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RESUMO  
Tal artigo versa sobre algumas formas de como se apresenta a violência 
cotidiana, e principalmente aquela que afeta mais diretamente os 
jovens, e principalmente os jovens empobrecidos que habitam as 
periferias das grandes cidades, e também a periferia de Teresina, cidade 
do estado do Piaui. Jovens esses que são em suma desassistidos de 
políticas públicas e muito assistidos de políticas de contenção e 
criminais. 
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ABSTRACT 
This article deals with some ways in which everyday violence is 
presented, and especially the one that most directly affects young 
people, and especially impoverished young people who inhabit the 
outskirts of large cities, and also the outskirts of Teresina, a city in the 
state of Piaui. These young people are, in short, unassisted by public 
policies and greatly assisted by containment and criminal policies. 
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1 INTRODUZINDO A QUESTÃO, OU APENAS ALGUMAS APORIAS 

 

Chacinas eclodem por todo Brasil, de todos os lados, de Corumbiara á vigário Geral, 

Candelária, Capão Redondo e jacarezinho, das cidades maiores ou metrópoles até as pequenas 

cidades nos interiores do Brasil. Esses sujeitos que morrem e que matam em muitos desses 

"encontros" tem algumas coisas em comum, entre elas : um passado e um presente marcados 

pela vivência com um conjunto de violências, sejam essas violências vividas na situação de 

vitimas ou de algozes, a maioria vem de bairros desassistidos de politicas publicas, de esporte, 

saúde, politicas culturais ou de assistência, porém bem assistidos de politicas criminais, e 

repressivas, passam por um processo midiático de criminalizacão, bem como de desqualificação 

de sua situação de gente. Há por parte da mídia que conta com a chancela de uma parte da 

sociedade na intenção de tornar esses sujeitos, os sujeitos matáveis de que ninguém vai sentir 

falta.  

Segundo Sergio Adorno(2016) e bem concordamos com ele “o sentimento de medo e 

insegurança diante do crime exarcebou-se”, e isso não é sem consequências para o tecido 

social, para o recrudescimento de uma politica de ação violência e de uma violência também 

difusa. 

A proposta do presente artigo é discutir alguns apontamentos sobre a violência urbana 

na atualidade, e como ela afeta a sociedade de uma fora geral, mas principalmente os jovens, 

especificamente os jovens pobres e marginalizados em Teresina, aqueles bem distante das 

políticas publicas de uma forma geral, porém muito próximo ou inseridos nas políticas de 

segurança e repressão, bem como fazer uma reflexão sobre as ações estatais para com esses 

grupos juvenis. 

Gostaria de iniciar com um conceito de violência trazido por Velho (2000) em que o autor 

coloca a violência não apenas como o uso da força física, mas a possibilidade ou ameaça de usá-

la, de varias formas inclusive a institucional. Esse conceito de violência ganha sentido 

direcionado a um grupo, quando entendemos como se constitui o conceito de juventude, e 

especificamente de juventude pobre, desassistida e como essa relação se desdobra na 

atualidade. 

Segundo Irene Rizzini (1997), em meados dos Séculos XIX e início do XX, no Brasil, 

percebe-se claramente que a criança que mais aparecia na literatura era a criança, aos olhos da 
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elite, ‘carente da ajuda e proteção do Estado’ para ser “corrigida”, “reeducada”, mais 

especificamente a criança pobre. 

Uma nação em surgimento buscava na Europa do Século XIX e EUA do Século XX 

modelos e fórmulas capazes de desencadear aqui um processo desenvolvimentista. Parte 

desses propósitos traziam também modelos e teorias para combater a “degradação de 

sociedades modernas”, como as teorias eugenistas, evolucionistas que tiveram em Darwin um 

“boom” de expansão por todo o mundo, tanto pela genética social quanto por uma validação 

por parte de um discurso de verdade científica, quanto às de cunho racistas e criminais de Paul 

Broca e Cesare Lombroso, que traziam em seu bojo a idéia de que a pobreza trazia o atraso das 

sociedade por serem seus vícios a degenerescência da sociedade. Nesse contexto, o papel dos 

intelectuais seria de contribuir com seu saber para a implementação de políticas de ação, 

resolvendo essa situação de degeneração social ocasionada pelo trinômio pobreza- ociosidade-

degradação social.  

