muitas 

pessoas falaram da história do bairro, mais remota ou mais recente e alguns fatos 

também foram incorporados ao trabalho. 

Antes de prosseguir no meu percurso metodológico gostaria de retomar as 

delimitações do grupo alvo da pesquisa e reforçar alguns posicionamentos. Optei por 

trabalhar com homens jovens, moradores da favela do Bode, inicialmente mobilizada 

pela construção discursiva negativa sobre este grupo. Minha tese é que eles 

incorporavam toda a negatividade do grupo social que fazem parte, os pobres urbanos. 

No entanto, não estou afirmando que é o grupo que é mais penalizado pelas 

desigualdades sociais. As estatísticas mostram, por exemplo, que mulheres pobres e 

negras são as que recebem, relativamente, os piores salários. Detenho-me na questão da 

negatividade, no sentido do perigo e da discriminação social. A idade delimitada tinha a 

intenção de, por um lado, excluir os menores de idade “protegidos” pelo ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) e por outro encontrar rapazes com projetos profissionais e 

educacionais em andamento. Além disso, é a faixa em que mais ocorrem mortes por 

causas externas. Após a pesquisa em andamento, a UNESCO, em suas atividades no 

Brasil, ampliou a faixa considerada dentro do status de juventude, pessoas até 29 anos.  

Apesar de ter delimitado o grupo a partir do viés “sexo”, a categoria classe 

predominou nas análises. São narrativas de rapazes e sendo assim evidenciam o 

reconhecimento a partir da construção da masculinidade. Este aspecto ganha relevância, 

mas não norteia o caminho analítico. Neste sentido, não considero este um trabalho no 

campo das masculinidades, apesar de poder contribuir com os mesmos, a partir de 

algumas reflexões feitas.  
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4. As primeiras descobertas: 

 

Na minha procura pelos jovens que são reconhecidos na comunidade pelas suas 

trajetórias exitosas e diferenciadas, eu também terminei por entender um pouco mais a 

lógica local. Ser universitário é valorizado, mas não basta; ser trabalhador é importante, 

mas não basta; ser religioso é bom, mas não basta. O valor da pessoa está na sua 

capacidade de realizar coisas boas, coisas de pessoas de bem, mas, e apesar disso, não 

negar seu espaço de moradia. Continuar morando na comunidade e ter um bom 

relacionamento com quem vive ao seu redor é um dos aspectos fundamentais nesta 

construção de uma pessoa bem vista.  

A partir deste momento, comecei a prestar mais atenção no sentido das falas de 

meus interlocutores e, aos poucos, me dava conta que a dicotomia entre o binômio 

consideração/desconsideração era recorrente, nos mais diversos assuntos. Uma das 

minhas interlocutoras, através de sua história, ajudou-me a refletir sobre estas questões. 

Ela tem em torno de 40 anos e é uma pessoa inteligente e muito inteirada sobre a 

política local. Terminou o ensino médio, já trabalhou em banco, já fez diversos cursos, 

inclusive de auxiliar de enfermagem. Por conta das dificuldades financeiras, na época da 

pesquisa de campo, ela estava trabalhando em uma casa de família, atividade muito 

aquém de suas capacidades. Certo dia, Lúcia e eu conversávamos e ela, que não é de se 

queixar, deixou escapar alguns comentários.  Estava querendo deixar o trabalho. 

Quando pergunto por que, ela fala: “estas pessoas parecem que não confia na gente. 

Todo dia eu guardo as moedas e o dinheiro que ela deixa espalhado pela casa no 

mesmo lugar e todo dia ela pergunta onde está. Parece que está testando a gente. Eu 

não gosto disso não!” Algum tempo depois, Lúcia efetivamente deixou o trabalho para 
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ficar desempregada. Perceber que estavam desconfiando dela era uma humilhação que 

ela não admitia passar.  

Estas sutilezas, estes comentários que, dizem muito e não dizem nada, eu ouvi 

com freqüência em conversas com os mais variados moradores, quando o assunto era 

relações de trabalho fora do Bode. Dizem muito, porque vêm carregados de emoção e 

não dizem nada porque atingem mais na sua intenção do que na ação propriamente dita.  

Novamente eu me confrontava com uma fala que expressava o sentimento de 

desconsideração, mas era uma queixa que não tinha onde se ancorar. Cada vez mais era 

levada a pensar como estas situações eram corriqueiras e muitas vezes destituídas de 

importância justamente por não ter um respaldo legal. 

As entrevistas que fiz com os rapazes que compõem o núcleo da pesquisa 

também contribuíram para a definição do caminho teórico da tese. Queria saber como os 

jovens narravam suas trajetórias e quais as estratégias por eles construídas para burlar os 

obstáculos inerentes a sua condição social. Acreditava que assim poderia desconstruir 

algumas lógicas que reificam o lugar da pobreza ou como local de periculosidade ou de 

carência generalizada. Acreditava, ainda, poder problematizar alguns discursos 

utilizados para entender a entrada dos jovens para o crime ou para o tráfico.  

Muitos autores colocam que os jovens que estão na contravenção geralmente 

afirmam que começaram porque queriam poder comprar o tênis da moda, ou a camiseta 

de marca. Os rapazes com os quais conversei geralmente justificavam o fato de terem 

começado a trabalhar muito cedo, com 10, 12 anos, porque queriam comprar coisas que 

os pais não podiam dar, como o tênis e as camisetas. Não estou com isto dizendo que os 

bonzinhos vão trabalhar e os que entram para o crime já estavam marcados pela índole. 

Longe disto. O que quero dizer é que a entrada para o mundo da contravenção vai muito 

além de um desejo de consumo, que é real, mas de importância relativa diante de 
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lógicas muito mais perversas e poderosas, como o poder bélico e econômico daqueles 

que estão à frente de organizações criminosas. Constatar que muitos jovens começam a 

trabalhar precocemente para realizar um sonho de consumo, com freqüência os mesmos 

sonhos que os jovens inseridos no tráfico têm, é uma informação simples, mas 

importante na hora que gestores estão pensando políticas de intervenção dirigidas para 

este segmento. Além disso, nos ajuda a perceber que não existem diferenças tão 

significativas entre uns e outros.  

Desta forma, minha busca era no sentido de conhecer os pontos valorizados e 

vistos como determinantes entre estes jovens que narravam suas próprias histórias. 

Também estava querendo entender como estes rapazes lidavam com a possibilidade de 

ultrapassar os muros da favela concreta e simbolicamente.  

Suas narrativas, no entanto, foram muito além. Eles falaram de suas trajetórias, 

falaram de suas estratégias, mas o amálgama de suas histórias era o reconhecimento, 

que ia dando o rumo a suas caminhadas.  

Outra descoberta preciosa foi o exercício da dádiva que se mostrou evidente e de 

fundamental importância na sua construção de pertencimento local entre os rapazes de 

trajetórias diferenciadas e promissoras. Eles narraram projetos colocados em prática ou 

ainda em fase de elaboração que nos permite dizer que existe uma circulação de ‘bens’ e 

um vínculo moral que merece ser analisado.   

 

 

5. Organização dos capítulos 

 

Considerando a minha trajetória narrada nesta introdução, explicito agora como 

esta tese foi organizada. 
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O primeiro capítulo é dedicado ao resgate da literatura que versa sobre a 

construção social da pobreza. Não será uma extensa revisão da literatura, mas, sim, um 

diálogo com alguns antropólogos e historiadores nacionais que são vistos como 

referência nesta discussão. Neste sentido dialogarei com Alba Zaluar, Cláudia Fonseca, 

Cynthia Sarti, Parry Scott, Rosilene Alvim, Irma Rizzini e Carla Silvana Daniel Sartor. 

Farei, em seguida, a conexão com a literatura que trabalha com homens, jovens e 

pobres, principalmente aqueles que resgatam a demarcação dos espaços, seja simbólica, 

seja concreta e finalizarei com análises atuais sobre alguns programas governamentais 

dirigidos a jovens em situação de risco que, a meu ver, re-atualizam a mesma discussão 

sobre  a reificação do lugar da pobreza. Minha intenção é ilustrar como os discursos 

dominantes constroem uma negatividade que muitas vezes tem a função de reforçar e 

manter as diferenças sociais e simbólicas. Naturalmente, estes não são os únicos 

discursos e nem representam um consenso, mas, inegavelmente, são eficientes em sua 

intenção.  

O segundo capitulo construirá um retrato do Bode – afinal, como disse Gilberto 

Velho em uma fala no ISCTE19, endereço também é identidade – considerando os dados 

demográficos, a construção da identidade a partir da relação com a vizinhança e 

finalmente a história do Bode a partir do relato dos moradores. Apesar de não me propor 

a realizar uma etnografia extensa, a caracterização da comunidade é fundamental, 

considerando meus argumentos. Se o espaço de moradia é um dos fatores de 

estigmatização de jovens pertencentes às camadas de baixa renda, o Bode é, por outro 

lado, parte ativa na construção da identidade destes rapazes, inclusive por pertencerem a 

famílias que vivem ali há pelo menos três gerações. Esta caracterização é também 

relevante na medida em que pensamos nos espaços de inserção destes jovens.  

                                                 
19 O professor Gilberto Velho ministrou uma palestra no ISCTE (Portugal, Lisboa) no dia 15 de 
novembro de 2006.  
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No terceiro capítulo detenho-me nas biografias resumidas, perfil compactado 

dos jovens com os quais estou trabalhando e, em seguida, trago alguns aspectos que se 

destacaram em suas narrativas: as estratégias para ultrapassarem os obstáculos e, neste 

processo, o capital cultural conquistado. A idéia de fazer-se por si mesmo e as 

masculinidades alternativas. Finalizo com uma reflexão sobre o que estou chamando de 

dádiva a partir das narrativas, que reforçam o sentimento de pertencimento e de 

coletividade apesar dos caminhos que extrapolam os limites da favela.  

A participação da família, dos amigos, das instituições na construção do 

reconhecimento nestes espaços, reforça a idéia de duplicidade na construção por um 

lado personalista e por outro tradicional e solidária da identidade em contraposição a 

idéia universal de cidadania.  

O quarto capítulo aborda o reconhecimento como uma categoria analítica. 

Estarei permanentemente trabalhando a fragilidade das construções e das relações destes 

rapazes e o entrelaçamento entre a construção do reconhecimento dentro e a busca do 

reconhecimento fora.  

Reproduzo parte de uma conversa que tive com dois jovens, extremamente rica e 

ilustrativa no que diz respeito a expressões de indignação e desconsideração. Em 

seguida, introduzo o conceito de reconhecimento que vem sendo discutido por teóricos 

das ciências sociais e na seqüência dialogo com Luis Roberto Cardoso de Oliveira e sua 

discussão sobre insulto moral. Concluindo, retomo as trajetórias de meus entrevistados 

para pensá-las a partir dos conceitos apresentados.  

Os nomes utilizados não correspondem à realidade. Eles são fictícios, 

preservando assim a identidade dos participantes. No entanto, estou trabalhando com 

uma comunidade real e também falo de instituições concretas e alguns dos 

representantes destas instituições são identificados, já que existem também como 
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pessoas públicas. O único nome que não foi alterado foi o de Kcal, por tratar-se de um 

nome artístico. 

No anexo, coloco dados do Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal no 

Recife, referentes à área Zeis Pina/Encanta Moça, que inclui as comunidades Encanta 

Moça, Bode, Areinha e Beira Rio. Anexo também dois mapas, um da cidade do Recife 

com destaque para a área Zeis Pina/Encanta Moça e outro especificamente do Bode e 

adjacências.  
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Capítulo I:  

 

Pobreza, juventude e ações governamentais: algumas reflexões 

sobre a realidade brasileira 

 

Vocapulário 

Quando tudo que não presta 

Começa com P 

Pare para pensar 

Para não perecer 

 

Preconceito, prostituição, 

A previdência e a tal da previsão. 

A pretensão não pára de crescer 

E o pobre parado não pára de perder 

 

O poder, o pudor 

E a pabulagem do pastor 

O pânico e o palácio 

Que te faz ser um palhaço.  

(Kcal Gomes) 

 

 

 

1.1 - A construção da diferença: 

 

Nas palavras de Cynthia Sarti (2003), identidades sociais são, por definição, 

identidades em movimento, definidas e redefinidas por contrastes. A existência do 

“nós” e dos “outros” é a garantia para a construção das identidades e das diferenças, 

permanentemente ressignificadas, mas sempre existentes. (Sarti, 2003; Zaluar, 2000; 
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Escorel, 1999) As diferenças são sociais, na medida em que são imbuídas de valor. 

Neste capítulo, tratarei da construção histórica da negatividade daqueles denominados 

pobres urbanos e do seu espaço de moradia, a partir de diferentes olhares e pontos de 

vista. Minha intenção é retomar discursos que, ao longo da história, reforçaram o lugar 

deste grupo social como herdeiro do lado negativo da sociedade e chegar aos dias de 

hoje e às políticas para juventude. Este percurso se justifica na medida em que afirmo 

que o homem jovem pobre, devido à conjunção de alguns fatores já colocados na 

introdução deste trabalho, é visto como a personificação de toda a negatividade de seu 

grupo social. 

 Reconheço a fundamental importância do envolvimento de diversos segmentos 

sociais, inclusive a academia, nas discussões e definições de políticas para juventudes. 

Graças a este esforço coletivo, o Brasil avançou muito e dispõe de aparato institucional 

copiado inclusive por outros países, além de dar visibilidade a manifestações que antes 

não eram consideradas e respeitadas. Apesar disso, muitas ações ainda carregam o ranço 

de visões discriminatórias e atualizam o não-reconhecimento de determinados grupos. A 

redistribuição é um dos focos dos projetos governamentais, mas, mesmo nestes casos, é 

pertinente fazermos algumas reflexões, sob o risco de acentuarmos diferenças apoiadas 

em hierarquias valorativas.  

 

 

1.2 - O LUGAR DA POBREZA  

 

Falar sobre pobres urbanos ou grupos populares é uma proposta problemática 

por definição. A literatura nos mostra os diferentes caminhos tomados para “defini-los” 

e, também, as dificuldades encontradas nesta empreitada. Como bem coloca Alba 



 - 51 - 

Zaluar (2000), os pobres constituem a maior parte da população urbana, podendo apenas 

ser um sinônimo para outra palavra no discurso político nacional: o povo. (Zaluar, 2000: 

34) No entanto, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sócio-cultural, 

as tentativas têm sido muitas. 

Como coloca Escorel (1999),  

“O campo de estudo sobre a pobreza está composto tanto por fatos 

objetivos (taxas de pobreza e de desemprego, estratos de rendimento, 

escolaridade, acesso à infra-estrutura urbana etc.) quanto pelas 

imagens, idéias e representações que a sociedade compartilha sobre 

‘quem são’ e ‘como são’ os pobres.”. (Escorel, 1999: 38) 

 

Dependendo do momento político do país, as representações incorporam 

diferentes vieses, mas reincidentemente pelo prisma da negatividade. Como afirma 

Sarti, “Sempre reforçando a construção do outro e muitas vezes dizendo mais de quem 

fala.” (Sarti, 2003: 35) Minha reflexão também se ampara na perspectiva do “outro”.  

O longo período de escravidão em nosso país e a forma como se deu a abolição 

foram determinantes não apenas para que a população pobre fosse predominantemente 

negra, mas também para a construção das representações sobre um novo contingente 

populacional que surgia não qualificado profissionalmente e associado à vadiagem e às 

doenças. (Escorel, 1999). Mais ou menos na década de 60, a figura que incorpora o 

imaginário sobre os pobres da área rural é Jeca Tatu20, figura indolente e sem ambição. 

Ainda nesta década a figura do malandro, personagem predominantemente carioca, não 

é propriamente o representante dos pobres, mas do morador do morro, do não-

trabalhador, ocioso e esperto.  

Os estudos da década de 70 caracterizaram-se pelo paradigma da produção. O 

pobre passou a ser identificado, nas ciências sociais, como o trabalhador. Inicialmente, a 
                                                 
20 Personagem de Monteiro Lobato, do livro Urupês (1918), mas trazido para as telas de cinema, com 
Mazaroppi, na década de sessenta. 
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perspectiva era condicionada à condição social pensada a partir da divisão de classes. 

Inspirados nas teorias marxistas, o objeto de estudos era o trabalhador pobre e a sua 

exploração como força de trabalho. Esta visão transformava a atividade produtiva no 

elemento definidor do grupo, o que não correspondia à realidade, no sentido de que, sua 

identidade social, ia muito além de seu papel de trabalhador. “Frustrando” as 

expectativas da academia, os pobres passaram a ser vistos como alienados, na medida 

em que não cumpriam seu papel político na engrenagem nacional. Ainda nesta 

perspectiva “produtivista”, os estudos sobre famílias pobres no final da década de 

setenta centravam-se com freqüência nas “estratégias de sobrevivência” buscando 

entender os arranjos para a sobrevivência material. (Sarti, 2003)  

A corrente que defendia a chamada “cultura da pobreza”21 amparava-se na 

lógica de que os pobres não eram assimilados pelo capitalismo e terminavam por 

desenvolver uma cultura própria, alienada política e economicamente e amparada por 

valores tradicionais construídos em função do núcleo familiar. Seus opositores22 

defendem que os pobres são parte constituinte das sociedades capitalistas e, em grande 

medida, resultado dela, mas continua sendo reservado a eles um lugar “subalterno”. O 

paradigma da cultura buscou pensar os pobres a partir de suas práticas cotidianas e suas 

expressões culturais.  

A dualidade acompanha a história de nosso país. A idéia de dois ‘Brasis’, um 

pobre, retrógrado, preso às relações pessoais de dominação e outro, progressista e rico, 

acompanham relatos de viajantes desde o século XIX (Durham, 1973) e servem para 

explicar desigualdades regionais ou de classe.  

Podemos verificar a construção da negatividade da pobreza em diferentes áreas 

do conhecimento e também a partir de diferentes enfoques e personagens.   

                                                 
21 O principal representante desta vertente é Oscar Lewis (1975).  
22 Um dos trabalhos mais conhecidos e citados nesta vertente é o de Janice Perlman (1977), O Mito da 
Marginalidade.  
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A infância e a família estão entre eles. Existe uma rica produção da 

historiografia nacional sobre a infância e a adolescência, principalmente dos grupos 

sociais de baixa renda. Muitos dos trabalhos estão ancorados nos documentos de juristas 

e nos relatos sobre as instituições públicas, em especial as instituições médicas e de 

assistência social. Mas também existe a fala dos jornalistas, dos políticos e da opinião 

pública de modo geral. 

Há registros de que, já em 1836, o chefe de polícia da Corte, Eusébio Coutinho 

Mattoso de Queirós, tinha projetos contra a vadiagem, propondo mobilizar a polícia 

“para caçar os ditos menores e enviá-los aos Arsenais de Marinha e Guerra e à Casa 

de Correção” (Holloway, 1997). Com a lei do ventre livre, os filhos dos escravos 

passaram a ser objeto de preocupação, tanto no que diz respeito a sua proteção, amparo 

e educação, como também nos efeitos nefastos dessa situação. Alguns afirmavam que o 

nascimento de filhos de escravas livres resultaria em uma geração sem pais e sem 

ordem.  

Ao longo da história, certos olhares sobre as famílias pobres permanecem: são 

vistas como desorganizadas, desestruturadas e incapazes de educar adequadamente suas 

crianças.  

As palavras de Irma Rizzini (1997) são esclarecedoras neste sentido: 

 

A culpabilização da família pelo abandono, negligência ou 

delinqüência dos filhos permaneceu na história, sendo reforçada 

muitas vezes pelo corpo técnico das instituições de atendimento ao 

menor e pela própria literatura especializada, que passam a atribuir 

à pobreza a causa da desestruturação familiar em que vivem as 

famílias. Abordava-se a família do menor institucionalizado ou 

abandonado a partir do parâmetro dominante da família nuclear das 

classes média e alta, o que inevitavelmente tornava a família das 
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camadas populares desorganizada ou desestruturada. (Rizzini, 1997: 

50) 

 

 

O livro A Polícia das Famílias, de Donzelot (1986), através da análise de 

instituições como a medicina, a administração pública, a família, o poder judiciário, e as 

profissões assistenciais no cuidado com a infância, também nos ilumina com algumas 

análises sobre a intervenção das mesmas nas famílias de baixa renda. Fica nítida, em sua 

obra, a distinção de estratégias sociais e institucionais de conservação de crianças nos 

diferentes segmentos sociais.  

Nas classes burguesas, a medicina, que nesta época aumenta seu âmbito de ação, 

ganha maior respeitabilidade e se alia à família trazendo duas conseqüências: o saber 

popular é, gradativamente, substituído pelo saber técnico sobre a saúde e a vida, e a 

mulher ganha o lugar de auxiliar do médico nesta tarefa. A mulher-mãe adquire um 

novo estatuto e um novo poder no seu lar: o de mãe e enfermeira, que irá zelar pela 

saúde da família e, principalmente, das crianças. 

São outras as estratégias utilizadas nas classes populares. É a administração 

pública que irá interceder nestas classes, e o faz no sentido de proteger (ou arrumar uma 

solução para) as crianças em abandono. Criam-se instituições com o objetivo de cuidar 

destas crianças, os chamados “hospícios para menores abandonados”. Com o passar do 

tempo, no entanto, surgem muitas críticas contra esta medida, inclusive porque os 

jovens lá criados começam a gerar problemas sociais. 

Passa-se, então, a valorizar a maternagem. Isto desemboca numa vigilância sobre 

a mulher. A mãe passa a ser inclusive subvencionada pelo Estado, sendo o salário-

família o apoio legal desta concepção. 
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A família nuclear torna-se uma aliada das instituições que têm o papel de zelar 

pelo bem-estar público e a mulher-mãe assume um lugar de destaque no bom resultado 

desta tarefa.  

Este resgate histórico mostra que a família nuclear burguesa, que hoje vemos 

como um modelo natural, foi construída ao longo da história, auxiliada e, às vezes, até 

forçada por instituições de saúde, educacionais e jurídicas. Neste processo, a mulher 

torna-se, gradativamente, responsável por tudo o que diz respeito a casa e aos filhos. Ao 

homem, distanciado do espaço doméstico, coube ser a figura de autoridade da família e 

o provedor. Não se está querendo afirmar que só a partir deste momento, ou só na 

sociedade ocidental, o homem é legitimado como o provedor principal do grupo 

familiar. O objetivo é chamar atenção para os olhares dirigidos a este grupo, as 

responsabilidades que lhe são atribuídas e como as personagens envolvidas interagem, 

transformam-se e ganham maior ou menor relevância de acordo com o momento 

histórico e os pesos simbólicos que o contexto em que o grupo está mergulhado atribui. 

Remeto-me a Durkheim (1983) quando este fala sobre o crime. Para ele, não são as 

características do ato que o tornam crime, mas o julgamento feito pela sociedade sobre 

este ato. Não falo propriamente de um crime, mas de algo condenado e sendo assim, 

relativo e profundamente social. Os pobres acabam sendo culpabilizados por sua 

pobreza e punidos por ela.  

Esta construção foi fruto de um processo histórico e correspondeu a uma 

ideologia e às necessidades de um grupo específico. O problema é que os grupos 

considerados subalternos passam a ser analisados, e muitas vezes julgados, a partir de 

uma lógica que não é pertinente à sua organização própria e nem a seus valores. 
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A rua, como espaço de convivência dos menos favorecidos, também é imbuída 

de negatividade e isto desde o século XIX, como podemos observar nas palavras do 

senador Lopes Trovão, ditas no ano de 1896:  

“É nesse meio peçonhento (rua) para o corpo e para a alma, que boa 

parte da nossa infância vive às soltas, em liberdade incondicional, ao 

abandono, imbuindo-se de todos os desrespeitos, saturando-se de 

todos os vícios, aparelhando-se para todos os crimes”  (Lopes Trovão 

apud Moncorvo Filho, 1926: 128).  

 

Nessa fala, evidenciam-se construções que até hoje persistem: a rua é um lugar 

submerso no risco e na criminalidade e sinônimo de abandono. A produção acadêmica 

também foi influenciada por teorias discriminatórias:  

“A idéia da periculosidade da rua e dos que nela viviam foi 

assimilada pelos intelectuais brasileiros, influenciados por autores 

europeus, entre eles, Lombroso.” (Bulcão, 1992: 38). 

 

Lombroso (1835-1909) defendeu ser possível distinguir, por intermédio de 

certas características anatômicas, os criminosos natos e os perigos sociais (Coimbra e 

Nascimento, 2003).  

Nesta mesma linha de raciocínio, aparece o medo da reprodução social, como 

fica evidenciado no texto abaixo:  

“A reforma do serviço policial do Distrito Federal em 1902, 

propondo a criação de colônias correcionais para a reabilitação, pelo 

trabalho e instrução, dos mendigos, vagabundos ou vadios, capoeiras 

e menores viciosos, demonstra preocupação semelhante: os riscos de 

uma reprodução social via a mendicidade e a criminalidade.” (Alvim 

e Valladares, 1988: 5) 
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Sartor (1997) fez um levantamento das teses e dissertações produzidas no campo 

das ciências humanas e sociais nas décadas de 1980 e 1990 sobre a criança pobre no 

Brasil do final do século XIX para conhecer os temas de maior interesse. A autora 

justifica o momento histórico delimitado para a pesquisa por sua importância na 

formação do pensamento social brasileiro e para a construção da identidade nacional. 

Para Rizzini, é o período em que a criança passa a ser uma questão de cunho social e de 

competência administrativa do Estado (Rizzini, 1997). Uma parte significativa dos 

trabalhos dedica-se ao estudo das Instituições de Assistência à Infância. A moralização 

dos costumes, a educação através do ensino de um ofício, a higienização e a vida 

familiar também são temas com grande recorrência.  

O século XX é marcado por um maior controle do Estado. Em 1927, é criado o 

primeiro Código de Menores e seu 1° capítulo já deixa claro o grupo em questão: “o 

menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente23, que tiver menos de 18 anos 

de idade”. É interessante notarmos a desqualificação moral aderida ao status social. 

À medida que o século avança, a institucionalização do menor ganha mais 

relevância e torna-se uma questão de grande preocupação e mobilização social. 

Inicialmente vista como a solução para “crianças em diferentes graus de abandono, 

vadiagem e de perversão” (Vaz, 1905: 59), foi ganhando aos poucos críticas de 

diferentes segmentos sociais. Da segunda metade do século XX em diante, as 

instituições públicas de assistência ao menor passaram a ser alvos de severos 

questionamentos, desencadeando amplo debate, inclusive na academia. Foi um 

momento de grande participação da sociedade civil que resultou na elaboração do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Mas um ponto permanece: falava-se de crianças 

e adolescentes pertencentes aos segmentos economicamente desprivilegiados da 

                                                 
23 O grifo é meu. 



 - 58 - 

sociedade. Vítima ou algoz, o menor sempre esteve associado aos efeitos negativos das 

gritantes desigualdades sociais no nosso país. A palavra ‘menor’ sempre foi usada para 

especificar aqueles que eram menor de idade e pertenciam aos segmentos mais 

empobrecidos da sociedade e, sendo assim, precisavam ser controlados pelo governo.  

Conforme já foi colocado, a “falta” é uma referência para os estudos sobre 

pobres urbanos. Isto foi observado em alguns estudos acadêmicos, nas relações que as 

instituições públicas estabelecem com este grupo e também na mídia e no senso 

comum. Não ser provido de condições econômicas suficientes para o próprio sustento é 

igualmente não ser capaz de educar os próprios filhos e não dispor de recursos 

cognitivos para gerir a própria vida. 

 

1.3 - Endereço também é identidade 

No Brasil, também o espaço de moradia dos pobres sempre foi olhado com certa 

desconfiança. A literatura mostra que, desde seu início, a favela foi considerada local da 

pobreza, mas também refúgio de criminosos.  

Alba Zaluar (1998), no livro organizado por ela e Marcos Alvito, Um Século de 

Favela, faz uma interessante reconstituição da história da favela no Rio de Janeiro. 

Através de pesquisa em arquivos de jornais do começo do século, mostra que, já no seu 

início, os espaços eram divididos: a “cidade” representando o “progresso” e a favela, o 

“atraso”. A autora também mostra que a favela e seus moradores foram, nos diferentes 

momentos históricos, construídos como o outro, um espelho invertido do “tipo de 

identidade de cidadão urbano que estava sendo elaborada, presidida pelo higienismo, 

pelo desenvolvimentismo ou, mais recentemente, pelas relações auto-reguláveis do 

mercado e pela globalização” (Zaluar & Alvito, 1998: 15). A dualidade se inspira na 
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realidade, mas tem a função de reforçar a diferença e a existência de dois Brasis, 

conforme podemos perceber no texto que segue: 

Mas a favela ficou também registrada oficialmente como a área de 

habitações irregularmente construída, sem arruamentos, sem plano 

urbano, sem esgotos, sem água, sem luz. Dessa precariedade urbana, 

resultado da pobreza de seus habitantes e do descaso do poder 

público, surgiram as imagens que fizeram da favela o lugar da 

carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos 

humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas 

que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas da cidade, 

“o outro”, distinto do morador civilizado da primeira metrópole que 

o Brasil teve.” (Zaluar e Alvito, 1998: 7/8)  

 

Para a autora, estudar uma favela carioca, hoje, é antes de tudo combater certo 

senso comum que já possui longa história e um pensamento acadêmico que apenas 

reproduz parte das imagens, idéias e práticas correntes que lhe dizem respeito. É tentar 

desconstruir um imaginário social arraigado em boa parte da sociedade que continua 

olhando a favela como o local da desordem e da falta e mostrar que esta é uma imagem 

reducionista de um local que prima pela complexidade. É, sobretudo, mostrar que a 

favela não é periferia, nem está à margem. (Zaluar,1998) Estimulados por alguns 

trabalhos de cunho contestatório, aumentaram, nos últimos anos, os trabalhos que 

enfocam os bairros populares e as favelas sob um prisma de maior diversidade, 

revelando a riqueza simbólica, apesar dos problemas estruturais. Trabalhos sobre bairros 

pobres do Recife também procuram iluminar as estratégias coletivas e individuais para 

agir e pensar, inserindo o grupo nos interstícios possíveis, para que estes moradores 

possam se diferenciar positivamente no campo de relações entre os ricos e os pobres no 

meio urbano. (Scott, 2007) 
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Infelizmente, com o crescimento do narcotráfico em algumas destas localidades, 

o enfoque volta a ser a violência. Esta construção social, no entanto, só perdura, porque 

existe, subjacente à ideologia, a necessidade de dicotomizar os espaços e separar o bom 

do mal, o feio do bonito, o sujo do limpo. 

Os trechos citados e uma vasta literatura reforçam aquilo que no dia-a-dia e na 

mídia é possível confirmar: ainda perdura a associação da pobreza com o negativo e 

com a falta. Caldeira (1999) pesquisou os discursos sobre a violência na cidade de São 

Paulo e verificou que “mais do que manter um sistema de distinções, as narrativas 

sobre o crime criam estereótipos e preconceitos, separam e reforçam as desigualdades” 

(Caldeira, 1999: 48). A autora defende uma análise apoiada não apenas nas variáveis 

sócio-econômicas/urbanização para explicar a pobreza e o crime, como na combinação 

de fatores que tornam o sistema judiciário mediador de conflitos ilegítimos e encorajam 

a privatização dos processos de vingança (Caldeira, 1999).  

Fechar os olhos para os aspectos negativos que as condições de extrema pobreza 

acarretam seria no mínimo ingenuidade. Também não é minha intenção camuflar a falta 

de condições básicas de vida que uma parcela significativa da nossa população enfrenta. 

Mas, apesar de discursos contrários, existe certa facilidade em reduzi-los a isto. O efeito 

impactante de algumas informações favorece a generalização de aspectos que são 

particulares a alguns e não a todos que vivem nestas condições (e em outras também). 

Uma família pobre não é necessariamente desestruturada, descuidada com seus filhos e 

sem condições de decidir como deseja educá-los. Por outro lado, quando um 

adolescente opta pela vida do crime, não podemos, antes de uma análise mais 

aprofundada, responsabilizar automaticamente sua família, independentemente da classe 

social a que ele pertença. 
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Procurei até aqui ilustrar o que venho afirmando sobre a construção da 

negatividade da pobreza determinando de forma mais ou menos arbitrária o final do 

século XIX como um marco. Não existe efetivamente um ponto de origem, mas alguns 

acontecimentos históricos, como a lei do ventre livre e, posteriormente, a abolição da 

escravatura, foram fatores desencadeantes de discussões e ações dirigidas a uma nova 

população livre que “surgia”. O livro “Olhares sobre a criança no Brasil – séculos XIX e 

XX”, organizado por Irene Rizzini ilustra, com vários textos, esta passagem.  

A juventude, ao longo da história, marca sua “presença” de diferentes formas e 

contextos24. O jovem pobre, como ator social e alvo de preocupações, entra em cena 

bem mais tarde. A década de noventa é palco de grande mobilização em torno desta 

categoria, principalmente os jovens da periferia que insurgem com manifestações 

culturais que os situam como atores políticos. O hip-hop, principalmente, passa a ser 

alvo de grande interesse da intelectualidade brasileira. (Alvim, 2002) A partir deste 

momento, a juventude ganha um novo status como sujeito de direitos, mas também, 

devido à conjuntura política e social, como problema social.  

 

 

1.4 - Juventude brasileira hoje: alguns dados 

 

Os últimos quinze anos têm sido marcados, em nosso país, por uma intensa 

mobilização em torno da temática juventude. Esta visibilidade deve-se, em grande 

medida, aos problemas sociais que atingem a população como um todo, mas ganham 

dimensões preocupantes neste segmento etário. Os jovens estão entre as principais 

vítimas dos efeitos das políticas sociais ineficientes do Brasil. São os que mais sofrem 

                                                 
24 Não farei,neste trabalho, uma revisão bibliográfica da literatura sobre juventude. Cito alguns autores 
que enfocaram a juventude em diferentes momentos históricos: Abramo (1997); Feixa (1998); Foracchi 
(1972); Groppo (2000); Pais (1993); Levi e Schmitt (1996); Eisenstadt (1976); a bibliografia é vasta. 
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com o desemprego. As estatísticas mostram um acentuado déficit educacional e 

aparecem concomitantemente como vítima e algoz nos dados sobre violência. Outras 

questões como gravidez na adolescência, consumo de drogas legais e ilegais e 

envolvimento com o tráfico, reforçam a necessidade de enfrentar os problemas expostos 

por esta categoria com a amplitude que eles demandam.  

Há mais ou menos dez anos, algumas ações de grandes dimensões vêm sendo 

propostas, inicialmente pela sociedade civil organizada e por fundações como a Kellog, 

a Ayrton Senna e o Instituto Cidadania ou ainda por agências internacionais, como a 

UNESCO que, desde 1997, vem promovendo pesquisas e publicações25 sobre a 

condição juvenil no país. No âmbito Federal, na década de noventa, já existiam ações 

compartimentalizadas em diferentes ministérios, mas não era possível, ainda, falar de 

políticas públicas. Na passagem para o governo Lula as discussões se intensificaram. O 

Governo Federal constituiu um grupo interministerial para discutir políticas públicas 

para juventude com a tarefa de formular um conjunto de ações que contemplasse este 

segmento social. Em 2004, foi criada a Secretaria de Juventude e o Conselho Nacional 

de Juventude.  

No entanto, esta mobilização não significa um consenso, nem entre os diversos 

segmentos, nem no âmbito de políticas governamentais (Rua, 1998; Sposito, 2005). Os 

debates são intensos e vão desde a busca por critérios para definir juventude até as reais 

demandas para as políticas em questão. Enfim, é um debate iniciado, mas que está longe 

de terminar, apesar das ações em andamento.  

                                                 
25 Em 1997, após o assassinato do Índio Galdino por jovens de classe média, a UNESCO deu início a uma 
linha de pesquisa dirigida para a juventude. A primeira foi com jovens de classe média. Também 
financiou e coordenou a pesquisa que deu origem aos quatro volumes do “mapa da violência”, realizada 
em dimensão nacional. Atualmente, no campo de pesquisas, a UNESCO desenvolve seis linhas temáticas: 
1- Juventude, violência, cultura e cidadania; 2- Escola e educação: desafios e sucessos; 3 - Educação, 
saúde, governabilidades e avaliações; 4 - Identidades juvenis, vulnerabilidades e participação no urbano e 
no rural, comparações internacionais; 5 - gênero, sociedade civil e políticas públicas e 6 - Identidade 
étnico-racial. 
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Muito se tem avançado e é inegável o esforço governamental na tentativa de 

enfrentar as demandas emergenciais deste enorme contingente populacional. Duas 

pesquisas de âmbito nacional foram realizadas, uma encabeçada pelo Instituto 

Cidadania (2004) e outra pela UNESCO (2004), possibilitando um acúmulo de dados 

até então inexistentes sobre os jovens no nosso país e servindo de base para as políticas 

públicas que vêm sendo construídas, apesar de todas as contradições e dificuldades. 

Além disso, atreladas às pesquisas, foram organizadas publicações que enfocam a 

juventude a partir de diferentes perspectivas26. 

Técnicos e acadêmicos, inspirados em movimentos que já acumulam 

experiências e ganhos efetivos, como o movimento de mulheres e o movimento negro, 

procuraram, nos debates, chamar atenção para a importância de conciliar medidas 

universalistas com medidas focalizadas que abrissem espaço a grupos específicos de 

jovens. Além disso, enfatizaram a necessidade da inclusão destes nos debates e 

chamaram atenção para o perigo da institucionalização exagerada, oprimindo o 

potencial criativo e contestador deste grupo etário.  

Um primeiro ponto que merece destaque é que as políticas públicas para 

juventude no Brasil se destinam a um grupo específico: jovens pobres, com baixa 

escolaridade, com poucas possibilidades de trabalho e considerados em situação de 

risco. Esta realidade fala sobre a estrutura social do país e naturalmente faz um recorte 

de grupo e de necessidades. As temáticas priorizadas são aquelas também encontradas 

em levantamentos sobre jovens de diferentes países: educação, trabalho, cultura e 

participação política. As necessidades, no entanto, são diferentes e a lógica utilizada 

para transformar as informações em ações, também.  

                                                 
26 Refiro-me às três publicações decorrentes do Projeto Juventude: “Juventude e Sociedade – trabalho, 
educação, cultura e participação”; “ Retratos da Juventude Brasileira Hoje” e “Narrativas de 
Participação Juvenil”.  
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Os grupos que estão à frente dos projetos e programas imprimem, por sua vez, 

seu próprio enfoque e são poucos os que incluem os jovens na discussão e elaboração 

das ações, apesar desta ser uma das recomendações dos documentos resultantes das 

pesquisas realizadas. Com freqüência, a realidade reforça uma lógica hierárquica e 

muitas vezes discriminatória.  Sposito e Corrochano (2005) comentam a este respeito:   

 “No terreno das representações dominantes sobre os jovens, ocorre 

um certo lastro comum que esteve presente no nascimento das ações. 

Grande parte delas operou com a imagem de uma juventude perigosa, 

potencialmente violenta, que necessitava de uma ampla intervenção 

da sociedade para assegurar seu trânsito para a vida adulta de modo 

não ameaçador a certas orientações dominantes. Por essas razões, o 

grande tema que ocupa a constituição de uma opinião pública em 

torno dos jovens no Brasil sempre teve suas origens na violência 

sobretudo nos centros urbanos.” (Sposito e Corrochano, 2005: 145) 

 

Os dados demográficos revelados e analisados pelas pesquisas quantitativas 

reforçam a vulnerabilidade da juventude em nosso país. Algumas informações 

estatísticas serão inseridas neste trabalho para respaldar e reforçar a discussão que está 

sendo travada.  

 

 1.5 - Pesquisas quantitativas: alguns números sobre a juventude brasileira  

 

“Juventude, juventudes: o que une e o que separa” é a denominação do 

documento resultante de uma pesquisa nacional realizada em 2004 pela UNESCO, sob a 

coordenação de Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro sobre a juventude brasileira. 

Será nos dados desta pesquisa em que estarei me apoiando para delinear um perfil do 

jovem brasileiro, por ser a mais recente. No entanto, cabe salientar que, neste 

documento, a UNESCO delimitou juventude como sendo todos entre 15 e 29 anos, 
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seguindo a norma que vem sendo adotada mais recentemente nos países europeus. 

Considerando o objeto de pesquisa desta tese, detenho-me nos dados nacionais e da 

região Nordeste relativos a educação, trabalho, renda e violência.  

O censo de 2000 mostra que o total da população brasileira é de 169.799.170 

habitantes. A estimativa do IBGE para 2004 ultrapassa 180 milhões. Destes, segundo os 

dados da UNESCO, 47.930.995 são jovens de 15 a 29 anos, o que corresponde a 28,2% 

do total da população. Entre os jovens de 15 a 29 anos, 49,8% são do sexo masculino e 

50,2% do sexo feminino. Até os 18 anos, proporcionalmente há mais jovens do sexo 

masculino. A partir dos 19 anos, o quadro se inverte e até os 29 anos há mais jovens do 

sexo feminino.  

A pesquisa da UNESCO mostra que 29,1% do total de jovens vivem na região 

Nordeste. É a segunda região com maior número de jovens, só superada pela região 

Sudeste, onde estão concentrados 41,8% da população juvenil do país.  

A pesquisa, através da técnica de amostragem, atingiu todos os segmentos 

sociais, mas a distribuição percentual mostra que os dados dizem respeito 

principalmente aos jovens que integram as classes menos favorecidas, que é a maioria 

em nosso país.  Segundo o Critério Econômico Brasil, 14,4% pertencem à classe E, 

41,4% à classe D; na classe C, concentram-se 31,6 % dos jovens; na B, 11,2 % e na 

classe A apenas 1,3%.  

Ainda pensando nos jovens em nível nacional, 22,9% cursam ou cursaram até a 

4ª série; 34% estudam ou estudaram da 5ª a 8ª série; 35,8% estudam ou já concluíram o 

ensino médio e 7,2% cursam ou já terminaram o ensino superior. 

Quando focalizamos os jovens da região Nordeste, encontramos a seguinte 

realidade: com relação à classe social, 5% fazem parte das classes A/B, 16% pertencem 

à classe C e 79% estão localizados nas classes D e E. Com relação ao grau de instrução, 
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a realidade encontrada foi a seguinte: 37,7% dos jovens estudaram até a 4ª serie do 

ensino fundamental; 32,9% estudaram da 5ª à 8ª série do ensino fundamental; 25,8% 

cursaram ou cursam o ensino médio; e apenas 3,6% estão ou estiveram no curso 

superior. Fica evidente que na região Nordeste o grau de escolaridade é inferior em 

comparação ao perfil nacional e a percentagem que integra as classes C e D é bem mais 

significativa.  

Conhecimento de informática também revela um grande diferencial de classe e 

região. Enquanto entre aqueles que integram as classes A/B, 46,9% afirmam saber usar 

diversos programas, apenas 4,4% dos integrantes das classes D/E têm este 

conhecimento; em contra posição, 77,4% dos jovens de classe D/E afirmam não saber 

usar computador e apenas 12,5% da classe A/B fazem esta afirmação. Quando os dados 

estão distribuídos por região, verificamos que na região Nordeste 74,6% afirmam não 

saber usar computador, enquanto apenas 15,9% afirmam saber apenas o básico. 

O analfabetismo digital é uma discussão de grande relevância, pois evidencia um 

fosso social no país. Dados qualitativos também merecem atenção. Na pesquisa “Jovens 

na cidade”27, realizei uma pequena etnografia sobre cursos de computação no Recife 

dirigidos para o público de classe média e para a classe popular. A análise mostrou que 

alguns cursos de bairros populares seguem a lógica de que ‘qualquer coisa serve’, 

especialmente aqueles oferecidos por políticos. Os computadores são obsoletos, 

precisam ser compartilhados por mais de um jovem e a internet é “imaginária”. Eles são 

orientados como usar, mas efetivamente não existe conexão com a internet.  Terminado 

o curso os jovens não treinam, porque a grande maioria não tem computador em casa e 

os conhecimentos acabam se perdendo, pois como disse um jovem que eu entrevistei 

                                                 
27 Esta pesquisa foi realizada em 2002 e visava fazer um estudo comparativo entre jovens de diferentes 
segmentos sociais tendo como referência o processo de aquisição de habilidades e conhecimentos por 
jovens da Região metropolitana do Recife. A computação foi uma das áreas pesquisadas. A etnografia foi 
realizada em dois cursos: um em Camaragibe, que atendia ao público de baixa renda, e outro no bairro da 
Torre, para a população de classes média e alta.    
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“computação não é como andar de bicicleta (que a gente nunca esquece)”. No entanto, 

se compararmos os valores absolutos pagos, eles não apresentam grandes diferenças 

entre um grupo e outro. O que difere é a forma de pagamento. Nos bairros de baixa 

renda o curso dura alguns meses e o pagamento é parcelado.  

Por sua vez, são raras as escolas públicas que oferecem este tipo de equipamento 

para os alunos. As “Lan Houses”, que estão cada vez mais presentes em bairros de baixa 

renda, têm sido o caminho que os jovens dispõem para adentrar no mundo virtual.  