Esses discursos influenciaram vários intelectuais brasileiros tais como Franco da Rocha, 

Nina Ribeiro, Silvio Romero, Henrique Roxo, dentre outros. Esses intelectuais assumiram cargos 

públicos e tanto colocaram em prática essas idéias quanto as disseminaram dentro e fora da 

instituição, passando esse ideário para as subjetividades brasileiras, voltando tais teorias 

racistas e discriminatórias principalmente para os pobres que eram a maioria da população 

brasileira. Como nos diz Rizzini (1997, p. 65) “não por acaso pobreza e degradação moral 

estavam sempre associadas. Aos olhos da elite, os pobres, com sua áurea de viciosidade, não 

se encaixavam no seu ideal de nação”. 

Por outro lado, ainda segundo Rizzini (1997, p. 69.), “a fantástica expansão da medicina, 

bem como sua ramificação no campo jurídico (mais ligado à medicina legal) e à conjugação dos 

saberes bio-psico-sociais trataram de redefinir o humano e explicar a etiologia dos medos que 

afligem o homem e a sociedade; o corpo e a alma.”  

Tais premissas são realçadas e detalhadas por Cecília Coimbra (2003, p. 23.), quando ela 

afirma que “a degradação moral” era especialmente associada à pobreza e percebida como 

uma epidemia que se deveria tentar evitar. Ou seja, “todas essas teorias 

estabelecem/fortalecem a relação entre vadiagem/ociosidade/indolência e pobreza, bem 

como a de pobreza e periculosidade/violência/criminalidade”. 
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Não é à toa que da união dessas duas visões, a médica e a jurídica, embaladas pela 

influência de tais teorias surge, em 1927, a primeira lei brasileira para a infância e a 

adolescência, o primeiro Código de Menores. E, com ele, a primeira utilização da terminologia 

menor, mas nesse caso específico, não era terminologia utilizada para separar e/ou diferenciar 

por faixas etárias, mas por uma diferenciação que levava em consideração a condição de 

pobreza. E isto não era um fato isolado, pois:  

 
Em nosso país, desde o início do Século XX, diferentes dispositivos sociais vêm 
produzindo subjetividades onde o “emprego fixo” e uma “família organizada” tornam-
se padrões de reconhecimento, aceitação, legitimação social e direito a vida. Para a 
pobreza parece haver um caminho já delineado; não é por acaso que se verifica o alto 
índice de jovens pobres exterminados. (COIMBRA, 2003, p. 25). 

 
O higienismo, influenciado por essas idéias vindas da Europa, penetra no Brasil do final 

do século XIX e início do século XX. Este movimento extrapola o campo da medicina e se 

dissemina em toda a sociedade brasileira, aliando-se a especialistas como pedagogos, 

arquitetos/urbanistas e juristas, dentre outros (COIMBRA,1998). Podemos dizer que, em 

território brasileiro, o movimento higienista alcançou seu apogeu na década de 1920, quando 

ocorreu a criação, por Gustavo Riedel, da “Liga Brasileira de Higiene Mental”. Fundamentados 

nas teorias racistas, no darwinismo social e na eugenia, eles pregavam o aperfeiçoamento da 

raça e colocavam-se publicamente contra os negros, mulatos e mestiços. Ou seja, contra a 

maior parte da população pobre brasileira. 

Havia um consenso entre os higienistas da época de que eles tinham uma “missão 

patriótica” na construção de uma ”nação sadia e limpa”. Acreditavam no conceito de 

“degradação das sociedades modernas” e buscavam estratégias para executar um 

“saneamento moral” da sociedade brasileira. Associavam a “degradação moral” à pobreza, pois 

esta, com seus vícios, não condizia com o ideário de Nação que, à época, tentavam produzir. 