No que diz respeito a trabalho e renda, a pesquisa revela que do total de jovens 

do país entre 15 e 29 anos, 56,1% estão ocupados, 22,8% desocupados e 21,1% 

encontram-se inativos. A prestação de serviços aparece como o principal ramo de 

atividade: corresponde a 33,8% dos jovens brasileiros; 18,7% trabalham com atividade 

comercial, 12,8% na agricultura/ pecuária e 12,1% na indústria de transformação.  

Sobre a questão da renda, destaca-se que mais de 40% (20.404.138) dos jovens 

brasileiros vivem exclusivamente da renda de outras pessoas. Outros 21,8% 

(10.417.318) vivem exclusivamente da própria renda, 17,7% (8.471.991) vivem 

principalmente da própria renda, mas com a ajuda de outras pessoas, e 17,7% 

(8.477.105) vivem principalmente da renda de outros, apesar de colaborarem. Ressalte-

se ainda que 36,2% (17.336.413) dos jovens afirmam não ter renda pessoal. Os jovens 

com renda estão divididos entre os que têm como principal fonte de renda a realização 

de trabalhos esporádicos, 20% (9.566.710), e os que têm como principal fonte de renda 

pessoal o trabalho regular, 36,9% (17.646.919) dos jovens brasileiros. 

Na região Nordeste verifica-se o seguinte: 51,6% vivem exclusivamente da 

renda de outras pessoas; 19,3% vivem principalmente da renda de outros, mas 

colaboram; 14,4% vivem exclusivamente da própria renda e 14,5% vive principalmente 

da própria renda, mas com ajuda. No que diz respeito à fonte da própria renda, 
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encontramos os seguintes dados (Nordeste): 43,9% não têm renda pessoal; 27,9% têm 

um trabalho regular e 20,2% realizam trabalhos esporádicos/bicos. No que diz respeito 

ao ramo de atividade, no Nordeste observa-se o seguinte: 23,5% estão ligados à 

agricultura/pecuária; 29,4% à prestação de serviços; 16,4% ao comércio; 9,0% à 

indústria de transformação e 8,3% à construção. Novamente podemos perceber que a 

realidade da região nordeste é bem mais preocupante do que indicam os dados 

nacionais. 

O Mapa da Violência IV, publicado em 2004, nos atualiza sobre os dados 

relativos à violência no país. Considerando o enfoque deste trabalho, exporei aqueles 

relativos à mortes por homicídio. Na década decorrida entre os anos de 1993 e 2002 o 

número total de homicídios registrados pelo SIM no país passou de 30.586 para 49.640, 

o que representa um aumento de 62,3%, várias vezes superior ao incremento 

populacional, que foi de 15,2% no mesmo período. Com relação a evolução do número 

de homicídios na população jovem (14 a 24 anos), verifica-se que o aumento decenal foi 

de 88,6%, bem superior ao experimentado pela população total (62,3%). As taxas de 

homicídios relativas ao ano de 2002 mostram que: na população total foi de 39,4 

(homicídios por grupo de 100.000 habitantes) enquanto entre a população jovem foi de 

54,7. No detalhamento por Estado, verificamos que Pernambuco encontra-se em 3º 

lugar (103,4), só superado pelo Rio de Janeiro (118,9) e pelo Espírito Santo (103,7) na 

taxa de homicídios na população jovem. A taxa de homicídios das capitais (95) mostra a 

gravidade da situação juvenil nos grandes centros urbanos. Recife apresenta a taxa de 

192,9, ficando abaixo apenas de Vitória (197,1) .  

No recorte por sexo, verificamos os seguintes dados: 7,8% das vítimas dos 

homicídios acontecidos no país durante o ano de 2002 pertencem ao sexo feminino. 

Entre os jovens, essa proporção é ainda menor: 6,2% .  As taxas de homicídio por sexo 
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na faixa etária de 15 a 24 anos revelam o seguinte: em Pernambuco, a taxa para a 

população jovem masculina é de 197,5; e para a feminina, 8,6. Estes dados só ficam a 

baixo do Rio de Janeiro, onde a taxa de homicídios entre os jovens do sexo masculino é 

de 227,6 e a feminina, 11,1.  

Os números referentes às mortes por homicídio revelam apenas um aspecto da 

violência no nosso país. No entanto, eles são impactantes e exercem um forte efeito no 

imaginário social, principalmente referente aos jovens do sexo masculino moradores de 

bairros de baixa renda.  

As informações trazidas pela pesquisa da UNESCO nos permite tecer algumas 

considerações. Os dados referentes à região nordeste, em confronto com os dados 

nacionais, possibilitam termos uma idéia numérica do que efetivamente já sabemos: o 

Brasil é um país que prima pelas desigualdades sociais. Mas também nos atualiza sobre 

a realidade que vivemos neste momento. Algumas informações merecem ser mais bem 

exploradas, do ponto de vista analítico, como a própria Mary Castro chama atenção: 

 “Fato importante a ser destacado, principalmente para as políticas 

públicas voltadas para facilitar o acesso dos jovens aos postos de 

trabalho diz respeito ao meio usado para encontrar o atual ou último 

trabalho. Quase a metade dos jovens, 49,7% (19.663.258), conseguiu 

encontrar o atual ou último trabalho por meio de amigos ou 

conhecidos e 30,6% (12.133.233) conseguiram por meio de 

familiares. Os números apontam para a relevância da utilização da 

rede pessoal dos jovens para encontrar trabalho.” (Castro, 2006: 

205) 

Na divisão por região, no que diz respeito ao meio utilizado para encontrar o 

último trabalho, a região Nordeste segue o mesmo padrão dos dados nacionais: 46,3% 

dos jovens afirmam que foi através de amigos ou conhecidos e 40,0% afirmam que foi 

através de familiares.    
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Com relação ao que pensam sobre o que é ser jovem, o marco que determina o 

início da juventude, segundo 42,7% dos respondentes, está situado entre os 13 e 15 

anos. No que diz respeito ao início da vida adulta, a maioria dos jovens (59,1%) afirma 

que acontece entre 18 e 21 anos. Apenas 8% dos respondentes consideram que o jovem 

se torna adulto entre os 24 e os 25 anos.  

Os dados também mostram que os comportamentos dos pais de classe D/E são 

mais rígidos do que de outras classes sociais, informação que contradiz o senso comum 

de que os pobres não cuidam bem dos próprios filhos.  

Estas informações vão ao encontro dos diálogos que escutei na comunidade. É 

importante considerarmos que além de grande parte dos jovens estar inserida no 

mercado informal de trabalho, o acesso a este trabalho também se dá pela 

informalidade, pelas relações pessoais, independentemente do grupo sócio-econômico a 

que estamos nos referindo.  

A definição de juventude construída pelos jovens também é uma dica importante 

que pode nos fornecer algumas pistas. Os jovens, com os quais conversei, pareciam 

relacionar a juventude com a possibilidade de desenvolver mecanismos para adiar a 

realização de projetos sem que isto represente abrir mão deles. Flávio quer ser líder 

comunitário e sua inserção na comunidade, através das atividades da Igreja, cria um 

campo propício para isto. Da mesma forma, apesar de Diego estar bem atrasado nos 

estudos, o fato de ter clareza dos passos que precisa dar para chegar à universidade e a 

convicção dos seus objetivos permite que ele veja isto como um projeto e não apenas 

como um sonho quase impossível de ser atingido. Robson tem planos ambiciosos com 

relação a sua vida acadêmica e, apesar do seu ótimo desempenho escolar, sabe que 

precisa construir mecanismos que viabilizem economicamente seus projetos; o concurso 

do Banco do Brasil foi o recurso que ele encontrou para continuar correndo atrás de 
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seus sonhos, no sentindo de ser uma garantia econômica. Por sua vez, Flávio permanece 

no trabalho não por que é sua única opção, mas por ser uma opção que lhe permite 

continuar construindo o arcabouço para o seu próprio negócio. Enfim, eles se vêem com 

capital social e eu diria capital instrumental para acreditar que podem chegar lá, seja 

onde este lá esteja e esta possibilidade é associada à percepção de ser jovem. 

 

 

1.6 - Ações governamentais: reflexões críticas 

 

Como já foi colocado, a partir de iniciativas que agregaram a sociedade civil 

organizada, o Estado e a academia, foram elaborados documentos amplos e modernos 

com propostas ousadas e abrangentes que enfatizam a importância da participação e do 

empoderamento juvenil. No entanto, transformar as recomendações feitas pelos 

documentos em ações que atinjam a base tem sido um grande desafio. Rua (CNPD, 

1998) coloca cinco problemas operacionais relacionados aos programas governamentais 

(não exclusivamente os ligados à juventude) que são: fragmentação, competência 

interburocrática, descontinuidade administrativa, ações com base na oferta das 

instituições (mais do que nas necessidades dos beneficiários) e a existência de uma 

grande divisão entre a formulação/decisão e a efetiva implementação. 

As políticas públicas para a juventude são um tema complexo e extenso que não 

será enfrentado neste trabalho. Apesar disso, gostaria de refletir sobre alguns aspectos 

que vêm sendo discutidos pela academia, fundamentais dentro da lógica que estou 

construindo. A aproximação, mesmo que superficial, desta realidade revela a 

diversidade de interesses envolvidos, quando um programa ou mesmo um projeto 

governamental é executado.  
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No caso da temática enfocada, está em jogo desde a própria conceituação de 

juventude, a especificação do que seriam políticas públicas para este segmento e as reais 

necessidades a serem enfrentadas. Quando estas questões são minimamente sanadas é 

necessário criar estratégias que viabilizem a execução de ações, geralmente envolvendo 

governos federal, estadual e municipal e toda organização burocrática e logística 

financeira que isto demanda. Reconhecendo a complexidade da realidade em questão, 

pretendo enfocar alguns aspectos que vêm sendo analisados e que podem contribuir com 

a discussão que estou desenvolvendo. Um destes aspectos é a construção social sobre a 

juventude pobre, subjacente às ações em curso que, no meu modo de ver, reforçam um 

viés paternalista e muitas vezes preconceituoso, que pouco altera, de fato, as relações de 

poder. De alguma forma, existe a identificação de problemas, mas nega-se o caráter 

relacional dos mesmos.  

Cientistas sociais (Sposito, 2003; Sposito e Corrochano, 2005; Madeira, 2004; 

Leão, 2004 entre outros) se debruçaram sobre algumas ações governamentais dirigidas a 

este grupo social e teceram considerações extremamente pertinentes sobre sua 

formulação e desenvolvimento. Deter-me-ei em informações que tendem a se repetir em 

algumas das análises feitas.  

Sposito e Corrochano (2005) enfocaram projetos que implicam na geração de 

renda e numa contrapartida por parte dos jovens (Projeto Agente Jovem, Serviço Civil 

Voluntário e o Programa Bolsa Trabalho Renda); Madeira (2004) analisa o “programa 

jovem cidadão: meu primeiro emprego” (em São Paulo) e Leão (2004) pesquisou duas 

turmas do SCV (Serviço Civil Voluntário) em Belo Horizonte, fazendo uma reflexão 

qualitativa a partir da escuta dos vários atores envolvidos, inclusive os jovens inseridos 

no projeto.  
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Os critérios básicos que justificam os programas ou projetos tendem a ser 

basicamente os mesmos: abrigar jovens que estejam fora da escola ou/e em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social, alguns são dirigidos para egressos ou sob 

medida sócio-educativa ou ainda para os que participam de programas de atendimento à 

exploração sexual e geralmente privilegiam os que não estão inseridos no mercado de 

trabalho formal.  

Apesar da relevância de todos os critérios que norteiam a elaboração dos 

projetos em questão, é possível uma análise crítica dos mesmos. Neste sentido, a 

questão da contrapartida merece uma reflexão.   

Como as autoras colocam, este perfil reforça a representação social: “fonte e 

vítima de problema social” (Sposito, 2005: 149) e ao mesmo tempo “protagonista do 

desenvolvimento de sua comunidade”. Quais as representações que estão por trás desta 

estrutura? Uma comunidade, que não tem condições de organizar-se sozinha e, além 

disso, necessita de intervenções que serão definidas pelos programas. Cabe ressaltar que 

os jovens selecionados são geralmente aqueles considerados não adaptados e 

potencialmente de risco e é a estes jovens que se atribui a responsabilidade, seis meses 

depois, de atuar na comunidade.  

Sposito e Comorracho (2005) levantam outra questão interessante: a princípio a 

contrapartida é uma ação válida e pertinente, mas, em geral, esta demanda é solicitada 

em locais onde o próprio Estado não está cumprindo sua função básica de promoção do 

bem estar coletivo. E elas vão além: 

 “Por que esse conjunto de exigências e tais expectativas se dirigem 

apenas aos jovens pobres? Por que jovens de classes médias e de 

elite, alguns alunos de escolas técnicas federais ou de universidades 

públicas, usufruindo serviços gratuitos mantidos pelos impostos, não 

estão também submetidos a qualquer contrapartida comunitária, 

sabendo-se que teriam facilidades para essa ação, diante de seu 
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capital cultural e social? Ocorre mais uma exigência voltada apenas 

aos pobres, àqueles que no discurso são considerados desprovidos de 

direitos? Não se nega o potencial da ação voluntária e das energias 

criadoras dos segmentos juvenis que conseguem mobilizar-se para o 

agir em comum mesmo em situações de vida extremamente precárias. 

Mas, de certo modo, ocorre um novo ocultamento ou naturalização 

das condições em que as desigualdades sociais operam, pois na 

ausência de direitos assegurados resta aos atores jovens, muitas vezes 

sem nenhum apoio de caráter mais duradouro, a tarefa de construir 

um projeto voltado para o “desenvolvimento local ou comunitário”, 

deslocando-se para o sujeito a responsabilidade de empreendimentos 

que não seriam a rigor de sua alçada.” (Sposito & Corrochano, 2005: 

166) 

 

Sposito e Corrochano se amparam em Dubet (2002) quando afirmam que: 

“as instituições passam por um processo de mutação que altera a 

natureza da dominação e os indivíduos são convidados a agir 

“livremente” nas categorias que lhes são impostas. Assim, o 

dominado é convidado a ser o mestre de sua identidade e de sua 

experiência social, ao mesmo tempo em que é posto em situação de 

não poder realizar esse projeto” ( Sposito e Corrochano, 2005: 166).  

 

Neste sentido recaímos na questão de direitos: a grande maioria dos projetos 

governamentais e não-governamentais afirma, em suas propostas, o objetivo de preparar 

o jovem para o mercado de trabalho e também “despertá-lo” para seu papel de cidadão. 

Dessa forma, a contrapartida seria uma atividade inserida nesta lógica. Mas a concepção 

de cidadania utilizada é, no mínimo, ambígua. Os trabalhos nos levam a pensar que se 

trata mais de ensinar do que praticar a cidadania, provocando um esvaziamento da idéia 

de direitos e permanecendo submerso o conteúdo da cidadania como direito e como 

prática (cf. Loncle-Mouriceau, 2001). Pouco se fala de ações que promovam a busca por 
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igualdade de oportunidades e acesso a benefícios como saúde, cultura, lazer e também, 

educação.  

“(...) Para além do evidente benefício que o acesso à renda promove, 

as exigências de contrapartida constituem novos modelos que, se não 

estiverem submetidos à crítica, serão potencialmente disseminadores 

de novas formas de dominação, obscurecidas pelo discurso da 

inserção social e da cidadania.” (Sposito e Corrochano, 2005: 167) 

 

No meu trabalho de campo pouco escutei sobre direitos. Em alguns momentos o 

termo cidadania apareceu: Robson falou que teve aulas de cidadania em um projeto que 

participou por poucos meses. Quando perguntei como eram estas aulas, ele disse que 

falavam sobre os jovens da comunidade que se deram mal, para que eles vissem os 

exemplos que não deveriam seguir. Subjacente ao termo cidadania, podemos perceber 

que existe, em muitos casos, a idéia de educar esses jovens para “conter” seu potencial 

para a marginalidade.  

Nesta mesma linha argumentativa podemos falar da “gestão do tempo livre dos 

jovens pobres”. A mídia tem veiculado inúmeras ações sociais financiadas pelo projeto 

“Criança Esperança”, fato já comentado na introdução do trabalho. Em quase sua 

totalidade, os discursos trazem a relação de suas ações com a intenção de tirar as 

crianças da rua, ocupá-las para que elas não se envolvam com coisas erradas. A 

preocupação com o envolvimento com o tráfico e com o crime é legitima, mas quando 

acontece uma generalização em torno do espaço de moradia ou em relação a uma 

categoria etária e de classe, negamos o potencial natural tanto de escolha como de 

construção de relações sociais apoiada em valores construídos a partir das lógicas 

locais. 

Outra questão levantada pelos autores é a desarticulação com a educação formal:  
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“De modo paradoxal, a crítica destituída de capacidade de ação pode 

favorecer um maior distanciamento da vida escolar, sobressaindo 

uma relação meramente instrumental que reforça o caráter 

meritocrático e credencialista da educação escolar.” (Sposito e 

Corrochano, 2005:164).  

 

Por outro lado, a capacitação profissional também não assume o eixo 

estruturante das ações, o que é visto pelos alunos como uma deficiência. 

Os programas frequentemente têm objetivos comuns: incentivo à qualificação 

para o trabalho, maior participação/integração na comunidade, melhoria das relações 

sociais e familiares, estímulo para retomar ou concluir os estudos. No entanto, 

avaliações realizadas pelos próprios programas apontam fragilidades como: resultados 

insatisfatórios no que diz respeito à qualificação para o mundo do trabalho, para a 

continuidade e posterior inserção neste mercado e efetiva elevação da escolaridade. 

Enfim, apesar dos esforços e dos investimentos, os objetivos não estão sendo atingidos 

na medida do esperado. 

Estudos qualitativos (Camacho, 2004) mostram que a relação entre jovens e 

educadores também é carregada de tensão e de “preconceitos”. Dados semelhantes 

foram encontrados por Leão (2004). O autor enfatiza o predomínio daquilo que nomeia 

como “pedagogia da precariedade”. Um estudo detalhado que incluiu observação 

participante e escuta dos diversos segmentos envolvidos, ou seja, os jovens, educadores 

e coordenadores do programa, conclui que:  

“Os cursos oferecidos eram tomados pelos educadores como dádivas 

para uma juventude empobrecida, vivendo em situação de risco 

social. Salas pouco adequadas, falta de material, ausências 

freqüentes dos educadores, excesso de aulas de formação geral em 

detrimento das de qualificação profissional – o que era tomado pelos 

jovens como “enrolação” –, entre outros aspectos, eram evidências 
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de situações marcadas pela precariedade, revelando uma 

determinada lógica, segundo o autor, de que para “pobre qualquer 

coisa parece bastar”. (Sposito e Corrochano, 2005: 154) 

 

A bolsa oferecida aos jovens é outro motivo para polêmicas. Sem outros 

estímulos, a permanência fica condicionada ao recebimento da bolsa, atitude criticada 

pelos educadores. (Leão, 2004) Por outro lado, estudos realizados (CEDEC, 2003) 

mostraram que o maior interesse dos jovens estava na preparação para o mercado de 

trabalho.  

Estes dados são importantíssimos para a discussão sobre redistribuição e 

reconhecimento. As pesquisas identificam ações redistributivas através de bolsas 

compensatórias e possibilidade de inserção no mercado de trabalho. No entanto, as 

avaliações mostram que além de muitas vezes os objetivos não serem atingidos, 

problemas de outra ordem afloram. A relação entre proponentes e receptores da ação 

apresenta pontos de tensão que parecem indicar olhares diferenciados sobre o 

significado de uma mesma realidade. Os educadores vêem o que estão oferecendo como 

uma ‘dádiva’. Os participantes, por sua vez, parecem insatisfeitos com o tratamento que 

recebem, além de avaliarem a capacitação insuficiente para torná-los competitivos no 

mercado de trabalho. Parece existir um descompasso entre as expectativas do público- 

alvo e os agentes das ações que, no meu modo de ver, passa por questões de 

reconhecimento. Os alunos não são percebidos como pares ou pelo menos como pares 

em potencial. Apesar dos benefícios, as diferenças são mantidas e às vezes reforçadas.   

Madeira (2004) faz uma avaliação do Programa Jovem Cidadão: meu 

primeiro trabalho . O objetivo do programa era oferecer, por seis meses, capacitações, 

com apoio de subsídios do Estado, além de estágios na iniciativa privada e em ONGs, 
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para 270.000 jovens que cursavam o ensino médio nas escolas públicas da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

A análise é ampla e extremamente pertinente. Neste momento, interessa-me 

alguns aspectos discutidos que vêm ao encontro de minhas questões. A autora mostra, 

através de dados numéricos, que a iniciativa, apesar de audaciosa e bem intencionada, 

alcançou resultados bem aquém dos esperados. A primeira constatação é que ações com 

este formato não atacam os problemas que as provocaram. Segundo a autora (que 

contextualiza a ação), uma das motivações principais do programa foi conter o 

crescimento da violência nas escolas pública, o que significa dizer, freqüentada por 

populações de baixa renda. O texto deixa claro que, no caso em questão, a ação 

decorreu da pressão de grupos organizados e também da mídia, enfim, daqueles que 

dispõem de instrumental para construir uma argumentação consistente e com capital 

social para chegar aos ouvidos dos governantes.  

Outra reflexão feita pela a autora foi referente ao desemprego na juventude.  Na 

sua análise, períodos de desemprego são comuns em qualquer grupo sócio-econômico, 

mas... 

 “(...) eles estão amplamente concentrados em grupos que acumulam 

múltiplas desvantagens, como baixo nível educacional, minorias 

étnicas, jovens que moram em lugares distantes dos centros de 

trabalho, aqueles que convivem com ambientes de transgressão, etc. 

Ou seja, existe um “núcleo duro” de jovens que acumulam 

fragilidades sociais e que efetivamente têm dificuldades de entrar e 

permanecer no mundo do trabalho” (Madeira, 2004: 83). 

 

Interessa-me ressaltar que estas ações, com freqüência, atrelam pobreza, no caso 

desemprego juvenil, à contenção da violência e da marginalidade. Apesar disso, a autora 

mostra que os resultados são pouco eficientes considerando este aspecto. A baixa 
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escolaridade e o local de moradia terminam por manter o grupo economicamente mais 

carente fora destas ações e os empregos acabam sendo preenchidos por aqueles que 

muito provavelmente os ocupariam dada à adequação perfil-vaga.  

Alguns dados já citados anteriormente também nos permitem problematizar a 

idéia de primeiro emprego. Os estudos mostram que a busca pelo trabalho oficialmente 

reconhecido é o principal objetivo destes jovens, mas a grande maioria deles já tem 

experiências no mercado de trabalho, é bem verdade, através da informalidade e muitas 

vezes através dos familiares. O que me parece fundamental nesta questão é que o que os 

jovens procuram é a inserção na lógica oficial do trabalho, pois somente assim serão 

efetivamente vistos como trabalhadores. Este raciocínio é reforçado pelo comentário 

feito a seguir, quando a autora fala do que ela denominou “efeito estigma”:  

“os empresários resistem em contratar os que moram longe do 

trabalho, os que têm menos qualificação, os mais pobres e os 

discriminados por cor, sexo, etc. Assim, a equipe foi se dando conta 

das armadilhas sociais que sedimentam a persistência da 

desigualdade e diluem os impactos dos programas de natureza 

compensatória nos valores agregados da desigualdade.” (Madeira, 

2004:86).  

Também é interessante retomar alguns pontos da avaliação feita pelos jovens 

que participaram do programa que está sendo analisado: os jovens atribuem como 

ganhos terem aprendido a se relacionar, a adquirir capacidade de tomar iniciativas, 

desenvolver a autoconfiança e a capacidade de se expressar. Enfim, os ganhos 

percebidos estão mais no campo social e individual do que na questão da capacitação 

profissional propriamente dita.  

Suas falas, simultaneamente, nos remetem a outro tipo de reflexão. Adquirir 

maior auto-estima e instrumental para enfrentar o mercado de trabalho são aquisições 

legítimas, mas deixam no ar algumas questões: o que significa “aprender a se 
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relacionar” ou então “adquirir capacidade de se expressar”? Cada espaço demanda 

capital educacional específico, mas de certa forma estas falas denunciam a negação de 

um capital adquirido a partir de um espaço e um grupo não reconhecido enquanto 

portador de conhecimento significativo. Esta reflexão segue na mesma esteira de críticas 

feitas ao material educacional das escolas e muitas vezes à literatura selecionada como 

adequada: um tipo de linguagem e de conhecimento é instituído como o oficial e o 

necessário.  

Outra experiência, vivida por mulheres líderes comunitárias freqüentadoras de 

fóruns oficiais (como conferências de saúde ou outras), reforça a discussão que está 

sendo travada. Em uma avaliação que fiz para uma ONG feminista local, ouvi de 

mulheres de bairros populares queixas no sentido de se sentirem intimidadas em falar 

publicamente, por não dominarem o linguajar valorizado e utilizado por pessoas que 

ocupam lugares de poder, mesmo tratando-se de mulheres com enorme conhecimento 

prático da realidade e, sendo assim, com muitas contribuições a dar. Muitas delas 

participaram de uma capacitação justamente para se “empoderarem” do linguajar da 

mídia. São questões que merecem atenção, pois nos auxiliam a visibilizar 

“desclassificações” embutidas em contextos e ações que buscam justamente a inclusão. 

Novamente fica a pergunta: esta realidade poderia ser discutida a partir do prisma do 

reconhecimento? 

Faz-se necessário pontuar que os documentos que vêm sendo elaborados 

incluem, em suas recomendações, a inclusão dos jovens na elaboração de políticas 

públicas para este segmento e algumas medidas vêm sendo tomadas neste sentido. No 

entanto, considerando as dificuldades inerentes à logística necessária para a efetivação 

deste trabalho com - e não apenas para – os jovens, os avanços neste sentido são ainda 

tímidos.  
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As pesquisas nacionais são importantíssimas, pois nos informam 

estatisticamente sobre a realidade e nos fornecem dicas sobre os rumos que as pesquisas 

qualitativas podem tomar. Dados sobre as formas de inserção no mercado de trabalho 

não são exatamente uma novidade, mas destacam alguns matizes que antes não eram 

problematizados.  

Os jovens de grupos populares tendem a trabalhar muito antes do que é 

legalmente estabelecido. Este fato não é visto por eles, a princípio, como algo negativo, 

pois possibilita que adquiram bens de consumo valorizados pelos meios de 

comunicação e também que conquistem independência perante a família. Os próprios 

jovens reconhecem, no entanto, que o excesso de trabalho interfere na trajetória escolar. 

Por outro lado, quando se fala de “primeiro emprego”, nega-se toda uma trajetória 

anterior de alguns conhecimentos adquiridos. 

A família também tem um papel fundamental na construção dessas trajetórias. 

Se, por um lado, é a família que leva o jovem para o trabalho prematuro, ou por incluí-

lo nas atividades familiares ou por se omitirem quando os próprios filhos se inserem em 

alguma atividade laborial, por outro, a pesquisa de campo revela que ela é fundamental 

para a construção de valores morais.  

Os jovens pesquisados desafiam nossa forma acomodada de “ler” a realidade. 

Retomo aqui a idéia que coloquei anteriormente de capital instrumental. Estes rapazes 

dispõem de capital social construído na comunidade em que estão inseridos através das 

trajetórias familiares e das relações interpessoais. Partem de um patamar e através de 

suas trajetórias pessoais, construídas a partir do campo de possibilidades disponível e do 

reconhecimento conquistado, adquirem um capital instrumental, que os capacitam a 

criar estratégias e apreender novos conhecimentos.  
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Naturalmente, existe uma química que extrapola nosso poder de compreensão, já 

que encontramos dentro de uma mesma família, jovens que seguiram pelo caminho da 

criminalidade e outros considerados “gente de bem”. Não me proponho a elucidar este 

mistério28. Minha intenção é, através das trajetórias diferenciadas de jovens que moram 

em uma mesma comunidade e são vistos pela mesma como pessoas “de bem”, refletir 

sobre os trajetos e sobre as estratégias que cada um buscou para encontrar o 

reconhecimento e viabilizar seus projetos.  

O tráfico e a criminalidade são fatos que não devem ser negados, mas não 

representam o único caminho. Quando, a princípio, considera-se a “rua” e a “favela” um 

perigo, nega-se todo o potencial de construção de valores, relações e estratégias 

existentes na vida destes jovens e reforça-se a estigmatização por classe social, local de 

moradia, aparência física, gênero e geração.  Em suas falas, eles não negam a violência, 

mas são capazes de localizá-la dentro e fora dos limites da comunidade. Quando as 

ações ignoram a trama social existente, cegam para informações fundamentais que 

possibilitam uma maior compreensão da realidade e impedem que o grupo em questão 

conquiste o status de par, no sentido usado por Fraser29.  

Alguns autores (Freitas, 2007) defendem a tese que a criminalidade e o tráfico 

estão esvaziando a participação popular na vida pública e produzindo um 

empobrecimento simbólico na vida associativa em geral (2007: 14)30. Compartilho em 

parte de sua visão. Também percebo um esvaziamento da participação popular na vida 

pública, mas acredito que as facções do crime sejam apenas um dos elementos que 

contribui com esta realidade. A estrutura social, compartimentalizada e hierarquizada 

também contribui; além disso, penso que é delicado falar em empobrecimento 

                                                 
28 O trabalho de Jailson de Souza e Silva (2003)  “Por que uns e não outros?” segue por este caminho. 
29 Este conceito será retomado e esclarecido no 4º capítulo. 
30 Trabalho apresentado na XIII SBS (2007 Recife) no GT Sociologia da Infância e da Juventude. 
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simbólico. Existem medo e retraimento em algumas formas de participação, mas 

conforme os jovens mostram, o potencial criativo é imenso.  

Neste capitulo busquei dar visibilidade às lógicas discriminantes e reificadoras 

das desigualdades subjacentes a diversos discursos e também a algumas políticas 

dirigidas para o público em questão. Minha intenção não é negar a importância de 

programas governamentais para o segmento juvenil, mas sim chamar a atenção para a 

manutenção de uma lógica que desvaloriza certos segmentos e tudo a ele relacionado, a 

priori. Defendo a tese que, por trás disso está o não-reconhecimento, mesmo que em 

alguns momentos exista a redistribuição.  

Antes de mergulharmos nas trajetórias dos jovens propriamente ditas, faremos 

um passeio pelo Bode, espaço de moradia e de construção do cotidiano.  
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 CAPÍTULO II 

 

O BODE do PINA 

 

 

Entre o céu e o mar, ilhas e praias desertas cercadas de 

rios e mangues: o Pina já foi assim. 

 Depois, com a chegada dos portugueses, as terras do 

Pina conheceram dono. Foram propriedades particulares e, 

desta forma, participaram da produção econômica de 

Pernambuco – estância, curtume, fazenda. 

A história se decide, longe, nos sobrados de Olinda, 

Recife, Lisboa, Amsterdã. Nos momentos de maior tensão e 

conflitos seus figurantes passam e invadem o Pina. Entre o 

porto do Recife – caminho do mar – e Afogados – entrada para 

o continente – o Pina é lugar estratégico, palco de muitas 

batalhas: Invasão Holandesa, Mascates, epidemia. 

400 anos se passaram, a história registra fatos e feitos e 

o Pina de ilhas e maré permanece. 

(Trecho extraído do livro PINA POVO CULTURA 

MEMÓRIA) 

 

2.1 – O Bode do Pina 

O Pina integra a 6ª Região Político-Administrativa do Recife (RPA-6), na Zona 

Sul da cidade, que é formada por um total de 8 bairros: Boa Viagem, Brasília Teimosa, 

Imbiribeira, IPSEP, Ibura, Jordão, COHAB e Pina. De acordo com o censo do IBGE 

(2000) a população do Pina é 27.422 habitantes. O bairro ocupa uma área de 616,0 

hectares e tem a densidade de 44,52 hab./ha. A renda média mensal da população, por 
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ocasião do censo, era de R$ 868,23. O Bode é uma das comunidades do Pina. As outras 

são: Encanta Moça, Beira Rio e Areinha. 

Conta a história que em 1656, quando os holandeses chegaram, os ilhéus que por 

ali moravam colocaram fogo nos navios, para impedi-los de entrar por aquelas bandas. 

Foi aí que surgiu o nome do bairro: da família de André Gomes Pina, um de seus 

ilustres defensores. De lá para cá o espírito é o mesmo: um espaço de luta e resistência. 

Como diz um líder comunitário: “Ainda hoje estamos lutando pela legalização 

fundiária deste bairro.”.  

Por suas riquezas naturais – uma das maiores reservas de mangue do país31 – e 

sua localização privilegiada – banhada pelo mar e atualmente localizada numa das áreas 

mais valorizadas do Recife – o Bode foi, e continua sendo, objeto da especulação 

imobiliária.  

A história do bairro é marcada por passagens que definem, pouco a pouco, o 

perfil da população. Contam que, com a abolição da escravatura, muitos negros, livres, 

mas sem qualificações profissionais, para lá correram para sobreviver da pesca. 

Chegavam e construíam o espaço que iam morar, pois era tudo maré.  

Na década de 30, houve um incêndio no Cais de Estelita e muitos dos que lá 

moravam foram para o Pina construir suas casas com a indenização que receberam da 

prefeitura. Foi o caso da família de Dona Zita, que, no início, morava em um barraco de 

tábua.  

Desde seu início, aquele espaço caracterizou-se por uma disputa entre os que 

foram para lá morar e os que afirmavam serem os proprietários da terra. Na década de 

30 a disputa foi com a família Agamenon, que, de tempos em tempos, mandava seus 

homens derrubarem os barracos que estavam sendo construídos.  

                                                 
31 Boa parte do mangue foi destruída, infelizmente. 
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Para dona Zita, que mora no Bode há 70 anos, sua casa está sobre sua terra, pois 

se lembra muito bem dos 40 caminhões de caliça que foram necessários para aterrar e 

levantar o terreno até ele ficar protegido das águas trazidas pela maré alta. Conviver 

com a maré dentro de casa era algo comum naquele tempo, como conta dona Juca, que 

vive na mesma casa há 50 anos: “no começo a água entrava por uma porta e saía por 

outra. Isto piorou quando construíram o Aero Clube. Mas hoje aterraram tanto que já 

não tem maré, nem mangue e nem peixe. Viver da pesca hoje é difícil.” Ela bem sabe o 

que isto significa, pois criou seus sete filhos com o que conseguia no Mangue. Pescava 

ou catava marisco, siri, unha de velho e ia vender no Mercado São José. Esta era a 

rotina de muita gente que morava naquela área.  

A comunidade cresceu e, em 1979, foi fundada a primeira União de Moradores, 

mas nas palavras de um ex-presidente da entidade, neste tempo ela servia de apoio 

político para a família de Nilton Carneiro, que também era dali. Em 1981 as coisas 

mudaram. Foi neste ano que houve a maior passeata do bairro, que ficou conhecida 

como o dia do bate-panela. O povo se uniu e foi em passeata até o Palácio do Governo 

para reivindicar a posse da terra. Existiam os falsos donos “e esse povo fabrica 

documento” nas palavras do ex-presidente da União. Uma só pessoa dizia que era dona 

de mais da metade do bairro. Conseguiram mobilizar as autoridades, mas esta luta ainda 

não terminou. Até hoje apenas parte dos moradores recebeu o título da terra.  

A década de 80 foi um período de grande mobilização popular e o Pina foi um 

bom exemplo disso. O Projeto Novo Pina, financiado pelo BNDES e gerenciado 

conjuntamente com a população garantiu uma série de investimentos de infra-estrutura, 

habitação e equipamentos sociais, como uma escola de 1° grau, denominada Escola 

Novo Pina e uma creche, cujo projeto, de autoria de um “filho do bairro”, passou a ser 

referência em todo o Brasil por seu modelo inovador. Este projeto de co-gestão, com 
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participação popular, foi inclusive tema de tese de doutorado32, por ter sido um processo 

ousado e durante um bom tempo, bem sucedido. Conforme conta o presidente da União 

de Moradores da época, as reuniões aconteciam no meio da rua. Cada dia os moradores 

de uma rua se reuniam para decidir as prioridades do bairro. A Igreja Católica, nesta 

época, teve também grande participação na vida comunitária. Muitas reuniões 

aconteciam na Matriz, a qual era pequena diante do número de participantes.  

O cotidiano dos moradores era mais ou menos o mesmo. As crianças iam para o 

Patronato, uma das escolas mais antigas, ou tinham aulas particulares, costume corrente 

na época; homens e mulheres sobreviviam do que o mar e o mangue lhes ofereciam ou 

criavam porcos. Muitas mulheres também lavavam roupa para fora. Dona Zita foi uma 

delas. Conta que, com sua criação de porcos e a lavagem de roupa, ajudou o marido a 

criar os 16 filhos. E estes filhos continuam morando ao seu redor, assim como os filhos 

de dona Juca, que foi dividindo seu espaço, conforme a família crescia. Este não é um 

fato isolado. Encontrei muitas e muitas famílias que já vivem há três gerações no Bode.  

Entretanto, a especulação imobiliária e a “invasão dos poderosos” têm 

aumentado nos últimos anos, o que fica bastante claro no texto virtual encontrado no 

Wikipédia – a enciclopédia livre33:  

“dois novos bairros surgirão, construídos pelo Grupo JCPM. No local da antiga 

fábrica da Bacardi, no Pina, Recife, surgirá um novo bairro residencial com torres de 

mais de 25 andares, shopping centers, piers, centros educacionais e empresariais.” 

(10/2007) 

Outra questão que atualmente preocupa os moradores, em maior ou menor grau, 

é a Via Mangue, projeto da prefeitura que unirá o Pina diretamente às ruas que 

                                                 
32 Trata-se da tese de doutorado de Sueli Maria Ribeiro Leal, defendida em 1994: “Para além do Estado: 
tendências, limites e alcance das novas formas de gestão urbana em nível local.” 
33 Utilizei dados desta enciclopédia virtual, mesmo sabendo não serem oficiais, por serem dados que 
circulam na internet e que estão ao acesso de toda população e, sendo assim, contribuem para a 
construção da representação dos espaços. 
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margeiam os canais de Setúbal e Jordão. O projeto já está em andamento e a população 

do Bode não sabe o quanto ele mexerá com suas vidas, mas sabe que muitos moradores 

terão que deixar suas casas.  

Do ponto de vista de seus idealizadores, ele promoverá “a inclusão social, pois 

prevê a retirada, relocação e construção de moradias para cerca de 1.100 famílias 

residentes em áreas críticas.” (site Wikipédia – a enciclopédia livre) (10/2007) 

Se o Pina – e o Bode – foram sempre locais de luta e resistência, conforme disse 

um de seus moradores, foi e continua sendo um espaço de contradições. Internas e 

externas.  

Confrontado com Boa Viagem, bairro vizinho, o Pina caracteriza-se por 

concentrar a população de menor poder aquisitivo e o Bode é um dos espaços que 

contribui com esta estatística.   

Quando digo que pesquiso a comunidade do Bode, muitos me perguntam onde 

fica, mesmo que eu esteja falando com pessoas que nasceram no Recife e conhecem 

bem a cidade. Quando digo que fica no Pina, muitos insistem: Brasília Teimosa? Mas 

estas perguntas são compreensíveis. O Bode fica escondido dos olhos da maioria da 

população menos atenta. Próximo a uma avenida de grande circulação, a Herculano 

Bandeira, acesso para a zona sul da cidade, nada vemos senão prédios comerciais. À 

medida que caminhamos pela rua principal de acesso ao Bode - Rua São Luís - em 

direção oposta à avenida, novas paisagens vão se descortinando, uma após outra. 

Inicialmente vemos casas bem acabadas, algumas de dois andares, alternando com 

estabelecimentos comerciais: barbearia, locadora, salão de beleza, vendas, padaria, 

borracharia, oficina de bicicleta, etc.Vamos avançando e as ruas vão estreitando na 

mesma medida em que as casas vão diminuindo, até chegarmos a pequenas vielas, 

barracos, palafitas e a lugares que há algum tempo atrás era maré. Das ruas principais 
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saem pequenos caminhos que são denominados de becos. São principalmente neles que 

acontecem os namoros, as rodinhas de fumo, os encontros proibidos e outras coisas 

mais.  

A rua, como na maioria dos bairros populares, é palco de todos os 

acontecimentos: nela as pessoas compram, vendem, descansam, trabalham, brincam, 

brigam, sabem da vida dos outros, vivem!  A rua é o prolongamento das casas e as 

casas, da rua. 

Falar de um espaço nomeado é falar da vida de seus moradores e da sua 

construção simbólica. Nas palavras de Geertz “Como todas as coisas balinesas, as 

aldeias balinesas são peculiares, complicadas e extraordinariamente diversas” (Geertz, 

1967). Penso que podemos dizer isto de qualquer localidade que nos propomos estudar, 

principalmente tratando-se de espaços urbanos e contemporâneos.  

Geertz (1967) fala de planos organizacionais, que, no caso estudado por ele, são 

sete: a obrigação compartilhada de devoção em um determinado templo, a residência 

comum, a propriedade de terras de arroz no interior de um mesmo sistema de irrigação, 

status social adstrito comum, laços de parentesco de consangüinidade e afinidade, 

pertencimento comum a algum tipo de organização “voluntária” e subordinação legal 

comum a um único funcionário governamental administrativo, que possibilitam decifrar 

os espaços.  

No caso do Bode dois possíveis campos organizacionais tornam-se relevante 

neste momento: uma relação mais macro, pensando a comunidade enquanto uma 

localidade de um bairro com seus dados objetivos, que compõem juntamente com os 

demais bairros a realidade estrutural do Recife. Juntamente aos dados objetivos, existem 

as representações construídas por comparação com os bairros vizinhos, no caso Boa 

Viagem e Brasília Teimosa. Estes conceitos são verbalizados pela própria população, 
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mas resultam de uma construção discursiva de vozes de inúmeros atores: a mídia, os 

órgãos governamentais e a sociedade civil organizada ou não; e das relações locais que 

se concretizam através das inúmeras realidades microssociológicas.  

Usarei o conceito de localidade utilizado por Leeds (1978)  

“os loci de organização visivelmente distintos, caracterizados por 

coisas tais como um agregado de pessoas mais ou menos permanente 

ou um agregado de casas, geralmente incluindo e cercadas por 

espaços relativamente vazios, embora não necessariamente sem 

utilização.” (Leeds, 1978:31) 

 

O que é importante é que são espaços onde há “uma rede altamente complexa de 

diversos tipos de relações.” Relações de parentesco, amizade, vizinhança e com 

freqüência também de trabalho, mas que não são fechadas e nem impermeáveis a um 

contexto mais amplo e a estruturas supralocais, o Estado, principalmente.   

A primeira questão que se apresenta é a diferenciação entre Bode e Pina. Nas 

minhas conversas informais com moradores, quase que invariavelmente eles se 

denominavam moradores do Bode. Quando conversava com representantes de 

instituições públicas, situadas dentro dos limites da comunidade, geralmente utilizavam 

a palavra Pina. Isto aconteceu quando conversei com algumas professoras (no caso, ex-

moradoras) de uma das escolas, com o diretor do teatro Barreto Junior - também 

morador do bairro e com vínculos antigos com a comunidade -  e ainda na conversa com 

um ex-presidente da União de Moradores, cuja família faz parte da história do Bairro. 

Nesta conversa cheguei a perguntar sobre esta diferenciação e percebi que, no seu caso, 

trata-se de um posicionamento político. Quando ele fala Pina, torna as lutas da 

localidade muito mais abrangentes. Mesmo existindo uma divisão oficial, algumas áreas 

sendo inclusive consideradas zeis (inclusive o Bode), ele faz questão de dizer que são as 

pessoas que criam as denominações para diferenciar os espaços internamente, mas que 
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de fato esta divisão não existe. Para ele, a luta é do Pina como um todo, mesmo que a 

associação dos moradores a qual ele presidiu represente os moradores de um espaço 

física e economicamente delimitado.  

Seu discurso, no entanto, permite-nos entender seu raciocínio. Por ocasião da 

pesquisa ele estava envolvido em um projeto denominado “Águas de Iemanjá”, que será 

um centro cultural voltado para estudos e manifestações artísticas ligadas a cultura afro-

brasileira. O projeto já foi aprovado e já existe inclusive o terreno, que fica à beira-mar. 

Conta que recebeu um documento da prefeitura no qual o terreno consta como situado 

em Boa Viagem. Revoltado, escreveu uma carta para as autoridades competentes, 

solicitando que o texto fosse retificado, pois o centro cultural será construído no Pina. 

Neste sentido, Pina tem maior poder de pressão política do que Bode. 

Apesar das discordâncias, neste trabalho, utilizarei a terminologia Bode porque é 

assim que a maioria dos moradores denomina o lugar onde mora e por ser clara a 

diferenciação que a população não-moradora faz.  

 

 

2.2 - O Bode  

 

O Bode, assim como qualquer localidade, define-se pela oposição com outros 

espaços. As identidades são construídas a partir da diferenciação e geralmente as 

diferenciações são carregadas valorativamente. Isto se verifica em esferas variadas, seja 

de gênero, de grupo social, de geração e também de espaço físico e social.  

No caso do Bode, a representação social é construída, em grande medida, em 

oposição aos bairros vizinhos: Boa Viagem e Brasília Teimosa. 

 “Mais que um dado da realidade com o qual os sujeitos sociais se 

deparam e se enfrentam, a alteridade é uma função da relação entre 



 - 92 - 

esses actores. É um artefacto social, produto historicamente datado 

do esforço de construção da realidade a partir e em função desse 

encontro.” (Arruti, 2005:3).  

 

Esta produção de alteridade termina por produzir identidades e classificar 

pessoas. 

Boa Viagem, bairro banhado pela praia de mesmo nome, caracteriza-se por sua 

posição privilegiada e pelo alto poder aquisitivo de boa parte de seus moradores, 

principalmente aqueles que moram na Avenida Beira Mar e adjacências. Também é o 

bairro onde se concentra o maior número de hotéis do Recife e, consequentemente, de 

turistas. Na relação com Boa Viagem, o Bode é classificado como local perigoso, ninho 

do qual sai boa parte dos “marginais” responsáveis pelos crimes e assassinatos que 

acontecem no bairro. Esta representação foi significativamente fortalecida nos últimos 

tempos, devido a duas mortes que provocaram grande comoção social.  

A primeira se deu em dezembro de 2005. Um psicanalista muito conhecido na 

cidade, sócio fundador de um instituto que trabalha com dependentes químicos, 

presenciou um assalto e tentou ajudar. Os assaltantes fugiram (depois foram presos), 

mas um deles, antes, deu um tiro que atingiu mortalmente o psicanalista. Este fato 

trágico desencadeou uma série de manifestações populares e culminou com a criação de 

uma ONG voltada para o combate à violência. Nas notícias que foram divulgadas, o 

assassino foi identificado como um rapaz de 20 anos, morador do Bode. (noticiado no 

Jornal do Comércio no dia 18/12/2005). 

O segundo caso aconteceu em novembro de 2006. Um rapaz de sobrenome de 

grande destaque local jogava tênis com o irmão em uma quadra pública que existe na 

praia de Boa Viagem. Viram que alguns garotos estavam mexendo em suas coisas e 

correram para resgatá-las. Enquanto fugia, um dos assaltantes deu um tiro que atingiu 
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um dos rapazes que veio a falecer pouco tempo depois. O fato foi amplamente noticiado 

e o autor do disparo novamente identificado como morador do Bode. (noticiado no 

Jornal do Comércio no dia 20/11/2006 )–  

“Segundo a polícia, existe a suspeita de os criminosos serem da 

Favela do Bode, no Pina. Assim que foi informado sobre o crime, o 

secretário de Defesa Social do Estado, Rodney Miranda, mandou 

iniciar as investigações ainda na noite desse domingo”. 

 

Acontecimentos desta natureza nos levam a pensar que a representação social 

extremamente negativa da comunidade tem apoio na realidade, mas esta é uma 

afirmação que merece uma reflexão mais aprofundada.  

Com relação à Brasília Teimosa, a alteridade se constrói a partir de outros 

elementos. A comunidade está localizada à beira-mar e é famosa por sua história de 

lutas. Nasceu na época da construção da capital do país e desde logo ficou conhecida 

pela organização e luta de seus moradores, donde a origem de seu nome: Brasília 

Teimosa. Lula, em campanha política (antes de seu primeiro mandato), esteve lá e 

comprometeu-se a retirar as palafitas que ficavam junto à praia e construir um conjunto 

habitacional para os desabrigados. Quando eleito, a promessa foi reiteradamente 

cobrada até ser cumprida. Apesar de não ter a mesma força de antes, inclusive devido à 

dimensão da comunidade, a União dos Moradores continua atuante. O bairro também é 

conhecido por alguns bares e restaurantes ali localizados e freqüentados por pessoas de 

todas as classes sociais.  

No confronto com Brasília Teimosa, o Bode assume a característica de favela 

desorganizada e com pouca força política. Este discurso está, também, na fala de seus 

moradores. No entanto, recente estudo realizado pelo GAJOP (2005) mostra que a taxa 

de homicídios em Brasília Teimosa equipara-se à do Pina e supera a do Bode (os dados 

são referentes a órgãos oficiais e se referem ao ano de 2003). Este fato nos faz pensar 
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que a fama negativa se justifica, mas também cumpre um papel de construção da 

localização do “mal”.  

Internamente, também existe a construção da identidade e da diferenciação 

social, a partir de hierarquizações. Os mais pobres são os que moram “lá prá dentro”, 

nas palafitas. Tem também o “Combinado” e o “Esse”, áreas identificadas como reduto 

de traficantes e extremamente violentas. Existe um acordo tácito que determina que 

quem é do Esse não pode entrar no Combinado e vice-versa, sob o risco de perder a 

própria vida. Existe igualmente a intenção de não envolver a população nesta guerra, 

apesar de que isto não é cem por cento respeitado.  

Lembro-me da visita que fiz a uma moradora em uma das minhas idas ao Bode. 

Naquele dia ela estava especialmente desanimada, falando inclusive em se mudar do 

bairro. Sua casa fica na rua que desemboca no Combinado. Mora na mesma casa desde 

que nasceu e sua mãe também foi criada ali, mas atualmente as coisas estão piorando 

muito. Ela e os filhos são “prisioneiros” dentro de sua própria casa. O filho só sai na 

companhia dos primos. A filha, de 4 anos, só sai com os pais. Ela mesma pensa duas 

vezes antes de ir para a igreja. Faz parte da Assembléia de Deus e sua igreja fica 

justamente no Esse. Ela diz: 

 “Mas lá (no Esse), pelo menos eles respeitam. No dia de culto, fica 

tudo calmo. O pastor faz louvação na rua e nada acontece, eles dão 

até certa proteção. Mas aqui (no Combinado), eles não estão 

respeitando. É que aqui se esconde gente de tudo quanto é lugar, vem 

gente de fora, não é nascido aqui, daí não tem consideração. O que 

vai acontecer é que os outros não vão mais respeitar também...” 

(trecho extraído do diário de campo) 

 

As falas são permeadas por certa angústia diante de um impasse que eles não se 

sentem capazes de resolver. A comunidade é violenta e isto fica claro em qualquer 
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conversa. No entanto, como ouvi muitas vezes: “onde não é perigoso hoje em dia? Não 

é só aqui na favela, não.”. Ao mesmo tempo, o poder público não inspira nenhuma 

segurança, muito pelo contrário. Os policiais são temidos por todos ou então 

ridicularizados, como no dia em que esta mesma moradora conta rindo, enquanto a 

polícia entra na rua, que quem eles estão procurando está saindo bem do lado deles. A 

polícia é uma visita não muito bem-vinda, pois não é vista como o agente da segurança 

pública e sim, como o representante da violência, mesmo que em alguns casos a 

violência seja dirigida aos bandidos34. 

Nos últimos cinco anos, o tráfico tem se estabelecido nesta localidade e isto foi 

possível perceber através da fala dos moradores e também da minha observação. 

Durante os anos de 1995 até 1999, trabalhei em um projeto social da comunidade. 

Posteriormente, em 2000, retornei para fazer meu trabalho de campo de mestrado e 

finalmente, retorno em 2005 e 2006 para o trabalho de campo relativo ao doutorado. 

Durante meus primeiros anos na comunidade, a figura que incorporava a violência era o 

matador. Escutei várias histórias sobre os mesmos contadas pelas garotas e pelos 

garotos do projeto. As histórias eram envoltas em uma aura de medo e respeito. 

Matavam pessoas, mas suas ações, pelo menos na lógica local, eram imbuídas de 

sentido. Eles matavam as “almas-sebosas” e eram dignos de certo reconhecimento 

devido a isto. Como os jovens diziam: “ele não mexe com gente de bem”. Naturalmente 

que o critério para decidir se alguém era ou não “gente de bem”, era pessoal, local e 

interno à coletividade, mas existia uma lógica moralizante. O discurso no momento 

atual é outro. Não são pessoas, são facções e não é uma ação movida por algum 

princípio de honra, mas a disputa de espaços e de poder. 

                                                 
34 Outros trabalhos já falaram sobre esta relação negativa entre comunitários e policiais. Podemos citar o 
trabalho de Mingardi (1992) e também de Caldeira (1991). 
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Muitos dos meus entrevistados revelam certo orgulho ao afirmarem poder 

transitar por todos os espaços, justamente por serem bem vistos por todos e não estarem 

envolvidos com “estas coisas”. Esta afirmação é, em alguma medida, confrontada com 

outras que revelam certo receio em circular em determinados espaços, demonstrando 

que sua respeitabilidade não lhe garante 100% de segurança. Existe sempre a chance de 

ser alvo de uma bala, perdida ou não. 

Conversas informais com moradoras da comunidade com freqüência 

desembocam no tema violência. O consenso é que agora está muito pior do que antes. 

Não se pode andar pelas ruas sossegado. Quem tem filhos pequenos sempre afirma que 

não se pode mais deixá-los soltos, tem que criar dentro de casa. Algumas mulheres que 

não trabalham afirmam que é melhor ficar em casa e estar de olho nos filhos do que 

ficarem pelas ruas e depois vê-los envolvidos com drogas ou com criminalidade. A 

freqüência com que vi, em minhas visitas, carros de polícia entrando comunidade a 

dentro com homens armados e encapuzados ou relatos de jovens que haviam morrido no 

dia anterior ou no final de semana realmente contribuem com o discurso fatalista. Fatos 

noticiados na grande mídia também. Mas estes discursos são entremeados com outros, 

igualmente indignados, relativos à forma discriminadora com que os moradores do 

Bode são, com freqüência, tratados. A discriminação parece atingir a todos, mas 

algumas ações atingem preferencialmente um grupo: os homens jovens e, 

principalmente, os negros. A polícia assume o papel de delimitador de espaços sociais. 

Muitas histórias de constrangimentos e atos de violência sofridos por este grupo 

mostram a naturalização desta realidade. Estar fora de sua área, à noite, ou andando em 

grupos já é motivo para serem abordados por policiais de forma truculenta.  

Existe um permanente jogo de pertencimentos em diferentes escalas. Todos são 

da comunidade, pertença legitimada através da exclusão da “outra porção da 
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sociedade”. Por outro lado, entre eles, dentro dos limites sociais da comunidade, há 

diferenciações asseguradas por diferentes status. Morar no “Esse” é diferente de morar 

no “Combinado”, que por sua vez é muito diferente de não morar em nenhum destes 

dois lugares, mesmo que sua casa fique a poucos metros de um deles. Por outro lado, as 

identidades se constroem a partir de lugares específicos que eles freqüentam: a Igreja 

Batista, o maracatu, a praia em determinado horário ou, até mesmo, não freqüentar 

nenhum espaço público da comunidade.  

Visitei a Escola Novo Pina, um dos orgulhos do bairro, principalmente por ter 

sido resultado de uma luta comunitária. Meu objetivo era ouvir pessoas que convivem 

diariamente com moradores do Bode, mas não residem lá e verificar qual o discurso que 

predominava. Coincidência ou não, aconteceu de eu falar com professoras que já 

moraram, na infância, no Pina. Fazem questão de dizer que são dali e por isto mesmo 

querem trabalhar naquela escola. Inicialmente o discurso é desanimadoramente 

negativo: dizem que a comunidade piorou muito. As famílias cuidam menos de suas 

crianças, mas se alguma delas é repreendida na escola, é comum virem tirar satisfações. 

As brigas agora são mais violentas e começam cada vez mais cedo.  

Apenas após provocações da minha parte as histórias positivas começam a 

chegar. Uma caixa de fotos atualiza a memória e remete a momentos felizes. Contam-

me que a escola saiu premiada pela prefeitura em um projeto idealizado e concretizado 

pela equipe de profissionais e auxiliada pelos alunos. Elas realizaram um filme que 

falava da história local e finalizava com a inauguração da biblioteca da escola, 

denominada Narciso do Banjo, em homenagem ao filho famoso do Bode, músico 

conhecido e reconhecido pelas orquestras carnavalescas, falecido há alguns anos atrás. 

A escolha do nome se deu através de votação feita entre os moradores do bairro.  
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Durante a visita, foi possível ver a inserção da escola na comunidade. Naquele 

dia, a quadra estava sendo organizada, pois à noite aconteceria uma reunião do 

orçamento participativo para a escolha do delegado. Na conversa com as professoras, 

fiquei sabendo que o teatro Barreto Júnior seria fechado para reforma e as peças seriam, 

por um tempo, encenadas na quadra da escola. A instituição também tem um grupo de 

maracatu, que já se apresenta há alguns anos.   

As fala de alguns moradores muitas vezes traziam discursos nostálgicos, 

lamentando coisas que se “perderam”. O Centro Social Urbano é um destes espaços. Ele 

funcionava dentro da comunidade e tinha uma quadra de futebol de salão, palco de 

inúmeras cenas de sociabilidade juvenil e até de interação familiar, principalmente de 

homens, mas não só. Rapazes na faixa dos 30 anos referem-se a este local como um 

espaço educativo e fundamental para sua geração não entrar para o mundo da violência. 

Organizavam campeonatos e alguns avançaram na carreira futebolística, graças a esta 

oportunidade. Também se queixam da extinção de alguns projetos sociais que 

agregavam a juventude. As pessoas na faixa dos quarenta anos relembram com 

saudades dos grupos de jovens da Igreja Católica, que, na época, eram muito atuantes, 

palco de manifestações populares e início de vários namoros que resultaram em 

casamentos.  

Em paralelo, existe um discurso muito negativo com relação à União de 

Moradores. Durante vinte anos, este espaço foi encabeçado pelo mesmo grupo, que 

segundo a fala geral, não fez nada pela comunidade. Há três anos retornou à presidência 

um comunitário que havia presidido a entidade no início da década de oitenta, mas a 

União está tão endividada que ele não conseguiu assumir, pois juridicamente ela não 

existe mais. Legalizá-la exigirá uma verba indisponível. Existe a proposta de passar de 

União para Associação, mas o atual presidente está terminando sua gestão e não 
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pretende continuar. Na sua visão, o problema é a filiação partidária, que não deveria 

existir em associações de moradores.  

Um dos jovens com os quais conversei (e fiz uma longa entrevista) expressou o 

desejo de, em um futuro próximo, candidatar-se ao cargo, mas foi uma voz solitária no 

meio de tantas outras claramente desencantadas com esta forma de mobilização. A sede 

da associação, onde também funcionava uma rádio comunitária, hoje é um espaço 

abandonado e praticamente destruído.  

Uma parcela da população vive da pesca e de catar sururu. Estes em geral 

moram junto da maré, vivem muito precariamente, em palafitas e sem nenhuma 

estrutura urbana, mas guardam certo orgulho pela tradição da pesca. Os atuais 

pescadores aprenderam o ofício com seus pais.  

O Bode tem também um rico histórico cultural. O Banhistas do Pina, tradicional 

agremiação carnavalesca, foi criado em 1932 e fez parte da vida das gerações mais 

velhas da comunidade. Era onde eles se divertiam, onde os boêmios do bairro se 

reuniam, onde os namoros começavam e também onde alguns casamentos acabavam. A 

agremiação ainda existe e continua tendo participação ativa no carnaval recifense, mas 

não é mais o ponto de encontro das gerações mais jovens. 

Também existe um grupo de Afoxê que funciona em um espaço bastante 

precário, na casa da família que o fundou. Seu fundador, hoje, é um homem muito 

doente e são seus filhos que tocam o trabalho que atualmente tem a intenção de ser um 

projeto social, apesar de ainda não existir juridicamente. Pelo que pude perceber, existe 

certa hostilidade da vizinhança, principalmente devido ao barulho que eles fazem a 

qualquer hora do dia (ou da noite). Eles, por sua vez, acreditam que são marginalizados 

pelo fato de fazerem parte da umbanda. Na conversa que tivemos, os dois irmãos se 
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mostraram muito preocupados com o envolvimento dos jovens com o tráfico e querem 

centrar sua luta no combate aos aliciadores.  

A diversidade religiosa da comunidade é facilmente percebida, principalmente 

devido ao grande número de igrejas protestantes, mas não só. A Matriz fica na entrada 

da comunidade e tem uma longa história dentro da comunidade. Algumas ordens 

religiosas também mantêm ali projetos sociais. Existem inúmeras igrejas evangélicas: 

Batista (vários templos que estão localizados nos mais variados locais. Até em um 

galpão que um dia foi casa de pagode) Assembléias de Deus, Igreja Universal, e outras 

de menor expressão. Enquanto fazia uma das entrevistas, que por sinal era com um 

jovem que hoje é presbítero da Assembléia de Deus, tínhamos como trilha sonora a voz 

de um evangélico, que parado no meio de uma rua, fazia sua pregação para quem 

quisesse ouvir. A religião afro-brasileira também está presente, conforme já foi 

explicitado em alguma passagem deste capítulo. Além do Afoxé, também existem dois 

terreiros.  

O. P. é atual diretor do teatro Barreto Junior e um dos organizadores do livro 

“Pina, sua cultura, sua memória” (1990) e foi coordenador de um projeto que, durante 

alguns anos, ensinou maracatu para jovens da comunidade e também tinha uma 

proposta educativa. Certa noite, fui com ele para uma rua onde fica o Maracatu Porto 

Rico e o terreiro de dona Elba para conhecer alguns jovens que haviam participado do 

antigo projeto. Sentamos em uma mesinha na calçada e tomamos uma cerveja. Era em 

torno das 19 horas e a rua estava tomada. Crianças brincando, mulheres e homens com 

suas cadeiras nas calçadas, alguns bebendo, outros não, um rapaz vendendo 

churrasquinho, gente que ia e que vinha, alguns chegando, alguns saindo, sempre com 

uma música de fundo, que não se sabia bem de onde vinha, mas o ritmo era de pagode. 

Flávio, um dos meus entrevistados, passou com sua bicicleta, anunciando o bazar da 
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igreja que aconteceria no dia seguinte. Enfim, uma demanda que eu diria exuberante e, 

após algum tempo, exaustiva de estimulação. Neste dia conheci Dimas, que estava com 

pressa, pois iria tocar com o “Cordel de Fogo Encantado”, grupo muito conhecido em 

Pernambuco e no Brasil pela fusão de ritmos locais tocados com instrumentos 

eletrônicos. Esta movimentação toda estava acontecendo a apenas alguns metros do 

local por eles denominado de “Esse”.  

Esta descrição densa e limitada do Bode tem a intenção de, por um lado, 

comunicar a riqueza de diversidade nele presente e por outro, contribuir com a 

discussão que será feita em outro momento deste trabalho relativa às vivências 

diferenciadas dentro de um espaço homogeneizado, se tomamos o ponto de vista do 

“outro”, a partir de uma diferenciação embasada na lógica econômica. 

Esta descrição também evidencia algumas lógicas na relação entre o Bode e o 

poder público. Existe uma escola e uma creche que são eficientes e motivo de orgulho, 

tanto para os funcionários quanto para a população, mas os demais equipamentos 

sociais não cumprem plenamente sua função social. O Centro Social Urbano, que até 

dez anos atrás era um espaço ativo que oferecia cursos para a comunidade e era um 

espaço de lazer socializado por boa parte dos jovens, hoje está totalmente desativado e 

ninguém soube explicar o que aconteceu. Não existe segurança pública do lado de 

dentro da comunidade. Quando a polícia entra, é com um objetivo definido, geralmente 

caçar algum bandido. Os pescadores não têm nenhum apoio e estão nas mãos dos 

atravessadores e o Mangue, riqueza natural em extinção, não tem nenhuma ação visível 

dirigida para sua preservação.   
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2.3 - Pensando nas micro-sociabilidades:  

 

A questão da consideração, principalmente nas relações masculinas, já tem sido 

pensada teoricamente (Lins & Silva, 1990: 170). Ser considerado sintetiza todas as 

possíveis combinações que dão respeitabilidade e distinção a uma pessoa. Eu escutei 

esta expressão inúmeras vezes nas minhas visitas e conversas dentro da comunidade. 

Uma situação chamou-me especialmente atenção por ter se repetido e por ser, a meu 

ver, um indicador de grau de “consideração”. Praticamente todas as vezes que caminhei 

pelo Bode, estava acompanhada de algum morador, ou porque estavam me levando para 

algum lugar que eu desconhecia o caminho, ou porque julgavam perigoso eu andar 

sozinha por certos lugares. Meus acompanhantes eram homens e mulheres e de 

diferentes idades, o que mostra que o possível perigo era por eu não ser “do pedaço” e 

não devido a meu sexo ou minha idade.  

Observei duas diferentes performances nestas situações. Em alguns casos, 

pessoas que estavam na rua, conversando, trabalhando ou bebendo sua cervejinha 

diziam o nome do meu acompanhante em alto volume e complementavam com alguma 

pergunta ou algum comentário. Às vezes perguntavam sobre alguém da família (alguém 

que possivelmente tinha estado doente) ou então buscavam a confirmação do horário de 

algum encontro (da igreja, por exemplo). Ficava claro que a intenção real era afirmar 

sua proximidade com meu acompanhante. Outras vezes era o meu acompanhante que 

fazia questão de cumprimentar as pessoas pelas quais passava.   

Em ambas as situações, existia a clara intenção de me fazer ver que existe uma 

relação de proximidade e pertencimento. No primeiro caso, as pessoas em torno 

demonstravam que eram próximas de meu ou minha acompanhante. Eu não era dali e 

quem me acompanhava certamente dispunha de qualidades que a credenciavam a ser 
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minha guia na comunidade. Demonstrar proximidade com esta pessoa de alguma forma 

lhe tornava alguém igualmente confiável e digno de consideração.  

A segunda situação me parece mais complexa. Nos dois momentos em que isto 

aconteceu, eram situações de possível “perigo” e eu estava acompanhada por pessoas 

“não-corriqueiras” no espaço em questão: em uma delas, o marido de uma conhecida 

me acompanhava até a casa de Diego, que mora no Combinado. Sua casa ficava 

bastante próxima dali, mas fora do espaço delimitado como perigoso. Este senhor fazia 

questão de cumprimentar todas as pessoas que via e nem sempre era correspondido no 

cumprimento. Enquanto caminhávamos, ele justamente falava que não havia problema 

em andar por ali, pois todos o conheciam.  

Situação parecida aconteceu quando o diretor do Teatro Barreto Júnior 

acompanhou-me até a rua onde fica o Maracatu Porto Rico (e que é próximo do Esse). 

Já narrei esta passagem, mas não expus o fato deste senhor fazer questão de falar e 

brincar, inclusive com as crianças, evidenciando sua popularidade. O que gostaria de 

chamar atenção com estes relatos é que o reconhecimento é um bem que precisa ser 

cultivado, evidenciado e reafirmado. No caso do diretor do teatro, ele não mora na 

comunidade e tem um status social e econômico diferenciado. Mostrar-se caloroso e 

receptivo minimiza as desigualdades e afasta, pelo menos em parte, o possível perigo a 

que uma pessoa de fora está sujeita.   

No texto “Violência, cultura e poder”35 Zaluar (2004), para explicar que em 

Madureira tem mais roubos e furtos do que em Copacabana, questiona a teoria das 

zonas morais utilizada pela escola de Chicago (na década de 1920) levando em conta a 

idéia do ambiente em “que todos se conhecem”. Para ela, o que explica este fato é a 

falta de regras e o conteúdo das novas regras que vão surgindo no vazio institucional 

                                                 
35 Este texto é a introdução do livro “Violência e estilos de masculinidade” de Cecchetto(2004).  
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que se forma a partir da sinergia entre a economia subterrânea, as organizações locais e 

as instituições supostamente encarregadas de manter a lei e a ordem. No espaço que eu 

pesquiso ainda existe aquilo que “todos se conhecem”, pois o tráfico, apesar de existir, 

não adquiriu as proporções vistas no Rio de Janeiro e, como todos realmente se 

conhecem, as violências não são dirigidas, em tese, para a população, pelo menos não 

principalmente. 

As histórias e os fatos acima narrados esboçam um retrato, um tanto 

impressionista, do Bode. No próximo capítulo, exporei as trajetórias dos jovens 

entrevistados e refletirei sobre as mesmas à luz dos estudos sobre juventude e também 

inspirada por conceitos antropológicos como a dádiva.  
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Capítulo III  

 

Biografias resumidas e trajetórias  

 

 

Este capítulo tem o objetivo de dialogar com a parte empírica do trabalho, 

apresentando as biografias, as trajetórias e as estratégias dos rapazes que foram 

entrevistados. Na tentativa de não cansar o leitor com excesso de informação de campo, 

optei por dividi-lo em três etapas: na primeira, faço algumas reflexões sobre o grupo e 

apresento, de forma compactada, o que denominei de biografias resumidas, onde 

sintetizei informações objetivas dos nove entrevistados: dados pessoais, seu contexto 

familiar e afetivo, suas trajetórias escolar e de trabalho. Na segunda, analiso os dados, 

refletindo sobre as proximidades e as especificidades encontradas à luz de estudos que 

atrelam juventude, educação e trabalho. Na terceira, reproduzo trechos de algumas 

entrevistas e, através deles, analiso questões que se mostraram relevantes para os temas 

que venho alinhavando neste texto: relações de pertencimento, reconhecimento e 

dádiva.  

 

 

3.1 - O grupo: jovens que estão seguindo o “bom caminho” 

 

Conforme já foi anunciado na introdução do trabalho, optei por iluminar 

trajetórias consideradas exitosas. Esta escolha abre flancos para possíveis críticas. À 

primeira vista, poder-se-ia afirmar que trabalhei com a categoria “dos bonzinhos”, o que 
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em si encerra uma dicotomia perigosa: bem e mal, mocinhos e bandidos e por aí vai. 

Vale a pena reforçar dois dados que justificam a escolha e ao mesmo tempo atenuam as 

eventuais críticas. O primeiro é que apesar de ter sido minha a decisão de privilegiar 

trajetórias promissoras, foram os moradores do Bode que definiram quem se encaixaria 

neste critério. Sendo assim, trata-se de uma categoria nativa que nos informa sobre as 

construções locais de reconhecimento, o que, por si só, é um dado relevante. Mas a 

questão não se esgota aí. Sou eu que estou perguntando e certamente trago comigo uma 

gama de representações que interferem nas respostas que obterei. Eu, neste momento, 

sou o “outro”, aquele que não pertence ao Bode, que vem de um espaço instituído de 

poder e que por princípio incorpora o status de sucesso. Certamente, o que eles 

imaginaram que eu gostaria de ouvir influenciou suas respostas. Mas, neste caso, eu 

estaria encontrando os rapazes que, de alguma forma, mais se aproximariam do meu 

modelo de trajetórias bem sucedidas. Defendo outro ponto de vista. Existe o fato de que 

eu fui parte ativa nesta construção, na medida em que fiz a proposta e na medida em que 

trouxe comigo as representações pertinentes ao grupo social do qual faço parte. No 

entanto, buscava aqueles que estavam construindo trajetórias diferenciadas e eram bem 

vistos pela comunidade. Neste momento, coloquei as relações sociais dentro do espaço 

de pesquisa como um elemento decisivo para a resposta que eles me dariam. As 

narrativas dos rapazes, que serão mostradas a seguir, em alguma medida, reforçam meu 

argumento, pois, em vários momentos e de diferentes formas, reafirmaram o papel 

fundamental que o sentimento de pertencimento tem na construção de suas identidades 

positivadas.  Além disso, apesar de ser de fora, tenho uma inserção na comunidade 

anterior ao meu papel de pesquisadora, o que me coloca, em alguma medida, mais 

próxima. O segundo, é que faltam trabalhos sobre jovens com trajetórias promissoras 

em espaços instituídos como sendo de pouco valor. Neste sentido, inverto a lógica e 
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concretamente imponho outro olhar sobre um espaço historicamente conhecido e 

desconsiderado, construção que foi exaustivamente exposta no primeiro capítulo.  

No entanto, o que foi encontrado não se limitou a ‘bons caminhos’. Assim como 

o Bode foi retratado a partir de diferentes olhares e pontos de vista, na tentativa de dar 

conta da diversidade de relações e das lógicas existentes, as trajetórias narradas também 

mostraram uma realidade rica e complexa, que nos ajuda a desnaturalizar conceitos 

cristalizados. A dicotomia enfrentada, apesar do risco, esta sim pertinente na análise que 

está sendo feita, é a de dentro/fora, pertencimento/não pertencimento. Os rapazes, tanto 

os que compõem o núcleo da pesquisa, como os outros com os quais conversei, deixam 

bastante claro que serem rapazes pobres e, na grande maioria, negros, os colocam 

frequentemente diante da constatação de que alguns espaços ou alguns benefícios, ou 

algumas formas de tratamento não foram feitas para eles. Neste sentido, eles se 

percebem fora de uma dimensão relacional, que é possível para aqueles que dispõem de 

um maior capital social.  

A categoria classe já se mostrou muitas vezes ser pouco eficiente, quando 

queremos entender, em toda sua complexidade, a realidade dos pobres urbanos no nosso 

país. Bourdieu, através da conceituação de campo, trajetória e posição social, contribui 

significativamente com uma leitura menos homogeneizadora daqueles que integram 

uma mesma classe. O cruzamento entre campo, posição social e trajetórias familiares 

possibilita a convivência de diferentes formas de pensar e se posicionar, mesmo suas 

práticas estando marcadas pelo destino coletivo (Bourdieu, 2007: 104). Este capítulo 

apresenta a diversidade existente entre as trajetórias individuais dos rapazes, ao mesmo 

tempo em que evidencia a trama social que faz com que todos pertençam ao mesmo 

campo de relações, que ganha sentido a partir da práxis cotidiana.  
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Velho afirma: “Fundamental para o antropólogo é perceber quais são as 

distinções importantes para o nativo que podem ser surpreendentemente diferentes das 

de sua cultura de origem.” (Velho, 2004:18). Ao optar estudar grupos de sua própria 

cultura – mas considerados de outra classe social - o antropólogo se depara com uma 

realidade instigante. O nativo, em alguns momentos, informa sua percepção sobre o 

olhar que o grupo dominante lhe dirige, e os efeitos que a construção da diferença 

hierarquizada tem sobre ele. Em outras palavras, seu discurso nos informa sobre a nossa 

práxis. 

Este capítulo analisa dados objetivos, amparado nos estudos sobre juventude e 

reflete sobre construções simbólicas à luz da teoria antropológica. As trajetórias nos 

informam como eles lidam com realidades que lhes são impostas e como enfrentam o 

momento de transição para outra etapa de vida.  

 

 

3.2 - Contextualizando teoricamente  

 

Considerando a faixa etária delimitada para constituir o núcleo de pesquisa do 

presente trabalho, rapazes entre 18 e 25 anos, e o recurso metodológico utilizado, 

trajetórias de vida, o inserimos, mesmo que tangencialmente, na seara dos estudos sobre 

transição para a vida adulta. 

Na atualidade, a “questão” das transições para a vida adulta tem sido uma das 

grandes preocupações de pesquisadores e agentes políticos no plano internacional. Este 

fato se deve, em grande parte, à emergência de processos sociais de transformação que 

afetam o mercado de trabalho (flexibilização das relações laborais e precarização do 

emprego), o sistema de ensino e as dinâmicas familiares (pluralização nas formas de 
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organização familiar). (Pais, 2005) Teóricos da pós-modernidade vêm trabalhando a 

fragilidade do conceito de futuro e também de projeto. A literatura tende a relacionar 

níveis acentuados de incerteza com viver a dimensão do presente como a única possível. 

(Rosa, 2006; Beck, 1999; Bauman, 2000 a). Neste sentido, a estabilidade dá lugar ao 

que tem sido chamado de era da incerteza e complexifica a compreensão do que seria a 

passagem para a vida adulta. (Beck, 1992; Du Bois-Reymond, 1998).  

A conjuntura econômica internacional também se reflete neste campo. Países, 

como a Alemanha, que tradicionalmente tem políticas de apoio à independência dos 

jovens, como subsídios de formação, bolsas de estudo ou outros subsídios estatais, têm 

limitado os recursos disponíveis, reforçando o papel da família no apoio às transições 

juvenis. (Pais, 2005) 

As trajetórias pesquisadas também nos falam sobre o momento de vida dos 

jovens com relação à inserção no mercado de trabalho, trajetória escolar e relações 

familiares.  Mas elas só podem ser pensadas a partir de uma contextualização que dê 

sentido dentro da lógica em que estão inseridas. A “incerteza” é um dado da realidade 

que esses jovens vivem e não propriamente um fato novo. Os pais de alguns 

trabalharam num mesmo emprego por “toda vida”, mas esta não é a situação mais 

comum. As contingências econômicas e temporais globais, em alguma medida, 

interferem no cotidiano e nas possibilidades de que eles dispõem, mas não da mesma 

forma e na mesma medida que repercutem na vida de jovens de outros grupos sociais ou 

mesmo de outras culturas. Neste sentido, as alterações com relação ao núcleo familiar e 

à idéia de projeto têm suas especificidades.  

Entre os pesquisados, todos que formaram um novo núcleo familiar saíram ou 

querem sair da casa dos pais ou dos sogros. Geralmente viabilizam esta necessidade, 

construindo um cômodo no terreno da família. Já entre os solteiros, nenhum expressou 
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intenção de morar sozinho. Esta possibilidade não apareceu como uma demanda. Por 

outro lado, todos contribuem com o orçamento doméstico e sentem-se independentes, 

não por se sustentarem, mas por serem capazes de gerenciar a própria vida.  Neste 

sentido, eles se sentem adultos. Por outro lado, ser jovem, nestes casos, está relacionado 

à possibilidade de construir projetos, mesmo que o conceito de projeto utilizado aqui 

deva ser relativizado. 

Para Schutz (1971), projeto é a conduta organizada para atingir fins específicos. 

O autor destaca a dimensão consciente da ação, em que o sujeito se organiza para a 

realização de objetivos definidos. (Velho, 2004) Os jovens pesquisados mostram, em 

suas narrativas, que têm consciência da escolha de seus caminhos e das estratégias 

necessárias para viabilizá-los.  

Não podemos, é verdade, negligenciar o papel do discurso. Na entrevista, existe 

a clara intenção de transmitir linearidade e clareza de objetivos. Alguns fatos ocorridos 

durante o campo - como um dos rapazes achar que seria chamado para assumir um 

cargo no Banco do Brasil; ou após o período de pesquisa - quando um dos rapazes 

soube que seria pai e precisou mudar-se da casa dos pais - revelam as fragilidades 

inerentes e a necessidade permanente de lidar com os fatos inesperados. Apesar disso, a 

idéia de projeto como uma organização mental de algumas ações com um fim preciso 

foi percebida e confirmada. No entanto, ter um projeto não significa, necessariamente, 

não ter um plano B, como ouvi de um dos meus entrevistados. 

Machado Pais (2005) chamou atenção para a mobilidade verificada nas 

trajetórias atuais e denominou de geração io-iô, como forma de ilustrar os processos de 

idas e vindas, tanto no que diz respeito ao sistema escolar, como relacionado ao espaço 

de moradia. Os jovens pesquisados constroem projetos, mas também demonstram 

flexibilidade para adaptar o caminho, ou mesmo mudá-lo, quando se faz necessário.  
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Apesar de terem um objetivo, diante de um obstáculo são capazes de alterar seus planos 

ou mesmo recuar, sem com isto abrir mão do projeto inicial ou deixarem de acreditar 

que existem alternativas. O campo mostrou que a partir das “habilidades pessoais” os 

jovens encontravam brechas no campo de possibilidades e conseguiam transferir 

algumas “barreiras” para mais adiante, mesmo tratando-se, muitas vezes, de uma 

condição frágil e instável. Este espaço de movimentação eles associam com a condição 

juvenil. 

Outra questão que merece atenção é o fato destes rapazes extrapolarem os 

limites da comunidade e passarem a fazer parte de novos espaços, normalmente 

ocupados por jovens de outros grupos sociais. Esta condição demanda deles um 

exercício permanente de negociação com a realidade. Eles fazem questão de afirmar o 

pertencimento local, pois ali eles têm reconhecimento e suas falas revelam as estratégias 

para garantir a pertença. Por outro lado, eles incorporam novas identidades condizentes 

com seus novos status. Esta dinâmica ficará mais claras à luz das trajetórias dos rapazes. 

Através das narrativas, percebemos como os rapazes enfrentam os obstáculos 

decorrentes de sua condição social. A educação das escolas públicas é deficiente, 

dificultando a formação daqueles que almejam ingressar na universidade e o acesso ao 

trabalho é difícil e condicionado às relações de conhecimentos, como veremos através 

dos relatos. Em alguns momentos estes vão ao encontro do que DaMatta (1997) 

defende. Para o autor, em nosso país, convivemos, em alguns momentos, com a lógica 

moderna e universalista do indivíduo e em outros, com uma lógica tradicional, onde 

ocorre a preeminência do todo sobre as partes, enfatizando a importância da relação. 

Neste segundo caso, nos confrontamos com gradações e complementaridades.  

Esta lógica ‘‘personalista” garante que uns sejam mais cidadãos que outros. 

Sendo assim, os rapazes, à medida que encontram os caminhos da cidadania obstruídos, 
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lançam mão dos recursos de que dispõem, muitas vezes associado à construção de 

mecanismos de consideração e distinção. No entanto, o campo e as narrativas 

mostraram que simultaneamente a esta lógica relacional, permanece forte o sentimento 

de pertença grupal que os faz sentirem-se comprometidos com seu espaço social de 

origem. Esta afirmação se contrapõe aos estudos que afirmam que, à medida que 

adquirem novos capitais social, econômico e cultural, os indivíduos tendem a se afastar 

do seu local de origem. (Zaluar, 2000) Acredito que a faixa etária seja um dos fatores 

relevantes (mas não o único) para compreendermos o discurso de pertencimento ouvido 

de meus entrevistados. Eles estão ainda no processo de construção de novas identidades 

e, sendo assim, as fragilidades ficam mais evidentes. 

Todos os rapazes narram histórias de privações e sacrifícios. Afirmam que 

deixaram de se divertir, de viver prazeres próprios da idade, de dispor de certos 

confortos para atingir seus objetivos. Fernando não sai com os amigos da universidade, 

pois, para poder se dedicar só aos estudos, não pode ter este tipo de gasto. Flávio 

trabalha muito, estuda à noite, tem poucas horas de sono e como diz, nem tem tempo 

para namorar. Robson conta que estudava nos finais de semana, enquanto os amigos 

iam para a praia, para superar as deficiências da escola pública e conseguir passar no 

vestibular. Estas questões me remetem a Wacquant (2002), quando fala dos boxeadores 

e de como o sacrifício é o caminho para o reconhecimento e a valorização como homem 

(apesar de pobre e apesar de morador de favela). Os discursos que ouvi revelam a 

necessidade de mostrar que não foram privilegiados, mas que lutaram e se sacrificaram 

para chegar onde estão e que graças a isto merecem distinção.  

Habermas coloca que o processo de individuação supõe, necessariamente, o 

envolvimento do indivíduo em processos de socialização, devido ao caráter “quase 

constitutivo da insegurança e da fragilidade crônica da identidade” (Habermas 1986:20 
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apud Oliveira, 1996). Para o autor, princípios ligados à moralidade atuam no sentido de 

minimizar esta fragilidade, atacando duas frentes simultaneamente: enfatizar a 

inviolabilidade do indivíduo através da postulação do respeito à igualdade de direitos de 

todos e proteger a rede de relações intersubjetivas de reconhecimento mútuo através das 

quais os indivíduos sobrevivem como membros da comunidade. Estas duas tarefas 

complementares estariam ligadas a dois princípios fundamentais: justiça e solidariedade 

– que também estão presentes no conceito de reconhecimento. (Habermas apud 

Oliveira, 1996) Apesar de, em determinados momentos, os jovens lançarem mão da 

amizade e do “conhecimento” para resolver entraves relacionados a não-consolidação 

dos direitos, eles contrapõem estas ajudas à ajuda de políticos, por exemplo, cuja 

relação é puramente pautada no interesse. Robson relata que quando estava no ensino 

médio foi convidado para participar de um curso preparatório para o vestibular, mas, 

quando chegou lá, viu que era “politicagem”, pois só aceitavam jovens que já tivessem 

título de eleitor. Conta este fato, revoltado, mas em outro momento, como veremos à 

frente, ele relata que foi ajudado por um amigo de sua mãe, também político. Mas neste 

caso a ajuda estava atrelada a laços de amizade.  

Retornando ao grupo com o qual trabalho, como ficaria a questão do 

reconhecimento e da desconsideração? Estes jovens estão na universidade pública 

(espaço primordialmente ocupado pelos jovens da elite econômica ou intelectual), ou 

têm trabalho fixo e vivem bem de acordo com os padrões locais (têm casa própria e 

outros bens de consumo não usuais na comunidade), ou dedicam-se à vida religiosa ou 

ainda participam de uma instituição que tem respeitabilidade, como o exército; outros 

são músicos e educadores sociais. Através da diferenciação e distinção alcançada, 

“conquistam” o status de cidadão de fora e, conseqüentemente, de respeitabilidade à 

vista do outro (morador de outro espaço social e com outra condição econômica)? É 
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uma questão que, se tem resposta, não é simples. Sem a intenção de uma resposta 

fechada e definitiva, proponho-me refletir sobre a mesma à luz das vidas destes rapazes.  

Eles vivem um movimento duplo de sair e ficar, de ampliar o espaço externo e 

manter o espaço interno. Preservam uma identidade original, espacial, vinculada à 

família e ao grupo de origem e, ao mesmo tempo, constroem novas identidades em 

novos espaços sociais. Neste sentido, mais do que estarem conquistando autonomia e 

status definidores da idade adulta, eles estão lutando para ampliar (e não mudar) sua 

condição social. Ser jovem, neste caso, significa poder pensar em barreiras móveis, que 

podem ser manipuladas. Ser adulto, ao contrário, é se confrontar com o sentimento de 

impossibilidade de ir mais além, de não poder negociar com o tempo e com o espaço.  

Pensando na teoria de campo de Bourdieu (2007), podemos dizer que os jovens 

que compõem o núcleo do trabalho têm incorporadas as estruturas locais. Eles nasceram 

e cresceram neste lugar e é a partir dele que apreendem e incorporam o mundo. Muitos 

são de famílias que já moram ali há três gerações, algumas ligadas à origem da 

comunidade. Mesmo que os estejamos fotografando num momento específico, este 

ponto da trajetória pessoal contém sempre o sentido do trajeto social. Para 

compreendermos suas narrativas, é preciso adotar uma perspectiva que relacione, 

dinâmica e interativamente, trajetórias individuais e trajetória social. 

No Bode, eles são identificados como jovens promissores. O sucesso, no caso, 

está relacionado a percursos que se contrapõem ao discurso consensual sobre jovens, do 

sexo masculino, moradores de favela.  Um aspecto que merece destaque é o que estou 

chamando de dádiva, no sentido forjado por Mauss. A quase totalidade dos rapazes que 

compõem o núcleo do trabalho relata ações ou intenções que evidenciam um retorno, 

concreto e/ou simbólico à comunidade. Este aspecto ficará mais claro ainda neste 

capítulo. Agora exporei as biografias resumidas.  



 - 115 - 

 

3.3 - BIOGRAFIAS RESUMIDAS 

 

ROBSON 

Idade: 20 anos 

Cor: Parda 

Religião: Católica 

Com quem mora: Até seis meses atrás, Robson morava com a mãe e o irmão na 

casa da bisavó, juntamente com um tio, uma tia e alguns primos. No momento da 

entrevista, estava morando em uma casa, na mesma rua que antes, com a mãe e o único 

irmão, de cinco anos. Robson nunca morou com o pai e comenta apenas um encontro 

com o mesmo.  

Onde mora: A casa da bisavó de Robson e sua casa atual ficam em uma das 

ruas principais do bairro, onde fica também a escola Municipal e a Creche Novo Pina. 

Sua bisavó é uma das moradoras mais antigas dali, sendo citada, inclusive, no livro 

sobre a história do Pina. A família mora no mesmo local há mais de 80 anos.  

Atividade dos pais: O pai de Robson tem nível universitário, mas não fiquei 

sabendo o que ele faz. A mãe de Robson já trabalhou em vários lugares e também já 

teve períodos de desemprego. Trabalhou durante muitos anos no shopping center no 

ramo de alimentação. Atualmente trabalha na prefeitura e é voluntária em um projeto 

social da comunidade, que incorporou o projeto federal de cozinha comunitária e ela 

será uma das cozinheiras.  

Vida escolar: Robson faz questão de dizer que sempre estudou em escola 

pública (e sempre no bairro). Foi um ótimo aluno e isto lhe garantiu popularidade com 

os professores.  
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Trabalho: Desde seus 10 anos de idade, Robson fazia bicos para ter seu 

dinheiro e comprar suas coisas. A mãe nunca mandou, nem incentivou, tampouco o 

proibiu. No início, o dinheiro era para seus “sonhos de consumo”, os bonecos super-

heróis, como ele conta; a partir dos 16 anos, mais ou menos, passou a contribuir com as 

despesas da casa, o que acontece até hoje. Trabalhou como ajudante de pintor, ajudante 

de pedreiro, ajudante de padeiro, até que começou a dar aulas particulares, sua atividade 

atual. Em 2003, fez um concurso para o Banco do Brasil e foi aprovado, mas ainda não 

foi chamado. 

Formação: Atualmente Robson cursa Física na UFPE. Seu primeiro vestibular 

foi para Engenharia Eletrônica, mas percebeu que não era aquilo que queria e fez novo 

vestibular para Física. Também tentou o ITA, que é seu grande sonho, mas por duas 

questões não conseguiu entrar. Pretende tentar novamente no próximo ano. Seu projeto 

é seguir carreira universitária. 