Essa “degradação moral” era vista como uma epidemia. A inevitabilidade do contágio deixava 

os higienistas de “cabelos em pé”. Uma vez que a “doença” estava presente nas famílias pobres, 

essa endemia, por conseguinte, colocava toda a sociedade em risco. É, portanto, um 

pensamento que produz um círculo vicioso que, se levado a suas últimas conseqüências, produz 

a conclusão de que uma sociedade “boa” se produz pela eliminação dos pobres. E isto, não por 

fim da pobreza e da construção de uma sociedade democrática, mas pela eliminação daqueles.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4143 

Os espaços públicos são considerados pelos higienistas como “a grande escola do mal”. 

Estes espaços seriam ocupados pelos “menores”, a infância perigosa (compreendendo os 

“menores” infratores, diga-se que também os jovens) e a infância em perigo. Estes últimos 

seriam os pobres e os desassistidos que ficariam expostos aos outros “elementos”, ou seja, aos 

criminosos, degenerados e irrecuperáveis que ocupavam aqueles espaços urbanos. 

Desse modo, esses espaços assumiam o aspecto de um corpo, de um organismo e se 

fazia necessário, então, tratar e cuidar daquele corpo, buscando curá-lo da “doença” que se 

abatera sobre ele. Para reforçar a gravidade de tais propostas de “reforma social”, vejamos o 

que nos diz Coimbra: 

 
Partindo, portanto, da idéia de um corpo saudável, limpo, asséptico e disciplinado, o 
desenho urbano deveria prever cidades que funcionassem da mesma forma. Palavras 
como ‘artérias’ e veias’ entraram para o vocabulário urbano no século XVIII, aplicadas 
por projetistas (...) que passam a pensar o funcionamento das cidades a partir dos 
ensinamentos médicos da época. Desde aquele século domina o pensamento 
científico a chamada ‘teoria dos fluidos’, onde o ar e a água são considerados os 
portadores de emanações fétidas e pútridas, conhecidas como ‘miasmas’ e 
transmissores de doenças como a peste, o escorbuto e a gangrena. (COIMBRA, 1998, 
p. 80). 

 
Nesse sentido vem a Primeira República, que traz consigo, o conceito de menoridade, 

não mais vinculado a correlações etárias, mas associado ao conceito de marginalidade em 

situações de abandono ou de delito. O abandono é visto como o prenúncio do risco do delito, 

de forma que esta condição é tratada como caso de polícia. Caso esse a ser vigiado e punido 

para a manutenção da então ordem vigente. 

Para Coimbra, a utilização do termo “menor”, era aplicado não para designar menores 

de quaisquer classes sociais, mas apenas para diferenciar um determinado segmento: o pobre. 

Essa marca, presente no imaginário social ganha força, impõe-se até hoje, mesmo quando, em 

1990, o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) retira o conceito de “menor” de seu texto 

legal. Infância e juventude, criança e adolescentes são as designações utilizadas em substituição 

à categoria “menor”.  

Depois dessa primeira etapa de reconhecimento e de constituição de uma imagem de 

crianças e jovens abandonados e sem família, como perigosos, o Código de Menores de 1979, 

dando continuidade à associação abandono-pobreza-marginalidade, introduz uma prática que 

não se limita apenas à idéia de correção, mas, respondendo a uma política de segurança, 
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implanta uma prática institucional de reintegração coadunada com a proposta da Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBM). 

Segundo Edson Passetti, a criação da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, 

fundamentada no pensamento da Escola Superior de Guerra, (ESG), mostrou-se como uma 

“eficaz” possibilidade de equacionar um problema social, por um lado demonstrando a seleção 

estratégica operada pelo Estado para o problema social em si e, por outro, apontando como 

esta escolha vinha se ajustar aos mecanismos de controle acionados pelo próprio Estado, 

correspondendo a um determinado perfil de organização política. 