Vida reprodutiva e afetiva: Robson namora há três anos com a mesma garota, 

que é sua vizinha da frente. Foi sua primeira namorada “oficial”. Não pensa em casar 

por enquanto. 

Pessoas influentes: Robson tem como referência sua mãe, por quem ele nutre 

grande admiração. Durante algum tempo, esteve muito próximo de seu tio com quem 

ele trabalhou como ajudante de pintor. Robson não fala do pai nem da família paterna, 

mas em uma conversa com sua mãe, fiquei sabendo que o avô paterno de Robson é 

físico, fato no mínimo curioso.  

Dádiva: Robson construiu com suas próprias mãos, no quintal da casa de sua 

bisavó, uma sala onde dá aulas preparatórias para o vestibular de Física, Química e 

Matemática para jovens da comunidade, gratuitamente.  

 



 - 117 - 

DIMAS 

Idade: 22 

Cor: Negra 

Religião: Candomblé 

Com quem mora: Mora com a avó, o tio e alguns primos. 

Onde mora: Mora próximo ao Esse, localidade considerada bastante perigosa 

na comunidade, mas, por outro lado, ele mora no terreiro de Dona Elba, mãe de santo 

conhecida não apenas no bairro, mas em todo o Recife, de quem Dimas é neto.  

Família: Sua mãe faleceu quando ele tinha 14 anos e desde então ele mora com 

a avó e o tio. O pai mora no Pina, mas em outra comunidade. É uma família antiga na 

comunidade e conhecida devido ao terreiro e ao Maracatu Porto Rico. Seu tio é chefe de 

bateria do maracatu. 

Atividade dos pais: A família trabalha com o maracatu e o terreiro. 

Vida escolar: Estudou até a sétima série. Diz que parou porque o projeto e a 

vida de músico tomavam todo seu tempo. Viaja muito. 

Trabalho: Sempre participou do maracatu, mas seu primeiro trabalho foi como 

motorista em uma empresa de transportes. Ele arrumou este trabalho através de um 

freqüentador do terreiro de sua avó. Largou o trabalho para se dedicar à música. 

Atualmente é percursionista em três grupos.  

Vida reprodutiva e afetiva: Dimas tem dois filhos de duas garotas diferentes. 

Uma delas trabalha com sua avó e seu filho está sempre perto dele. O outro também 

mora na comunidade. Por ocasião da entrevista, estava namorando uma jovem que 

participa de um grupo de coco, mas por enquanto não pretende ter outros filhos nem 

casar.  
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Pessoas influentes: Para Dimas as pessoas que mais influenciaram (e continuam 

influenciando) sua vida foram sua avó, seu tio Chacon e Mano, seu professor de 

Música. 

Dádiva: Dimas atualmente coordena um projeto no qual ensina percussão a 

garotos da comunidade. Diz que é espelho para muitos e tem que fazer sua parte para 

ajudar estes meninos. 

 

ROBINHO 

Idade: 25 anos 

Cor: Negra 

Religião: Evangélico (Batista) 

Com quem mora: Atualmente Robinho mora com a esposa e com o filho de 

sete anos. A casa é própria. 

Onde mora: Robinho mora no primeiro andar que construiu sobre a casa de seu 

pai. Mora neste local desde que nasceu e seu pai já morava quando jovem, há 60 anos 

atrás. 

Família: Antes de casar, Robinho morava com o pai e o irmão, cinco anos mais 

velho que ele.   

Atividade dos pais: A mãe de Robinho morreu quando ele era criança. O pai é 

aposentado.  

Vida escolar: Robinho sempre estudou em escola pública do bairro. Largou os 

estudos no 1° ano do ensino médio.  

Trabalho: Robinho começou a trabalhar quando tinha 15 anos. Trabalhava 

cuidando de uma sala de vídeo game que seu irmão montou. Organizava campeonatos, 

os meninos gostavam muito e a sala estava sempre cheia. Aos 18 anos, foi trabalhar de 
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servente no Banco do Brasil. Não gostou, porque afirma que neste tipo de trabalho as 

pessoas são muito mal tratadas. Conseguiu outro trabalho, de porteiro em um prédio em 

Boa Viagem, onde está até hoje. Há três anos, ele e o irmão montaram uma vídeo 

locadora. Um ano depois, ele vendeu a parte dele para o irmão e montou uma locadora 

sozinho. No momento da entrevista, continuava trabalhando como zelador e tinha 

planos de ampliar a locadora.  

Formação: Montar uma vídeolocadora lhe trouxe novos conhecimentos sobre 

distribuição de filmes, impostos, capital de giro, assuntos sobre os quais ele tem muito 

prazer em falar. 

Vida reprodutiva e afetiva: Robinho está casado há sete anos, tem um filho e 

não pretendem ter outros.  

Pessoas influentes: Robinho não dá destaque para ninguém em especial, apesar 

de afirmar que foi o pai que despertou seu interesse pela Bíblia. Atualmente ele é 

bastante dedicado à Igreja.  

Dádiva: Seu discurso é muito pautado pela predestinação. Ele afirma que tudo 

de que participa, prospera. Mas precisa também fazer sua parte, que é orar pelos mais 

necessitados. Diz que de todos os rapazes do seu grupo, ele foi o que mais prosperou e 

enumera os bens materiais que tem para ilustrar sua afirmação. Espera ser um espelho 

para seu filho, espelho que ele disse não ter tido. Robinho também destaca a 

importância do projeto social para ele e os amigos.  

 

 

FLÁVIO 

Idade: 22 anos 

Cor: Negra 
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Religião: Evangélico (Batista) 

Com quem mora: À época da entrevista, Flávio estava dormindo no salão da 

igreja. Antes morava com sua mãe, sua irmã, seu cunhado, seu sobrinho, seu irmão mais 

novo e seu tio. A casa é de sua mãe, herança de família. Moram há mais de 80 anos na 

comunidade, mas de forma muito precária. 

Onde mora: A casa da família fica em uma área mais central da comunidade, na 

mesma rua da casa de Robinho e Homero.   

Família: O pai de Flávio morreu, quando ele ainda era criança. Sua mãe 

trabalhava em casa de família, mas, nos últimos dez anos, ela não pôde trabalhar por 

motivo de doença e vive de conseguir uns trocados, ficando na fila do posto de saúde 

para outras pessoas. A irmã é um ano mais velha que Flávio e, no momento, não está 

trabalhando.   

Vida escolar: Após vários anos parado, Flávio retomou os estudos e está 

cursando o primeiro ano do Ensino Médio. 

Trabalho: A partir dos 14 anos, Flávio começou a trabalhar tomando conta de 

um bazar na própria comunidade. Trabalhava dez horas por dia. Três anos depois 

mudou de trabalho. Vendia biscoitos na rua. Aos dezoito anos começou a trabalhar 

como ajudante de serviços gerais no restaurante em que trabalha até hoje e há alguns 

meses abriu uma vídeolocadora, que fica ao lado da Igreja de que participa. Na Igreja, 

ele tem várias funções: entre elas, coordenar o grupo de dança e cuidar do patrimônio, 

que significa ter que resolver todos os problemas de infra-estrutura.  

Vida reprodutiva e afetiva: Atualmente Flávio não está namorando. 

Recentemente terminou de forma meio traumática um namoro e pretende ficar sozinho 

por um tempo. 

Pessoas influentes: Não refere ninguém. 
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Dádiva: Flávio tem o sonho de ser presidente da União de Moradores da 

comunidade, pois acredita que pode fazer muita coisa boa pela população. Ele é muito 

querido por todos. Trabalha com jovens da comunidade que fazem parte da Igreja. 

Alguns deles foram “resgatados”, como coloca Flávio, das drogas e da criminalidade.   

 

DIEGO 

Idade: 20 anos 

Cor: Parda 

Religião: Evangélico (Assembléia de Deus) 

Com quem mora: Mora com a avó, duas tias e duas primas 

Onde mora: Mora no Combinado, área perigosa conhecida como reduto de 

traficantes e procurados pela polícia. A casa é de sua avó e ela mora ali desde que era 

jovem, há mais ou menos 60 anos.  

Família: Diego não conheceu o pai. Sua mãe mora em São Paulo há muitos 

anos, mas mantém contato e ajuda a família regularmente. Tem um irmão mais velho, 

que também mora no Bode com a mulher e os filhos, e uma irmã, que está em São 

Paulo com a mãe.  

Atividade dos pais: A avó de Diego tinha uma barraca na praia, onde vendia 

bebida. Atualmente cuida do fiteiro que montou na frente de sua casa. Uma das filhas 

teve um derrame há três anos e recebe uma aposentadoria por invalidez do INSS. A 

outra filha trabalha em casa de família. Diego já deu entrada nos papéis, mas ainda não 

está recebendo sua aposentadoria. 

Vida escolar: Diego está cursando o primeiro ano do Ensino Médio e fazendo o 

Seminário (pago pela Igreja). Conseguiu uma bolsa de estudos e vai começar a estudar 

Informática.  
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Trabalho: Desde os doze anos, Diego ajudava a avó a vender bebida na praia. 

Isto até os 18 anos, quando foi atingido por uma bala e teve os movimentos do braço e 

da perna esquerdos parcialmente comprometidos. Após o acidente, ele passou a 

participar ativamente da Igreja Reino de Deus. Hoje ele é presbítero.  

Formação acadêmica: Atualmente está cursando o Seminário. 

Vida reprodutiva e afetiva: Antes de ser baleado, Diego era um rapaz muito 

namorador. Chegou a ter três namoradas ao mesmo tempo. Depois do acidente, ele 

mudou sua forma de pensar. Hoje está noivo e pretende se casar em 2008. Não tem 

filhos. 

Pessoas influentes: Sempre gostou muito de futebol e pretendia seguir os passos 

do irmão, que jogava profissionalmente em um time de Natal, mas o acidente o obrigou 

a abandonar este sonho.  

Dádiva: Sempre foi um rapaz de muita liderança. Isto já ficou claro na primeira 

entrevista que fiz com ele há cinco anos atrás. Quer ser advogado trabalhista e ajudar as 

pessoas da comunidade.  

 

HOMERO 

Idade: 24 anos 

Cor: Branca 

Religião: Católico 

Com quem mora: Atualmente mora com o filho, a companheira, o filho mais 

velho desta e sua sogra.  

Onde mora: A casa é da mãe de sua companheira. 

Família: Homero é o caçula de uma família grande e antiga no bairro. Tem 

muitos irmãos e muitos primos todos morando praticamente no mesmo terreno.  
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Atividade dos pais:  

Vida escolar: Concluiu o Ensino Médio. 

Trabalho: Começou a trabalhar aos dez anos. Trabalhava com um tio. Queria 

ter dinheiro para comprar suas coisas. Depois foi monitor em curso de Computação. 

Aos dezoito anos, serviu o exército e foi incorporado, graças a seus conhecimentos de 

Informática.  

Formação acadêmica: Concluiu o ensino médio. Gostaria de fazer faculdade de 

Informática, mas não se sente preparado para fazer um vestibular. 

Vida reprodutiva e afetiva: Como ele mesmo diz, é um rapaz que sempre 

namorou para casar. Teve poucas namoradas. Atualmente mora com a mãe de seu filho. 

Pessoas influentes: O pai de uma ex-namorada é um modelo para ele, por ter 

conquistado muitas coisas, mesmo sendo de origem humilde.   

Dádiva: Homero está organizando uma biblioteca no seu local de trabalho e se 

propôs ensinar informática para seus colegas.  

 

 

Kcal 

Idade: 32 anos 

Cor: Negra 

Religião: Não tem 

Com quem mora: Kcal mora com sua companheira e com seus dois filhos, um 

de 11 anos e outro de seis meses. 

Onde mora: Moram em uma palafita numa das áreas mais pobres da 

comunidade. 
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Família: A família tanto de Kcal como de sua companheira são muito antigas na 

comunidade. Ambos nasceram no Bode. Kcal teve pouco contato com seu pai, que 

morava na comunidade vizinha, Brasília Teimosa. Já faleceu. Sua mãe mora no bairro. 

Atividade dos pais: A mãe de Kcal tem uma lanchonete na sua própria casa 

Vida escolar: Kcal concluiu o Ensino Médio, mas quando já tinha quase vinte 

anos.   

Trabalho: Kcal já trabalhou em várias coisas. Já foi pescador (por pouco tempo) 

e ajudante de pedreiro. Mas sua grande paixão é a música. Atualmente cuida de um 

estúdio de música em Boa Viagem, dá aulas de bateria neste mesmo local e participa de 

duas bandas: uma de rock pauleira e outro de rock mais comercial. Atualmente está se 

preparando para fazer a seleção para a Banda Municipal. Quer ser baterista. 

Formação acadêmica: Seu sonho é fazer o curso de Letras. 

Vida reprodutiva e afetiva: Kcal está há onze anos com a mesma companheira, 

a mãe de seus dois filhos. É um pai extremamente dedicado e preocupado com a 

educação dos filhos.  

Pessoas influentes: Não falou de nenhuma. 

Dádiva: Kcal montou uma livroteca em sua própria casa. Empresta livros para 

crianças e jovens da vizinhança.  Também ajuda algumas crianças com as tarefas 

escolares.  

 

 

MILTON 

Idade: 19 anos 

Cor: Branca 

Religião: Evangélico (Batista) 
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Com quem mora: Milton mora com a mãe, a irmã (dois anos mais velha e filha 

de outro pai) e o padrasto. A casa é boa, bem organizada e com alguns refinamentos 

como cerâmica e muro alto na frente. 

Onde mora: Moram em uma das ruas principais da comunidade. A casa é 

própria. Sempre morou na mesma casa, mas ela foi sendo reformada ao longo do tempo.  

Atividade dos pais: A mãe de Milton trabalhou muito tempo no comércio. 

Também ficou alguns anos desempregada. Desde que mora com seu companheiro atual 

(10 anos) não trabalha fora. O padrasto de Milton é da polícia militar e está aposentado. 

Na época em que eu fazia as entrevistas, ele trabalhava como segurança em um 

mercadinho do bairro. A irmã de Milton está se preparando para o vestibular e trabalha 

em telemarketing.  

Vida escolar: Milton sempre estudou em escola pública, mas cursou o Ensino 

Médio em um colégio que fica no centro da cidade. 

Trabalho: Milton já trabalhou no comércio e em telemarketing. Na época da 

entrevista, ele não estava trabalhando.  

Formação: Por ocasião da entrevista, Milton havia passado no vestibular para 

Ciências Sociais na UFRPE e estava esperando o semestre iniciar. Foi seu primeiro 

vestibular. 

Vida reprodutiva e afetiva: No momento da entrevista, Milton não estava 

namorando. Soube, quase um ano depois da pesquisa de campo, que ele havia se casado 

e que sua esposa estava grávida. 

Pessoas influentes: Milton tem a mãe como sua principal referência afetiva, 

mas se dá muito bem com o padrasto a quem considera um pai. Durante a entrevista, 

também falou de um vizinho, que é um homem culto e que gosta muito de ler, e que foi 

um exemplo positivo na sua vida.  
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Dádiva: Milton manifestou o desejo de entrar para a política e fazer alguma 

coisa pela comunidade.  

 

 

FERNANDO 

Idade: 21 anos 

Cor: Parda 

Religião: católico (não praticante) 

Com quem mora: Com os pais e uma irmã. Tem dois irmãos, ambos mais 

velhos do que ele e casados; um deles mora no Bode e trabalha com serigrafia. O outro 

é engenheiro e mora em Lisboa (Portugal). A irmã é gerente de uma loja de roupas 

infantis. Fernando é o caçula e temporão.  

Onde mora: Moram em uma casa pequena, mas arrumada, numa das ruas 

principais da comunidade. A casa é própria e desde que nasceu Fernando mora no 

mesmo lugar. 

Atividade dos pais: Pai e mãe são semi-analfabetos. A mãe é dona de casa, 

nunca trabalhou fora. O pai é aposentado em uma firma de segurança. Atualmente cuida 

de um fiteiro que eles montaram na frente da casa.  

Vida escolar: Fernando cursou o Ensino Fundamental I na própria comunidade, 

mas em uma escolinha particular que, segundo ele, era tão fraca quanto a escola pública. 

A partir do Fundamental II (5ª série), ele foi para um colégio público considerado de 

bom nível, que fica no centro da cidade. O fato de um primo estudar lá foi determinante 

na decisão de seus pais. 

Trabalho: Fernando nunca trabalhou, com exceção de um ano que ficou sem 

estudar, após terminar o Ensino Médio, e trabalhou com o irmão, com serigrafia. Tinha  



 - 127 - 

intenção de ir morar em Portugal, com o irmão mais velho, mas este plano precisou ser 

adiado. 

Formação: Quando entrevistei Fernando ele estava cursando Engenharia da 

Computação na UPE, cursando o CEFET (escola técnica) e havia entrado em Ciência da 

Computação na UFRPE. Sua dedicação maior é na UPE. Participa de um projeto de 

extensão e é monitor, função que alcançou por merecimento, pois não havia sido 

reprovado em nenhuma disciplina (fato pouco comum).  

Vida reprodutiva e afetiva: Na época da entrevista Fernando namorava há dois 

anos com a mesma garota, que não é da comunidade e nem da universidade. Eles se 

conheceram na casa de um amigo em comum e ela mora em Olinda. A maioria dos 

amigos de Fernando é de fora da comunidade e ele relaciona isto ao fato de ter estudado 

muitos anos fora do bairro.   

Pessoas influentes: segundo ele, a pessoa que mais o ajudou e influenciou foi 

seu irmão que mora em Portugal.  

Dádiva: Fernando foi o rapaz, entre os entrevistados, que se mostrou mais 

desvinculado da comunidade, mas, na universidade, está engajado em um projeto que 

irá ensinar Informática a jovens de comunidades pobres.  

 

 

 

3.4 - O QUE OS UNE E O QUE OS SEPARA36: 

 

As biografias resumidas traçam um perfil esquemático e parcial dos jovens 

pesquisados, mas alguns dados merecem ser destacados e refletidos. O primeiro deles 

                                                 
36 Este título foi copiado da pesquisa coordenada pela UNESCO e citada no 1º capítulo. 
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refere-se à cor da pele. Dos nove entrevistados cinco são negros, dois pardos e dois 

brancos. Este dado é relevante, principalmente quando verificamos que a própria cor foi 

identificada por alguns jovens como um dos fatores responsáveis pela falta de 

consideração de que são vítimas37. É também uma das categorias mais pesquisadas nos 

estudos sobre exclusão. Vale destacar que um dos rapazes brancos e os dois rapazes 

pardos são universitários. Esta proporção vai ao encontro das estatísticas que atrelam 

pobreza e cor e direcionam para outra questão fundamental que as pesquisas 

quantitativas apontam: os jovens negros das periferias das cidades estão mais 

suscetíveis aos riscos da violência (Santos, Santos, Borges, 2005). Como coloca 

Barbosa (1998), o racismo é ator determinante no modo de viver, adoecer e morrer. Os 

dados revelados pelo Mapa da Violência IV confirmam que os jovens negros morrem 

mais por causas externas do que os jovens brancos.  

A questão étnica também foi tema em diferentes contextos durante o trabalho de 

campo. Um antigo morador, ex-presidente da União de Moradores e coordenador de um 

projeto social da comunidade, mostrou-se defensor fervoroso da causa afro. Já foi 

referida no capítulo sobre o Bode sua participação na construção de um memorial em 

homenagem as religiões afro-brasileiras. Em sua opinião, as escolas de comunidades 

predominantemente negras deveriam incluir em seus currículos a história dos negros no 

Brasil e suas tradições religiosas.  

Em outro momento do campo, quando visitei a Escola Novo Pina, também tomei 

conhecimento de ações que inseriam a temática afro. As professoras relataram um 

projeto que culminou em uma festa com várias atividades. Entre elas, um desfile de 

moda inspirado nas roupas e indumentárias africanas, inclusive nos cabelos. As 

professoras narraram o acontecimento com grande entusiasmo e concluíram dizendo 

                                                 
37 Isto ficará mais evidente no trecho de entrevista que é reproduzido no próximo capítulo. 
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que foi muito positivo para a auto-estima das jovens participarem e protagonizarem 

aquele momento. Enfim, a questão racial não se encerra em uma análise simples e 

linear. Os jovens sentem-se discriminados e estigmatizados pela cor da pele (agregada a 

outros fatores, tais como classe social e geração), principalmente quando estão fora dos 

limites da comunidade, mas existem, concomitantemente, práticas que valoram 

positivamente sua origem racial. Encontramos, no Bode, dois maracatus, terreiros e 

grupos de afoxé e a população é predominantemente negra.  

Outro ponto que merece destaque é o tempo que boa parte das famílias 

contatadas reside no Bode, em muitos casos, há mais de três gerações. Os jovens 

entrevistados estão inclusos neste grupo. Com exceção de Fernando, que tem um irmão 

engenheiro que vive em Lisboa, nos outros casos todo núcleo familiar mora na 

comunidade, muitas vezes no mesmo quintal. Pertencer a famílias antigas e conhecidas 

foi relatado como um aspecto importante e atribuidor de valor. Muitos deles usavam 

este fato para justificar não ter medo de andar pelas ruas e não desejar sair dali, mesmo 

no futuro. Frases do tipo: “aqui todo mundo me conhece” ou então “minha avó é uma 

das fundadoras do Bode”, ou ainda “minha família inteira mora aqui” foram repetidas 

com freqüência.  

Considero este dado importante, pois muitos trabalhos (Freitas, 2007) falam da 

fragilidade das relações sociais em locais fortemente penalizados pela precariedade da 

estrutura física e também pelo domínio da violência, principalmente mediante a 

instalação do tráfico. O que estes estudos revelam é que predominam as relações 

submetidas ao medo e à imposição da força física ou do poder bélico.  

Não nego esta realidade e reconheço que o Bode também vem mudando seu 

perfil sob a bandeira da violência. Ao longo dos anos, pude observar que as drogas, 

principalmente o crack, ganharam espaço e contribuem com a alteração do tipo de 



 - 130 - 

criminalidade no bairro. Entre elas já assinalamos a ‘substituição’ do matador pelo 

traficante. No entanto, a etnografia mostra a riqueza de relações e a negociação 

permanente em busca de consideração e poder entre os diversos atores. Durante o 

período em que a pesquisa estava sendo realizada, tomei conhecimento da transferência 

de uma médica, do posto de saúde do bairro. Os comentários, mais ou menos velados, 

atribuíam este fato a um morador bastante influente politicamente. Passados alguns dias, 

soube de uma manifestação em favor do retorno da médica. Não pretendo aprofundar-

me nesta história, dado seu caráter sigiloso. Se o narro, é porque considero relevante 

ilustrar as relações de poder internas, pois mostram que não existe passividade nem 

ingenuidade. Pelo menos até o momento, o tráfico não transformou seus moradores em 

reféns. Por outro lado, a relação histórica das famílias com o Bode, já referida no 2° 

capítulo, não determina, mas contribui com o valor atribuído ao pertencimento local. 

Negar estes significados é negar a existência de relações significativas que se constroem 

sob a determinação dos matizes macro sociais, mas coloridas pelos sentidos locais das 

práticas sociais 38 e é, igualmente, reforçar o viés paternalista.    

 

 

 

FAMÍLIA, famílias...  

Com relação ao núcleo familiar, as realidades são bastante diversificadas. 

Fernando vive com os pais e uma irmã solteira. Homero atualmente mora com sua 

companheira, seu filho e a mãe de sua companheira, mas até alguns meses atrás residia 

com os pais. A residência de Robinho com a esposa e o filho de sete anos fica em cima 

                                                 
38 No dia 22 de novembro de 2007 o Jornal do Comercio publicou uma matéria com a seguinte manchete: 
“Moradores do Coque caminham pela Paz”. O Coque é uma comunidade do Recife que tem um alto 
índice de criminalidade e é bastante estigmatizada, devido à sua fama de ser reduto de criminosos. Na 
manifestação, os moradores leram uma carta intitulada “Uma concepção de paz para o Coque”, na qual 
eles expressão todo tipo de necessidades da população, que vão muito além da segurança pública.   
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da casa de seu pai, com quem morava anteriormente. Sua mãe faleceu quando ele ainda 

era criança. Dimas vive com a avó e o tio. A mãe morreu quando era adolescente e o pai 

mudou-se para outra comunidade. Flávio, neste momento, dorme no salão da Igreja 

Batista, mas até pouco tempo atrás morava com a mãe, a irmã, o cunhado, o sobrinho, o 

tio e um irmão ainda criança. O pai faleceu quando ele ainda era criança. Diego mora 

com a avó, duas tias e duas primas. Ele não conheceu o pai e a mãe há muitos anos 

fixou-se em São Paulo, mas mantém contato e ajuda a família economicamente. Milton 

não conheceu o pai biológico. Vive com a mãe, o padrasto, a quem considera um pai, e 

uma irmã dois anos mais velha. Robson mora com a mãe e o irmão. Até seis meses 

atrás, compartilhava do mesmo espaço de moradia com a bisavó, tios e primos. Relata 

que viu o pai uma única vez. Kcal reside com sua companheira e seus dois filhos. A 

família de ambos é da comunidade. O pai de Kcal já faleceu, mas ele conta que não 

conviveu com o mesmo.  

Os três jovens que são pais não se planejaram para isto, mas enfrentaram a 

questão diferentemente: Robinho casou-se logo que soube que a namorada estava 

grávida e estão juntos há sete anos. Não tiveram outros filhos e esta possibilidade não 

está nos planos do casal, pelo menos a curto prazo. A paternidade para Homero também 

foi fruto de um descuido. Conta que resolveu morar junto, mas deixa claro que está com 

ela por causa da criança e pretende separar-se quando seu filho crescer um pouco mais. 

Dimas, por sua vez, tem dois filhos de mães diferentes, não mora e nunca morou com 

nenhuma delas, mas sua família participa da criação das crianças, inclusive 

economicamente. 

Assim como aconteceu na dissertação de mestrado, deparo-me com uma grande 

diversidade de arranjos familiares, o que reifica impressões anteriores (Longhi, 2001): 

as teorias sobre famílias desestruturadas são construídas a partir de visões 
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preconcebidas e estáticas. Os arranjos falam sobre as condições de sobrevivência, mas 

não dizem nada, a priori, sobre a qualidade da educação e do cuidado. Apenas através 

dos relatos e das observações etnográficas, é possível construirmos um quadro mais 

fidedigno do significado e do peso destas relações para as definições de rumos e 

escolhas.  

Os discursos desesperançosos existem e não devem ser negados e nem sua 

importância minimizada. Em alguns momentos, confesso que desconfiei do meu 

caminho. Um deles foi durante minha visita à escola. Inicialmente o mote da conversa 

foi a violência: crianças com dez anos que são “aviãozinho”, a família sabe e não faz 

nada, muitas vezes também participa. As professoras afirmam que, hoje, os alunos estão 

mais agressivos e um simples lápis pode virar uma arma. Os pais, por sua vez, não se 

envolvem no processo educativo. Só procuram a escola quando a criança é repreendida. 

Nestas horas chegam “cheios de direitos e com agressividade”. No entanto, conforme 

foi relatado anteriormente, estas mesmas educadoras são promotoras de ações 

valorizadas e transformadoras dentro da comunidade e, por outro lado, existe a 

participação dos moradores. 

As falas dos rapazes entrevistados revelam certa dubiedade. Inicialmente todos 

fazem questão de afirmar que seu caminho construiu sozinho. Enxergam-se como 

homens diferentes e, às vezes, até “estranhos”. Homero é um deles. Conta que na 

adolescência não gostava de sair, de ir para a farra. Só queria namorar sério e seus 

envolvimentos eram com garotas que ele vislumbrava a perspectiva de um futuro 

casamento. Por outro lado, sempre correu atrás do que queria, em oposição a muitos que 

ele considera “acomodados”. Inicialmente não relaciona isto à família, que nas suas 

palavras, o ignorava. No entanto, à medida que narra sua história, é possível perceber 

que a família é extremamente presente. Seus amigos são seus primos e tios. Seu 
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primeiro trabalho foi com um tio e a mãe, que, apesar de tudo, pareceu ser bem atenta às 

suas companhias. Outras narrativas também mostraram a participação da família nas 

escolhas dos percursos educacionais, mesmo que isto seja negado, quando afirmam 

autonomia e decisão.  

Milton tem um discurso bastante positivo em relação à família. Foi o padrasto 

que decidiu que ele estudaria em uma escola que ficava no centro da cidade, onde o 

ensino era considerado melhor.  Este fato foi determinante para sua bem sucedida 

trajetória escolar. O medo de decepcionar a mãe foi o fator decisivo para o não 

envolvimento com o tráfico. Relata que com 10 anos de idade já era abordado para ser 

aviãozinho. Sua mãe também retoma este tema:  

“Na entrevista que fiz com sua mãe ela narra um episódio que Milton 

não contou, ou por esquecimento ou porque não quis. Ele ainda era 

bem pequeno, tinha em torno de 8 anos. Existia a desconfiança que 

um vizinho seria aliciador de menores e ela ficava muito preocupada, 

pois precisava trabalhar e os filhos ficavam sozinhos em casa. Certo 

dia, quando chega do trabalho, Milton lhe mostra, todo feliz, o 

relógio que o tal senhor lhe havia dado. Diná o fez devolver o relógio 

na mesma hora e o ameaçou, dizendo que se ele aceitasse mais 

alguma coisa daquele homem, ela o colocaria em um colégio interno 

e não iria mais buscá-lo. Apavorado com a possibilidade, Milton 

chorou muito e prometeu nunca mais aceitar nada de ninguém.” 

(trecho do diário de campo) 

 

A mãe de Robson também relata posturas bastante duras em algumas ocasiões. 

Ele era um garoto muito levado e, com freqüência, arrumava briga na rua. Normalmente 

já estava dormindo quando ela chegava do trabalho, mas se ficava sabendo que o filho 

havia aprontado alguma, o acordava e resolvia a questão na mesma hora. Foi o que 

aconteceu quando soube de sua briga na escola. Robson levou uma surra e Joelma 
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prometeu não falar mais com ele, enquanto não demonstrasse que havia mudado. E 

realmente ficou um mês sem lhe dirigir a palavra.  

Na entrevista Robson reforça a fala de sua mãe e acrescenta: 

“eu era virado; se eu não tivesse rédea, não sei se estava aqui, desse 

jeito, buscando uma coisa melhor na vida, procurando outro 

horizonte, ter fugido um pouco da realidade da comunidade, mas não 

esquecendo da comunidade...” (trecho de entrevista com Robson) 

 

Estes relatos remetem a dados encontrados na pesquisa referida no primeiro 

capítulo, coordenada pela UNESCO (Castro, 2005). Nas entrevistas, as mães revelam 

suas ações sem nenhum constrangimento. Para elas, ser dura e, inclusive, fazer uso da 

violência física são os recursos de que dispõem para enfrentar um inimigo que se mostra 

bastante poderoso. Este fato remete-me ao comentário que ouvi em minha pré-banca, da 

dissertação de mestrado: as pessoas de classe média não precisam afirmar que são 

pessoas de bem (independente de serem ou não). No caso das famílias que estou 

estudando, eles sabem que por serem pobres e morarem em favela são quase que 

automaticamente associadas ao que não é bom. Reafirmar a positividade é na verdade se 

contrapor às representações construídas e discutidas anteriormente no primeiro capítulo.   

 

 

Estudar é bom, mas... 

 

A educação é um tema importante e complexo, que merece ser abordado com 

cuidado. As grandes pesquisas nacionais revelam que a proporção de crianças e jovens 

na escola tem crescido nos últimos anos e é inegável o efeito dos programas federais, 

como bolsa-escola e bolsa-família, neste sentido. (IBGE, PNAD) No levantamento 

“perfil da juventude brasileira”, verifica-se, no entanto, que estar inserido no sistema 
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educacional não significa não estar no mercado de trabalho. A pesquisa revela que 

apenas 24% dos jovens da amostra não se colocavam na população economicamente 

ativa. O acesso à educação superior, entre jovens de baixa renda, continua sendo 

bastante limitado.    

Nos últimos anos, algumas teses e dissertações têm se dedicado a entender 

melhor as trajetórias de jovens de favela que chegam à universidade. Com freqüência 

amparam-se em Bourdieu para compreender as trajetórias sociais e as negociações entre 

os diferentes capitais: econômico, social e cultural.  

Esta abordagem permite que não depositemos toda explicação no fator 

econômico (caso contrário, a questão Por que uns e não outros?39 não faria sentido), 

nem no desempenho cognitivo do indivíduo. Silva (2003) utilizou o conceito 

inteligência institucional para falar da confluência de uma série de variáveis, que passa 

também pela capacidade cognitiva, mas vai além. Para ter uma trajetória escolar bem 

sucedida, o aluno precisa conhecer e incorporar os códigos valorizados no meio 

educacional, tais como disciplina e submissão. Ele ainda deve construir estratégias para 

superar as dificuldades concretas, como falta de dinheiro, falta de capital social e 

cultural. Bourdieu (1998) trata esta questão fazendo uma alegoria com o jogo. A partir 

do capital simbólico disponível, as regras se definem e cada um cria suas próprias 

estratégias para alcançar seus objetivos, dentro de seu campo de possibilidades. Nem 

sempre entre os objetivos está o aprimoramento educacional. Silva (2003) também faz 

uma oposição entre a predisposição para o mundo da rua e a “vocação para a escola”. O 

fundamental é sair de uma lógica classista que cria uma uniformização de seus 

integrantes.  

                                                 
39 Título do livro de Jailson de Souza e Silva (2003) 
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Existe uma imposição dos grupos dominantes que elege o conhecimento 

adquirido nas escolas como o conhecimento que distingue e atribui valor à pessoa. Mas 

como esta informação é decodificada na práxis cotidiana dos grupos “subalternos”, é 

algo que precisa ser olhado, considerando as diferentes posições que cada um ocupa no 

grupo social, fugindo da armadilha da homogeneização.   

Considerando o grupo pesquisado, podemos dizer que o desempenho escolar não 

é satisfatório. Três deles são universitários, dois terminaram o Ensino Médio e pararam 

de estudar; dois estão iniciando o Ensino Médio (retornaram após longas interrupções); 

um parou de estudar antes de iniciar e o outro interrompeu os estudos antes de concluir 

o Ensino Médio. Todos, no entanto, revelam habilidades adquiridas a partir dos 

caminhos trilhados. Esta me parece uma questão interessante, pois nos faz refletir sobre 

o que é considerado “capital cultural” em contraposição a conhecimentos incorporados 

na práxis.   

Os rapazes que estão na universidade são reconhecidos em seu espaço social 

como jovens inteligentes, “com cabeça boa para os estudos” e com perspectivas de 

melhorar de vida, mas não existe exatamente um consenso neste sentido.  

O estudo não é visto como único e muitas vezes nem é considerado o melhor 

caminho. Durante o campo, presenciei algumas situações que contribuem com a 

discussão em questão. Lia, irmã de Lúcia, tem dois filhos. Um deles, o mais jovem, tem 

um pequeno comprometimento neurológico e parou de estudar sem concluir o Ensino 

Fundamental. O mais velho sempre foi considerado um rapaz estudioso e responsável. 

Afirmavam que ele cursaria a universidade e aparentemente este era o desejo de todos. 

Um dia, estava na casa de Lia conversando com ela e seu marido, enquanto aguardava 

Lúcia, que fora resolver uns problemas. A conversa enveredou para o assunto dos 

estudos e seu João, marido de Lia, contou-me a história de seu irmão. Segundo ele, é 
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um homem extremamente inteligente, que fez duas faculdades e dedicava todo seu 

tempo aos estudos. Dava aulas em faculdade e em colégios e passava as noites 

corrigindo provas e trabalhos, até que teve uma “crise de nervos” e precisou parar com 

tudo. Chegou a ficar internado um tempo e quando saiu, não quis mais saber de estudar.  

Esta narrativa parece-me bastante ilustrativa com relação à ambigüidade que 

paira em torno do valor dos estudos. As pessoas que buscam o conhecimento intelectual 

são vistas com admiração, mas também com certa desconfiança. Existe a ideologia 

propagada que estudar é importante, pois é a única forma de quebrar o ciclo vicioso da 

pobreza, mas, na prática, esta crença nem sempre se confirma. Às vezes, quem estuda 

muito é visto como alguém pouco adaptado à realidade. Algum tempo após esta 

conversa, encontrei-me com Lucia e percebi que estava preocupada. Momentos depois 

ela diz que estava chateada porque seu sobrinho talvez precisasse trabalhar, pois a 

situação estava muito difícil. Mesmo ele passando na seleção da escola técnica (ele 

estava tentando entrar no CEFET) não iria poder cursar, pois entre os estudos e o 

trabalho, ele teria que optar pelo segundo (os pais haviam tomado esta decisão). Fiquei 

alguns meses afastada da comunidade (por ocasião do doutorado sanduíche) e quando 

retornei soube que Tiago (sobrinho de Lúcia) estava cursando o CEFET. Segundo sua 

mãe, ele estava muito feliz. Nesta história, a vontade do rapaz prevaleceu, mas as 

necessidades do grupo familiar tiveram um forte peso na negociação da tomada de 

decisão. Os estudos são vistos como um bem individual, onde apenas uma pessoa será 

beneficiada, ao contrário do trabalho, que tem uma conotação mais coletiva e solidária.  

Na entrevista que fiz com a mãe de Robson, também escutei algo interessante 

neste sentido. Robson é um rapaz brilhante, que sempre se saiu muito bem nos estudos e 

tem claramente um perfil acadêmico. Quando pergunto sobre o sucesso de seu filho, ela 

deixa claro que tem muito orgulho, mas que vê suas vitórias como conquistas pessoais. 
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Quando entrou na universidade, a primeira coisa que ele fez foi ligar para a mãe. Ela 

mesma conta que ficou contente, mas ele esperava mais. Então lhe disse: “meu filho, eu 

estou feliz, mas quem tem que estar mais feliz é você, pois isto é uma coisa boa para 

sua vida.”   

Os jovens que se dedicam aos estudos também são vistos como jovens com 

grandes probabilidades de se afastar da comunidade, física e simbolicamente. Isto 

reforça o olhar desconfiado que o grupo social lhes dirige. Acredito que não é fruto do 

acaso o fato dos dois rapazes universitários fazerem questão de reafirmar, em diferentes 

oportunidades, o pertencimento local. Este dado será retomado adiante. Ser inteligente e 

bem sucedido nos estudos é, em certos momentos, uma fragilidade que eles precisam 

administrar.  

No entanto, esta tensão também foi observada nas outras trajetórias que estamos 

chamando de diferenciadas. Serem vistos como jovens que estão viabilizando novas 

perspectivas para suas vidas é um fator que propicia reconhecimento, mas ao mesmo 

tempo, ameaça. Quem estuda, começa a falar “difícil” ; quem trabalha, começa a ganhar 

dinheiro, comprar bens de consumo e se sentir “importante”. Apesar disso, o trabalho 

mantém um caráter de partilhamento, diferente dos estudos, que é algo incorporado ao 

indivíduo. Esta contradição entre conquistar um status diferenciado e ao mesmo tempo 

manter-se “dali” é um dos “nós” reflexivos deste trabalho e uma das razões para o 

reconhecimento ter sido escolhido como o fio teórico condutor.  Ficou claro que o 

reconhecimento vem também da relação que eles constroem com a comunidade. O que 

chamei de dádiva é o retorno que estes rapazes fazem (ou tencionam fazer) a seu espaço 

de origem, o que, ao mesmo tempo lhes dá distinção e os coloca como igual, no sentido 

da pertença social.   
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Trabalhar é preciso... 

 

O trabalho, diferentemente dos estudos, é um consenso: jovem trabalhador é 

considerado. Mas também, nesta categoria, existem as nuances que revelam os 

diferentes posicionamentos sociais. A maioria dos rapazes pesquisados começou a 

trabalhar em torno dos catorze anos. Não fazem parte deste grupo: Fernando, que, aos 

dezessete, trabalhou durante um ano como auxiliar do irmão em uma serigrafia e Dimas, 

que arrumou o primeiro emprego aos dezoito anos. No entanto, neste caso, apesar de 

não ser caracterizado como trabalho, pois não havia remuneração, ele participava desde 

muito cedo das atividades do Maracatu Porto Rico e do terreiro, ambos considerados e 

assumidos como compromisso e fonte de renda familiar. 

Os demais rapazes narraram longas trajetórias sobre as mais variadas atividades. 

Diego trabalhou durante muitos anos, com a avó, vendendo bebida na praia e só parou 

quando isto se tornou fisicamente inviável. Não precisou a idade, mas quando o 

conheci, ele estava com 15 anos e já trabalhava há algum tempo. Flávio, com 14 anos, 

trabalhava em um bazar na comunidade durante 10 horas por dia e era praticamente o 

provedor da família. Homero também trabalhava com pessoas da família desde os dez 

anos e seu primeiro objeto de consumo foi um computador, um bem raro na 

comunidade naquela época. Robson também começou a trabalhar muito cedo, como 

auxiliar de pintor de seu tio. No seu caso, os trabalhos sempre foram temporários. 

Robinho trabalhava em uma sala de videogames como auxiliar do irmão desde os 16 

anos, também na comunidade. Kcal conta que fazia bicos, qualquer coisa que 

aparecesse. 
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Alguns pontos chamam atenção, além do fato de praticamente todos terem 

começado a trabalhar ainda muito jovens. Um deles é a inserção no mundo do trabalho 

através de familiares ou da rede de vizinhança. Este dado foi observado (e destacado) na 

pesquisa realizada pela UNESCO, o que mostra que não se trata de um caso pontual, 

mas uma tendência generalizada. Este fato reforça nossa crença em que o grupo de 

convivência é fundamental na construção de estratégias de reconhecimento, mesmo 

quando nos referimos a espaços desvalorizados socialmente.  

Inúmeros cientistas (Oliveira, 2007; Soares, 2004; Freitas, 2007) sociais falam 

da cooptação do tráfico sob o argumento que os jovens não encontram outras 

alternativas em seus grupos de sociabilidade. As oportunidades são efetivamente 

escassas e se pensarmos que a outra alternativa é o “otário”, realmente visualiza-se uma 

situação quase sem saída. A praticamente inexistência de oportunidades é um fato, mas 

a realidade é muitas vezes captada na polaridade: ou uma coisa ou outra, sem que se 

considerem as inúmeras “vias” alternativas, que se não são dignas de admiração, 

também não se limitam a uma vida de “otário”, sem nenhuma compensação ou 

reconhecimento. Minha intenção é destacar a riqueza de estratégias e relações que são 

articuladas a partir dos capitais disponíveis. Os trabalhos dos jovens da pesquisa 

permitem-nos refletir sobre esta questão das “vias”. Ao compararmos algumas 

trajetórias, estas questões ficam mais evidentes. 

Durante alguns anos, Flávio trabalhou em um bazar da própria comunidade. 

Entrava às 9 horas da manhã e saia às 7 horas da noite, com uma hora de almoço, nem 

sempre respeitada. Não tinha carteira assinada e recebia menos do que um salário 

mínimo. Cheguei a conversar com ele nesta época. Sempre sorridente, dizia que 

agradecia a Deus por ter um trabalho, pois sua família dependia dele para se alimentar. 

Soube que havia largado a escola. Na época, sua história me entristeceu muito, pois 
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conhecia Flávio do projeto social e a lembrança que tinha era de um menino muito 

criativo e inteligente. Ele e um amigo estavam sempre idealizando teatros de fantoche 

ou coreografias de números musicais. Foi na época do bazar que Flávio, conforme ele 

diz, “encontrou Jesus”. Começou a freqüentar a Igreja Batista e não muito tempo 

depois foi convidado para trabalhar para um “irmão”, vendendo biscoitos na rua. Esta 

atividade o ocupava menos horas e, pouco a pouco, foi inserindo-se nas atividades da 

Igreja. No caso de Flávio, a inserção na Igreja Batista abriu brechas para ele construir 

estratégias rumo a seus objetivos.  

Um dos objetivos era dedicar-se a atividades artísticas, principalmente a dança. 

Seu entusiasmo fez com que abrisse espaço dentro da própria Igreja e, hoje, coordena o 

grupo de dança entre os jovens. Também é responsável pela parte de iluminação e 

cenário nos eventos promovidos no templo. Como ouvi da pastora, “Flávio é uma 

benção”.  

Outro objetivo era ter seu próprio negócio. Ainda através de “irmãos”, arrumou 

um trabalho com carteira assinada em um restaurante que fica numa galeria no bairro de 

Boa Viagem. Ele é registrado como auxiliar de serviços gerais, mas na realidade faz de 

tudo: paga conta, faz limpeza, verifica o estoque, serve os clientes. Como ele mesmo 

diz, é explorado, mas, na sua análise, tem suas compensações. Conhece muita gente e 

recebe “direitinho” . Com as gorjetas, conseguiu juntar dinheiro e hoje tem uma 

vídeolocadora do lado da igreja. Flávio não pretende parar por aí em nenhum de seus 

projetos. Tem planos de ampliar a área artística da Igreja e tem, igualmente, planos de 

ampliar seus negócios. Já está pensando em comprar uma máquina de fazer batata frita. 

Enfim, Flávio é um empreendedor. Voltou a estudar e tem o sonho de ser advogado.  

Robson também começou a trabalhar muito cedo, mas seus caminhos foram bem 

diferentes. Apesar de viver modestamente, não precisava contribuir com o sustento 
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familiar e suas atividades não o ocupavam o dia todo. Em nenhum momento ele parou 

de estudar. Sua primeira motivação para o trabalho foi realizar um sonho de consumo. 

Desejava muito ter a coleção de bonecos Power Ranger, mas sua mãe não tinha 

condições de comprá-los. Nesta época, ele estava com dez anos. Era período de férias 

escolares e seu tio, que é pintor, foi contratado para pintar uma escola de classe média e 

precisava de um ajudante para limpar as folhas das plantas respingadas de tinta, 

exigência da diretora. Robson topou o convite. Conta que trabalhou durante um mês e, 

no final, comprou três bonecos. Continuou, por um tempo, auxiliando seu tio nos finais 

de semana. Sua mãe não mandava, mas também não o impedia de trabalhar. Só não 

permitia que ele interrompesse os estudos. Algum tempo depois, Robson foi ser 

ajudante de pedreiro em uma obra em frente a sua casa. Quando a obra terminou foi 

trabalhar na padaria, que fica na mesma rua. Acordava às 4 horas da manhã para colocar 

os pães no forno, ia para a escola e quando terminavam as aulas, voltava para a padaria 

para concluir o que faltava. Robson conta suas histórias com entusiasmo e orgulho. 

Acredita que foi uma época de muito sacrifício, mas também de aprendizagem. Sabe 

levantar as paredes de uma casa, assim como sabe fazer um pão. Aos 16 anos, começou 

a dar aulas particulares. De lá para cá, esta é sua atividade remunerada e, hoje, ele 

contribui significativamente com o sustento familiar. Seu relato chama a atenção pela 

clareza de objetivos. Sempre sabia o destino que daria ao dinheiro que iria ganhar. É um 

rapaz que tem muitos projetos e como ele mesmo diz, sempre tem o plano B. No ano em 

que fez vestibular para Engenharia, também fez um concurso para o Banco do Brasil e 

explica: seu grande sonho é cursar o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), mas 

não quer ser militar e, sendo assim, terá que ter recursos para se manter em São José dos 

Campos. Fazendo o concurso para o Banco do Brasil, poderia pedir transferência e teria 
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como se sustentar, enquanto estivesse estudando. Passou no concurso, mas ainda não foi 

chamado. 

O que estas duas histórias nos mostram é que o respaldo familiar é um elemento 

fundamental nas trajetórias pessoais. Ambos os jovens começaram a trabalhar muito 

cedo, mas no caso de Robson o trabalho adaptou-se ao horário escolar - porque ele tinha 

a manutenção básica garantida, sua mãe não o deixou abandonar os estudos e porque a 

rede de parentesco e vizinhança viabilizou uma realidade que tornava possível unir 

trabalho e estudo.  

Flávio dispunha de um capital econômico e social menor. Ele não trabalhava 

para satisfazer seus sonhos de consumo, mas para colocar a comida na mesa. Através da 

Igreja, conquistou um up-grade em seu capital social e, a partir daí, construiu estratégias 

para viabilizar seus projetos. Hoje ele tem a respeitabilidade de seu grupo social, mas 

sua identidade é atrelada à sua inserção na vida religiosa. Ele é “uma benção” para o 

grupo da Igreja e é um bom rapaz e um bom filho no olhar da comunidade, porque é 

temente a Deus, trabalhador e ajuda a família economicamente.  

Homero é o caçula em uma família de dez filhos. Este fato permitiu que ele não 

precisasse contribuir com a manutenção da casa, mas por outro lado, segundo ele, fez 

com que passasse um pouco “desapercebido”. Sempre foi independente e tomava suas 

próprias decisões desde muito cedo, tendo pouca interferência familiar. Começou a 

trabalhar com um tio, aos 12 anos, para poder comprar suas próprias coisas. Seu grande 

sonho era ter um computador. Tomou contato com a Informática através de um projeto 

social do bairro. Conta que ficava atrás do professor, mesmo depois da aula, para tirar 

suas dúvidas. Como era um aluno muito interessado e que aprendia rápido, foi 

convidado para ser monitor. Depois disso, tudo que fez foi voltado para esta área de 

conhecimento. Quando serviu o Exército, seu conhecimento em computação foi 
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determinante para sua permanência na instituição. Hoje é cabo e está esperando o tempo 

necessário para ser promovido. 

Através de sua narrativa, percebemos que Homero atribui todas as suas 

conquistas ao seu interesse pela computação. Conta que muitos colegas são mal tratados 

ou vítimas de perseguição. Ele, por saber Informática, ficou em um setor considerado 

tranqüilo, com pouca cobrança. É um rapaz bastante reflexivo e seu dilema, por ocasião 

da entrevista, era se continuava no Exército, onde tem estabilidade e uma rotina 

confortável, mas está inserido em uma estrutura muito hierarquizada e autoritária, ou se 

saía e se arriscava na iniciativa privada, onde teria maior liberdade, chance de ganhar 

mais dinheiro, mas também enfrentaria muita concorrência. Completou o segundo grau 

e tem muita vontade de fazer uma faculdade, mas tem consciência que o ensino público 

é fraco e suas chances de ser aprovado são muito pequenas. Teria que fazer um cursinho 

preparatório, mas agora que é pai de família, este se tornou um projeto pouco viável, 

pelo menos a curto prazo.  

O que impulsionou e abriu brechas para Homero construir estratégias e ampliar 

suas perspectivas foi o acesso a um novo tipo de conhecimento oferecido por um 

projeto não-governamental. Descobrir a informática e seu fascínio pela mesma permitiu 

que ele atingisse um patamar diferenciado da maioria dos jovens de sua idade, 

moradores da mesma comunidade. Se no caso do Robson o impulso veio de certo 

capital social familiar e no de Flávio, da aproximação e identificação com a Igreja 

Batista, para Homero veio da oportunidade de participar de um projeto social.  

Conforme já foi pontuado anteriormente, os jovens, em nosso país, vivem uma 

realidade bastante perversa no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho. As 

estatísticas mostram que é o grupo com maior índice de desemprego. Este dado desnuda 

outro: os jovens estão sacrificando a formação escolar e profissional. Além disso, é este 
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grupo que termina por preencher as vagas com condições mais precárias de trabalho e 

com pior remuneração, geralmente situadas no setor informal. (Branco, 2005) No 

entanto, estes jovens, sobre os quais estamos falando, têm identidade e endereço: são 

jovens de bairros de baixa renda, em grande número, negros.  

As histórias narradas acima ilustram muito bem os dados que as grandes 

pesquisas nos têm apresentado. E vão além. Como já foi colocado, fica evidente que a 

rede familiar e de vizinhança são determinantes nos caminhos “do trabalho” que os 

jovens trilham. A maioria relata que começou precocemente a realizar atividades 

caracterizadas como trabalho, no mercado informal, sem nenhuma garantia. Eles não 

falam de programas governamentais de transferência de renda ou capacitação 

profissional e, neste caso, a idade destes jovens os deixa fora destas ações. Mas fica 

claro que os caminhos trilhados são personalizados e imbuídos de um misto de 

sacrifício e solidariedade.  

Além disso, os caminhos atribuem valor aos jovens, não pelo trabalho em si, 

mas pelas conquistas indiretas. Eles vão sendo reconhecidos pelo compromisso com que 

desempenham suas tarefas, pela facilidade que demonstram em aprender o que lhes é 

ensinado, pela boa vontade e flexibilidade nas relações. Cria-se um ciclo vicioso onde a 

moeda de troca é a consideração. Flávio é um rapaz extremamente dedicado às tarefas 

da Igreja. Ser considerado “uma benção” exige doação, mas permite que ele durma na 

igreja, o que facilita seu cotidiano; amplia sua rede de amizades, o que é bom para seu 

negócio, a videolocadora, que é vizinha da igreja; permite que ele ande tranquilamente 

pela comunidade, pois é querido por todos.  

Minha intenção não é defender o trabalho infantil e nem a informalidade. 

Acredito que as histórias também denunciam o lado nefasto da realidade: trajetórias 

escolares sacrificadas, exploração de mão-de-obra, péssimas condições de trabalho, 
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falando apenas do que está mais evidente. Pretendo refletir sobre um universo relacional 

que se constrói às margens da formalidade e também em decorrência das ineficiências 

das políticas públicas, e que muitas vezes é totalmente ignorado. Estes jovens não estão 

procurando o primeiro emprego, porque eles já trabalham há muito tempo. Eles estão 

querendo é fazer parte de uma lógica macro que promete ser menos perversa para 

aqueles que jogam o jogo com as regras que eles determinam. Os jovens e seu entorno 

existem, jogam, aprendem, criam estratégias com os recursos de que dispõem. Mas na 

dimensão macro-social, eles não existem, ou existem e incomodam. As políticas 

públicas são necessárias e importantes, mas certamente seriam mais eficientes se 

dessem maior visibilidade à vida que pulsa nos espaços “marginais”. Existe visibilidade 

de alguns projetos ou manifestações culturais, mas não dos meandros do cotidiano não 

valorizado. 

As trajetórias narradas também nos falam do papel das instituições sociais na 

definição dos rumos seguidos. A família, a igreja, projetos sociais não-governamentais e 

o exército foram fundamentais para instrumentalizar estes jovens e possibilitar que eles 

encontrassem as brechas em um contexto social mais ou menos enrijecido.  

Através dos relatos acima, poder-se-ia dizer que estes jovens são aqueles que se 

enquadraram nas regras do jogo e reproduzem a lógica das desigualdades. Concordo 

que suas vidas são pautadas pelo sacrifício e pelo desejo de “fazer a coisa certa”. Mas, 

na minha percepção, isto não é o mais importante. Eles mostram que criam estratégias e 

à medida que avançam, incorporam conhecimentos e habilidades que abrem novas 

portas. Não precisam de medidas paternalistas, e sim, de serem respeitados em seus 

direitos de cidadão para viver, em todas as dimensões, seu potencial.   
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� HOMENS “DIFERENTES”? 

 

Durante as entrevistas, os rapazes também falaram de sua relação com as 

garotas40. Não foi um tema muito explorado, mas mesmo assim possibilitou reflexões 

em torno dos modelos de masculinidade vigentes e também das negociações possíveis 

em torno destes modelos. 

Homero, como ele mesmo afirmou, é um rapaz um pouco diferente. Mesmo 

sendo bonito, teve poucas namoradas, pois só queria ter relacionamentos sérios. Quando 

uma ex-namorada terminou o namoro de três anos, ficou com a sensação de ter perdido 

tempo. Afirma que deviam comentar que ele era gay, pois, por várias vezes, não cedeu 

às “cantadas” das garotas. Mas estas insinuações não pareciam incomodá-lo.    

Este discurso foi reproduzido, com pequenas variações, por alguns dos rapazes, 

como Robson, Milton e Flávio. Milton faz questão de dizer que gostava de garotas que 

sabiam conversar. Não se deixava levar só pela beleza. Sua última namorada morava 

em Boa Viagem e sua condição sócio-econômica era bastante superior a dele. Apesar 

disso, freqüentava sua casa e, segundo Milton, era muito querido pelos seus pais. Eles, 

inclusive, ficaram admirados quando souberam que morava no Bode, afinal era um 

rapaz muito educado. O namoro acabou, quando Milton saiu do estágio que fazia na 

época. Sabia que sua namorada gostava de freqüentar lugares caros e ele não teria como 

pagar. Costumavam dividir a conta, mas não poderia aceitar que ela pagasse a parte 

dele. Isto estava além de seus princípios. Até hoje, são amigos.  

Mas também encontrei os namoradores, como Dimas, Diego, Robinho e Kcal. 

Diego, antes de “encontrar Jesus” chegou a ter três namoradas ao mesmo tempo. A 

lógica era: quanto mais, melhor. Quando entrou para a Assembléia de Deus, mudou seu 

                                                 
40 A opção sexual dos rapazes não fazia parte das minhas preocupações. Também não foi um tema 
problematizado nas conversas com meus interlocutores.    
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modo de pensar. Hoje está noivo e planeja se casar em 2008. Robinho também se diz 

“diferente”, pois nunca gostou de beber e nem de fumar, mas tinha suas estratégias para 

se aproximar das garotas. Quando ia ao Pagode, esperava até o final. Nesta hora, a 

maioria dos rapazes já estava bêbada e não falava nada com nada. Era quando ele 

ganhava as meninas, pois ainda conseguia levar um papo “na boa”, sem estar caindo 

pelas tabelas. Conta esta história, rindo de sua própria estratégia. Também evitava as 

garotas envolvidas com traficantes, pois, nas suas palavras, era problema na certa.  

Os discursos revelam que os rapazes se percebem “diferentes” e esta diferença, 

em geral, está associada a comportamentos considerados pouco masculinos ou 

destoantes dos padrões locais. Subjacente às suas falas está o que se espera de homens 

de sua idade: serem namoradores, não negar fogo, conseguir as garotas mais bonitas da 

comunidade, não querer compromisso e gostar de farra. Mas a sensação de serem 

diferentes também comunica outras coisas. A respeitabilidade que eles conquistaram 

permite que eles destoem dos padrões sexuais, sem que isto ameace sua masculinidade, 

pois esta está alicerçada em outros parâmetros. O prestígio acumulado em trajetórias 

bem sucedidas garante a boa reputação dentro da comunidade, independentemente da 

performance sexual (Almeida, 2000). Além disso, eles expressam a virilidade e a força 

através da demonstração de capacidade de privação e sacrifício. O status de trabalhador 

é mais um elemento que denuncia capital simbólico associado à masculinidade.  

A construção da masculinidade não se amparada apenas na performance ou na 

opção sexual dos rapazes. Existe uma dinâmica “intra” sexo que é do domínio das 

relações de poder. Mesmo entre os heterossexuais, existem graduações de acordo com o 

lugar que ocupam na estrutura social e econômica. (Cecchetto, 2004; Almeida, 1995) O 

que é pertinente refletirmos, considerando o objeto de interesse deste trabalho, é o 

caráter dinâmico e relacional presente na “definição” do que é ou não é valorizado. O 
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conceito, utilizado por Connel (1995), “configurações de práticas” nos auxilia nesta 

discussão, pois permite entendermos como os rapazes se posicionam não a partir de 

uma idéia estática de masculinidade hegemônica, mas sim a partir da inter-relação de 

diferentes elementos entre eles: geração, classe, raça, mas também noções de prestígio e 

valor. Estes rapazes conquistaram um espaço de negociação de suas masculinidades, 

que os permite sair dos estereótipos locais, mas não só locais. Alguns estereótipos 

resultam de discursos hegemônicos ditados por outro grupo social. As masculinidades 

também refletem relações de não-reconhecimento que são fruto de invisibilidades.  Ser 

homem, pobre, negro e jovem, fora dos limites da comunidade é correr o risco de ser 

rotulado de marginal. Dentro da comunidade, o poder também é construído pela força e 

a violência. Alguns rapazes afirmaram que as garotas gostam dos traficantes porque eles 

mandam e têm dinheiro para satisfazer seus desejos. Por outro lado, existe espaço para 

outras expressões de como ser homem. Dimas afirma que ele faz sucesso com as 

garotas, porque é bom no que faz. O capital cultural ou instrumental, que estes rapazes 

conquistam, ampliam suas possibilidades de negociação.    

 

 

 

3.5 - AS ESTRATÉGIAS PESSOAIS 

 

Um dos aspectos que ganhou destaque na narrativa dos jovens foi a riqueza de 

estratégias criadas para alcançar seus objetivos. Os caminhos trilhados geraram 

conhecimentos e ampliaram o capital cultural de cada um, mesmo partindo de campos 

de conhecimentos totalmente diferentes. A história de Robinho é especialmente 

ilustrativa neste sentido. 
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� Robinho, o predestinado: Os caminhos para alcançar objetivos e os 

ganhos indiretos 

 

“Era eu chegar para o negócio prosperar; precisava deixar este dom 

florescer.” (Robinho – entrevista) 

 

Quando estávamos iniciando a entrevista Robinho fala, olhando para o relógio: 

eu tenho sessenta minutos. 

Aos 16 anos, Robinho parou de estudar (estava no 1° ano do Ensino Médio) e foi 

trabalhar com o irmão, que havia montado uma sala com jogos eletrônicos na própria 

comunidade. Começou a organizar campeonatos e, rapidamente, o negócio prosperou. 

Quando completou 18 anos, arrumou um trabalho de servente no Banco do Brasil 

através de um amigo de seu irmão. Mas, segundo ele, “foram dois anos de choro e 

pranto; os patrões nunca acham que o serviço está bom.” Quando tirou férias, decidiu 

que arrumaria outro emprego. Conseguiu, através da mãe de criação de sua mulher, o 

emprego de porteiro em um edifício em Boa Viagem. Permanece nesse trabalho até 

hoje. Com o dinheiro da indenização e do FGTS, decidiu montar uma vídeolocadora. 

Antes era sócio do irmão em uma locadora no Bode. Alugou uma sala em Brasília 

Teimosa, comprou cem fitas (sua parte na sociedade) e começou “só investindo; 

trabalhava até dez horas da noite, só investindo...” Relata suas aquisições, 

demonstrando muita segurança e propriedade:  

“Brasília Teimosa tem 10 locadoras e a população de 40 mil pessoas. 

É um investimento de médio prazo. Tudo depende da pessoa. No 

início tinha muita fita pirata, que dá para tirar até por 12 reais, mas 

tem a Delegacia dos Costumes. Com o tempo, tive que me enquadrar; 

não tinha firma aberta, não tinha capital de giro, nada. Agora tenho 

cadastro em quatro distribuidoras; tem os representantes e tem os 
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distribuidores; me ajudou muito o trabalho de terceiros como a 

Nordeste Vídeo; eles vendem toda as marcas; peço diretamente a 

eles; mas em compensação tem que pegar o pacote completo; são 

cinco, e precisa ficar com todos, mesmo que alguns não presta; tem 

também Aki Vídeo, mas o valor é muito acima; no cartão de crédito, o 

juros é alto; tem que saber comprar; no meu bairro predomina filme 

de ação, então, é o que eu priorizo; romance, documentário, não pego 

porque não compensa; não tem retorno.(...) Ainda não tenho 

assinatura de revista especializada. É o próximo passo; pois quanto 

mais conhecimento, é melhor; abneguei de tudo, da brincadeira, 

plantando para mais pra frente, colher.(...) Não trabalho mais com 

filme pirata, só original; locadora só começa a ganhar dinheiro 

quando tem um acervo grande de filme; estou na média de mil clientes 

e dependente; tenho computador, tenho o programa, impressora. 

(...)Gasto uma média de mil reais por mês na compra de vídeo. Hoje 

já tenho capital de giro; é pouco, mas ajuda bastante para não entrar 

no vermelho; tenho que chegar a mil reais; é minha próxima meta. 

 

 Em suas palavras, dos jovens de sua geração, ele é o que está melhor. 

Exemplifica isto, falando dos bens que tem: televisão tela plana, microondas, freezer. 

Está pensando em fazer uma previdência privada; é o equivalente a uma aposentadoria 

de dois salários, “meu próximo passo é este”.  

E afirma: “Para você brilhar, num bairro pesado, tem que ter uma força 

maior”. Mas em seguida diz que não pretende sair do Bode. Observa as pessoas que 

moram no edifício em que trabalha e vê que eles também não têm segurança e nem 

privacidade.   

A narrativa de Robinho chama atenção por vários fatores. Fica evidente sua 

habilidade para lidar com os negócios. Num prazo de tempo relativamente curto, ele 

“dominou” as regras do jogo e avançou aparentemente sozinho. Também fica notório o 

acúmulo de novos conhecimentos. Seu discurso é de empresário: capital de giro, juros 
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altos, previdência privada. Seus bens de consumo também não divergem em nada da 

classe média. Poderíamos afirmar que, mesmo morando no Bode, ele conquistou um up-

grade social que o diferencia qualitativamente do resto da população. Mas algumas falas 

não nos permitem chegar a esta conclusão sem algumas ressalvas.  

O discurso do sacrifício se repete. Para chegar onde está, precisou abrir mão de 

coisas próprias da juventude: farra, brincadeira. Também precisou, segundo ele, de certa 

iluminação divina, afinal, poucos, com sua idade, conseguiram atingir seu capital 

econômico. Nas entrelinhas, percebemos que as redes familiares também estão 

presentes: trabalhava para o irmão e depois se tornou seu sócio. Quem arrumou o 

emprego de zelador foi a mãe de criação de sua esposa. A locadora fica na comunidade 

vizinha. Enfim, seu sucesso está ancorado localmente. 

Outros elementos nos levam a pensar na ausência do poder público e na 

precariedade dos caminhos da cidadania. Seus trabalhos não foram conseguidos por 

concursos públicos ou programas de emprego para jovens. No relato de Robinho sobre 

suas estratégias para comprar os filmes mostra que as distribuidoras diferenciam os 

bairros pelo poder aquisitivo de seus moradores e pelo estigma associado à violência. 

Só entregam em bairros de “gente rica”, pois têm medo de serem assaltados. Se o poder 

público não está presente na hora de facilitar o acesso a um emprego, sua ausência, no 

caso a falta de segurança pública, também interfere no seu cotidiano.  

A questão de direitos (ou falta de) aparece quando ele fala da Delegacia dos 

Costumes. É um órgão fundamental, mas chama atenção que a garantia dos direitos 

aparece pelo contrário, no sentido que ele precisa estar atento ao que ele não pode fazer 

e não aos benefícios que a instituição pública pode lhe dar.  

A discriminação aparece pelo local de moradia, conforme foi colocado acima e 

também fica evidente em outro trecho da entrevista que não foi reproduzido. 
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Inicialmente, ele não tinha conta em banco e não tem cartão de crédito. Sua estratégia 

foi fazer amizade com um rapaz que trabalha em uma locadora próxima ao edifício em 

que é zelador. Conta que este rapaz lhe deu muitas dicas e também vendeu fitas para ele 

pagar com 15 dias “mesmo sem me conhecer e sabendo onde eu morava”. O rapaz 

confiar nele, apesar dele morar no Bode, passa a ser um mérito do rapaz, por ser uma 

boa pessoa e não algo conquistado na relação pelas suas próprias qualidades, ou, ainda, 

por ser algo comum entre pessoas que estão fazendo um negócio.  

A cidadania vivida pelo reverso, o reconhecimento alcançado nos micro-espaços 

e a dádiva são questões que foram se revelando fundamentais para a compreensão da 

realidade e das trajetórias em questão. Reproduzirei algumas passagens nas entrevistas 

que ilustram bem o que estou chamando de dádiva.  

 

 

 

� Reconhecimento, dádiva e cidadania:  

“Dá tanto quanto recebes e tudo estará bem.”  

(provérbio Maori):  

 

Diego tem 21 anos e é presbítero da Igreja Assembléia de Deus, fato pouco 

comum para um rapaz de sua idade. Sua aproximação com a vida religiosa aconteceu 

após ser atingido por uma bala, que, de fato, estava endereçada ao seu colega do lado. 

Este acontecimento marcou sua vida e seu corpo. Ele ficou com algumas limitações de 

movimento no braço e na perna esquerda. Hoje consegue ter uma vida praticamente 

normal, mas caminha lentamente e não consegue realizar algumas tarefas. Quando 

pergunto como sobrevive, já que não trabalha e não ganha nada da Igreja, Diego conta 

que agora (após cinco anos) vai começar a receber aposentadoria por invalidez e relata 
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todas as dificuldades que enfrentou para finalmente ter o benefício aprovado. Fez várias 

perícias e alguns médicos afirmavam que ele podia trabalhar. Um chegou a dizer que só 

conseguiria o benefício, se tivesse perdido um membro (o que de certa forma aconteceu, 

já que seu braço esquerdo está praticamente inutilizado).  

Conforme ele conta “As coisas só começaram a melhorar, quando um senhor 

“que gosta muito de mim”, morador da comunidade, me levou a um advogado 

trabalhista que me atendeu sem cobrar nada.”  

Diego conta que o advogado olhou seus papeis e perguntou por que ele ainda 

não estava recebendo sua aposentadoria. Repetiu o que os médicos lhe disseram. O 

advogado comentou “fazem isto porque não é filho deles e nem ninguém da sua família; 

seus papeis estão todos certos, já era para você estar recebendo”.  

Novamente a história se repete. Foi necessário que ele, por proximidade, 

passasse a ser reconhecido como alguém merecedor de direitos, para que o que era seu 

direito realmente fosse colocado em prática.  

Na mesma entrevista, Diego conta que a Igreja está pagando seus estudos no 

Seminário. Mas seu grande sonho é estudar para ser advogado na área trabalhista e 

ajudar as pessoas. “Passei por isso e sei como é difícil”. Tem pessoas que precisam de 

advogado, mas não têm de onde tirar o dinheiro para pagar seus honorários. Já ouviu 

muitas histórias: 

“Aposentadoria, pensão, foi colocado para fora da empresa, ir atrás 

dos direitos das pessoas mesmo, direito que elas têm; na sociedade, 

muitos só pensam em si; ajuda, mas acabam tirando tudo da pessoa.” 

Eu: Mas não é direito? Pelo próprio Estado as pessoas não 

conseguem? 

“Consegue, mas estes próprios do Estado, eles usurpam das pessoas; 

daí fica difícil; eu sendo evangélico, não vou tirar dinheiro de quem 



 - 155 - 

não tem. Nas favelas as pessoas não têm este tipo de ajuda; ...tenho 

meu compromisso aqui.” 

 

Diego explica, com orgulho, como sua Igreja é organizada. Tem CNPJ, registro, 

tudo legal. Mostra a carteirinha de presbítero que ele tem e que vale no Brasil todo. 

Explica como é a “carreira”41 dentro da Igreja: ele foi escolhido para ser presbítero pelo 

pastor, que é o representante de Deus, pela sua dedicação e liderança; mas ainda é um 

presbítero local. Para se tornar um evangelista (que é o próximo passo na hierarquia) 

convencionado terá que terminar o Seminário e fazer um curso de seis meses no Rio de 

Janeiro. Quando fizer isto, será reconhecido até em outros países, como nos Estados 

Unidos e em Portugal.  

Ainda na mesma entrevista, Diego diz que hoje é respeitado, mesmo fora da 

comunidade, por quem o conhece, porque ele hoje é um exemplo, pela história que 

construiu. Mas já se sentiu muito desrespeitado por morar no Bode ou pela sua cor. Já 

se viu com um 38 na testa sem estar fazendo nada, só pela forma de se vestir. Esta 

história será retomada no capítulo sobre reconhecimento. 

Relato acima fragmentos de um conversa que terminam por se alinhavar e 

construir um sentido bastante claro. Diego encontrou na Igreja protestante o espaço 

adequado para construir sua respeitabilidade. Antes de ser atingido por uma bala e ficar 

com os movimentos comprometidos, ele sonhava ser jogador de futebol. Todos 

achavam que ele tinha futuro, pois jogava bem e isto lhe dava reconhecimento por 

antecipação. Mas, de um dia para o outro esta via foi totalmente impossibilitada. A 

religião lhe permitiu vislumbrar uma nova chance. Neste caminho, existe uma 

reciprocidade clara e concreta. Ele se dedica, dá o melhor de si e em troca as portas vão 

gradativamente se abrindo. Sua identidade religiosa é clara, segura e legal. Sabe que se 

                                                 
41 O termo “carreira” não foi usado pelo jovem. 
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fizer a sua parte terá o reconhecimento almejado. Ao mesmo tempo ele tem clareza de 

qual é sua parte: para ser evangelista e quem sabe, futuramente, pastor ele tem que ser 

casado, não ter o nome sujo no Serasa, não estar envolvido em nenhuma confusão. As 

regras do jogo são colocadas na mesa.  

Mas, enquanto um cidadão qualquer, é mais difícil “fazer parte do jogo”. Diego 

relata o quanto foi complicado ter a papelada aprovada para começar a receber sua 

aposentadoria. Só foi possível finalizar a burocracia com a ajuda de um advogado que, 

por sua vez, era amigo de alguém que tinha consideração por ele. Mais uma vez, a 

lógica personalista, garantida pelas relações de reconhecimento local, permitiu que seus 

direitos fossem assegurados. Diego diz que hoje conquistou respeitabilidade por ter uma 

“história exemplar”, mas sabe que este status tem um limite, que é ampliado na medida 

em que ele se “credencia” dentro da Igreja. Ele diz claramente que quer ser advogado 

para defender pessoas que, como ele, não lutam por seus direitos, porque muitas vezes 

nem sabem que os têm.  

 

Robson é universitário, estuda Física na UFPE, e pretende seguir a carreira 

acadêmica. Apesar de já estar na universidade, tem planos de estudar no ITA, um sonho 

cultivado desde a oitava série. Robson tem uma trajetória educacional bastante 

diferenciada, mesmo tendo sempre estudado em escola pública, mas ele também traz em 

seu discurso um forte conteúdo de reciprocidade e que não fica apenas no discurso. 

Robson construiu – e quando escrevo construiu não é modo de falar, pois ele e um 

amigo efetivamente foram os pedreiros da obra – uma sala onde dá aulas gratuitas de 

preparação para o vestibular de Química, Física e Matemática para jovens da 

comunidade. Ele tem muito orgulho desta sala e, através de sua narrativa, vamos 

agregando algumas informações interessantes.  
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Conta que uma de suas motivações foi a dificuldade que ele mesmo encontrou, 

quando estava se preparando para o vestibular. Perdeu a conta do número de vezes que 

tentou resolver um exercício de Física e diante da dificuldade, não tinha a quem 

recorrer. Ninguém na comunidade podia ajudá-lo e os próprios professores da escola 

que freqüentava não estavam preparados para aquele grau de dificuldade. Hoje tem uma 

turma de dezoito alunos. Alguns ex-alunos já entraram no CEFET e uma delas assiste a 

suas aulas desde o primeiro ano do Ensino Médio. Este ano ela faz vestibular e Robson 

está muito confiante! (posteriormente fiquei sabendo, através de outras pessoas, que ela 

realmente entrou na universidade). Ele diz:  

“Quando vejo estas coisas, dá mais ânimo; vejo que plantei uma coisa 

em alguém; pelo menos alguma coisa eu estou fazendo; não posso 

mudar o mundo, mas uma sementinha eu estou plantando; tem gente 

que chega para mim e pergunta se foi o deputado tal que pagou a 

sala; fico logo puto. Falo que quem construiu a sala foram seis meses 

de economia”.  

 

E continua: 

“Foi no cursinho que vivi o impacto das desigualdades sociais. Me dei 

conta do quanto estavam distantes do que a gente via na escola; 

menino na 8ª série aprendendo coisa que eu não vi no Ensino Médio; 

daí a gente entende; e daí falam que menino é desinteressado... O 

intuito de colocar esta sala foi justamente este; porque não tem 

nenhum que está aqui que estuda em escola particular. Dar aula para 

o filho de um pescador que sobrevive do peixe que foi pescado 

naquele dia; isto enriquece, ajuda a você entender melhor os dois 

lados da história; entender que o sistema é muito excludente, ele 

derruba, sem perceber, ele faz uma lavagem cerebral sem você 

perceber.”  

 

E conclui dizendo que fica orgulhoso quando vê que é espelho para alguns.  



 - 158 - 

Apesar de seu potencial cognitivo, Robson também precisou de ajuda para 

chegar onde chegou:  

“o advogado da minha mãe pagou estes três meses de cursinho e 

pagou a matrícula, aí eu fiz e no primeiro dia de aula eu fui perguntar 

para o professor aquela questão; era um problema de Física que 

nenhum professor na escola soube me explicar. O professor do 

cursinho disse que iria me esperar no ano que vem (porque eu não 

sabia fazer o exercício); foi um desafio; quando eu passei, ele ligou 

para mim para me dar os parabéns.”  

 

As histórias de Robson e de Diego são muito diferentes, mas se assemelham em 

alguns aspectos. Ambos pertencem a famílias que moram no Bode há pelo menos três 

gerações. Ambos são homens, estão na casa dos vinte anos e têm muitos planos para o 

futuro, planos estes que, mesmo que não se concretizem, estão amparados em dados de 

realidade. Finalmente, ambos têm o reconhecimento local como rapazes que estão 

construindo trajetórias de futuro.  

Eles não escondem o orgulho que sentem da própria trajetória. Em suas falas, 

percebemos que vêem as conquistas, principalmente, como conquistas pessoais, fruto de 

determinação e muito sacrifício, mesmo que reconheçam a importância de outras 

pessoas. Diego afirma que quer vencer, pois deve isto a sua avó, que sempre esteve ao 

seu lado. Robson também afirma em sua entrevista que se não fosse sua mãe e a 

educação bastante dura que ela lhe deu, talvez ele não tivesse chegado onde está agora. 

Mas também fica claro no discurso destes rapazes o que eles não receberam. A escola 

pública não bastou para Robson alcançar seu objetivo, mesmo ele sendo um rapaz 

inteligente e dedicado aos estudos.  Foi necessária a ajuda de um amigo de sua mãe, 

para patrocinar seu pré-vestibular. Diego, por sua vez, também precisou de ajuda de um 

advogado, ajuda esta conseguida por um amigo em comum, para alcançar o seu direito 
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enquanto deficiente físico. Deficiência que foi resultado de uma bala perdida, o que 

revela, de alguma forma, a precariedade das políticas públicas de segurança. Na cena do 

policial, que ele relatou e que foi repetida inúmeras vezes, com pequenas variações, por 

muitas outras vozes, ele já estava ameaçado com uma arma quando lhe foi solicitado o 

documento, documento este que parece que só tem valor (e mesmo assim relativo) para 

tentar provar que não é bandido.  O sentimento de conquista pessoal revela mais uma 

não-participação do Estado enquanto instituição potencialmente promotora dos direitos 

universais do que um sentimento de serem melhores do que os outros. Isto se confirma 

quando eles falam de sua vontade em retornar à comunidade bens que eles 

conquistaram. Eles se vêem como exemplo e como espelho para muitos outros jovens 

que, assim como eles, enfrentam toda sorte de dificuldades e discriminações por não 

terem tido o privilégio de nascerem em outro lugar e com outra cor. Através de suas 

ações, eles falam sobre o próprio sentimento de exclusão da lógica dos direitos, mesmo 

que tenham encontrado formas de ultrapassar algumas barreiras.  

Dimas tem 22 anos, é negro e usa o cabelo cheio de trancinhas, ao estilo afro. É 

bastante conhecido na comunidade e não é para menos. Além de participar do Maracatu 

mais antigo do Bairro, é neto de Dona Elba, mãe de santo do terreiro, e muito respeitada 

no Recife. Mas Dimas também é conhecido pelas suas qualidades. É um ótimo 

percussionista e, atualmente, seguindo o exemplo de Osvaldo e outras pessoas da 

comunidade, entre elas seu tio Chacon (mestre da bateria) e Mano (professor de 

música), ensina percussão para meninos da comunidade no Projeto Renovação. Recebe 

crianças a partir de seis anos e no momento tem treze alunos. Ele “explica” porque, 

apesar das dificuldades, não desiste do projeto: 

“O que motivou é a realidade da vida; se todas as crianças do bairro 

pensassem como eu pensei, não precisava disso, mas como não é todo 

mundo que pensa como eu, é preciso fazer alguma coisa pra estas 
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crianças virarem de bem aqui na favela. E uma coisa que eu posso 

fazer é ensinar percussão e é isso que eu vou fazer; e eu sou um 

espelho muito bom para eles, por onde eu já passei, por onde vou 

passar; eu aqui no candomblé, sem usar drogas, nem loló; e eles não 

têm uma estrutura, qualquer coisa que aparece, eles vão atrás; se 

tiver ao menos um espelho para se verem para pensar que um dia vão 

chegar lá. Eles me admiram muito; se eu passo na rua  já vem 

perguntar se vai ter maracatu; Eu convivo com tráfico, com drogas, 

com roubo; e quando eu ficar famoso, eu nem penso em sair daqui; 

daí eu nunca vou sair de perto disso; e então eu quero dar o que eu 

posso para a comunidade. Aqui que eu peguei tudo, se eu sair daqui, 

eu fico fraco de tudo. É assim que eu penso.” 

 

A expressão da reciprocidade, como uma dádiva que retorna à comunidade o que 

eles ali conquistaram, não estava nos meus planos, mas a cada nova entrevista ela foi 

ganhando importância. A idéia de retribuir para não perder ou, pelo menos, para sentir 

que está fazendo sua parte apareceu em todas as entrevistas, ou como uma intenção, ou 

como uma ação efetivamente concretizada. É o retornar que tem o sentido de 

compromisso,mas ao mesmo tempo distingue, diferencia. 

 

“A circulação dos bens segue a dos homens, das mulheres e das 

crianças, dos festins, dos ritos, das cerimônias e das danças, até a das 

piadas e das injúrias, no fundo ela é a mesma. Se damos as coisas e 

as retribuímos é porque nos damos e nos retribuímos “respeitos”, 

dizemos ainda “delicadezas”. Mas também é que damos a nós 

mesmos ao darmos aos outros, e, se damos a nós mesmos, é porque 

“devemos” a nós mesmos – nós e o nosso bem – aos outros.” (Mauss, 

2001: 140)  
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Se “devemos” nós mesmos aos outros é porque os outros contribuíram para 

sermos nós. Os rapazes que compõem o núcleo de minha pesquisa revelam, através do 

discurso, mas principalmente através de ações, que se sentem ligados à comunidade por 

fios simbólicos, que ligam suas histórias, suas práxis, suas crenças e seus bens (de valor 

e não concretos) ao seu espaço e às relações ali construídas. Eles falam de sacrifícios 

pessoais, em muitos momentos tem um olhar distanciado dos moradores do Bode, mas é 

ali que eles doam aquilo que construíram ou os conhecimentos que adquiriram. Os fatos 

narrados remetem-me a Mauss, pois mostram uma troca simbólica que evidencia o 

sentido de pertença.  Não é uma doação desinteressada, mas o interesse atua ao nível do 

simbólico. Naturalmente, através de suas ações, eles ganham distinção e 

respeitabilidade. Também ganham poder, na medida em que determinam qual o dom 

que merece ser compartilhado e na medida em que ganham o reconhecimento e a estima 

dos outros. Mas isto só é possível naquele espaço.  

Seus projetos, colocados em prática ou planejados, evidenciam a percepção da 

desigualdade. A privação do que deveria ser um direito reforça o sentimento de pertença 

e a “necessidade” de doar seus conhecimentos àquele espaço que possibilitou que eles 

construíssem estratégias para ultrapassar as dificuldades.  

A mobilidade que conquistaram, por sua vez, os permite visualizar a realidade 

por um novo prisma, e através do capital instrumental acumulado, viabilizar algumas 

ações transformadoras. Mas tudo isto faz sentido, porque eles ainda se sentem 

pertencendo à comunidade e sendo “crias” desta realidade.  Arriscaria me apropriar das 

palavras de Mauss para contextualizar sua teoria da dádiva: “É a velha moral da dádiva 

transformada em princípio de justiça.” (Mauss, 2001: 76) 

Estes jovens, com suas ações, praticam o que Fraser chamou de ações 

transformadoras. Por terem sentido na pele, e ainda sentirem, as privações dos direitos, 
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colocam-se juntos e mostram que conhecem caminhos para minimizar o problema. São 

transformadoras, porque não são ações paternalistas e nem caritativas e, sim, ações 

verdadeiramente solidárias.  

Relatarei agora a história de Kcal e, através dela, alinhavarei os vários elementos 

que foram postos e discutidos na terceira parte deste capítulo.  

 

 

� KCAL, O POETA:  

 

Menino sem nome 

O poeta sente a dor dos outros, 

Felizes são as pedras. 

O poeta vê além da visão, 

Felizes são os cegos. 

 

O poeta ouve a ensurdecência do silêncio 

Felizes são os surdos. 

O poeta fala com os lábios da alma. 

Ser poeta, dom ou carma? 

 

Ah! Se eu fosse surdo, cego e mudo 

Talvez saberia 

O caminho da felicidade 

 

Entre acender o pavio  

Ou salvar o mundo 

Prefiro ser a esponja da humanidade.  

(Kcal Gomes) 

 

Kcal me entrega esta e outras poesias que escreveu. Diz que fala do que vê. 

Gostaria de reproduzir um trecho do diário de campo, pois assim como ele, tenho 

vontade de falar do que vi. 
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“Ligo e confirmo que estou chegando. Iria esperá-lo na casa de Maria e de lá 

seguiríamos para sua casa juntamente com os livros que passariam a fazer parte da 

livroteca. No horário combinado, Kcal chega. Seguimos por uma rua que está passando 

por obras de saneamento e, por conta disso, encontra-se totalmente esburacada. Foi a 

única rua larga por onde andamos. A partir dali, apenas becos estreitos e movimentados. 

Muita gente passando, outras tantas trabalhando e algumas, sentadas, conversando. O ar 

impregnado chegava às nossas narinas e não era necessário dizer nada para sabermos 

qual a atividade que envolvia as pessoas pelas quais passávamos. Quanto mais nos 

aproximávamos da casa de Kcal e da maré, mais evidente ficava: homens e mulheres 

tiravam a casca do marisco: uma grande quantidade de cascas que resultavam em uma 

quantidade média de mariscos. Segundo Kcal, tudo aquilo seria vendido para 

atravessadores, resultando em alguns trocados para os pescadores. Uma matemática  

perversa que deixa claro, não ser fruto do acaso, estarmos numa das áreas mais pobres e 

também mais perigosas do bairro. 

Conheço Kcal há onze anos e, de quando em quando, atualizamos os caminhos 

que transitamos. Eu o conheci em um projeto social da comunidade, em que eu era 

educadora e ele, ajudante de pedreiro. Não me lembro bem como, de repente, começou 

a fazer parte das reuniões dos educadores e a revelar seus talentos – para mim, pois os 

que moravam na comunidade já o conheciam e sabiam que ele tinha alma de poeta. Na 

verdade o conheci em uma fase atípica, que não durou muito tempo. Ser pedreiro, não 

era para ele. Não era um desmerecimento. Era uma impossibilidade. Kcal era músico, 

roqueiro, e resolveu apostar neste caminho.  

Kcal tem um sonho: montar uma escola de música na comunidade. Mas ele 

também tem muitos outros projetos. O que está canalizando mais suas energias neste 

momento é o concurso para a Banda Municipal do Recife: quer ser baterista da banda. 
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Quando me contou, confesso que fiquei preocupada e comovida, pois achei que ele não 

teria chance e estava sonhando alto demais. Mas, à medida que expunha a situação, fui 

percebendo que era eu que estava subestimando suas possibilidades. Ele está se 

preparando há um ano. Está estudando teoria e prática. Tem um professor, e apesar das 

dificuldades, está pouco a pouco desvendando os mistérios da linguagem musical. Faz 

questão de dizer que o professor não está lhe cobrando nada pelas aulas. É persistente e 

está otimista. Ano passado, com bem menos tempo de estudos, ficou em 28° lugar. 

Eram vinte vagas.  

Paralelamente, “toca” seus outros projetos musicais. A banda Abrolho, de rock 

pesado, continua, mas ele reconhece que dá mais gastos do que lucro. Organizou a 

SOBRA - sociedade das bandas de rock alternativo - que já congrega mais de vinte 

bandas. Todo ano organizam um evento que é custeado pelos próprios participantes. A 

Prefeitura fornece apenas o espaço e o palco. Agora também faz parte de outra banda, 

cover, BR BAR, que toca músicas de bandas de rock famosas, tipo Rolling Stones. Com 

este projeto, espera ganhar algum dinheiro. Em setembro, vão tocar em um bar no 

Recife Antigo. Além disso, permanece no mesmo estúdio de música que trabalhava há 

cinco anos atrás e, também ali, dá aulas de bateria.  

Apesar de tantas atividades, economicamente sua situação ainda é muito 

precária. Mora numa das áreas mais perigosas da comunidade, junto da maré, numa 

palafita. Vive com a mesma companheira há 11 anos e tem um filho de 11 anos e um 

bebê de três meses, que se chama Vinícius de Morais. Afinal, Kcal também é poeta. 

Escreve poesias, gosta muito de ler, e está montando, do jeito que pode, uma pequena 

livroteca – como ele gosta de chamar – na sua própria casa, aberta para as crianças da 

comunidade. A livroteca já tem nome: o guardião. Seu filho fez uma plaqueta que, por 

enquanto, ainda está junto da estante de livros que ele ganhou e que ocupa um espaço 
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significativo de sua sala. Catalogou todos os livros e quem quiser, pode retirar para ler e 

depois devolver. Ele só anota o nome de quem levou. Sua proximidade com as letras 

também faz com que várias crianças venham pedir sua ajuda na hora de fazer as tarefas 

escolares. 

Em um dado momento diz que tem vontade de sair dali. Fico um pouco surpresa, 

mas depois compreendo que sair dali significa sair daquela área do Bode. Ir para mais 

próximo da avenida, onde tem mais estrutura urbana.  