Esta forma de gestão intervencionista revela a afirmação burocrático-estatal em uma 

linha de continuidade, que sustenta e é sustentada pela correlação abandono-pobreza-

delinqüência e que teve como efeito, desde a era Vargas, ao acirramento de implantação de 

políticas sociais, como políticas de bem-estar no sentido amplo. 

Coimbra (2002) para contextualizar essa situação vivida no Brasil e constituídas a beiras 

das teorias vivenciadas na Europa desde o século passado que, a análise do período que vai de 

1973 a 1983, mostrou que o assistente social não só atendendo como o modelo higienista, que 

combinava a caridade, a filantropia e o cientificismo, mas também sobre políticas que outras 

“fisionomias” se faziam presentes. O modelo que propugnava a salvação do país pela salvação 

da criança, já anteriormente utilizado pelo comissário de vigilância, assumia outro “rosto” 60 e 

70, com a vigência da Doutrina de Segurança Nacional e com o fortalecimento do tecnicismo. 

Insere-se aí, perfeitamente, o surgimento do Serviço Social no Brasil, na década de 1940, 

marcado pelo assistencionalismo católico, pelo cientificismo, mas também pela missão de erigir 

uma nação moderna. Esse modelo de salvação da criança é, também, completamente 

incorporado pela ditadura militar que se instaura no Brasil nos anos de 1960 e 1970. 

  Desse ranço cultural em que se figura a ligação perversa da juventude pobre à 

criminalidade e que, tal como desenvolveu Foucault (1987), existe uma lógica da punição que 

ainda está em voga e com muita força nos tempos atuais, permeando as subjetividades de 

quem julga, com uma falsa idéia de que o ato de proteger passa pela idéia de encarcerar, vigiar 

e punir. Tal visão tem um impacto na constituição das subjetividades juvenis, em suas 

identidades.  
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Um dos problemas surgidos desse processo de esquadrinhamento é que os jovens de 

um certo ângulo assumem esse papel a eles atribuídos pelo estado, ora como estratégias de 

sobrevivência e ação para com os outros, ora para sobreviver dentro de universos outros. 

 

2 O MUNDO CAPITALISTA E A PRODUÇÃO DE JUVENTUDES POBRES 

 

Cecília Coimbra (2003) nos traz as noções de como os indivíduos são construídos nesse 

processo de embates com o mundo exterior. 

 
O cotidiano é esvaziado politicamente; as relações de opressão, as explorações, as 
diversas formas de dominação são invisibilizadas e atribuídas ao território do 
psicológico, fazendo parte do psiquismo e da vida interior do sujeito. Com forte apoio 
de argumentos moralistas – tão ao gosto do higienismo do início do século XX – 
transformam-se em conflitos, sonhos, ilusões, fantasias e, mesmo, patologias. Estas, 
não somente são atribuídas ao indivíduo, mas estendidas especialmente a 
determinados segmentos sociais, como a pobreza e a todos aqueles que destoam das 
normas e modelos instituídos(p. 7). 

 

Dentro desse processo de subjetivação proposto pela doutrina de segurança nacional, 

tudo o que fugisse do padrão instituído, era considerado perigoso e subversivo. Nesse 

momento vão se delineando duas categorias de juventudes, aos olhos do poder que as cria, a 

que subverte e a danosa. Ambas eram consideradas como perigosas pois entravam em rota de 

colisão com as noções consideradas como as corretas, ou seja, a de um modelo de família 

correto e estruturada. 

O mundo capitalista contém uma tensão imanente. Impõe sua univocidade essencial, 

seu discurso universal, como uma Verdade. A “concorrência” é a tônica. Ao mesmo tempo, 

como um contrafactum, promete que aquele que passar pelo “buraco da agulha”, alcançará a 

plenitude, que ganha o nome de “sucesso”, na linguagem que coloca a econômica como centro 

do dialogo com o mundo, e o consumo como canal de intercomunicação, esse dialogo é 

possibilitado pelo universo das relações trabalhistas, difunde-se assim de forma cada vez mais 

intensa, a subjetividade do trabalho formal como a verdadeira natureza do homem, e também 

como a única possível de se deixar existir. 

Nesse sentido, contextualizando como esse ideário tem sido alimentado na 

contemporaneidade, Loïc Wacquant (2005, p.5), nos diz que : 
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Por um lado existe a des-socialização do trabalho, por outro a transformação do 
Estado, e ambas empurram as pessoas a terem uma vida insegura. Então esta dupla 
insegurança objetiva, do lado do trabalho e do lado do Estado, que já não protege as 
pessoas da insegurança trabalhista, cria duas formas de insegurança. Uma é a 
insegurança social objetiva, causada pelo trabalho assalariado des-socializado, mas há 
também uma insegurança mental: quando o trabalho é inseguro, os indivíduos não 
podem mais projetar-se no futuro por não saberem se terão emprego no próximo mês, 
isso desestabiliza o mundo mental e cria um grande sentimento de ansiedade na 
sociedade. A insegurança social não afeta apenas a classe operária objetivamente, por 
terem suas condições objetivamente inseguras, mas tem afetado, de forma crescente, 
também as pessoas de classe média, que se sentem inseguras. Elas não estão 
realmente inseguras, mas se sentem inseguras, especificamente em sua capacidade 
de projetar-se em seus futuros e de projetar seu status para seus filhos. Há 20 anos 
atrás, a classe média podia mandar seus filhos para a universidade, eles receberiam 
um diploma, encontrariam um trabalho, receberiam renda suficiente para viver bem, 
então se sabia que seguiriam sendo classe média. Entretanto, atualmente, se você é 
de classe média, há muita competitividade na escola, a competitividade é universal 
nas escolas agora, entrar na universidade é muito difícil, e mesmo tendo um diploma 
universitário não há garantia de encontrar um emprego, mesmo tendo um emprego 
não há garantia de ter um bom salário, e mesmo que se consiga um bom emprego e 
um bom salário, não há garantias de que o emprego seguirá por muito tempo. Isto cria 
uma grande corrente de insegurança dentro da sociedade, relacionada à insegurança 
do trabalho e relacionada à não vontade do Estado de proteger dessa insegurança, o 
que gera uma demanda na população por estabilidade de vida.[grifo nosso] O Estado 
responde a esta demanda de estabilização fornecendo polícia e políticas penais. O 
Estado diz "nós não vamos mais dar um trabalho garantido, ou uma renda garantida, 
ou uma assistência social garantida, porque não é isso que o Estado faz agora, mas 
daremos um fim à população de rua e aos criminosos dos seus bairros, etc. 
Responderemos sua demanda por segurança social fornecendo segurança criminal." 

 
No caso especifico perceber como essa insegurança chega a juventude pobre, e 

perceber como uma mediação fundamental as relações familiares, sejam elas presentes ou 

ausentes (nas situações de abandono) e as relações com os diferentes grupos e instituições que 

os acolhem. No momento em que a vida está a exigir-lhes definições existenciais (identidade 

sexual, formas de sobrevivência e de sustento, isto é, "profissionalização", inserção em grupos 

sociais etc.), Não têm nenhuma segurança do futuro, enredados que estão ao imediatismo e à 

luta pela sobrevivência. Esses aspectos, conferem contornos específicos à sua identidade e à 

forma como vivem seus conflitos subjetivos e sociais. Dificultam o delineamento de um projeto 

de vida que geraria sentido às suas existências. Em busca a esse locus da inserção via trabalho, 

o tráfico aparece para muitos desses jovens como um dos lugares onde buscam ancorar suas 

expectativas de futuro e suas constituições de segurança frente a esse ambiente de 

insegurança. 