Nas palavras do próprio Kcal o que ele é “é dele mesmo”. Ninguém de sua 

família se interessava pela leitura e pela música. Foi para a escola pela primeira vez com 

11 anos. Um menino grande, no meio de um monte de crianças pequenas. Mas 

rapidamente a professora percebeu que ele já sabia ler e por mais estranho que pareça 

quem o alfabetizou foi sua avó que era semi-analfabeta. B com A  Ba, B com E Be, e, de 

repente, Kcal estava lendo. Faz questão de citar uma professora que sempre o mandava 

fazer resumo do que lia. Foi assim que ele aprendeu a entender o que estava lendo. Hoje 

faz o mesmo com seu filho.  Conta que conviveu com todo tipo de bandido. Chegou a 

ter uma arma na mão e os amigos dizendo vamo cacau, vamo cacau; mas ele viu que 

aquele também não era seu caminho: suas mãos tremiam tanto que mal conseguia 

segurar a arma. Se não dava pra ser pedreiro, também não dava para ser bandido. Suas 

armas eram a caneta, o papel e a bateria. (texto do diário de campo) 

 

Cada história aqui contada é única, pessoal, intransferível e não tentarei explicá-

las. Como Kcal mesmo falou “o que ele é, é dele mesmo”. Existe o espaço do 

imponderável, que transforma cada história pessoal em algo que está além de nossa 

compreensão, e não adentrarei neste labirinto que pode levar-me a becos sem saída.  
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Por outro lado, as estratégias pessoais são construídas a partir de elementos 

disponíveis no campo social, seja concreta ou simbolicamente e são estas estratégias, 

que atrelam ação pessoal ao campo de possibilidades, reveladas nas diferentes histórias, 

que serviu de guia nesta caminhada que me propus enfrentar.  

Kcal é um rapaz de 32 anos, que sempre morou no Bode. Sua história retoma 

questões já discutidas até agora. Trajetória escolar, trajetória profissional, núcleo 

familiar. Mas Kcal, apesar de todas as atividades narradas, vive em condições bastante 

precárias, pior do que a dos outros rapazes. Sua respeitabilidade é construída também 

por isso: ser um rapaz que tem uma vida de grandes privações econômicas, mas, apesar 

das facilidades, não entrou para o mundo das drogas e nem da criminalidade. A 

vizinhança também admira sua forma cuidadosa de criar os filhos. O fato de ser 

roqueiro e também poeta não chega a ser um aspecto de grande relevância. O que conta 

é que ele é do “bem”. No entanto, apesar da carência econômica, Kcal conquistou um 

up-grade cultural. Conhece literatura e sua ligação com a música também o levou para 

outros espaços.  Assim como os outros, a possibilidade de estar dentro e estar fora o 

muniu com um arsenal instrumental que o permite ter consciência de algumas 

invisibilidades e o impulsiona para ações concretas como a livroteca. Esta é sua forma 

de atuar politicamente e transformar a realidade.  

O próximo capítulo versa sobre a teoria do reconhecimento que vem sendo 

defendida por alguns autores nacionais e internacionais como um novo caminho para 

repensar criticamente a sociedade. A partir da leitura de alguns teóricos e do diálogo 

com autores nacionais que discutem a categoria desconsideração atrelada ao insulto 

moral, faço uma reflexão sobre a realidade apresentada pelos jovens e a comunidade.  

Inicio com a reprodução de um trecho de conversa que tive com dois rapazes da 

comunidade e algumas reflexões sobre a mesma. Em seguida, exponho as principais 



 - 167 - 

idéias dos três teóricos que vêm repensando a teoria do reconhecimento, Taylor, 

Honneth e Fraser e dou continuidade com as idéias de consideração desenvolvidas por 

Luis Roberto Cardoso de Oliveira. Na última parte do capítulo, discuto a teoria a partir 

das trajetórias que acabo de expor. 
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Capítulo IV:  

 

“Quem você pensa que é?” 42 

Nas tramas do reconhecimento: discussão teórica contextualizada 

 

Era uma tarde de quarta-feira. A escola estava de recesso e, tão somente por isso, 

seus corredores estavam vazios e silenciosos. Apenas algumas estagiárias, o servente e 

uma ou duas professoras encontravam-se por ali, fazendo trabalhos burocráticos ou 

preparando materiais pedagógicos para alguma atividade em sala de aula. Enfim, era um 

dia atípico, tratando-se de uma escola dinâmica e participativa. Passados uns quinze 

minutos, chegam Wilton e Rui. Havíamos marcado, por telefone, uma conversa. Na 

realidade a conversa havia sido marcada com Wilton, mas percebi que a situação 

tornava-se menos ameaçadora com um colega do lado. Avaliei positivamente 

conversarmos os três, mesmo que depois marcasse uma nova entrevista individual, se 

achasse necessário. Uma sala foi disponibilizada e lá ficamos por mais de duas horas. 

Wilton tem 19 anos, mora com os pais e os quatro irmãos (todos homens) no 

Combinado, cursa a 1ª série do Ensino Médio, não trabalha e mora na comunidade 

desde que nasceu. Rui tem 21 anos, mora com a mãe, é filho único e não tem contato 

com o pai. Tem o segundo grau completo e recentemente saiu do emprego, onde estava 

há três meses, por causa de uma briga com um colega de trabalho, que foi motivada pela 

troca de ofensas sobre o local de moradia de cada um. São jovens que circulam pela 

comunidade e têm muitos amigos. Podem ser considerados jovens típicos do Bode. 

                                                 
42 Esta pergunta foi usada no sentido provocativo por Luis Eduardo Soares (2004) no texto: Juventude e 
violência no Brasil contemporâneo. Aproprio-me dela, neste momento, por percebê-la como o negativo 
de “Você sabe com quem está falando?”, de Roberto DaMatta e adequar-se perfeitamente a minha 
discussão.   
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Transcrevo abaixo algumas passagens desta conversa, pois considero que nelas 

concentram-se vários prismas sobre reconhecimento e consideração. 

Minha proposta foi conversarmos sobre a vida dos jovens no Bode. Tomei o 

cuidado de não dirigir as perguntas para nenhum tema específico, mas a violência e a 

consideração ou a falta da mesma estavam presentes em todos os momentos. 

A conversa foi permeada pela contradição entre ser de dentro e, por isso ser 

desconsiderado e ser de dentro e, por isso ser considerado. Relataram situações que 

esclarecem a contradição acima: como acontecem e as razões atribuídas para que isto 

aconteça. Por esta riqueza de elementos e por condensar falas de muitos outros 

moradores do bairro, acredito que alguns trechos da entrevista merecem ser 

reproduzidos. 

A violência interna e externa deu o tom da conversa. Assim como aconteceu na 

fala de inúmeros outros interlocutores do bairro, Wilton e Rui também falam de rapazes 

que morreram ou que estão presos e que já brincaram com eles, já estudaram com eles, 

já se divertiram com eles, enfim, fazem ou fizeram parte de seu mundo. Não falam com 

revolta nem com medo e, sim, com certa solidariedade de quem está ou esteve muito 

perto e consegue entender o lado do outro, mesmo que não seja o seu. Ao mesmo tempo 

eles se diferenciam e a justificativa que respalda esta diferenciação pode estar na 

história familiar ou na escolha das companhias. Muitas vezes esta diferenciação está na 

escolha de espaços de sociabilidade, mesmo que o que os ligue, ironicamente, seja 

justamente o espaço: todos moram no Bode.  

Wilton conta que foi criado dentro de casa. Até os 12 anos, sua mãe não deixava 

os filhos saírem pra rua. Isto fez com que ele e os irmãos se interessassem por gibi e ele, 

em particular, desenvolveu um gosto especial pelo desenho, habilidade que lhe deu 

certo destaque na escola e também entre os amigos.  
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Rui, como já foi colocado, mora com a mãe, que é empregada doméstica. 

Quando criança, freqüentava muito a casa dos patrões dela e, inclusive, participava dos 

passeios da família (este fato será retomado em um dos trechos reproduzidos abaixo). É 

interessante observarmos que estes dois jovens, junto com os amigos, também tentam 

criar espaços que os distinguam (como veremos na conversa adiante) ao mesmo tempo 

em que os “protegem”.  

Os dois rapazes fazem questão de mostrar que conhecem o que se passa na 

comunidade, mas ao mesmo tempo deixam claro que não participam do que consideram 

condenável: não usam drogas, apesar de já terem experimentado; não entraram para a 

criminalidade , apesar de um deles confessar ter chegado muito perto e só caiu fora com 

a ajuda de uma tia, que é evangélica. Mas não negam que conhecem toda “galera” 43.  

Conforme foi colocado anteriormente, uma forma de mostrar que é conhecido e 

benquisto na comunidade e reconhecidamente desvinculado das conexões do tráfico é 

dizer que tem livre acesso tanto no Esse como no Combinado. Wilton faz parte desse 

grupo. Ele diz: 

W: Eu morava no Esse e agora moro no Combinado, mas todo mundo 

considera, conhece meu pai, minha avó, daí é limpeza; eu ando pelo Esse, ando no 

Combinado, é limpeza. 

Eu: O que leva as pessoas a “considerarem”, como você falou? 

W: Eles conhecem, respeitam, sabe que é trabalhador, daí é limpeza; mas se 

aparece alguém que eles não conhecem, não sabem de onde vem, daí é perigoso. 

Esta mesma lógica reaparece quando eles contam sobre a academia que 

montaram no terreno da casa de um amigo. Eles construíram tudo: colocaram o teto de 

lona, fizeram os pesos com areia e também os aparelhos. Demonstram entusiasmo e 

                                                 
43 Este discurso de pertencimento local através da aproximação entre os diferentes grupos também foi 
identificado na pesquisa realizada no bairro do Ibura e presente no texto: “Como nossos pais? Homens e 
gerações em três contextos diferentes em Pernambuco” (Scott, Athias e Longhi: 2005) 
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orgulho com o que o grupo de amigos conseguiu realizar. Ficou um espaço “maneiro”, 

onde eles passam a maior parte do tempo, mesmo que não estejam malhando. Wilton 

diz que ali eles podem ficar até tarde, estão “guardados”; na rua, nunca se sabe de onde 

pode vir uma bala perdida. O espaço ficou tão legal, que todo mundo está querendo 

freqüentar. Mas não é qualquer um que eles deixam entrar.  

Eu: E quem é que vocês deixam freqüentar? 

R: Gente da favela. Agora, assim, tem aquelas pessoas que a gente considera 

mais, entendeu? Por exemplo: chega você assim, quer malhar, entendeu, tudo bem, mas 

aquela gente que nunca falou com a gente, a gente não quer lá, entendeu, a gente não 

sabe o que é que vem atrás daquela pessoa, o que ela está trazendo.  

Eles têm seus códigos de reconhecimento que são construídos coletivamente a 

partir dos critérios de valor reconhecidos socialmente e estes critérios estão sendo 

permanentemente acionados nas tomadas de decisão. A partir da posição no espaço 

social, o poder de barganha é maior ou menor. Porque é necessário saber “o que vem 

atrás da pessoa”. Por duas vezes, eles deixaram claro que os valores são construídos 

intersubjetivamente. 

Mas, e quando a negociação é com os que estão além da fronteira do Bode? O 

que se passa? 

Durante a entrevista, pude observar que, em determinadas situações, eles se 

percebem fora do padrão pré-estabelecido como critério de valor. Rui conta uma 

história que fala por si mesma:  

R: Um dia eu fui ao shopping, eu e o irmão dele (irmão de W). Não sei se você 

já viu umas bancas de revista que tem lá no shopping, aberta, (Eu: sei.) aí todo mundo 

fica lá olhando... Aí tudo bem... Aí a gente foi olhar, o irmão dele gosta de ler gibi... Aí 

ficou lendo. Nisso, antes de eu e o irmão dele chegar, tinha um monte de rapazinho, 
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playboyzinho, olhando... Até ai tudo bem. Quando o irmão dele pegou o gibi, eu vi, eu 

estava olhando de longe, o segurança saiu de onde tava e ficou atrás do irmão dele... Um 

negócio que me chateou, entendeu?...Porra, véio, todo mundo olhando ali, todo mundo 

pegando ali, sem fazer nada, só porque o cara veio pegar... Causa uma certa revolta na 

pessoa, entendeu?...Eu falei: “meu irmão, vamo embora”, mas ele não estava 

percebendo e não queria ir. Eu disse: “outro dia a gente vê” e o segurança ficou 

olhando pra mim e pra ele assim; daí eu falei: “não tá vendo o cara aí, ó...  encarando 

aí, ó”!  O pior é que tava todo mundo ali olhando... porque a gente tá de sandália...tá 

entendendo?... A gente é preto, tá entendendo? ...Eu fico até com vergonha de ir pros 

cantos por causa disso... fico com vergonha de andar no calçadão por causa disso, 

entendeu? ... 

W: Ôxe, no calçadão é que é pior mesmo!!!  

R: Não dá não, no calçadão não dá mesmo! (Eu: é?) O calçadão é só pra gente 

que é de Boa Viagem mesmo e acabou... 

Eu: Por quê? 

W: Ôxe, rico correr no calçadão é cooper; pobre, é ladrão (risos); é sério 

mesmo.. 

R: Se junta todos, eu, com ele e os outros para correr... 

W: Ôxe.... É o arrastão, é? (fala em tom de brincadeira, ironizando a situação) 

R: A população interdita a praia, chama a Interpol, o que for para acabar com 

aquilo ali... 

W: O cara não pode caminhar... Se o cara caminhando já é encarado, a polícia 

fica tudo assim, vê de longe, o cara de shortinhos, sem camisa, mas já vem pra cima... 

R: Outro dia fui à praia pra malhar, tinha um casal de idoso com os netos, aí, 

quando a gente chegou assim, começou a se aquecer, ele se levantou e foi embora... eu 
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fiquei com vergonha disso...comecei a falar...é mal... se a pessoa não tiver a mente 

aberta, entender sobre essas coisas, a pessoa fica com depressão, com problema 

psicológico...causa trauma...oh, minha noiva, ela é galega, quando eu tô assim com ela, 

falam “arrumou esta coisinha onde?” Nada a ver, só porque moro em favela... o amor 

não vê essas coisas... 

Nesta passagem, fica claro que nem sempre está se falando de ações 

declaradamente hostis. Inclusive, é possível afirmar que o rapaz imaginou uma rejeição 

inexistente. O que é fundamental é que esta percepção faz sentido, na medida em que se 

junta a inúmeras outras, como acontece no diálogo em questão. 

Ainda sobre a polícia e o tratamento que ela dá aos jovens pobres: 

R: ...porque, quando eles abordam um playboyzinho, assim eles não abordam do 

mesmo jeito que eles abordam a gente, entendeu, a gente sofre humilhação diante da 

família da gente, diante dos colegas, eles não... Porque eu já vi playboyzinho sendo, 

assim, abordado, a abordagem é totalmente outra, “bora, boyzinho, pára”, aí, “mora 

onde?” Mostra um prédio daqueles, “filho de quem?” filho de fulano...aí já 

fica..né?...Quando é a gente... “bora, tá fazendo o quê? Viciado? Usa drogas?” Pressão 

psicológica...  

W: Ôxe, cadê o revólver? Cadê o revólver?É sério mesmo... Já me levaram para 

casa por causa da identidade... Andava com a xérox; policial me pegou, da ROCAN, 

véio, eu com a bicicleta, com duas motos do lado e uma atrás... Meu pai ali, dali a 

pouco lá vem eu, com a polícia, para casa... Só para pegar a original.  

Eu: Você estava andando de bicicleta onde? 

 W: Tava vindo do colégio...  

Eu: Isto era à noite? 

W: Isto era de dia, à tarde.  
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Eu: E a polícia veio te abordar? 

W: Eu sozinho... Me parou...“Mora onde?”“Moro aqui mesmo”;“                                 

identidade...” Eu avisei, é xérox, mas só que não tá autenticada; “mora onde?” “Aqui 

perto”; o cara falou: “vamo lá com a gente”;  meu irmão, fui, todo mundo olhando na 

rua; cheguei em casa, minha mãe se levantou assustada eu falei: “ não, não, eu só vim 

buscar a identidade”. Daí troquei de roupa, coloquei um padrão de jogo e fui com eles 

ainda;  saí para jogar bola (ri), só para sacanear também.   

R: Quem vê, né, pronto, tava roubando... 

W: Pensou que eu estava sendo preso... 

Eu: Este tipo de tratamento, esta discriminação, começa a partir de que idade? 

R: Pra mim, desde os seis anos... 

Eu: Seis anos? 

R: Porque os patrões da minha mãe, entendeu, eles me levavam para andar com 

eles, o povo ficava olhando assim “adotado”, “este neguinho aí”...”ei, negão”...aí já...até 

hoje eu me lembro destas coisas, tá entendendo, essas palavras assim...Uma vez a gente 

na piscina, a gente correndo assim e esbarrou num menino, lá. Aí ele pegou e foi dizer à 

mãe dele que a gente queria bater nele. A mulher só olhou para mim, aquele pontinho 

preto no papel branco, tá ligado, olhou para mim e disse “só podia ser filho de nego 

mesmo, esse nego safado”, tá entendendo, e eu, assim, tá limpeza, fazer o que né, veio? 

Se água sanitária tirasse... mas mesmo que tirasse, eu não passava não... nasci assim, vai 

ser assim até morrer... Tem gente que tem vergonha da cor, ta entendendo, tem muito 

negão aí que quer ser branco, não é não, véio? Não se contenta... A gente é o que é, cada 

um... Esses lances também, me envolvo também, essas novelas, pode ver que em 

qualquer novela, a gente nunca vê um negro bem sucedido, repara mesmo, nunca vê um 

negro bem sucedido, os negros tudo lá, se fodendo, desculpa aí, mas é a realidade 
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mesmo, se ferrando, tal, chibatada, se não fizer isto apanha, só tá mostrando o negro se 

lascando mesmo, nunca mostra assim...um negro que se deu bem na vida, nunca fala 

sobre... 

W: Foguinho (personagem de uma novela)! Foguinho subiu na vida roubando... 

R: Vê, vê, subiu na vida, mas roubando, entendeu, tá entendendo, véio... Essa 

novela Prova de amor, tem um juiz que é negro, mas mesmo assim ele fala, não? “Sofri 

muito preconceito para chegar aonde cheguei, para chegar a ser juiz... E mesmo assim, 

ele sendo juiz, ainda sofre humilhação, entendeu, essas coisas assim eu não admito 

não, ou o cara é ou não é; ou é respeitado ou não é, ou é ou não é... 

Eu: E vocês vêem, como cidadão, alguma forma de, algum mecanismo de 

defesa, vêem na sociedade alguma forma de vocês terem o direito de vocês garantido? 

R: Tem não... O governo quer que a gente seja limitado mesmo... Não quer que a 

gente evolua, só quer que a gente seja aquilo e acabou... e a gente tem, eu, ele, e muita 

gente que já morreu ai, tinha muita capacidade para fazer as coisas, entendeu, mas por 

culpa do governo, por culpa desta turma que está ai, estes nojentos...(pausa) A senhora 

não tem político na sua família não, né? 

Eu: não...  

(risos). 

 

*** 

Certamente o trecho de conversa transcrito acima não traz nada que o possível 

leitor já não saiba, ou já não tenha escutado, com algumas variações. Sei disso e não 

tenho a pretensão de estar dando um “furo de reportagem”. Minha intenção é justamente 

refletir sobre o óbvio, sobre aquilo que, de tão posto, passa a ser naturalizado e 

invisibilizado. Quem não sabe desta realidade? Afinal, as coisas são assim mesmo... 
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Mas se as coisas são assim, precisamos pensar sobre elas, pois elas nos falam da 

nossa realidade.  

Alguns aspectos merecem destaque. Estes jovens nos falam sobre seus valores e 

daquilo que eles se sentem privados por morarem na favela, por serem pobres e por 

serem (na maioria) negros. Mas, neste caso, a privação em questão não é a material 

(mesmo que ela esteja presente e seja um fator relevante e mesmo determinante no 

quadro que estamos esboçando). O campo que nos interessa, neste momento, é o da 

subjetividade que envolve valor, moral e direitos.   

Os rapazes falam de dois momentos: o momento que eles são considerados ou 

consideram, dentro da comunidade, e o momento em que são excluídos do 

reconhecimento por serem da favela e sendo assim não serem de fora dela. 

No primeiro caso, é considerado quem é conhecido e construiu uma história de 

respeito. Quando um deles afirma que o pessoal do tráfico o considera, porque conhece 

seu pai e sua avó, está dizendo que existe uma lógica que faz sentido dentro dos 

critérios da comunidade para classificar pessoas merecedoras ou não de consideração: 

no seu caso, são três gerações garantindo o reconhecimento, por serem trabalhadores, 

por serem pessoas de bem, isto é, não serem marginais, não prejudicarem ninguém da 

comunidade e, conseqüentemente, contribuir com a boa imagem do bairro. Esta lógica 

me remete à fala de Robinho, que durante a entrevista fez questão de dizer: “Coloca aí 

no seu trabalho: eles (pessoal do tráfico) não mexem com chefe de família, com 

trabalhador; bandido mata bandido.” 

Os rapazes também usam estes critérios para aceitar que alguém freqüente a 

academia que eles montaram: deve ser morador da comunidade e/ou conhecido deles; 

no caso, eu entro neste grupo. Eles me conhecem; estão conversando comigo; eu 

conheço outras pessoas que moram no Bode e que eles respeitam; estou tratando-os com 
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respeito, então sou digna de consideração. Mas quem eles não conhecem, eles não 

sabem “o que é que vem atrás daquela pessoa, o que ela está trazendo”. Existe um 

sentido que é construído dinamicamente através das relações sociais e que possibilita 

que exista uma compreensão dos códigos “acordados” que os permite entenderem os 

critérios de reconhecimento. Não estou falando de consenso e muito menos de total 

“harmonia”. Existem fragilidades, fatos que não se encaixam na lógica explicativa, 

discursos que desconfirmam o que foi dito anteriormente, mas o que prevalece é a 

vontade de apresentarem-se como alguém que conhece onde mora, é conhecido e, por 

conta disso, sabe como decodificar os acontecimentos. 

No final da conversa, fica claro que eu ainda sou uma pessoa sob observação; 

afinal, eu não sou dali. Será que eu sou merecedora de confiança? Será que eu não sou 

mais uma entre aqueles que estão contribuindo para eles estarem do lado de fora de 

outro tipo de consideração? Quando um deles pergunta se eu não sou parente de algum 

político, ele está me perguntando se pode confiar em mim, apesar de eu pertencer ao 

outro lado, concretamente, já que não sou moradora do Bode.  

Existe violência, existem as balas perdidas e eles mesmos (e muitos outros) as 

temem, mas como a própria expressão “perdida” mostra, esta situação entra no campo 

da fatalidade e sendo assim não tem uma explicação lógica.  

A segunda parte da conversa mostra como eles se sentem alijados do “consenso 

social”, que decide quais os critérios para ser ou não ser digno de valor e respeito, 

quando estão fora dos limites da comunidade. 

O policial e o segurança encarnam o papel de guardião oficial que garante a 

delimitação de lados; e os critérios ficam explícitos: ser pobre, negro e homem (ser 

jovem não aparece no discurso, mas fica subentendido, na medida em que a força e a 

virilidade estão embutidas no fator de classificação e são qualidades, em geral, atreladas 
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às gerações mais jovens) é mais do que suficiente para ser olhado com desconfiança. No 

discurso que escutei, os jovens não se queixavam de não poder comprar o gibi, mas sim, 

de serem tratados diferentemente, quando faziam o mesmo que outros jovens de outro 

grupo social. Estar de chinelo, ser negro e estar lendo gibi – algo que não é associado a 

jovens de comunidade pobre, tudo junto preenche as condições necessárias para ser 

olhado com desconfiança. Este é um claro exemplo de não ser incluído na comunidade 

em que merece igual consideração e, como diz Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, é 

caracterizado como um insulto moral, pela performance, mesmo que nada tenha sido 

verbalizado.  

A indignação por serem vítimas desta discriminação reaparece mais adiante. 

Eles são olhados com desconfiança, por estarem freqüentando um espaço público, o 

calçadão (que é, diga-se de passagem, praticamente o quintal de suas casas), e são 

tratados com desconsideração quando abordados pela polícia. Fica claro através dos 

relatos que eles identificam mais dois fatores de diferenciação: o espaço de moradia e a 

origem familiar. Se eles morassem na Avenida Boa Viagem e fossem filhos de alguém 

socialmente reconhecido, eles teriam outro tipo de tratamento. Serem moradores da 

favela e não terem um nome como garantia, faz toda a diferença. Dentro da 

comunidade, estes fatores também fazem diferença, mas lá eles integram o grupo que 

define as regras de classificação, na medida em que são, reconhecidamente, integrantes 

daquele grupo. 

Algumas expressões utilizadas merecem destaque: a gente sofre humilhação 

diante da família, dos amigos da gente; causa certa revolta; fico com vergonha de ir 

para os cantos; esta coisa eu não admito, ou é respeitado ou não é. Apesar de serem 

queixas carregadas de sentido e sentimento, elas não têm a força de um argumento 

legal; é uma ofensa moral, que tem sentido social, mas esvaziada de valor na justiça 



 - 179 - 

oficial. Neste mesmo rol é possível incluir a queixa de falta de oportunidade para 

mostrarem do que são capazes. 

A história que Wilton conta é bastante ilustrativa. Ele estava com a xérox do 

documento. Este documento só é útil no momento em que ele tem que provar que não é 

marginal. Mas não é suficiente. A imagem é trágica e engraçada ao mesmo tempo: um 

jovem de bicicleta, rodeado por três policiais de moto, à tarde, para pegar o documento 

original em sua casa. Sua “vingança” foi sair com os policiais com roupa de jogar 

futebol. Só assim, ele deixaria claro para a comunidade que não havia feito nada de 

errado e não estava sendo preso. E preservaria sua identidade interna de bom rapaz. 

O que estou querendo reforçar é que estes rapazes mostram, bastante claramente, 

que eles não se sentem reconhecidos e considerados pela sociedade que se encontra 

além dos muros da favela. Eles vêem claramente que os fatores de classificação são 

aqueles em que dificilmente eles vão poder se enquadrar, ou por ausência de capital 

econômico, ou por características que estão incorporadas a eles, seja através da cor da 

pele, seja através de gestos, formas de falar e de vestir, comportamentos que foram 

adquiridos ao longo de sua socialização e fazem parte de seu habitus. 

Também fica claro que o reconhecimento que eles buscam não é alcançado 

através dos direitos legais. O segurança estava fazendo seu trabalho. O policial também. 

As “sutilezas” de tratamento e de desconfiança dificilmente podem ser transformadas 

em queixas objetivas, visibilizadas socialmente como violação dos direitos humanos. 

Preconceito é crime e muitas pessoas já foram penalizadas por isso, mas certamente o 

número de queixas para crimes desta ordem é muito inferior ao número de ações que as 

justificariam.  

Escutei outras histórias de jovens que se sentiram discriminados por serem 

homens, negros e pobres. Alguns reagiram. Marcelo tem 30 anos, é negro, alto e 
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também mora no Bode. Na conversa que tivemos narrou uma situação que viveu 

recentemente. Foi ao supermercado e, após alguns minutos, percebeu que estava sendo 

seguido pelo segurança da loja. Já foi segurança e sabe como eles agem. Resolveu dar-

lhe uma “canseira”. Ficou rodando pelos corredores durante um bom tempo e saiu da 

loja sem levar nada. Já do lado de fora, abordou o segurança. Disse que não era ladrão, 

que era um trabalhador e que da próxima vez chamaria a polícia. O segurança se 

desculpou, mas disse que estava cumprindo sua obrigação.  

Kcal também passou por uma situação de violência. Normalmente ele sai do 

trabalho em torno das duas da manhã e como é perto de sua casa, volta a pé ou de 

bicicleta.  Várias vezes foi abordado pela polícia. Algumas delas de forma truculenta 

(vários rapazes fizeram relatos desta natureza). Em uma destas vezes, a polícia veio 

logo batendo e socando sua cabeça na parede. Ficou bastante machucado e pensou em 

dar queixa na polícia. Acabou desistindo, quando a jovem que trabalha na farmácia e 

viu tudo se recusou, por medo, a testemunhar a seu favor. Dentro da comunidade ele já 

viu muita violência, mas assim como os outros, diz não ter medo, pois “todo mundo ali 

me conhece”. Folclore ou não, conta que certa vez estava tendo uma troca de balas no 

caminho de sua casa (já dentro da comunidade). Quando ele se aproximou, um dos que 

estava atirando perguntou: ‘é Kcal?’ E ambos os atiradores pararam para Kcal passar. 

Mesmo que a história não tenha acontecido exatamente assim, a mensagem fica clara: 

na comunidade, os critérios de consideração o classificam como digno de respeito, 

mesmo sendo pobre, sendo negro e sendo homem, pois ali ele é socialmente 

reconhecido como gente de bem.  

Minha intenção não é criar dois mundos separados, divididos e dizer que em um 

existe respeito e consideração e no outro não. Efetivamente eles não divergem. Não 

estou, neste momento, avaliando positiva ou negativamente os critérios de atribuição de 
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valor. Por outro lado, vemos em vários espaços sociais e na mídia a reificação da 

exclusão de determinados grupos que não dispõem de capital econômico e cultural 

suficientes para atingir o patamar de reconhecimento. Muitas vezes este vem através do 

capital social, que neutraliza algumas construções sociais e abre espaço para a lógica 

personalista, conforme vimos em alguns relatos feitos pelos rapazes no capítulo 

anterior. Sendo assim, mesmo sabendo que não estamos numa sociedade tradicional e 

que existe um permanente ir e vir de informações, certas delimitações sociais e espaciais 

contribuem para a construção de uma lógica local.  

Através da fala destes jovens, busco, inicialmente, revelar como eles se vêem na 

sociedade macro e quais as explicações que eles constroem para a imagem a eles 

atribuída. Procuro destacar a importância dada à percepção de ser ou não ser 

considerado. Além disso, procuro, com este enfoque, introduzir a discussão teórica que 

desejo levar adiante: que as relações sociais são movidas por reconhecimento e que os 

critérios de classificação são construídos a partir da intersubjetividade resultante das 

relações sociais. Mas como estas não são estanques e nem exclusivas, apresentam 

variáveis e nuances, dependendo do contexto: o contexto é outro fator que defendo 

como fundamental nesta discussão. Paralelo ao acordo construído macro socialmente, a 

partir de uma lógica econômica e compartilhada intersubjetivamente pela sociedade, 

existem acordos intersubjetivos micro sociais, resultantes da lógica-macro re-significada 

no espaço micro.  

Uma questão que pode ser levantada diz respeito à delimitação do espaço. 

Naturalmente eles não vivem fechados e isolados por muros, nem dispõem de uma 

plaquinha identificatória: sou morador do Bode. Mas eles sabem pertencer ou não 

pertencer a determinado espaço e isto está relacionado, mesmo que não só, ao espaço de 

moradia. Corpos, costumes, linguagens também são considerados e pensados. Também 
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não estou defendendo que as relações de poder são unilaterais. As histórias revelam a 

permanente negociação na dinâmica interna de micro-poderes, além de mostrar que eles 

não ficam totalmente passivos diante do não-reconhecimento. Mas em determinados 

contextos, fica claro que eles são invisibilizados como cidadãos e identificados a partir 

do estigma construído nas relações inter-classes sociais.  

 

4.1 - Reconhecimento: categoria de análise 

 

Falar de reconhecimento é falar, simultaneamente, de um conceito filosófico e 

de um conceito do senso comum. Meu ponto de partida foi o do senso comum. Nas 

minhas visitas à comunidade, conversei com homens e mulheres, jovens e idosos, 

solteiros e casados. Cada qual falava de sua realidade a partir de seu ponto de vista. Os 

jovens eram geralmente mais otimistas quando falavam da comunidade. Eles pouco 

reclamavam. As mulheres, e principalmente as mulheres que já passaram dos trinta, 

mães de família, traziam um discurso mais carregado de preocupações, com a violência 

em geral, com a criação e o futuro dos filhos, em particular. Mas em todos os discursos 

pairava uma queixa, explícita ou implícita, sobre o que chamei de “descaso social”. 

Estas queixas eram expressas através da insatisfação com o atendimento no sistema de 

saúde, com o abandono das escolas, com a falta de infra-estrutura e saneamento básico 

do bairro, com a falta de policiamento. Mas também com a forma como são tratados em 

diferentes espaços, seja no trabalho, seja em centros comerciais ou em qualquer outro 

local público em que convivem com pessoas de outros grupos sociais.  

Os jovens, na sua fala, organizada ou não, consciente ou não, revelam um 

acentuado sentimento de desconsideração e uma busca de reconhecimento, seja entre os 

que estão próximos, seja “discursando” sobre os direitos que são de todos, mas dos 



 - 183 - 

quais se sentem alijados. Eles deixam claro o sentimento colado à palavra: não ser 

reconhecido, não ser respeitado, ser humilhado, são palavras que se sobrepõem e que 

falam sobre o sentimento de não-pertença e de não serem vistos como sujeitos de 

direitos.   

A reincidência nas falas me fez pensar que existe um espaço de intersecção, uma 

área nebulosa entre cidadania, reciprocidade e expressão de sentimentos, que poderia 

ser objeto de estudo mais aprofundado.  

Neste sentido, o campo me levou para os caminhos teóricos que tentarei agora 

explicitar. Despertada por teóricos nacionais, entre eles Patrícia Mattos (2006) e Jessé 

de Souza (2006), para os principais teóricos da atualidade sobre reconhecimento, 

Taylor, Honneth e Fraser, busquei familiarizar-me com seus conceitos e refletir como 

eles poderiam iluminar minha problematização. Também dialogo com autores 

nacionais, como Luis R. C. de Oliveira e Roberto DaMatta44 que contribuem para a 

discussão sobre desconsideração/consideração e a personalização nas relações 

institucionais.  Eles me ajudaram a refletir sobre o que chamei de forma nativa do 

reconhecimento: a consideração.  

Parto do pressuposto, amplamente teorizado por inúmeros estudiosos das 

Ciências Sociais, de que a individuação se dá no processo de socialização. É através das 

relações sociais e dá práxis que construímos um self, que não é estático e nem 

definitivo, mas é determinante para as diversas identidades que incorporamos ao longo 

de nossa existência. Falar de reconhecimento é falar de uma imagem de si e é pensar 

como se constrói esta imagem. 

  

                                                 
44 Roberto DaMatta trata, em sua obra, da característica do povo brasileiro e da existência de um código 
duplo, relacionado aos valores da igualdade e da hierarquia. Vemos uma separação concreta entre a 
pessoa e a norma; entre uma lei geral, impessoal, universal, e a pessoa que se define como especial e 
merecedora de um tratamento pessoalizante e separado. Com isso, o que se evita é a igualdade perante a 
lei e o conseqüente tratamento individualizado (DaMatta, 1997: 217) 
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4.2 - Reconhecimento: o diálogo teórico 

 

A discussão sobre reconhecimento é bastante antiga entre os filósofos, mas 

ganhou novo fôlego há alguns anos, especialmente a partir da década de setenta do 

século XX, com a acentuada crise do socialismo, juntamente com a crise do estado de 

bem-estar social e a emergência dos novos movimentos sociais. (Mattos, 2006) 

A teoria do reconhecimento, tal como inicialmente desenvolvida, pensa os 

conflitos sociais como buscas interativas pela consideração intersubjetiva de sujeitos e 

coletividades. (Mendonça, 2006) Sua elaboração foi possível, do ponto de vista da 

história do pensamento, a partir da noção de interioridade concebida por Santo 

Agostinho, deslocando para o indivíduo a possibilidade de criar o conhecimento, 

juntamente com uma nova concepção de bem. A modernidade, por sua vez, rompe com 

o modelo hierárquico das relações sociais, possibilitando a substituição do conceito de 

honra pelo de dignidade, este universalizável.   

Os primeiros trabalhos de Hegel foram a grande inspiração de Taylor e Honneth.   

Neles o autor se propõe construir uma teoria da subjetividade em oposição à visão 

atomista. Para Hegel só é possível pensar em autonomia a partir da intersubjetividade. 

Sua proposta é repensar o contrato social e a premissa de seus idealizadores de que a 

motivação básica da vida social é a autopreservação e, sendo assim, a minimização dos 

conflitos sociais. Para Hegel, a luta por respeito e por reconhecimento intersubjetivo 

seria o motor último dos conflitos sociais, conflitos estes que, na sua visão, possibilitam 

o progresso social. Existiria nas relações sociais cotidianas um consenso prévio 

intersubjetivo em relação às expectativas de ação dos sujeitos. As relações jurídicas, 

construídas dentro desta lógica, normatizariam as relações sociais e definiriam nosso 

espaço de ação. São as relações intersubjetivas que constituem o espírito e através das 
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quais é possível transpor do conhecimento cognitivo para o prático. Só assim, o 

indivíduo entra em contato com os interesses concorrentes e aprimora a 

autoconsciência. (Mattos, 2006) 

Para explicar este processo na totalidade, Hegel fala de três etapas de 

reconhecimento: o amor, o direito e a solidariedade, que representam diferentes 

dimensões da nossa auto-realização ou autoconsciência de nosso espírito. Cada uma 

destas etapas se “constrói” numa instituição social. A dimensão do amor vincula-se à 

família (posteriormente Honneth incluirá a amizade nesta dimensão). Através das 

relações afetivas, o indivíduo adquire segurança de saber-se amado e, em conseqüência, 

adquire autoconfiança. A segunda dimensão é a do auto-respeito e está relacionada à 

sociedade civil e à existência de normas jurídicas. A terceira é a dimensão da auto-

estima que na teoria de Hegel está atrelada à relação com o Estado. A luta pelo 

reconhecimento seria uma “luta de vida ou de morte” (Dalsgaard, 2006: 198). Para 

manter sua subjetividade, o indivíduo tem que agir. Esta idéia é muito presente em 

trabalhos sobre jovens que estão envolvidos no tráfico (na sua maioria, textos que falam 

da realidade do Rio de Janeiro). Dispor de uma arma e de dinheiro é sinal de poder e 

status. É garantia de fazer sucesso com as garotas, é ser conhecido e até, quem sabe, 

ficar famoso e aparecer na televisão. 

Taylor e Honneth partem do conceito hegeliano de autonomia: a autonomia se 

constrói nas relações sociais e sendo assim, depende destas para se constituir e se 

atualizar. Já Fraser inspira-se em Kant, para quem a autonomia é algo dado, universal e 

inerente ao indivíduo. Estas divergências são determinantes para a leitura que farão 

sobre moralidade e justiça, mesmo que todos os três compartilhem da importância do 

conceito de reconhecimento para a compreensão das desigualdades sociais no mundo 
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ocidental. Descreverei resumidamente as principais idéias de cada um destes teóricos, 

para, em seguida, refletir à luz do meu campo. 

 

� Taylor: um pioneiro 

 

O filósofo Charles Taylor foi um dos pioneiros nesta retomada do 

reconhecimento como conceito fundamental para a compreensão das relações entre 

universal e específico e para embasar analiticamente as políticas por reconhecimento. 

Nas suas palavras:  

“A tese é a de que a nossa identidade é em parte formada pelo 

reconhecimento ou pela ausência deste. Muito frequentemente, nos 

casos de falso reconhecimento por parte dos outros, uma pessoa ou 

um grupo de pessoas pode sofrer um prejuízo real, uma distorção 

efetiva, na medida em que os outros projetem nele uma imagem 

desvalorizada e redutora de si mesmos. Não reconhecimento e falso 

reconhecimento podem infligir mal, podem ser uma forma de 

opressão, aprisionando alguém em uma forma de vida redutora, 

distorcida e falsa... Nessa perspectiva, não reconhecimento não 

significa apenas ausência do devido respeito. Ele pode infligir feridas 

graves a alguém, atingindo as suas vítimas com uma mutiladora auto-

imagem depreciativa. O reconhecimento devido não é apenas uma 

cortesia que devemos às pessoas. É uma necessidade humana vital.” 

(Taylor, 1994: 25) 

 

Na concepção de Taylor, as formas de reconhecimento são duas: uma 

universalizante, caracterizada pelo princípio da dignidade; e outra particularizante, 

caracterizada pelo principio da autenticidade. A partir da retomada de Taylor, o conceito 

de reconhecimento vem sendo um instrumento valioso para se pensar questões como 

políticas públicas, cidadania, políticas afirmativas e os dilemas do multiculturalismo, 
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questões relevantes, mas que não serão aprofundadas aqui. Torna-se, também, um 

espaço de tensões.   

Taylor (1994) faz um resgate histórico, demonstrando o momento a partir do 

qual o reconhecimento passa a ser fundamental para a construção da identidade. Nas 

sociedades hierárquicas, a identidade se constituía fundamentalmente pela posição 

social. É com a modernidade e o nascimento de uma sociedade democrática e também 

do ideal de autenticidade que as lutas por reconhecimento passam a fazer sentido, e 

simultaneamente a constituir-se como um problema. Subjacente a este posicionamento, 

está a idéia de valor inerente à identidade moderna. Os valores influenciam a forma de 

pensar, de agir e de sentir, que na modernidade está permeada pelo entendimento de 

interioridade.  

Um dos aspectos principais da teoria de Taylor é o caráter dialógico da 

identidade. Para ele (e outros), só faz sentido falar de construção da identidade na 

relação e nasce daí a importância que atribui à vida cotidiana. É na práxis, que uma 

regra se efetiva e ganha significado.  

Neste ponto existe uma aproximação à teoria de campo de Bourdieu, 

principalmente no que diz respeito ao conceito de habitus. Os comportamentos são 

apreendidos na prática e, sendo assim, incorporados a partir do grupo social ao qual o 

indivíduo pertence. As expressões corporais, verbais e emocionais falam de seu espaço 

de socialização. Ambos - Taylor e Bourdieu - se opõem à concepção mentalista da 

experiência social. Eles enfatizam o elemento da “prática” e são críticos das teorias 

(filosóficas e sociológicas) que não consideram como prioritárias a contextualização da 

ação humana.  

Taylor fala da importância do reconhecimento tanto no plano íntimo como no 

plano social. Este aspecto é fundamental e pouco abordado pelos outros teóricos que 
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exporei em seguida. A partir desta abertura, podemos pensar em reconhecimento tanto 

nas relações interpessoais e na importância das mesmas na construção das identidades, 

da autodescoberta e da auto-afirmação, como na formulação de políticas, em busca do 

que ele chamou de reconhecimento igualitário. Mas esta não é uma discussão fechada e 

muito menos passível de consenso.  

Na medida em que se reconhece a existência de uma autenticidade, seja do 

indivíduo, seja de grupo, é preciso enfrentar a tensão entre políticas de igualdade e 

políticas de diferença. Afinal, busca-se a igualdade ou a valorização das diferenças? 

Para Taylor esta é uma questão que não deve ser equacionada, pois é preciso enfrentá-

las conjuntamente, sob o risco de através de uma simplificação, naturalizar 

desigualdades. Faz sentido lutar pelo direito de igualdade universal, mas é fundamental 

não perder de vista que o que é considerado igualdade pode não ser um conceito 

absolutamente neutro, quando pensamos em sociedades liberais. Neste sentido, 

reafirmar algumas diferenças pode ser o caminho de garantir igualdades. Ao mesmo 

tempo, as políticas de diferenças não devem acirrar desigualdades, exaltando 

solidariedades em detrimento de respeito. Para Taylor, o que existe de comum é um 

potencial humano universal e é este potencial que garante a pessoa ser merecedora de 

respeito. Por outro lado, também existe um potencial humano de formar e definir a 

própria identidade, como indivíduo e como grupo, e este também deve ser igualmente 

respeitado.  

Taylor acredita que um caminho seria o que Gadamer chamou de uma “fusão de 

horizontes”:  

“ “A fusão de horizontes” funciona através do desenvolvimento de 

novos vocabulários de comparação, através dos quais poderemos 

articular estes contrastes. A tal ponto que, se e quando acabarmos 

por encontrar uma base firme para a nossa pressuposição, será em 
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termos de uma noção do que constitui o valor que jamais poderíamos 

ter no início. Atingimos o juízo de valor, em parte, porque 

transformamos os nossos critérios”. (Taylor, 1994: 88) 

 

Neste caso, interessa-me pensar sobre a idéia de comunidade de valores no 

sentido de existir um compartilhamento de significações através do qual se encontra a 

valorização de suas idiossincrasias. “Nas sociedades modernas as relações de estima 

social estão sujeitas a uma luta permanente na qual os diversos grupos procuram 

elevar, com os meios da força simbólica e em referência às finalidades gerais, o valor 

das capacidades associadas a sua forma de vida.” (Honneth, 2003: 207).  

 

� Honneth e Fraser: reconhecimento e redistribuição  

 

Na última década, Fraser e Honneth travaram um rico diálogo acadêmico sobre 

suas divergências nas questões de moral e justiça. Ambos utilizam o conceito 

reconhecimento, mas partem de lógicas diferenciadas. Suas posições são imbricadas 

com o lugar de onde falam.  

Fraser é americana, cientista política e influenciada pelos efeitos dos 

movimentos sociais e das políticas de bem-estar social. Sua visão de moralidade é 

inspirada em Kant: o que é igual é a capacidade de raciocinar a partir de universais.  

Honneth, por sua vez, é alemão, sociólogo e formado na escola filosófica 

hegeliana. Para ele, as fontes da moralidade estão nos acordos intersubjetivos baseados 

no reconhecimento mútuo. Nesta concepção, assim como já foi colocado com relação a 

Taylor, as práticas são fundamentais. Uma diferença importante é que Honneth procura 

sociologizar a teoria de Hegel através de uma postura aberta à investigação empírica 
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(Mattos, 2006). Esta discussão é possível a partir do paradigma da modernidade de 

igualdade em detrimento da classificação hierárquica. 

 Fraser prega o desmembramento entre redistribuição e reconhecimento. Para a 

autora, a única possibilidade para atingir igualdade social seria conciliar dois caminhos: 

uma distribuição justa e o respeito a padrões culturais. Na sua concepção, dependendo 

do grupo que estamos enfocando, a luta pode ser por redistribuição ou por 

reconhecimento e estas lutas não se sobrepõem e nem se confundem, necessariamente. 

Para um mesmo grupo, um tipo de redistribuição pode, inclusive, agir negativamente 

sobre uma determinada estratégia de reconhecimento.  

Fraser retoma esta preocupação quando fala de soluções afirmativas e soluções 

transformadoras. Para ela, as soluções afirmativas podem criar um mecanismo de 

redistribuição, mas concomitantemente manter a lógica da desigualdade. Neste caso, 

reforça-se a estigmatização de determinado grupo, não promovendo reconhecimento, 

mesmo que se promova redistribuição.  

A autora afirma: 

“Las soluciones transformadoras reducen la desigualdad social sin 

por ello crear clases estigmatizadas de gente vulnerable, que sea 

percibida como destinatária de uma generosidad especial. Tienden, 

por consiguiente, a promover la reciprocidad y la solidaridad em las 

relaciones de reconocimiento. Por tanto, un enfoque destinado a 

combatir las injusticias en la distribución, además, puede ayudar a 

combatir (algunas)injusticias de reconocimiento.” (Fraser, 2000:146) 

 

Ao invés de diminuir as desigualdades econômicas de classe, por exemplo, o 

caminho seria desconstruir o paradigma de classe. Ela reflete sobre as condições 

diferenciadas dos grupos que possibilitam este tipo de problematização, como o 

movimentos de gays e lésbicas, o movimento negro, o movimento de mulheres e outros. 
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Também chama a atenção para o fato destes grupos, muitas vezes, se cruzarem – por 

exemplo, gays negros ou mulheres negras - complexificando ainda mais os mecanismos 

de luta.  

Sua abordagem pressupõe uma concepção de justiça que pode ser aceita por 

pessoas com diferentes concepções de bem. O condenável, neste caso, é a possibilidade 

negada a alguns grupos de participar igualmente na interação social. O reconhecimento 

é visto como uma questão de justiça, mas o conceito de justiça é, no seu ponto de vista, 

universal, no sentido que contempla as necessidades de qualquer grupo. 

Por trás de tudo está a premissa, também defendida por Fraser, que quando entre 

dois interlocutores existe o reconhecimento de que são pares, no sentido que estão em 

pé de igualdade, pode-se falar de reconhecimento recíproco e igualdade de status. Mas, 

se de acordo com os critérios de valor – socialmente reconhecidos e aceitos – uma das 

partes é vista como inferior e até mesmo invisibilizada em alguns momentos – trata-se 

de um falso reconhecimento e status subordinado.  

Considerando que estes padrões desiguais são institucionalizados no caso de 

sociedades complexas como a nossa, é impossível negar a presença do Estado como 

interlocutor e, ao mesmo tempo, como legitimador de desigualdades. As ações sociais 

teriam o objetivo de minimizar as desigualdades, mas, ao mesmo tempo, evidenciam 

sua existência, na medida em que agem diferentemente, reforçando a idéia de 

desigualdades de valor.  

Fraser tem trabalhado nos últimos anos com o enfoque de justiça paritária em 

oposição a um enfoque psicologizante. Este deslocamento permite que o não 

reconhecimento seja concebido como um problema de status, cujo âmbito são as 

relações sociais. Neste caso, está se falando da negativa de alguém ter o status de pleno 

participante na interação social, situando-se como um par, em decorrência de padrões 
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institucionalizados de valor cultural que o constituem, comparativamente, como indigno 

de respeito ou estima. “Cuando tales patrones de falta de respeto y de desestimación 

están institucionalizados, obstaculizan la paridadde participación, del mismo modo en 

que, seguramente, lo hacen las inequidades distributivas.” (Fraser, 1998: 28) 

Para Fraser, quando nos detemos no viés da psicologização, corremos o risco de 

localizar o problema no oprimido e na sua auto-imagem, ou no opressor, e para vencê-lo 

teríamos que pensar em uma abordagem autoritária. No enfoque de justiça, a solução 

estaria em mudanças nas instituições e nas práticas sociais.  

Talvez pudéssemos falar das duas coisas. Uma é a percepção de quem está 

vivendo o não reconhecimento, outra é seu caráter institucional e sua possibilidade de 

ser alterado no âmbito das normas sociais. Neste caso, faz-se pertinente o diálogo com 

Oliveira que será travado adiante. 

Fraser afirma que está tratando de justiça social e, sendo assim, não é suficiente 

e nem adequado utilizar paradigmas filosóficos. Esta é sua principal critica a Honneth, 

que segue por um viés de lutas por reconhecimento e realça a questão de identidade. As 

visões mais filosóficas, no entender de Fraser, não levam tanto em consideração as 

relações de poder que naturalizam alguns reconhecimentos e inviabilizam outros. Ela 

defende a idéia da distribuição paritária, que une um e outro e, desta forma, considera os 

contextos.  

Em um de seus textos mais recentes, Fraser (2006) situa o feminismo 

historicamente. Estabelecendo um paralelo com as políticas econômicas, defende a tese 

que o feminismo teve um momento de lutas mais centradas na redistribuição; com a 

queda do mundo socialista, ganharam destaque as lutas por reconhecimento. Na sua 

análise, este foi um erro de visão macro social. Principalmente nos Estados Unidos, as 

lutas por reconhecimento abriram a guarda e injustiças sociais cresceram escondidas em 
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discursos de reconhecimento. Sua leitura é globalizada e transnacional. Ela visualiza a 

transformação vinda mais do mundo europeu. Defende que a luta seja por 

redistribuição, reconhecimento e representação.  

Penso sobre as políticas afirmativas. Elas têm a função de minimizar as 

desigualdades existentes nos espaços de poder (política, universidade, meios de 

comunicação, entre outros), mas, neste caso, está se falando da sociedade no seu sentido 

macro e de grupos organizados em torno de identidades definidas como as 

desigualdades de gênero, ou de grupos específicos como quilombolas, índios, entre 

outros. Na questão dos jovens, faz sentido entrecruzarmos com as teorias de Roberto 

DaMatta, o que será feito adiante. 

Trabalho com rapazes pobres e, na grande maioria, negros. As falas já ilustraram 

a desconsideração e o sentimento de não reconhecimento que eles vivenciam. Eles 

sentem-se desconsiderados pelo local de moradia, pela cor da pele, pelo grupo 

geracional e pela forma que incorporam sua condição de classe.  

Nos capítulos anteriores, falou-se da construção da diferença através do discurso 

de grupos hegemônicos e da incorporação da desigualdade de valor. Especialmente em 

nosso país, existe um atrelamento histórico entre pobreza e negatividade. Com o 

crescimento da violência, esta construção direcionou-se para rapazes pobres que são, em 

grande número, negros. São os dois lados de uma mesma questão: uma sociedade 

personalista, com ranços de patriarcalismo e elitista, construindo a legitimação das 

desigualdades e, por outro lado, pessoas convivendo com o sentimento de 

desconsideração e desrespeito.  

Uma justiça paritária, conforme defende Fraser, seria a forma de possibilitar que 

todos se sentissem interlocutores-pares no sentido de igualdade de valor. A questão é 

que a justiça é uma instituição que atua a nível macro e universal. Além disso, a justiça 
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não está acima dos homens, ela é feita por eles e os “homens” estão contextualizados: 

fazem parte de grupos, no caso, grupos hegemônicos. Oliveira (2004) reflete sobre esta 

questão em seu texto Honra, dignidade e reciprocidade. O autor mostra que nem 

sempre a justiça dá conta de determinadas demandas que envolvem o sentimento de 

desconsideração vivido por determinados grupos em contextos específicos. Neste 

sentido, dar visibilidade e voz àqueles que vivem o sentimento de desconsideração é a 

única forma de efetivamente, concretamente, reconhecê-los como pares e construir, a 

partir daí, o que Fraser chamou de soluções transformadoras.       

O problema, a meu ver, é que nem sempre existe esta clareza do que não está 

sendo suprido. De todo modo, na medida em que a autora afirma que os 

reconhecimentos demandados são específicos, parece-me absolutamente pertinente 

ouvirmos os grupos sobre sua percepção de não-reconhecimento. 

Axel Honneth, sociólogo alemão, vem, nos últimos dez anos, retrabalhando o 

conceito de reconhecimento. Para ele, é através do reconhecimento intersubjetivo que os 

sujeitos realizam suas capacidades e viabilizam a auto-relação marcada pela integridade. 

Também ele se remete ao conceito de self para afirmar que nos constituímos nas 

interações e, sendo assim, o reconhecimento pelos seus parceiros é fundamental. O 

autor acredita que por trás de todas as lutas está a luta por reconhecimento e, sendo 

assim, não faz sentido diferenciar reconhecimento e redistribuição. Seu livro “Luta pelo 

reconhecimento” (2003) propõe uma releitura do reconhecimento através da junção 

entre Hegel e Mead, que, para Honneth, possibilitou a socialização do reconhecimento, 

mais metafísico na visão de Hegel.  

Honneth desatrela a noção de reconhecimento dos movimentos sociais. Para ele, 

o conceito é útil para “desvendar experiências sociais de injustiça como um todo” 

(Honneth, 2003:133). Ele defende a tese de que o capitalismo “necessita de uma 
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legitimação racional através de um princípio generalizável de reconhecimento. Sua 

reprodução permanece dependente na base de um consenso moral” (Honneth, 2003: 

152). Neste caso aproximo-me de Honneth pelo fato dele partir de uma ação do ator 

“que se auto-define como objeto de reconhecimento” (Pinto, 2007:6).  

Honneth busca a origem da teoria do reconhecimento na psicanálise. Apóia-se 

principalmente em Winnicott e em sua teoria sobre o processo de individuação e 

autonomia. Pediatra e psicanalista, Winnicott constrói um arcabouço teórico para 

mostrar que é na relação mãe e filho, primeira relação na vida de uma pessoa, que será 

possível, quando existe um padrão mínimo de saúde psíquica, a passagem da total 

simbiose para a diferenciação e individuação, sem a destruição do amor. Este é o 

primeiro processo de construção da autoconfiança, quando a criança percebe que 

mesmo sentindo raiva da mãe e fantasiando sua destruição, por esta não satisfazer 

plenamente seus desejos, suas fantasias não se concretizam e a mãe não deixa de amá-

la.   

A partir daí, o autor, inspirado em Hegel, defende a existência de três momentos 

fundamentais para a construção do sentimento de reconhecimento: durante a 

socialização primária, através da família, mas posteriormente, através das relações 

amorosas e das amizades; na relação com a organização jurídica, quando se percebe 

confirmado enquanto digno de direitos, e nas relações sociais, enquanto alguém 

possuidor de valor e, portanto, de respeito.  

Mas se o autor apóia-se inicialmente na teoria psicanalítica e tem um forte 

enfoque psicológico, ele, ao mesmo tempo, amparado pela teoria de Hegel e Mead, tem 

por propósito mostrar que “uma luta por reconhecimento, como força moral, promove 

desenvolvimentos e progressos na realidade da vida social do ser humano.” (Honneth, 

2003: 227).  



 - 196 - 

Para explicar o reconhecimento jurídico, o autor se remete à noção de respeito, 

que só pode ser pensada na modernidade, quando o indivíduo torna-se portador de 

direitos universais independente de seu status social, desatrelando reconhecimento 

jurídico e estima social. Sobre reconhecimento jurídico e estima social Honneth diz: 

 

“(...) em ambos os casos, como já sabemos, um homem é respeitado 

em virtude de determinadas propriedades, mas no primeiro caso se 

trata daquela propriedade universal que faz dele uma pessoa; no 

segundo caso, pelo contrário, trata-se das propriedades particulares 

que o caracterizam diferentemente de outras pessoas. Daí ser central 

para o reconhecimento jurídico a questão de como se determina 

aquela propriedade constitutiva das pessoas como tais, enquanto para 

a estima social se coloca a questão de como se constitui o sistema 

referencial valorativo no interior do qual se pode medir o “valor” das 

propriedades características.” (Honneth, 2003: 187).  

 

Assim como Hegel e Mead, Honneth diferencia os três momentos como sendo 

de autoconfiança, auto-respeito e auto-estima. Sobre a relação com o poder público, ele 

afirma: 

“... quanto mais os movimentos sociais conseguem chamar atenção da 

esfera pública para a importância negligenciada das propriedades e 

das capacidades representadas por eles de modo coletivo, tanto mais 

existe para eles a possibilidade de elevar na sociedade o valor social, 

ou a reputação de seus membros.” (Honneth, 2003: 207/208)45  

 

Podemos perceber que a questão da distribuição tem sido enfrentada por 

profissionais que procuram entender e combater as desigualdades sociais do país. Por 

sua vez, as questões de reconhecimento foram retomadas a partir das discussões sobre 

                                                 
45 Esta é uma questão importante e complexa no grupo em questão. Eles ganham visibilidade através de 
manifestações culturais e artísticas (mas restritas a algumas formas de expressão); por outro lado, a mídia 
atua poderosamente no sentido inverso, ao dar mais visibilidade à violência.  
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diferença que desembocam nas causas feministas, no movimento gay e lésbico e em 

toda a literatura que se dedica aos grupos minoritários. 

Dependendo do grupo que estamos enfocando, a questão do reconhecimento 

trilha caminhos diferenciados. No caso do movimento dos sem teto, por exemplo, existe 

uma identidade de grupo, que se expressa através da condição de pobreza, da falta de 

trabalho e moradia e sua luta é pelo desaparecimento do reconhecimento (enquanto 

grupo) e pela defesa da redistribuição. No caso do movimento negro também existe uma 

organização de grupo que luta para superar a pobreza e também a falta de trabalho, mas 

o foco é reforçar e defender sua cultura, seus valores, enfim, reforçar a identidade de 

grupo. (Pinto, 2007) Existem, no entanto, as tensões internas, pois apesar de lutarem por 

uma identidade de grupo, não existe, efetivamente, um homogeneidade de opiniões.  

No caso que estudo, enxergo um complicador. Eles compartilham a condição de 

pobreza e de espaço de moradia, mas não existe uma luta configurada e nem uma 

identidade de grupo defendida enquanto luta, apesar de existir uma identidade de grupo 

no processo de diferenciação: eu sou daqui porque não sou de lá. Neste caso podemos 

dizer que não existe um espaço configurado de luta, mas existe uma indignação 

expressa por se sentirem insultados moralmente, justamente por não serem vistos como 

pares na sociedade. Trabalho com a idéia de reconhecimento pensada por Honneth, na 

medida em que estou pensando em indivíduos, mas, ao mesmo tempo, não posso 

desprezar o conceito de redistribuição, pois o grupo em questão percebe-se 

desconsiderado também por sua condição econômica. No entanto, se a carência 

econômica é o ponto de partida, não pode ser pensada fechada em si mesma, pois 

vimos, ao longo do trabalho (e muitos outros trabalho já refletiram sobre isto), que ela 

se incorpora aos indivíduos a partir de elementos simbólicos e características físicas.  



 - 198 - 

Neste trabalho não enfoco um grupo claramente definido e ao mesmo tempo não 

existe uma luta específica configurada. Neste sentido, não trato de políticas de 

reconhecimento, como vem sendo discutida por Taylor (1994). Mas, apesar disso, 

acredito que o conceito é adequado e que talvez seja mais adequado falar de busca por 

reconhecimento, pois penso em indivíduos de um mesmo grupo, mas que, 

desarticuladamente, vivem suas experiências de falta de reconhecimento e seus 

desdobramentos.  

No Brasil, os direitos básicos do cidadão, com freqüência, não são respeitados. 

Além disso, existe uma lógica personalista e relacional que atribui valor a pessoa de 

acordo com sua posição social. Pensar em reconhecimento no sentido macro e no 

espaço micro é dar voz ao grupo que na lógica dominante é considerado sem valor e, 

conseqüentemente, sem reconhecimento, pois a demanda por reconhecimento exige que 

o indivíduo veja em seu interlocutor o valor que ele acredita que tem.  

Existem algumas divergências com relação à noção de valor. Em Honneth, ela 

está muito atrelada à idéia de desempenho e algo que pode ser mensurável. Taylor 

admite a possibilidade de este valor estar dissociado de desempenho. A real demanda de 

reconhecimento estaria associada a um valor intrínseco ao indivíduo.  

Através das ações dos rapazes que pesquisei, podemos pensar que eles estão 

intuitivamente, através da reciprocidade e do respeito mútuo, promovendo, no 

miudinho, a redistribuição e o reconhecimento.  
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4.3 - Reconhecimento e desconsideração 

 

Inicialmente a opção por privilegiar o reconhecimento como fio condutor de 

minha discussão amparou-se em duas colunas de sustentação: o próprio campo de 

pesquisa, conforme já foi colocado e os trabalhos desenvolvidos por Luis Roberto 

Cardoso de Oliveira: Direito Legal e Insulto Moral (2002), que trata sobre a relação 

entre Direito Legal e Insulto Moral através de estudos comparativos entre o Brasil, o 

Canadá e os EUA e Honra, Dignidade e Reciprocidade (2004). 

Em seus estudos, o autor constrói uma reflexão sobre as dimensões legal e moral 

dos direitos. Sem muita clareza, a princípio, vislumbrava neste caminho algo que ia ao 

encontro de minhas inquietações. Algo que iluminava uma dimensão das relações 

sociais que não são consideradas nas análises legais e políticas, mesmo que, no caso do 

autor em questão, as análises se referissem a grupos totalmente diferentes dos meus: nos 

Estados Unidos, ele analisou disputas no âmbito do Juizado de Pequenas Causas em 

Cambridge, Massachusetts e no Canadá, seus estudos versaram sobre o caso de Quebec.  

Pensando comparativamente Estados Unidos e Brasil, o autor identifica 

fragilidades em sentidos opostos: enquanto nos Estados Unidos encontra-se uma 

dificuldade em lidar com direitos, cujos respeitos demandam manifestações de 

deferência ou de solidariedade para com o interlocutor, no Brasil, a dificuldade 

encontra-se em respeitar os direitos individuais, fragilidade parcialmente compensada 

pelo valor que atribuímos à manifestação de consideração à pessoa do interlocutor. 

Verifica que em ambos os países existe um desequilíbrio entre os princípios de justiça e 

solidariedade, ou por se acentuar a ênfase no respeito aos direitos do indivíduo (no caso 

dos Estados Unidos), ou na consideração à pessoa do cidadão (no caso do Brasil). No 

Brasil, a seu ver, a questão ainda seria mais grave, pois: 
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 “o caráter seletivo das manifestações de consideração – negadas 

àqueles nos quais não conseguimos identificar a substância moral das 

pessoas dignas – atua como um filtro discricionário que estimula um 

padrão lastimável de desrespeito a direitos no espaço público.” 

(Oliveira, 2002: 12). 

 

No caso de Quebec, devido a sua identidade franco-quebequense, o impasse 

encontra-se na percepção de não reconhecimento de sua singularidade cultural. Nesse 

contexto, o autor interpretou a falta de reconhecimento da singularidade do Quebec 

como um ato de desconsideração, que caracterizaria um insulto moral, o qual, apesar de 

passível de ser identificado como uma agressão, não permitiria a fundamentação das 

demandas por reconhecimento como um direito legal. (Oliveira, 2002)  

A relação entre desconsideração, insulto moral e o conceito reconhecimento 

pareceu-me totalmente adequada para pensar o grupo com o qual trabalho. Oliveira 

(2002) entende a desconsideração como o reverso do reconhecimento. O grande desafio, 

neste caso, é que o insulto moral não é automaticamente transformado em uma falta 

legal, pois muitas vezes está localizada na intenção e é difícil lhe dar materialidade.  

Quando as queixas expressas pelos dois rapazes da conversa narrada acima não 

encontram um canal institucional que as identifiquem como uma agressão socialmente 

reprovável, elas estariam no mesmo patamar colocado por Oliveira, ao afirmar: 

“a percepção de desonra ou de indignação experimentada pelo ator 

que vê sua identidade negada, diminuída, ou insultada não encontra 

instrumentos institucionalizados adequados para viabilizar a 

definição do evento como uma agressão socialmente reprovável, nem 

mecanismos que permitam a reestruturação da integridade moral dos 

concernidos.” (Oliveira, 2004: 123)  

 



 - 201 - 

Neste sentido, é fundamental ressaltar a articulação entre razão e sentimento, 

quando pensamos na dimensão moral dos direitos. Esta relação nos remete a Mauss. 

Para Oliveira (2004), as obrigações de dar, receber e retribuir examinadas por Mauss 

(2001) simbolizavam tanto a afirmação dos direitos das partes, como o reconhecimento 

de que os parceiros eram dignos, dispondo de mérito ou valor para participar da relação. 

Ao falarmos de reconhecimento mútuo, estamos falando de algo compartilhado. 

Compreender o ressentimento do outro nos introduz numa dimensão moral dos 

sentimentos, o que significa dizer poder ser socializada e/ou intersubjetivamente 

compartilhada. 

Oliveira (2004) defende a idéia de que, nas pesquisas por ele realizadas, o 

conflito parece estar associado à ausência da dádiva, vista pelas partes como um insulto, 

pois equivaleria à negação do status ou a rejeição da identidade do interlocutor, o que 

difere do que Sahlins nomeou de reciprocidade negativa. No caso da reciprocidade 

negativa, existe a motivação de uma vantagem, um tentando se apropriar de algo, sem 

dar nada em troca. No caso da ausência da dádiva, existe uma invisibilidade do 

interlocutor. 

O autor prossegue: 

 “A recusa da troca, enquanto padrão de sociabilidade é vivida pelo 

interlocutor como afirmação de indiferença ou como agressão – leia-

se insulto moral – que se expressa com maior nitidez no plano das 

atitudes ou intenções do agressor do que em suas ações ou 

comportamentos em sentido estrito.” (Oliveira, 2004: 126) 

 

 Deste modo, a desconsideração ou o insulto aparece como um ato significativo, 

tanto nos casos em que o desprezo ou a depreciação da identidade do outro é 

dramatizada pelo agressor, como quando ocorre a inexistência de uma deferência 

esperada.  
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Oliveira (2004) também chama atenção para outro ponto de fundamental 

importância neste caso: a articulação recente entre o processo de expansão dos direitos 

de cidadania e as demandas por reconhecimento, como desdobramento da 

transformação da noção de honra em dignidade, já citado anteriormente. 

 O que podemos afirmar, através dos estudos do Oliveira, é que há um conjunto 

de direitos situados na interseção entre os universos da legalidade e da moralidade, que 

versam sobre atos ou relações, cujo caráter seria desde sempre recíproco. Ou seja, atos 

cuja manifestação empírica supõe não apenas um universo simbolicamente 

compartilhado, mas uma sintonização de pontos de vista entre atores que, quando não se 

realiza, pode ameaçar a integridade moral dos mesmos. Através da dádiva, as interações 

entre os atores ganham substância e os processos que as caracterizam ganham sentido. 

A identificação com a emoção ou sentimento de ressentimento, no caso do 

insulto moral, permitiria a socialização do significado da experiência e, assim, uma 

compreensão intersubjetivamente compartilhada do fenômeno. Para Oliveira, mesmo 

quando a socialização da percepção não conduz a uma articulação adequada ou 

elaborada do significado social (moral) desta experiência, ela viabilizaria uma 

identificação publicamente partilhada do problema e sua classificação como um ato 

indevido. (Oliveira, 2002) 

Roberto DaMatta (1997), no rito “Sabe com quem está falando?”, discute o que 

ele considera uma lógica brasileira de construir as relações sociais. Esta lógica permite 

que permaneça um padrão hierárquico e complementar em convívio com ideais 

igualitários. DaMatta (1997) chama a atenção para a centralidade do fator econômico 

em algumas análises: 

“De fato, sempre que se faz uma análise do sistema social 

brasileiro, toma-se exclusivamente o fenômeno da diferenciação 

econômica, deixando-se de lado todos os outros eixos 
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classificatórios que permitem reorientar a conduta social (e 

política), possibilitando, como estamos vendo, a identificação 

entre dominador e dominado.” (DaMatta, 1997: 193)  

 

Para o autor, faz-se necessário considerar a diferenciação interna, dentro de um 

mesmo grupo, que é construída a partir de outros critérios que não o econômico. Na 

diferenciação entre dominantes e dominados é o critério econômico que predomina, mas 

não é determinante nas relações pessoais (e morais). O foco está na pessoa e não na 

universalidade dos direitos ou da economia.  

Para DaMatta, em nossa configuração como nação, o corpo é um elemento 

central da elaboração ideológica e hierarquizadora, mas não é percebido quando o ponto 

são as relações legais ( e abstratas). Esta “negação” termina por reforçar diferenciações, 

na medida em que as naturaliza. A discussão travada no primeiro capítulo sobre a 

construção da negatividade corrobora este ponto de vista. 

Quando falo dos jovens e das relações dentro do grupo de pertencimento e fora 

dele, quero justamente mostrar que mesmo que não exista uma concordância, 

internamente, existe um compartilhamento das compreensões intersubjetivas. 

Por outro lado, estamos falando de auto-imagens construídas nas interações 

sociais. A identidade não é algo estático nem único. Os rapazes falam de como são 

“localizados” pelo endereço, pela cor da pele, pela forma de agir e de se vestir, entre 

outros signos. Neste sentido, eles diferenciam espaços, de acordo com a inserção ou não 

na construção dos códigos de reconhecimento. Como coloca Taylor, isto é uma 

necessidade mais do que direito. De qualquer forma, sentir-se alijado de um direito que 

é consensualmente visto como universal é vivido como um insulto moral e uma 

exclusão da “comunidade dos humanos”. Não é à toa que o professor Eduardo Soares 

(2004) coloca que na hora em que estão portando uma arma de fogo, jovens envolvidos 
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na criminalidade se sentem visibilizados e, por alguns momentos, passam a existir. Mas 

esta é uma leitura da realidade, construída a partir de desdobramentos sociais 

decorrentes das desigualdades.  

Defendo a tese que a construção do reconhecimento local é fundamental para a 

auto-imagem, para a construção positiva da identidade e está relacionada com a frágil 

incorporação da justiça social baseada nos direitos legais. Enfim, quando a vivência 

plena da cidadania se torna algo truncado e a justiça não cumpri seu papel em todas as 

suas dimensões, o reconhecimento é experienciado parcialmente, delimitado a espaços 

de socialização restritos.  

Este sentimento também está presente na fala de jovens que compõem o núcleo 

do trabalho, mesmo tratando-se de rapazes que, através de diferentes caminhos, 

construíram estratégias que a princípio lhes permitiriam serem reconhecidos 

indistintamente.  

Os relatos mostram que, mesmo construindo trajetórias que favorecem a entrada 

em outras realidades e a minimização das diferenças, ainda assim, eles destacam 

positivamente a construção do reconhecimento local e revelam as fragilidades do 

reconhecimento em determinados espaços em que são inseridos a partir de alguns 

credenciamentos conquistados.   

 

 

4.4 - Em cena as trajetórias diferenciadas 

 

Através das narrativas, percebemos que, desde muito cedo, o reconhecimento 

(ou a ausência dele) contribui para a construção da identidade dos rapazes. Eles relatam 

acontecimentos que foram significativos para serem reconhecidos localmente.  
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Robson conta como foi, aos poucos, percebendo que ser bom aluno lhe trazia 

algumas vantagens:  

“Comecei a perceber que era importante o valor que as pessoas 

davam à pessoa, porque teve uma vez, eu, quando pequeno, era 

bolinha, era bolo fofo, aí, um amigo meu na hora da entrada, apertou 

minha banha; eu não levava desaforo; fiquei calado, quando foi na 

hora do lanche, ele vinha com o prato de sopa, eu bati embaixo do 

prato de sopa dele e corri para a sala, sem que ninguém visse. O fato 

é que nenhum professor acreditou que eu tinha feito aquilo! Nenhum 

professor!! Aí ele foi suspenso, porque tinha batido em mim e eu 

continuei assistindo a aula; pensei: caramba! Então deve ser mais ou 

menos interessante esta coisa deste povo gostar de mim.” 

 

Seu bom desempenho escolar lhe dava credibilidade e respeito (mesmo quando 

ele estava errado) e lhe munia de um capital social que em alguma medida o distinguia 

no seu espaço de convivência. Na medida em que ele correspondia às expectativas dos 

professores, acumulava ‘bônus’ que retornavam em diferentes momentos e de diferentes 

maneiras:  

“Já faz tanto tempo e ainda tem professor que fala sobre mim em sala 

de aula. Outro dia teve uma carreata de uma escola e eles passaram 

aqui em frente de casa. Um dos professores, quando me viu, fez 

questão de atravessar a rua e vir me dar um abraço. Este mesmo 

professor, quando eu ia começar o Ensino Médio, aconselhou-me a ir 

para uma determinada escola (e não a que ele havia escolhido) 

porque o ensino era melhor. Fez isto porque sabia que eu era bom 

aluno.” 

 

Se para Robson, o reconhecimento social veio através de seu bom desempenho 

escolar, para Diego, o caminho foi outro.  
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Como ele mesmo conta: ser um rapaz que respeita as regras sociais, que 

colabora com aqueles que o rodeiam lhe garantiu outro tipo de reconhecimento:  

“Eu era querido, porque ajudava muito as pessoas; ajudava um 

vizinho, limpava o quintal, fazia uma limpeza, enchia os recipientes 

de água das pessoas, porque, naquela época, tinha muito 

racionamento de água aqui no bairro. E também eu respeitava os 

mais velhos, não bagunçava; e também porque eu gostava de jogar 

futebol e daí é que gostavam mesmo, porque achavam que eu tinha 

futuro...”. 

 

Este ‘futuro’ deixou de existir quando Diego foi atingido por uma bala, mas o 

acontecimento reforçou sua crença de ser benquisto na comunidade: 

“(...) Quando fui baleado, a comunidade fez abaixo- assinado, ia aos 

hospitais para conseguir remédios, fizeram um mutirão mesmo; eu 

soube que fizeram duas reportagens sobre meu caso, no rádio; uma 

disse que eu corria risco de vida; era gente correndo, chorando, 

desesperado; à tarde, quando disseram que não corria mais risco de 

vida, foi a maior festa; tinha um irmão que oferecia sopa; quando eu 

estava chegando, todo mundo estava na rua com as panelas na mão 

para pegar sopa; quando me viram, foi todo mundo batendo panela, a 

maior festa; eu fiquei muito feliz; os mercadinhos do bairro também 

ajudaram, deram fruta, verdura; tudo porque me consideravam.”  

 

Diego também fala de outro tipo de reconhecimento, entre os jovens do bairro. 

Além de ser craque no futebol, o que já lhe dava status, afinal ele era o único menor de 

idade que jogava no time titular, ele trabalhava, o que lhe permitia vestir-se bem e ter 

dinheiro para os programas nos finais de semana. Além disso, tinha liderança e, às 

vezes, impunha sua vontade pela força. Também fazia sucesso com as garotas, o que 

aumentava sua popularidade. 
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 Podemos perceber, através destas histórias, que as identidades vão se 

constituindo a partir de investimentos em vias vistas como possíveis e promissoras, 

considerando o campo de possibilidades.  

No entanto, a realidade é complexa e construída a partir de negociações 

permanentes, considerando os diferentes atores. Diego, entre os pares, usa de diferentes 

expedientes para manter sua liderança. Robson também relata outro tipo de interação, 

quando fala dos seus amigos de infância:  

“O rapaz que matou o psicanalista, era meu parceiro de brincar na 

maré; este é um; eu tenho um primo que está no Aníbal Bruno; foi 

assaltar um tenente em Olinda, está preso; e muitos outros.” 

Faz questão de mostrar que os outros rapazes o respeitam, mas ele também 

reconhece o “valor” do outro lado:  

“Fico triste, quadro complicado; a mãe (do rapaz que matou o 

psicanalista) tem histórico de presídio; chego lá para conversar com 

ele; chora, se arrepende; mas quando eu saio; tem uma escora aqui, 

outra ali, se uma escora sai, a outra cai; é um meio avassalador, 

come com uma força que o cara não tem força para conseguir 

superar; é aquela velha história: o meio faz o homem, neste caso, ele 

já se deixou fazer; já alimentou o meio; o meio se faz muito forte; 

quando me vêem, “tá passando Robson”; se estiverem com alguma 

coisa na mão “tá passando Robson, esconde...” Já teve situação que 

me roubaram; daí eu chego pra ele e “fulaninho tirou não sei o que 

meu”; porque eu conheço tudinho, não conheço quem é de fora, mas 

quem é daqui...Daí, ele vai lá e... “toma Robson”;já devolveu meu 

celular duas vezes, minha bolsa também; o que não voltou foi o 

dinheiro; coisa pouca; situação complicada; todos aqui têm 

proximidade... 

 

Podemos perceber, através destes relatos, que os jovens se diferenciam, mas isto 

não implica a impossibilidade de uma relação dialógica pautada no reconhecimento.  
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A história de Dimas é delineada pela música e pelo terreiro. Conta que sempre se 

saiu bem como percussionista e por conta disso é muito admirado na comunidade. 

Segundo ele, faz sucesso com as meninas por que é bom no que faz. Nas suas palavras: 

“A lguns agradam por ter o que oferecer (presentes, carro, passeios); eu agrado porque 

sou bom no que faço. Sou bom músico!”. 

Milton também percebeu que o fato de ser bom aluno o aproximava da 

professora, que, por sua vez, o levava até a merendeira. Ajudá-la a distribuir os lanches 

era uma forma de contribuir com o orçamento doméstico, pois o que sobrava ele podia 

levar para casa. Por outro lado, ser loirinho e de olhos azuis fazia com que fosse, às 

vezes, discriminado pelas outras crianças. Aproximar-se dos meninos que jogavam bola 

na rua foi sua estratégia, bem sucedida, para integrar-se ao grupo. Para ser considerado, 

é necessária uma interação permanente ancorada na lógica local.  

Estes fragmentos de histórias – juntamente com outros pontuados ao longo do 

trabalho, como Kcal, poupado de um fogo cruzado por ser reconhecido como gente de 

bem, ou Flávio, considerado uma benção, por ser um rapaz participativo e com 

iniciativa na comunidade religiosa a que pertence, e outras, não reproduzidas – mostram 

que os códigos de reconhecimento eram construídos coletivamente. Era uma construção 

permanente, mas possível e que desembocava no sentimento de auto-estima. 

 

E como fica no outro lado? Robson entrou na universidade pública, no curso de 

Física, espaço tradicionalmente ocupado pela elite intelectual. Quando pergunto se se 

sente discriminado pelos seus colegas da faculdade, prontamente diz que não. Em 

seguida narra uma situação, que mesmo que não intencionalmente, parece uma 

explicação para sua “aceitação”. Conta que no primeiro dia de aula, o coordenador do 

curso perguntou quem havia tirado menos que cinco na prova de Matemática e o único 
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que levantou a mão foi ele. Quando todos os outros já haviam saído, o professor 

pergunta em que escola Robson havia feito o Ensino Médio. Fica surpreendido com a 

resposta do rapaz e comenta que há seis anos não via um aluno de escola pública passar 

no vestibular para Física. A partir daí, Robson passa a ser visto diferenciadamente. 

Além disso, ele costumava reunir os colegas que estavam com alguma dificuldade em 

Cálculo 1, nos intervalos das aulas, para ajudá-los com os exercícios. Robson, de 

alguma forma, “compensava” sua desvantagem. 

Um discurso parecido foi narrado por Fernando. Fernando entrou no curso de 

Informática, na UPE, pelo sistema de cotas. Quando lhe pergunto se sofreu algum tipo 

de discriminação, nega, mas narra, em seguida, assim como Robson, sua “explicação”: 

mesmo tendo entrado pelo sistema de cotas, foi um dos poucos que não foi reprovado 

em nenhuma disciplina e isto lhe garantiu a vaga de monitor. Lidera um grupo de 

estudos específicos de webs e também faz parte do DA (diretório acadêmico). Enfim, 

compensa plenamente sua “deficiência”. 

A partir de uma trama macro, existem as micro-tramas, que ganham sentido 

local. É possível afirmar, através das trajetórias escolhidas, que houve, em todos os 

casos, um up-grade do capital cultural. Todos os jovens que fizeram parte do grupo 

ampliaram significativamente seu cabedal de conhecimentos, na medida em que 

buscavam seus objetivos. Este capital simbólico os diferencia dentro da comunidade e, 

ao mesmo tempo, os credencia para integrar outros espaços sociais. Mas apesar disso, 

não os destitui de um habitus incorporado.  

Relato uma passagem narrada por Diego que ilustra bem como determinadas 

características são valoradas diferentemente, dependendo do contexto em questão.  

Diego já havia contado que fazia questão de vestir-se bem para impressionar as 

garotas. Para ele, “estar bem vestido” era estar perfumado e usar todas as peças da 
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mesma marca. É com orgulho que ele relembra que as meninas faziam questão de ver a 

etiqueta de suas roupas, até da cueca, e o impacto que isto causava sobre elas. A 

imagem que eu criava, diante do seu relato, era de um super-star sendo “atacado” pelas 

fãs. Conta que notou que os rapazes que faziam mais sucesso eram os que andavam 

mais arrumados e, a partir daí, passou a ditar moda entre os amigos. Mas esta era uma 

estratégia que funcionava em algumas ocasiões e alguns locais.  

Este mesmo rapaz, em outro momento, exatamente pela sua forma de vestir - na 

sua avaliação – deparou-se com um revólver na testa, engatilhado e pronto para ser 

disparado. Ele relata: 

“Era de noite e eu estava voltando da escola; mas não era muito 

tarde, umas nove horas. Eu só tinha ido buscar algumas notas. Estava 

ali no Pina, na rua que tem muito bar e restaurante,voltando para 

casa. Era uma hora que tinha muita gente na rua e muita gente do 

colégio também. Tinha acontecido alguma coisa e eu vi que tinha 

polícia do outro lado da rua. Naquele tempo, eu ainda não era 

evangélico e usava aquelas calças bem baixas, que fica aparecendo a 

zorba. Pois o policial, do outro lado da rua, começou a gritar 

“bandido” e a correr na minha direção. Eu, assustado, fiquei parado. 

O policial chegou, já colocando a arma na minha testa e gritando 

“bandido”, “bandido”, cadê a identidade? Por azar, eu não havia 

trazido, pois sabia que voltava logo pra casa. Felizmente consegui 

ficar calmo. Falei meu nome e disse que não era bandido, que tinha 

ido pegar as notas na escola e estava voltando pra casa. Meu nome 

tem a palavra Major; parece que isto fez o policial se acalmar, mas, 

ainda nervoso e com a arma apontada para mim,  ele fala “com estas 

roupas, parece bandido!”” 

 

Esta história é extremamente rica, pois mistura ingredientes que nos permitem 

perceber as diferentes lógicas construídas a partir dos mesmos elementos, dependendo 

dos atores envolvidos. A carteira de identidade é um documento oficial, mas como 
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podemos ver nesta e em outras passagens do campo, para estes rapazes ela só serve para 

livrá-los (às vezes) da violência policial, quando estão fora dos limites da comunidade. 

Pelo menos na interpretação do rapaz, ter um nome que representa uma autoridade 

ajudou-o a sair do impasse, mesmo estando sem identidade. Isto vai ao encontro da fala 

do rapaz no início deste capítulo: um nome garante uma identidade, positiva ou não.  

Também cabe refletirmos sobre a questão das vestimentas. Se no seu espaço de 

moradia ele é valorizado e disputado pelas garotas pelas roupas que usa, fora de lá seu 

visual é passaporte para o perigo. Esta é uma questão que merece ser mais aprofundada. 

Os rapazes de classe média também usam (ou usavam) calças caindo e com boa parte da 

cueca aparecendo. Sendo assim, em si este não é um signo de marginalidade. No caso 

dos boyzinhos, quando muito, indica certa contestação aos valores mais burgueses, mas 

muitas vezes não é nem isto. É apenas uma moda. Bourdieu discute a moda como um 

signo de distinção e da necessidade eterna de novidades, na medida em que a moda é 

rapidamente incorporada por todas as classes sociais, deixando de ser um sinal de 

distinção de classe.  

No caso do rapaz do Bode, podemos pensar que o que aconteceu foi uma 

combinação de fatores. Certamente ele não estava vestido como um crente. Ele também 

não era um freqüentador dos bares e restaurantes da região, dirigido ao público de outro 

grupo social. Por outro lado, o trecho em que ele estava é passagem de quem vai de 

Brasília Teimosa para o Bode, duas áreas potencialmente perigosas. Além disso, ele é 

negro. O entrelaçamento de todos destes fatores levou o policial a concluir que o rapaz 

era o “bandido” que ele buscava.  

Esta passagem reforça a lógica de que os critérios de classificação são 

construídos – e alterados – principalmente a partir do olhar de quem olha. As garotas da 
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comunidade admiram Diego pelo seu visual; a polícia, fora dos limites da comunidade, 

o vê como suspeito.  

Outra situação que presenciei no campo me fez refletir sobre esta construção de 

significados da vestimenta, a partir do local de quem olha e de quem é olhado. Estava na 

casa de Maria, pois havia marcado uma entrevista com Diego e combinamos de nos 

encontrar ali. Zito, seu filho, também estava em casa e ficou conversando com a gente, 

na calçada, enquanto esperava por Diego. Zito havia feito uma cirurgia odontológica e 

estava com o rosto bastante inchado. Como meu entrevistado estava demorando, ele se 

ofereceu para ir chamá-lo. Maria hesitou um pouco, mas terminou concordando e disse: 

“mas tira este boné, Zito”. Estranhei, já que no meu raciocínio o boné era justamente a 

proteção que ele precisava contra o sol. Antes que eu perguntasse alguma coisa, ela foi 

logo explicando: “Eu não gosto que Zito ande de boné, porque quem anda de boné por 

aqui são aqueles que querem esconder o rosto, que não querem ser reconhecidos. De 

repente, Zito é confundido com alguém “marcado” e acaba pagando uma conta que 

nem é dele; Deus me livre!” Sendo assim, também existem os códigos daqueles que não 

querem reconhecimento. Um boné, dependendo do local e de quem o está usando – no 

caso um jovem rapaz – pode ser um signo negativo. Mas a comunidade sabe disso. 

Os jovens que deram vida a este trabalho através de suas histórias, projetos, 

estratégias conquistas e limitações nos falaram como é ser jovem, homem, negro e 

pobre no Recife, no Bode. Suas trajetórias educacionais, profissionais, familiares foram 

sendo expostas e um quadro, que extrapola os limites de cada um, foi, pouco a pouco, 

deixando de ser cenário para ser drama. No Bode, vimos uma trama de linhas se 

emaranhando e construindo uma teia de relações que ganham sentido, à medida que se 

entrelaçam. E para desvendar e revelar esta trama, escolhi o fio do reconhecimento.  
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Alguns elementos ganharam especial relevância e as narrativas, construções discursivas 

imbuídas de sentido, foram nossas pistas.  

Os jovens desde muito cedo detectavam os sinais indicativos dos caminhos que 

lhes dariam um retorno mais satisfatório. Constroem suas trajetórias que são únicas, 

mas concomitantemente sociais. Na escola, na família, entre os pares, com o sexo 

oposto, eles se constituíam enquanto pessoas, na medida em que se percebiam 

reconhecidos. O reconhecimento não tem um sentido único. À medida que as redes de 

relações cresciam, também crescia o campo de possibilidades e o capital instrumental 

para lidar com as novas demandas.  

Pudemos ver, ao longo deste capítulo, que jovens homens, moradores de espaços 

olhados, muitas vezes, como destituídos de valor e portadores dos signos relativos a seu 

habitus, enfrentam, com freqüência, situações de desconsideração e as vivenciam como 

um insulto moral. Quando alguns destes rapazes conseguem, através de estratégias e do 

capital acumulado, ampliar seu campo de ação, eles, às vezes, deixam de viver certos 

tipos de desconsideração, mas não deixam de se perceberem como integrantes de seu 

espaço de origem, mesmo que de forma diferenciada. O reconhecimento não é algo que 

se dê apenas nas relações entre grupos sociais diferenciados. A conquista do 

reconhecimento é algo que está permanentemente ocorrendo. Os jovens se dão conta da 

desconsideração, porque eles já experienciaram o reconhecimento em alguma de suas 

dimensões. Serem reconhecidos internamente significa ter estima social e esta aquisição 

é um bem, que quando não consegue ser positivado através da vivência plena da 

cidadania, em todas as dimensões, continua tendo um sentido interno.   