Dentro das dinâmicas de insegurança vividas nos tempos atuais, termos como 

“violência”, “terror” e “medo” são muito utilizados na retórica jornalística sensacionalista 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4147 

brasileira. É em relação à “violência” destes que a sociedade encontra-se “refém da violência”, 

“aterrorizada”, “afrontada”. Uma situação emblemática que justifica o uso de expressões dessa 

natureza é o fato dos pequenos comércios das periferias de Teresina, agora gradeados 

(fechados), e quando se tem o discurso de prisão dos moradores e comerciantes por essa 

situação de medo difundido. Quando se fala no “homem de bem” a referência é ao pólo da 

virtude, da inclusão na harmonia,do trabalho e da família normatizada, mas na evidencias dos 

fatos, vários criminosos, exatamente por terem ‘sucesso’(financeiro), são tidos como homens 

‘de bem’. Essa forma societária é, para a imprensa e os planejadores da segurança pública, “a” 

sociedade, a “boa” sociedade. Aquela que estão construindo com empenho. Esse é o modelo 

que uma determinada visão de mundo busca implantar e sustentar como a forma possível de 

relacionamento entre agentes sociais. A má sociedade é a dos “bandidos”, dos “traficantes”, ou 

de todos aqueles que ofendem a “harmonia” desse padrão de relacionamento social, por terem 

um outro modelo social como proposta ou resultante da efetividade de suas praticas pela 

ausência ou negação de outras práticas. A boa sociedade é a dos burgueses e a má é a de todos 

os outros. Aquela “é”, a outra “não é”. No entanto, não podemos esquecer que nada é o que 

parece neste mundo virtual. Nessas duas construções de sociedade, aparece haver um 

mimetismos, da criadora e da criatura, sendo o a sociedade da ‘maldade’ sendo criada e 

alimentada pela sociedade da bondade com seus instrumentos midiáticos e simbólicos, para 

sustentá-la e lhe servir de argumento para suas ações muitas delas de viés autoritária e violenta 

para com os grupos ‘inimigos’, e muitos desses grupos formados por jovens pobres das 

periferias de Teresina. 

A juventude, e nesse sentido a juventude pobre de Teresina, é constantemente colocada 

como protagonista dessas ações que se materializam em violências , seja eles de forma 

individual ou em suas ‘gangues’ aterrorizando os bairros e causando medo a seus moradores. 

Entre os pobres essa lógica da punição também vem crescendo e como nos diz Loic 

Wacquant (2005,p.6) 

 
Também a desregulamentação da economia e a reconstrução do Estado de bem-estar 
social na forma de Estado de trabalho forçado [Workfare State] criaram um déficit de 
legitimidade para as campanhas políticas, porque para que os políticos tenham seus 
votos, eles têm de oferecer serviços, então que serviços podem oferecer? Já não 
podem garantir empregos nem assistência social, então o que garantem? Bem, para 
compensar a falta de legitimidade do Estado, os políticos têm oferecido mais polícia, 
justiça criminal e prisões. Assim, o Estado se faz presente, reafirmando sua autoridade 
no campo penal para compensar a crescente impotência e ausência de poder do 
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Estado em um campo social e econômico. Paradoxalmente, este é um dilema 
particularmente forte para os governos de esquerda, porque estes são eleitos pela 
promessa de reduzir a desigualdade e fornecer segurança na vida, no trabalho, 
cuidados de saúde, educação. 

 

Além disso, há uma característica básica dos tempos modernos, a banalização da 

situação de miséria, que transforma os marginalizados em fenômeno natural, sendo explorados 

sob a marca do espetaculo pela mídia mundial. O Brasil torna-se notícia quando chacina seus 

meninos de rua, quando incendeia pessoas dormindo nos bancos das praças, quando jovens 

matam jovens pela briga em morros brasileiros. As favelas do Rio de Janeiro são passeio 

turístico obrigatório, fazem parte de clips de Michael Jackson, porém, na opurtunidade, 

mostram uma idéia de cenário e não de realidade crua, experienciada por cada um de seus 

moradores, muitos deles jovens. 