As relações vividas nos micro espaços se revelaram fundamentais na busca pelo 

reconhecimento e é um aspecto pouco destacado em trabalhos antropológicos que se 

utilizam desta categoria analítica para falar de grupos populares. O que costuma ser 
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enfatizado é justamente o quanto as dificuldades enfrentadas na socialização primária 

dificultam a vivência do reconhecimento, como por exemplo, privações de várias 

ordens, violência doméstica, alcoolismo (Soares, 2004; Leithäuser, 2006), fato que vai 

ao encontro da realidade, mas é também limitante. Dalsgaard (2006) aborda pelo prisma 

do reconhecimento a vivência de mulheres de um bairro de baixa renda do Recife nas 

suas relações com o serviço público de saúde. Uma de suas informantes autodenomina-

se “pé de chinelo”, sintetizando o sentimento de inferioridade que experimenta em 

determinados espaços públicos. A autora também reflete sobre a invisibilidade de 

grupos desprovidos economicamente. No entanto, o reconhecimento local, construído 

nas relações interpessoais cotidianas, não é analisado. Defendo a tese que estas relações 

são determinantes e, muitas vezes, o único espaço possível para construir identidades 

positivadas.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo de quatro anos, dediquei-me ao trabalho que agora está sendo 

concluído. Olhei, escutei, conversei. Li, escrevi, debati, refleti. Principalmente refleti. 

Dialoguei com inúmeros interlocutores, através de seus textos ou através de orientações, 

fóruns acadêmicos, conversas, às vezes uma palavra. Contei, principalmente, com a 

parceria dos moradores do Bode. Eles, mais uma vez, foram meus grandes inspiradores 

e iluminaram meu caminho. Agora, é chegada à hora do contradom, da devolução, e 

espero fazê-lo com toda a reverência e respeito que merece tudo que foi construído até 

aqui.  

No entanto, à medida que avançamos em um campo de conhecimento novas 

portas se abrem e descobrimos que temos mais a avançar. Creio que é um caminho sem 

fim. O fim, quem delimita é o tempo cronológico. Por outro lado, quando fazemos 

opções metodológicas e teóricas, inevitavelmente abandonamos outras. Muitas 

possibilidades de análise foram negligenciadas em detrimento de minhas escolhas. 

Falarei, no posfácio, de alguns espaços que, conscientemente, não adentrei. A partir de 

agora, alinhavarei meus vários percursos e arrematarei com as minhas reflexões e 

proposições finais.   

A teoria do reconhecimento surge como possibilidade analítica em uma etapa 

mais ou menos avançada do trabalho. Conforme coloquei no capítulo IV, foi o conceito 

nativo de consideração/desconsideração que me remeteu a este campo de estudos. No 

entanto, ele já estava presente, de certa forma, nas inquietações que nortearam meu 

projeto de pesquisa por ocasião de meu ingresso no doutorado. Naquele momento, sabia 

que queria trabalhar com homens jovens, moradores do Bode, a partir de um olhar 
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positivado do grupo. Conforme coloquei na introdução, incomodava-me constatar que 

inúmeros discursos oficiais enfocavam este grupo predominantemente pelo prisma da 

negatividade, mesmo tendo consciência dos fatores que contribuíam com a construção 

destas representações. Queria também, sem saber como, discutir esta realidade a partir 

da perspectiva dos direitos. O campo reforçou e clareou meu percurso teórico. As 

conversas informais, os comentários soltos, as entrevistas, todas as minhas formas de 

aproximação reforçaram minha convicção de que valia a pena apostar neste caminho.  

Na introdução, explicitei meu percurso metodológico na construção do que 

denominei de núcleo da pesquisa: rapazes que estão construindo trajetórias 

diferenciadas e bem-vistas pela comunidade. Minha opção continha um viés pessoal, 

mas, ao mesmo tempo, incluía meus interlocutores na definição do perfil do grupo. Esta 

foi uma decisão importante para a chave explicativa que adotei. Mesmo que minha 

pessoa (e tudo que ela representa no espaço de pesquisa) tenha interferido na elaboração 

dos discursos de meus interlocutores, a questão por mim proposta abriu a possibilidade 

de visualização de uma dimensão das relações sociais pouco enfocadas. Também 

permitiu que o leitor conhecesse trajetórias normalmente não visibilizadas, 

considerando o grupo social escolhido: pobres urbanos.  

Minha busca por jovens com projetos promissores e bem-vistos pela 

comunidade trouxe à tona áreas já trabalhadas por teóricos que estudam grupos 

populares, mas vistas separadamente. A formação universitária, a inserção no mundo do 

trabalho “oficial” (com carteira assinada ou então como microempresários), a 

participação em Igrejas Protestantes, ou, ainda, a vida artística foram os caminhos que 

viabilizaram alguns projetos e ao mesmo tempo deram certa distinção aos jovens 

pesquisados em seu espaço social de origem.   
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Diante do volume de informações e das diferentes categorias implicadas nas 

narrativas, optei por não aprofundar-me em nenhuma delas, especificamente, mas 

pensá-las a partir do contexto de vida dos sujeitos sociais delimitados. Procurei 

acompanhar, através de suas narrativas, os sentidos atribuídos às relações familiares, à 

vida escolar, ao trabalho, à vida afetiva e à opção religiosa, e verificar como estas 

categorias influenciavam e ao mesmo tempo eram influenciadas pelas escolhas e as 

decisões que iam sendo tomadas. Neste momento, eles também falavam da frágil 

incorporação da dimensão dos direitos na vida dos jovens e dos demais comunitários. 

Através da inserção em cada uma destas áreas e das dificuldades e dos obstáculos 

enfrentados, eles denunciavam o que lhes era dado e o que lhes era negado. Eles 

mostravam claramente que enxergam os obstáculos que a condição social lhes impõe e 

narravam as estratégias, com freqüência construídas através das relações sociais locais, 

usadas para superar as barreiras que lhes são impostas. Dentro desta lógica, faz sentido 

o que o campo mostrou e o que as pesquisas quantitativas também estão mostrando: é 

através da família ou das relações de vizinhança, que os jovens viabilizam sua entrada 

no mercado de trabalho. Este fato evidencia os resultados ainda frágeis das políticas 

públicas para juventude (esta questão será retomada adiante) e, por outro lado, a 

importância das redes de solidariedade que se constroem nos microespaços, 

obscurecidas pela informalidade.  

Serem homens e negros (quase a totalidade) certamente foi um fator importante 

e determinante em alguns momentos. Se o ponto de partida para a interpretação analítica 

é a condição social do grupo, o fato de serem homens mapeia os sentidos que 

determinadas práticas adquirem. O papel que assumem e que lhes é atribuído no núcleo 

familiar, as formas escolhidas – dentro do campo de possibilidades – para entrarem no 

mercado de trabalho, o discurso sobre sacrifício e privação e a percepção de serem 
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“diferentes”, considerando o grupo no qual estão inseridos, entre outros, são 

posicionamentos amparados em representações sobre os modelos de masculinidade 

local (mas não apenas local). 

A opção metodológica também possibilitou que conhecêssemos os elementos 

que nortearam as escolhas de meus interlocutores, quando estes buscavam, em suas 

memórias, jovens que estavam construindo trajetórias diferenciadas e bem vistas na 

comunidade. Conforme foi colocado na introdução do trabalho, era necessário que 

alguns fatores se agregassem. Alguns trabalhavam muito, outros estavam na 

universidade, ou tinham um papel de destaque em uma igreja local, e assim por diante. 

Mas todos foram referidos como bons filhos ou bons chefes de família. Além disso, 

todos são jovens que contribuem com a imagem positiva da comunidade. Este aspecto é 

de fundamental importância, principalmente quando confrontado com o trecho de 

entrevista reproduzido no quarto capítulo, ou com outras passagens do campo citadas ao 

longo do trabalho. Os jovens, homens, negros e moradores de favela, se deparam, com 

relativa freqüência, com experiências de desconsideração. A percepção de serem 

vítimas do que Oliveira chamou de insulto moral, aciona sentimentos negativos como 

indignação e revolta, que, por sua vez, não encontram um caminho que permita sua 

materialização enquanto uma queixa formal.  

As representações sobre os grupos de baixa renda, constantemente reificadas 

pelo discurso da periculosidade e reforçadas pelos dados estatísticos, mantêm o estigma 

da negatividade. Esta conjunção de fatores os faz, em inúmeras situações, se 

perceberem tratados como indivíduos destituídos do capital social básico, que garante o 

ingresso no rol das pessoas merecedoras de respeito pelo fato de serem cidadãos. Como 

pudemos verificar, através da fala dos rapazes, esta percepção fica sem uma válvula de 

escape legal e eficiente, pois muitas vezes a expressão está no campo da intenção e não 
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da ação. O relato dos meus entrevistados e de vários outros interlocutores sobre a 

vivência de serem alvo de insulto moral, as representações e os discursos macro sociais 

sobre o grupo social em questão e, por outro lado, a forma como os rapazes relataram 

sua relação com a comunidade, levaram-me a optar pela teoria do reconhecimento para 

refletir sobre a realidade em questão. Por um lado, trato da construção discursiva da 

negatividade a partir de vários atores e de políticas públicas e discursos institucionais 

“contaminados” por estas representações. Por outro, falo de micro-sociabilidades, de 

narrativas de trajetórias individuais e da construção de identidades. Nestes momentos, o 

que aflora é o discurso da consideração/ desconsideração. Já as mobilizações em torno 

de políticas para juventude têm contribuído com reflexões sobre reconhecimento e 

redistribuição. Minha intenção foi tentar aproximar estes discursos que falam sobre uma 

mesma realidade.  

 

� Retomando o percurso:  

Inicialmente retomei teóricos que ilustram a construção social da pobreza pelo 

prisma da negatividade. Esta é uma questão que já foi bastante discutida na academia 

nacional e que se ampara nos discursos institucionais sobre o espaço de moradia ou 

sobre os integrantes do núcleo familiar deste grupo social. Representantes de grupos 

hegemônicos como políticos, jornalistas, juristas, muitas vezes respaldados por teorias 

psico-sociais, ao longo da história, justificavam medidas assistencialistas e por vezes 

repressivas considerando “a incapacidade” de o pobre dar conta de sua própria vida. 

Algumas ações não eram ruins por si mesmas, mas transformavam-se em instrumentos 

de poder, na medida em que não reconheciam no grupo desfavorecido mérito ou valor. 

Dito de outra forma, não o viam como um interlocutor na real acepção da palavra. As 

precárias condições econômicas faziam dos pobres reféns das instituições responsáveis 
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pela ordem pública e pelo bem-estar social. Não falo de um grupo passivo, mas 

desprovido de voz em algumas instâncias. 

No início da década de noventa, contingências históricas favoráveis levam a 

sociedade civil organizada a demandar políticas específicas para minorias. Nesta esteira, 

incorporaram-se as políticas para juventude. É inegável o avanço qualitativo na forma 

de construir soluções para demandas de um grupo específico: inclusão dos atores na 

formulação das ações, respeito às especificidades e realidades, reconhecimento de que 

se trata de sujeitos de direito. No entanto, contingências sociais, atreladas a políticas 

públicas ineficientes, uniram este grupo etário a problemas de várias ordens: 

desemprego, defasagem no grau de escolaridade, violência urbana, consumo de drogas, 

entre outros. Estes problemas, por sua vez, atingem predominantemente um segmento 

específico da juventude: os moradores de bairros de baixa renda, na sua maioria negra. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, aponto que ações governamentais dirigidas à 

juventude, mesmo que fundamentadas em propostas elaboradas a partir de exaustivas 

discussões e reflexões e amparadas em preceitos de respeito e participação social, 

muitas vezes, reforçam o estigma de negatividade da pobreza. Considerando meu 

argumento, parto de análises realizadas por cientistas sociais, estudiosos da juventude, 

sobre algumas ações governamentais em andamento para defender a tese de que certos 

aspectos destas ações favorecem a reprodução da mesma lógica estigmatizante. Apesar 

dos avanços nos mecanismos de controle, e da luta por uma justiça paritária, a dimensão 

moral do direito permanece um espaço difuso e pouco incorporado.  

A inserção no mercado de trabalho é o carro-chefe de muitos projetos e é, 

igualmente, o principal interesse dos jovens envolvidos nas ações. Apesar disso, os 

resultados efetivos são desanimadores. Este dado merece uma análise sócio-econômica 

que não é contemplada neste espaço. Todavia, podemos afirmar que o desemprego 
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juvenil não será enfrentado apenas com ações de capacitação, pois existe o outro lado da 

história, que é a real falta de disponibilidade de empregos no país. A formação 

educacional deficiente também contribui, pois muitos jovens deixam de ser 

competitivos no mercado de trabalho, pelo simples fato de não terem concluído o 

Ensino Médio, credenciamento exigido não apenas para qualquer concurso público, 

como também para qualquer trabalho menos especializado. Existem algumas ações 

governamentais que tentam suprir estas deficiências, como o Acelera Brasil, mas os 

resultados ainda são insuficientes para tecermos considerações a respeito.   

Para além das questões macrossociais, existem outras não tão evidentes, mas 

igualmente importantes. As análises qualitativas indicam que as recomendações 

contidas nos documentos elaborados não são seguidas à risca e muitas vezes este fato 

está relacionado às representações negativas sobre o grupo beneficiado.  

Os critérios de inclusão nos projetos delimitam um segmento: jovens pobres em 

condições de vida consideradas de risco. Entre os objetivos, geralmente encontramos a 

inclusão social e a melhoria na qualidade de vida. Também enfocam a educação para a 

cidadania. No entanto, como as análises mostram, as ações evidenciam algumas 

contradições. Uma delas é a questão da contrapartida. Em si, esta medida pode ser 

interessante, pois reconhece a importância do contexto no cotidiano destes jovens. 

Contudo, parte do princípio de que o projeto irá instrumentalizá-los e capacitá-los num 

espaço de tempo relativamente curto. Além disso, insere uma ambigüidade com relação 

ao conceito de cidadania, pois muitas vezes os espaços em questão sofrem de carências 

estruturais que deveriam ser supridas pelo poder público. Retornar para o jovem, sob a 

bandeira do “protagonismo juvenil”, demandas criadas também pela precariedade 

estrutural do bairro, obscurece o fato de eles não estarem sendo respeitados como 

cidadãos. Além de reforçar sentimentos de frustração e impossibilidade.  
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Esta realidade nos leva a pensar que a questão dos direitos não é enfrentada na 

sua real dimensão. A mesma percepção reaparece, quando as análises enfocam as 

avaliações internas realizadas pelas equipes promotoras das ações em questão. Público- 

alvo e educadores nem sempre concordam em seus pontos de vista. Os professores, 

muitas vezes, vêem as ações como “dádivas”; já os alunos, reclamam e afirmam que 

para eles “qualquer coisa serve”. Na expressão da queixa está subentendido o 

sentimento de não-respeito à sua dignidade. Neste caso, o que está sendo negado é o 

reconhecimento de serem sujeitos iguais. Dito de outra forma, serem tratados, em todas 

as dimensões, como cidadãos. A palavra dádiva, no contexto em questão, está sendo 

utilizada no sentido do senso comum e é bastante ilustrativa: o que eles estão 

oferecendo é bom demais para quem está sendo oferecido. Esta realidade vai ao 

encontro da lógica predominante quando o “bem” é dirigido a um grupo considerado 

com menor valor social. Sendo assim, ele está recebendo algo que vai além do que ele 

merece, o que contradiz a idéia de dádiva forjada por Mauss, em que o dom é a 

circulação de um bem.  

No entanto, avaliações, mesmo gerando conflitos, são fundamentais, pois é 

através da confrontação de idéias que os indivíduos podem negociar o reconhecimento e 

construir suas identidades. Mas isto só é possível se as avaliações forem realizadas com 

seriedade e realmente forem vistas como instrumentos de transformação. Caso 

contrário, cai-se no artificialismo e confirma-se a falta de valor atrelada a algumas 

características próprias, no caso, pertencer a um grupo economicamente desfavorecido. 

Uma vivência efetivamente democrática dentro dos projetos seria uma forma concreta 

de instrumentalizar os jovens para exercitarem a cidadania na sua plenitude. Para os 

teóricos do reconhecimento isto seria respeito. Como afirma Honneth: 
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 “São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa 

coletiva de estabelecer institucional e culturalmente formas 

ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual vem 

a se realizar a transformação normativamente gerida das sociedades” 

(Honneth, 2003: 156) 

 

A identidade é construída a partir das relações intersubjetivas. Sendo assim, 

interações que desconfirmem a importância do indivíduo, contribuem negativamente 

para a autoconfiança e a auto-estima. 

Outro aspecto que gostaria de destacar diz respeito às características do grupo 

que delimitei. As ações formuladas são dirigidas a jovens de segmentos sociais 

economicamente desprovidos, independentemente de serem homens ou mulheres. 

Geralmente, também não existe distinção de cor. No entanto, entre os problemas sociais 

que impulsionaram toda a mobilização em torno deste segmento etário, exposta 

anteriormente, a violência urbana tem uma papel de destaque. Ao longo do primeiro 

capítulo, fica claro que a “contenção” do potencial violento do grupo é um dos fatores 

subjacente à grande parte das ações. Neste caso, estamos falando, predominantemente, 

dos jovens homens e pobres e, na sua maioria, negros.  

Contudo, também são eles que são agredidos física e moralmente pelos policiais 

e são objeto de medo da maioria da população. Esta é uma questão bem brasileira, tanto 

no que diz respeito à ação policial, quanto com relação ao sentimento de medo 

generalizado. Não me atreveria a dizer que o medo é injustificado, pois eu também o 

sinto. No entanto, a partir do momento que ações são concebidas para inibir o potencial 

violento de determinados espaços, estamos generalizando uma concepção negativa que 

deveria ser canalizada para alguns, os envolvidos com o crime e com o tráfico. Políticas 

de segurança pública ineficientes e políticas sociais dúbias terminam por não enfrentar 

de fato os problemas que as demandam. A violência pública é uma realidade. Na favela 
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pesquisada, os moradores se remetiam a ela com freqüência e se queixavam da falta de 

segurança, mas também se queixavam da falta de trabalho, da má qualidade das escolas, 

da precariedade do serviço público de saúde.  Enfim, eles são muito mais do que atores 

da violência.  

Por outro lado, se a violência urbana, em alguns casos, é o fator desencadeante 

de ações governamentais, ela realmente deve ser enfrentada com clareza e em todos os 

seus aspectos. Alguns jovens da favela são atores da violência, mas eles e os outros 

sabem que não são os únicos. Olhar estes rapazes como sujeitos de direitos e parceiros 

na transformação social é respeitar sua capacidade de apreender a realidade. É 

estabelecer uma relação dialógica na real acepção da palavra. No que diz respeito aos 

rapazes, penso que se a negatividade é um estigma que indica uma invisibilidade como 

pessoa, está se falando de um não reconhecimento e de uma identidade forjada. 

A realidade exposta até este momento nos permite tecer algumas considerações. 

Fica claro que as demandas têm uma evidente intenção redistributiva, apesar de faltarem 

dados que avaliem os resultados concretos: bolsas compensatórias, ações revertidas para 

a comunidade, capacitação para o trabalho. No entanto, as avaliações qualitativas não 

nos permitem afirmar que houve, simultaneamente, políticas de reconhecimento. Pelo 

contrário, elas evidenciaram pontos de tensão nas relações entre público-alvo e 

promotores, e expressões que denunciam o sentimento de desconsideração.  

Ficam as questões: Medidas redistributivas bastariam para equacionar estas 

desigualdades? As políticas compensatórias existentes são, efetivamente, medidas 

redistributivas? Como afirma Fraser, para que elas existam é preciso que os grupos 

sejam considerados pares, no sentido de terem o mesmo status de valor. Nas palavras de 

Castro (2004):  

“Considerar que políticas de identidade e por ações afirmativas, quer 

para mulheres, quer para negros, jovens ou velhos, por exemplo, 
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devam se pautar pelo marco da redistribuição, exige que o Estado vá 

além da declaração de boas intenções e de programas pontuais para 

esta ou aquela identidade, que vá além das cotas. Exige que se mexa 

em toda a estrutura orçamentária da União, o que não se vem 

conseguindo sequer no plano da identidade clássica, por classe 

social.” (Castro, 2004: 279) 

 

O que Castro sugere é o que Fraser nomeou de ações transformadoras, pois são 

medidas que mexem com a lógica estrutural subjacente às relações de desigualdade. No 

entanto, para que as mudanças aconteçam na dimensão proposta, é fundamental que os 

interlocutores se percebam como pares. Neste caso, Taylor (1998), ao falar de fusão de 

horizontes, inspirado em Gadamer, poderia nos dar algumas pistas. Não estamos 

falando de culturas diferentes, e sim da possibilidade de, a partir de uma aproximação 

de realidades, que se dá através do diálogo, alterar os critérios de avaliação de valor. 

Estes jovens são destituídos de valor devido a uma hierarquia valorativa construída à 

sua revelia e é esta lógica que precisa ser quebrada. Os jovens são invisibilizados, pois 

em seu lugar o que é visibilizado é uma representação constituída negativamente a partir 

de alguns signos também destituídos de valor: cor da pele e habitus incorporados. 

A conversa com as professoras também revela um outro tipo de negação. Ações 

que valorizam a cultura afro-brasileira e a sua beleza são ações extracurriculares, pois 

elas não estão nos livros escolares e na grade curricular. Ou se estão, acontecem com 

artificialidade.  

A questão da artificialidade também merece uma atenção especial. Considerando 

a lógica do reconhecimento, ações promotoras de inclusão não são a priori positivas. 

Elas precisam vir acompanhadas de uma real intenção em transformar os sujeitos em 

pares, caso contrário, cria-se um artificialismo que camufla intenções discriminatórias.  
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No campo, algumas falas também nos permitiram pensar sobre as relações 

familiares e a responsabilidade que estas assumem e também lhes são atribuídas no que 

diz respeito à educação dos filhos. No caso, educar é ensinar a ser “uma pessoa de 

bem”. A fala de algumas mães revela que estas se sentem responsáveis pela imagem de 

seus filhos e lançam mão de recursos até violentos para enfrentar a “guerra” com o 

mundo lá fora. Nesta luta, vale até ameaçar colocar o filho em um colégio interno ou 

mesmo praticar a violência física, que é revelada sem sentimento de culpa, pois existe a 

convicção de estar fazendo o melhor para sua formação. Sem querer emitir juízo de 

valor, quero, aqui, chamar a atenção para o fato dos pais se sentirem responsáveis pela 

“imagem positiva” dos filhos e da família. Morarem em um local destituído de valor 

transforma esta tarefa em um grande desafio, pois a priori existe uma negatividade 

inerente à condição social.  

Entramos agora no campo de pesquisa, físico e simbólico. Neste sentido, saio da 

fala institucional e das políticas afirmativas e passo a caminhar na contramão: centro 

meu olhar e minha escuta em um local e grupo específico. Neste momento, trabalho 

com narrativas e observações etnográficas do cotidiano. Naturalmente as narrativas 

também nos remetem às instituições, principalmente a família, a escola e o trabalho, 

mas não é o discurso oficial que está em jogo e sim a percepção sobre o mesmo e, além 

disso, o efeito desta percepção sobre as práticas.  

Neste entrelaçar de olhares “macro” e vivências “micro”,  construiu-se uma teia 

de significados que sustenta a argumentação teórica defendida nesta tese. Falo de 

discursos que reificam desigualdades e hierarquizam relações a partir de diferenças no 

status econômico e que se incorporam a tudo que está relacionado ao habitus do grupo. 

A negatividade está nos corpos, na linguagem, nas roupas, no endereço... 



 - 227 - 

O endereço é um capítulo à parte. A identidade amparada no local de moradia 

mostrou o que já tem sido explorado por muitos outros trabalhos. Os rapazes deixam 

claro que “ser morador do Bode” é, com freqüência, um elemento “dificultador”  nas 

relações estabelecidas fora do espaço de moradia, seja na hora de encontrar trabalho, 

seja na hora de se identificar para a polícia, seja até, na hora de arrumar uma namorada. 

Dados objetivos, como crimes cometidos por moradores do Bode, reforçam as 

representações negativas, mas são, de fato, apenas mais um elemento. A história do 

bairro mostra que grupos com poder político e econômico tentam, em diferentes 

momentos e contextos, invisibilizar a comunidade ou investi-la de uma aura de 

periculosidade e desestruturação, que justificariam a execução de projetos 

arquitetônicos e comerciais extremamente rentáveis para seus patrocinadores. Há anos 

os comunitários convivem com o fantasma de serem “empurrados” para outro lugar. Por 

outro lado, os moradores, alguns há mais de meio século, confundem a história de suas 

vidas com a do bairro.  

A favela do Bode, assim como qualquer outro espaço que é palco de interações 

sociais, é um mosaico multifacetado, construído a partir dos múltiplos olhares que o 

compõem. Internamente seus moradores se diferenciam e se identificam 

dinamicamente, dependendo do contexto. Mas ser de dentro, quando estão fora, os 

mantém unidos por uma linha invisível demarcatória.  

As trajetórias dos rapazes nos mostram um novo lado de uma história já contada. 

Ao longo do trabalho, explicitei as motivações que me levaram a optar por trajetórias 

vistas como diferenciadas e promissoras. Uma delas era partir do que internamente era 

“positivado”. O campo mostrou-me que ser “bem visto” requeria a conjunção de alguns 

elementos, entre eles, manter a relação com a comunidade, mesmo quando suas 

trajetórias possibilitavam perspectivas de alçar vôos mais altos. Alguns dos projetos dos 
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jovens ou ações já em andamento reforçaram a importância e a necessidade de 

refletirmos sobre o pertencimento como um fator estruturante na construção de suas 

identidades.  

Enfim, encontrava-me enredada em discursos, espaços e trajetórias e diante do 

desafio de dar sentido a esta trama cheia de nós. Na tentativa de unir os pontos, 

encontrei na teoria do reconhecimento e nos conceitos de desconsideração e insulto 

moral um fio condutor que me pareceu promissor, e, principalmente, esclarecedor. Ao 

escolher o reconhecimento como conceito analítico, coloco-me no campo de estudos 

que busca pensar os direitos na sua dimensão moral.  

No entanto, falta falar das relações sociais estabelecidas em seus micro-espaços 

de convivência.  

O contexto estudado nos faz pensar em diferentes identidades. As identidades 

construídas pelo discurso hegemônico que confirma uma hierarquização das 

desigualdades e as identidades permanente e cotidianamente construídas ao longo da 

vida e da práxis de cada indivíduo. Elas se misturam, mas não representam a mesma 

coisa e nos remetem ao conceito de investimento, abordado na introdução do trabalho. 

 Os rapazes em questão não integram um grupo de hip-hop, por exemplo. Neste 

sentido, são anônimos. Por outro lado, apesar de a grande maioria ser da raça negra, não 

estão organizados em função desta característica. Eles não reivindicam uma identidade 

coletiva, apesar de integrarem um grupo socialmente desconsiderado: moram em uma 

favela e são pobres. Por outro lado, dentro da comunidade são reconhecidos por estarem 

construindo trajetórias diferenciadas e bem vistas. Identifico um fio que une tanto a 

relação dos jovens com as instituições governamentais, como sua forma, 

individualizada, de lidar com as barreiras do cotidiano impostas pela forma pouco justa 

de a cidadania ser incorporada em nosso país.  
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O fundamental é perceber que existem duas lógicas simultâneas que se 

influenciam mutuamente, mas também têm suas especificidades. Os rapazes revelam, 

através de suas histórias, que o pertencimento local é fruto de uma construção dinâmica 

e permanente, mas possível, porque lá eles integram o grupo que constrói, na práxis, as 

regras do jogo. Eles atribuem suas conquistas a “qualidades pessoais”, mas suas 

narrativas revelam que a autoconfiança para irem adiante é conseqüência de uma gama 

de relações e circunstâncias que estão no campo das relações sociais e que ganha 

sentido a partir dos valores locais. Estes valores são permeados pelos critérios 

capitalistas e individualistas e re-significados a partir do espaço social em que se 

encontram. Sendo assim, estamos falando de dois tipos de reconhecimento ou de dois 

momentos da busca pelo reconhecimento. Honneth fala do reconhecimento conquistado 

através das relações primárias e o reconhecimento ligado a estima social, fruto das 

relações sociais.  

Ao longo do trabalho as expressões “ser considerado” e “não ser considerado” 

impuseram-se como categorias nativas. Cardoso de Oliveira (2002) já havia feito esta 

afirmação ao dizer que a desconsideração é o reverso do reconhecimento na sua 

expressão nativa. Este fato está relacionado à forma brasileira de exercitar a cidadania, 

em que o que predomina é a ênfase na consideração à pessoa do cidadão. Segundo 

DaMatta, esta lógica está presente no rito “Você sabe com quem está falando?” que é 

emblemático em nosso país. Na realidade que pesquisei, penso que a mesma lógica 

pode ser pensada através da frase “Quem você pensa que é?”, pois subjacente a ela estão 

manifestações de desconsideração vividas pelos rapazes em questão. Eles são 

identificados como pessoas que não dispõem da substância moral das pessoas dignas, 

como afirma Oliveira (2002), por critérios definidos a partir de relações hierárquicas. 
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No Bode, considerar ou ser considerado depende de critérios construídos pelo 

grupo, mesmo que pautados em lógicas globalizadas. Dentro da comunidade, é possível 

ser digno da estima social, mesmo sendo negro, pobre, jovem e homem.  

Os rapazes, ao narrarem algumas passagens, deixam claro que a percepção de 

serem tratados com desconsideração vem acompanhada de um sentimento, que Oliveira 

(2002) denomina de insulto moral e do qual eu me aproprio, por ser totalmente 

adequado na situação que está sendo analisada.  A vivência de um insulto, no entanto, 

não encontra um canal de expressão através da lógica jurídico-legal. Primeiro, porque a 

desconsideração está, muitas vezes, mais na intenção do que exatamente na ação. Não 

existiria, no caso, um ressarcimento material que compensasse o insulto vivido. Além 

disso, conforme coloca Oliveira, “o reconhecimento do valor ou mérito da identidade 

em pauta não pode ser instituído por decreto, pois supõe uma avaliação genuína 

daquele que reconhece e, portanto, não pode ser definido como um direito legal, ainda 

que seja razoável pensá-lo como uma obrigação moral” (Oliveira, 2002:111) 

Os rapazes que formaram o núcleo da pesquisa, apesar de estarem construindo 

trajetórias diferenciadas e por conta disso criarem estratégias bem sucedidas para 

burlarem algumas dificuldades e ultrapassarem obstáculos, deixaram claro que também 

se confrontam com barreiras, pelo fato de pertencerem a um grupo economicamente 

desprivilegiado. Este fato ganha mais relevância quando pensamos em algumas ações 

ou planos por eles verbalizados. O que denominei de dádiva é um aspecto bastante 

revelador em suas trajetórias e merece uma reflexão mais atenta.   

A partir do capital cultural e social conquistados, os rapazes ampliam seus 

conhecimentos e seu campo de ação. Esta realidade poderia provocar um afastamento 

físico e simbólico da comunidade de origem e, conseqüentemente, um enfraquecimento 

dos vínculos com o espaço e com seus moradores. Trabalhei com jovens entre 18 e 25 
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anos, o que significa dizer, jovens que se encontram numa etapa de construção e 

estruturação da vida adulta. Sendo assim, não podemos afirmar qual será o 

posicionamento dos mesmos no futuro, mas podemos falar do momento atual.  

  Aqueles que estão na universidade passam boa parte de seus dias fora do 

bairro. Aulas, trabalhos e muitas vezes, amigos e namoradas estão fora dos limites da 

comunidade. Os outros, constroem seu cotidiano tanto dentro como fora da favela. No 

entanto, todos eles, mantêm, em maior ou menor grau, relações familiares e de 

vizinhança. Para além destas relações, conforme foi descrito no capítulo III, eles 

desenvolvem, ou planejam desenvolver, ações que procuram minimizar carências que 

eles identificam na comunidade. Estas ações poderiam se confundir com outras, 

promovidas por projetos governamentais ou não-governamentais. No geral, visam 

munir crianças e jovens da favela de um novo conhecimento ou habilidade. Até aí, nada 

de novo.  A novidade está na motivação que os move. São rapazes, que dada à 

ampliação no seu campo de conhecimentos, têm um bem a oferecer, que não passa pelo 

campo dos bens materiais. Eles “doam” para pessoas da comunidade seus 

conhecimentos acadêmicos, ou seus conhecimentos musicais, ou seu gosto pela leitura. 

Alguns projetos ainda não foram colocados em prática porque seu idealizador ainda não 

se capacitou o suficiente, como é o caso de Diego, que quer ser advogado e ajudar as 

pessoas a lutarem pelos seus direitos. Outros estão repassando seus conhecimentos em 

outros espaços, mas para pessoas igualmente necessitadas, como é o caso de Fernando, 

que participa de um programa de inclusão digital desenvolvido pela universidade em 

que estuda e Homero, que se propôs ensinar informática para os colegas de trabalho.  

O diferencial destas ações está, primeiro, na forma que eles adquiriram os 

conhecimentos. Como pudemos observar, através de suas narrativas, todos estudaram 

em escolas públicas e começaram a trabalhar muito cedo. As aquisições foram fruto do 
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empenho pessoal e da ajuda de pessoas da família ou da comunidade. Mesmo quando a 

habilidade em questão foi adquirida em um projeto social, o mesmo era coordenado por 

moradores da comunidade. Segundo, pelas dificuldades que enfrentaram, justamente por 

estarem restritos a estas possibilidades. Dificuldade em esclarecer uma dúvida que 

extrapolava o nível de conhecimento local; dificuldade de conseguir um benefício, que é 

seu direito, sem a presença de um advogado; dificuldade em ser considerado confiável 

por morar em uma favela; ser confundido com bandido pelos mesmos motivos, enfim, 

serem vítimas, explícita ou sutilmente, de insulto moral.   

Por um lado, as conquistas lhes atribuíram distinção; por outro, os entraves lhes 

mostraram as barreiras sociais. Na minha interpretação, a junção destes dois fatores 

criou o campo propício para o exercício da dádiva. Os rapazes devolvem à comunidade 

aquilo que puderam adquirir justamente por serem da comunidade. Foi através do 

reconhecimento interno que eles puderam desenvolver a autoconfiança e a auto-estima 

necessárias para enfrentar as dificuldades e realizarem, pelo menos em parte, seus 

projetos. Esta relação não é direta, nem automática. Caso contrário, poder-se-ia 

perguntar por que o mesmo não aconteceu com todos os rapazes. Não está se falando de 

uma relação simples de causa e efeito. Existe uma mistura de fatores que resultam numa 

química favorável ou não. Mas nestes casos, foi o que aconteceu e o que me interessa 

neste momento é chamar a atenção para os significados simbólicos desta realidade.  

Através das ações incrementadas na comunidade (em alguns casos podemos 

apontar a intenção), os rapazes possibilitam um movimento duplo: eles oferecem um 

bem para outros jovens da comunidade e se percebem reconhecidos. Isto fica claro em 

suas falas. Eles se vêem como espelho, como modelo. É a expressão de que estão sendo 

investidos de um status especial que lhes dá certa superioridade na relação que se 

estabelece. Para que isto aconteça, o ato de dar precisa estar imbuído de um sentimento. 
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Este é percebido no entusiasmo que os jovens demonstram, quando falam de seus 

projetos e ações e também no investimento concreto, não só no sentido de preparar e 

organizar o espaço, como também no que isto implica de doação, como por exemplo, 

dar aulas aos sábados à noite, horário considerado nobre. Em seu investimento eles não 

apenas transferem um conhecimento ou uma habilidade, como reconhecem o valor e o 

mérito de quem está recebendo. Esta doação só é percebida pelo fato dos rapazes serem 

da comunidade, pois, exatamente por serem dali, os outros sabem o quanto de doação 

existe naquela ação. Desta forma fecha-se, temporariamente, o ciclo e o reconhecimento 

passa a ser um bem que circula.  

Refletindo sobre os atos de desconsideração a partir desta lógica, Oliveira (2002) 

afirma que o que está por trás da percepção do insulto moral é a ausência da dádiva. 

Algumas das histórias narradas deixam claro que os rapazes se sentem excluídos de 

determinada circulação de bens e, conseqüentemente, a negação de um status de cidadão 

de primeira categoria. Nesta hora é como se lhe perguntassem “quem você pensa que 

é?” mesmo que concretamente nada tenha acontecido. A performance, nestes casos, tem 

uma profunda importância simbólica, tanto num sentido, como no outro. 

Finalizo, defendendo a necessidade de outros estudos que tenham como foco 

analítico o reconhecimento, para compreendermos melhor as relações entre 

redistribuição, reconhecimento e insulto moral. Vejo neste caminho um campo fértil 

para enfrentarmos demandas “bem brasileiras”, geradas pelas desigualdades sociais e 

pela frágil incorporação dos direitos universais no cotidiano dos grupos menos 

favorecidos. 
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6 - Posfácio:  Algumas considerações sobre as ausências: 

 

O trabalho que estou finalizando foi resultado de algumas opções. Isto significa 

dizer que possibilidades foram negligenciadas. A primeira e, acredito, mais relevante, 

diz respeito à inclusão de garotas no núcleo de pesquisa. Conforme foi justificado na 

introdução do trabalho, quis enfocar o grupo que, por inúmeras razões já arroladas, mas 

principalmente pelos números de mortes por causas externas, incorpora a negatividade 

que seu grupo social, os pobres urbanos, traz como herança. Queria buscar o que era 

positivado num espaço historicamente estigmatizado. Minha escolha levou-me a um 

viés de gênero. Durante a pesquisa, este viés ficou um pouco esfumaçado, mas estava 

presente, na medida em que trabalhei com trajetórias de rapazes. Neste momento, penso 

que teria sido muito interessante trabalhar, também, com trajetórias de garotas. Quais 

seriam os critérios que a população selecionaria para indicar as garotas com trajetórias 

exitosas e diferenciadas? Durante o campo, os rapazes, algumas vezes, se remetiam a 

amigas mulheres, principalmente as que estavam cursando a universidade. Como ficaria 

a questão do reconhecimento no caso das garotas? Esta é uma possibilidade que não 

enfrentei, mas que mereceria ser pesquisada. Quem sabe, futuramente.  

As narrativas e as conversas informais reforçaram a relevância de temáticas 

como raça e religião, quando temos a intenção de pensar trajetórias juvenis a partir do 

conceito reconhecimento. Neste trabalho, esta importância ficou clara, mas elas não 

foram enfrentadas na dimensão que mereceriam. Reconheço a ausência e a falta de 

condições teóricas e temporais para enfrentá-las. Procurei, no entanto, respeitar a 

pertinência das mesmas a partir das falas dos meus interlocutores, mesmo não dispondo 

de instrumentalização teórica para enfrentá-las na sua dimensão analítica.  
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Outra questão ganhou destaque, na medida em que confrontava meus 

argumentos com os dados etnográficos, que é a relação e as diferenças entre projetos 

governamentais e projetos não-governamentais. Apesar de não poder tecer maiores 

considerações teóricas, pois não fiz uma pesquisa dirigida para os projetos locais, penso 

que mereceria um estudo mais aprofundado a relação de projetos locais e projetos 

governamentais com as comunidades. Um estudo nesta direção poderia ser bastante 

esclarecedor para questões relativas a reconhecimento, pois ambos diferem na forma 

que são inseridos nas comunidades. Neste sentido, não considero uma contradição o 

fato de ter tecido algumas reflexões sobre ações governamentais, ao mesmo tempo em 

que mostrava a importância de alguns projetos na vida dos jovens pesquisados através 

de suas narrativas.  Não estou afirmando que uns são melhores do que outros, pois não 

tenho elementos para afirmar isto, mas algumas particularidades podem ser 

determinantes no momento em que estão entrando na vida de populações olhadas pelo 

estigma da carência e um estudo comparativo poderia ser elucidativo neste sentido.  
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 Perfil da Unidade de Desenvolvimento Humano 
 
 PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus 

 

Caracterização do Território 

 
 Área: 4,5 km²  
 Densidade Demográfica (2000):  3.908,3 hab/km²  
 Perímetro: 12,8 km  
 Distância ao Marco Zero da Cidade do Recife: 4,8 km 

 
População e Domicílios (2000) 

 População  Domicílios  
Total 17.392 4.615 

Morando em ZEIS e outras áreas pobres (AP) 16.895 4.477 
Percentual morando em ZEIS e outras áreas 

pobres 
97,14% 97,01% 

 
 

 

 Região Político-Administrativa: RPA 6 
 
 Microrregião: MR 6.1 
 
 Bairro: 
 Pina 

 

 Comunidades situadas em Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis): 
 Zeis Ilha de Deus: Ilha de Deus, no bairro do Pina. Zeis Pina/Encanta/Moça: 
Bode, Encanta 
 Moça, Areinha e Beira Rio/Joca, no bairro do Pina. 

 

 Comunidades situadas em outras Áreas Pobres dos bairros: 
 Pantanal, Pantanal 2 e Xuxa, no bairro do Pina. 

 

 Situação e morfologia: 
 Abrange o Parque dos Manguezais, constituído por gamboas e ilhas do baixo 
curso do Rio 
 Jordão onde se expandiram os mangues, a península de Encanta Moça com a 
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pista do 
 Aeroclube, comunidades que consolidaram suas ocupações em áreas 
inicialmente alagadas 
 do Pina  e um grande número de palafitas convivendo ainda com a maré na 
gamboa de 
 Areinha e na Ilha de Deus, ligada por uma passarela ao bairro da Imbiribeira. 

 
Demografia 

 
População e Estrutura Etária 

 1991 2000 
População Total 16.508 17.392 
Menos de 15 anos 5.501 4.963 
15 a 64 anos 10.264 11.484 
65 anos e mais 743 945 

Razão de Dependência 60,8% 51,4% 
 
No período 1991-2000, a população da unidade espacial teve uma taxa média de 
crescimento anual de 0,59%, passando de 16.508 em 1991 para 17.392 em 2000. 
  
Em 2000, a população da unidade espacial representava 1,22% da população do 
município de Recife. 
 
Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 
Indicador 1991 2000 
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos 
vivos) 

64,4 44,8 

Mortalidade até 5 anos de idade (por 1000 nascidos 
vivos) 

93,5 70,8 

Esperança de vida ao nascer (anos) 59,5 63,8 
Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 2,8 2,2 
 
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil da unidade espacial diminuiu 
30,50%, passando de 64,42 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 44,77 (por mil 
nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 4,28 anos, 
passando de 59,50 anos em 1991 para 63,78 anos em 2000. 
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Educação 
 
Nível Educacional da População Jovem 

Taxa de 

Analfabetismo 

% com menos de 

4 anos de estudo  

% com menos de 

8 anos de estudo 

% freqüentando 

a escola 

Faixa 

Etária 

(anos) 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 31,2 23,3 - - - - 87,2 91,7 

10 a 

14 

19,6 13,6 63,6 54,1 - - 84,7 89,9 

15 a 

17 

12,5 9,5 20,0 20,5 83,0 70,3 59,8 71,8 

18 a 

24 

13,5 9,7 19,7 19,0 65,2 53,2 - - 

- = Não se aplica 

 

 

Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais) 

Indicador 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 23,0 18,5 

% com menos de 4 anos de estudo 38,7 33,5 

% com menos de 8 anos de estudo 72,5 65,4 

Média de anos de estudo 4,8 5,7 

 

 

Renda 

 

Indicador  1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 136,6 179,5 
Proporção de Pobres (%) 50,3 44,7 

Índice de Gini 0,58 0,60 
 
A renda per capita média da unidade espacial cresceu 31,39%, passando de R$ 136,62 
em 1991 para R$ 179,51 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com 
renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário 
mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 11,26%, passando de 50,3% em 1991 
para 44,7% em 2000. A desigualdade cresceu: o Índice de Gini passou de 0,58 em 
1991 para 0,60 em 2000. 
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Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População 

Extrato da População 1991 2000 

20% mais pobres 3,1 2,4 

40% mais pobres 9,2 9,1 

60% mais pobres 20,1 18,7 

80% mais pobres 37,6 34,7 

20% mais ricos 62,4 65,3 

 

Renda Média por Extratos da População (R$ de 2000) 

Extrato da População 1991 2000 

20% mais pobres 21,16 14,67 

40% mais pobres 41,74 56,61 

60% mais pobres 74,63 87,73 

80% mais pobres 119,18 146,47 

20% mais ricos 426,42 592,09 

 

Habitação 
 
Acesso a Serviços Básicos 

Serviço 1991 2000 

Água Encanada 66,2 57,6 

Energia Elétrica 99,5 99,6 

Coleta de lixo *  67,5 82,7 

* Somente domicílios urbanos 

 

Acesso a Bens de Consumo 

Bem de Consumo 1991 2000 
Geladeira 66,5 80,0 
Televisão 78,1 92,4 
Telefone 9,0 37,4 
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Computador ND 4,7 
ND = não disponível 

Vulnerabilidade 

 

Vulnerabilidade Familiar 

Indicador 1991 2000 

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos 4,6 15,2 

% de crianças em famílias com renda inferior à 1/2 

salário mínimo 

64,5 59,8 

% de mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos 

menores 

13,8 6,9 

% com mais de 65 anos morando sozinhas 13,8 18,7 

 

Desenvolvimento Humano 

 

Indicador 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,642 0,702 

IDHM Educação 0,758 0,821 

IDHM Longevidade 0,575 0,646 

IDHM Renda 0,593 0,638 

 
 