Ainda sobre essa cenarização da realidade, Telles (1999, p.11) afirma que transformada 

em paisagem, a pobreza é trivializada e banalizada, dado com o qual se convive – com um certo 

desconforto, é verdade – mas que não interpela responsabilidades individuais e coletivas. 

Essa cenarização quando passa para as ações estatais e de suas agências de controle 

social, as transformações sociais e culturais e a história de organização econômica brasileira 

constituem pano de fundo na construção de cenários de realidades e de formas de existência 

bastante precários para determinados grupos, fazendo da criminalidade um elemento chave 

nos processos de sobrevivência física e, mais do que isto, de subjetivação e identificação. 

Esta é a matriz da chamada incivilidade, posto que, ante este cenário, a pobreza acaba 

sendo um símbolo desta “inferioridade”. Aqueles pertencentes a estes núcleos ficam muito 

aquém das regras de igualdade que a formalidade da Lei supõe que o exercício do direito 

deveria concretizar. Podemos observar esta constatação, ao analisarmos a violência policial, na 

qual declara publicamente que nem todos são iguais e sendo que os mais elementares direitos 

civis são diuturnamente violentados. 

Discutindo a temática da incivilidade, Santos (2006, p.334)) afirma que: 

 

Trata-se da segregação social, através de uma cartografia urbana dividida em zonas 
selvagens e zonas civilizadas. (...) Nas zonas civilizadas, o Estado age 
democraticamente, como Estado protetor, ainda que muitas vezes ineficaz ou não 
confiável. Nas zonas selvagens, o Estado age fascisticamente, como Estado predador, 
sem qualquer veleidade de observância, mesmo aparente do direito. O policial que 
ajuda o menino das zonas civilizadas a atravessar a rua, é o mesmo que persegue e 
eventualmente mata o menino nas zonas selvagens 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4149 

 
Avalio que no estado do Piauí e na cidade de Teresina, especificamente, não há políticas 

públicas de atendimento a esses jovens empobrecidos, principalmente os que estão vivenciado 

alguma situação de crime ou de ilegalidade, que leve em consideração o seu entendimento de 

mundo e de vida. Resta-lhes as políticas de segurança pública que se orientam pela lógica da 

panoptia, do triângulo asséptico que liga pobreza à violência e à criminalidade, levando os 

jovens a um ciclo vicioso de cadeias, penas e violência policial cotidiana, entendendo assim que 

não resolvem o problema da segurança pública e nem os problemas sociais que vitimam os 

jovens. Entendemos aqui políticas públicas como referentes à alocação de valores pelo Estado 

para a sociedade, ou seja, expressam a capacidade do governo em realizar as ‘preferências’ dos 

cidadãos. Nesse sentido, os governos devem ser agentes do público, a ação do Estado torna-se 

condição necessária, como suporte institucional, para a busca da justiça social. Esse 

entendimento vai encontrar respaldo teórico nas análises que salientam as limitações do 

mercado, tanto no que se refere ao crescimento econômico, como no âmbito dos aspectos 

relacionados às desigualdades sociais. O Estado passa a ser visto como uma instância 

institucional competente de coordenação de interesses, corrigindo ou eliminando as 

imperfeições e falhas que operam no mercado. Dentre suas tarefas essenciais destaca-se a 

promoção da justiça social, traduzida em termos de um compromisso com os direitos sociais 

dos indivíduos concebidos como cidadãos. Como os colocados pela constituição de 1988 e seus 

novos rearranjos institucionais. 

Levando-se em consideração esses pressupostos e o macrocontexto nacional, como 

pensar a participação em processos de tomada de decisão para a formulação de políticas 

públicas locais e setoriais? O mundo das instituições políticas se abre efetivamente aos atores 

da sociedade civil com o objetivo de compartilhar a responsabilidade da decisão política e de 

construir consensos mínimos em torno dos conteúdos da política pública local? E como pensar 

políticas públicos para grupos que nem sequer são considerados como sujeitos de direitos? 

Permanece, assim a dúvida sobre as condições efetivas que têm as instâncias locais no Piauí a 

fim de processarem conflitos gerados pelo sistema político nacional, por uma cultura política 

regional bastante conservadora e excludente para com o segmento juvenil, por que não falar 

então na juventude pobre e em situação de tráfico, que se encontra ainda mais longe desse 

espaço democrático de ter sua voz ouvida, e tal voz ecoar enquanto instância deliberativa na 
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formulação de suas políticas públicas mais setoriais. Resta a essa juventude pelo que se desenha 

para a realidade nossa de cada dia, estimulada por esse recorte, processos de violações vindos 

de varias dimensões porém, gostaria de elencar duas que penso serem fundamentais para 

compreender a violência nossa de cada dia. Qual seja a primeira a violência simbólica estatal 

que por não conseguir compreender e nem atender as demandas mínimas advindas por esses 

jovens pobres lhe aplica a segunda forma de violência que é a culpa pela situação de 

insegurança em que vivemos colocando-os na linha de tiro de suas ações autoritárias e 

policialescas. 

Esses jovens são portanto os jovens matáveis, aqueles sobre quem se cria um discurso 

que não apenas justifica suas mortes, mas também as requer e pelas quais se roga 

cotidianamente, e quando isso acontece, não traz nenhuma culpa, pena ou remorso, apenas 

noção de que agora sem esses sujeitos o mundo pode se melhor 
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MESA TEMÁTICA COORDENADA 7 
VIOLÊNCIAS, (IN)SEGURANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS: limites e possibilidades!!!

 

FEMINICÍDIOS: VIOLÊNCIAS, AMEAÇAS E MORTES DE MULHERES NO 
ESTADO DO PIAUI 
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RESUMO  
Esse texto tem a pretensão de discutir a situação da escalada da 
violência contra a mulher no estado do Piauí, as causas desse aumento, 
principalmente nesse período pandêmico, como o machismo estrutural, 
a ausência de uma rede pública eficaz, capaz de dar vazão as denúncias 
e as medidas protetivas e, a própria morosidade do judiciário em dar 
conta de transformar as denúncias em inquéritos e/em medidas 
protetivas. 

 
Palavras-chave: Feminicídio. Violência contra mulheres. Piauí. 

Machismo. 
 

ABSTRACT 
This text intends to discuss the situation of the escalation of violence 
against women in the state of Piaui, the causes of this increase, 
especially in this pandemic period, such as structural machismo, the 
absence of an effective public network, capable of giving vent to 
complaints and protective measures, and the very slowness of the 
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judiciary in dealing with transforming complaints into inquiries and/into 
protective measure 

 
Keywords: Femicide. Violence against women. Piauí. Chauvinism. 

 

1 INTRODUZINDO O DEBATE OU APENAS ALGUMAS APORIAS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES 

 

“Não nasce mulher, morre-se ...”  

 

O fenômeno da violência contra mulher continua crescente na sociedade brasileira e, 

em geral, resultam em crimes de feminicídio. A pesquisa Percepções da população brasileira 

sobre feminicídio[1], realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva (2021), destaca que 

9 em cada 10 mulheres estão em risco de assassinato, o principal local ponde essa violência 

pode ocorrer é dentro de casa, por um parceiro ou ex- parceiro e, 1 em cada 6 brasileiras já foi 

vítima de tentativa de feminicídio íntimo; (16%) das mulheres declaram já terem sofrido 

tentativa de assassinato, por pelo menos um parceiro; o percentual entre as mulheres negras 

corresponde a (18%). Além disso, afirma que as mulheres que já sofreram ameaça de morte 

pelo atual ou ex-parceiro, mais da metade (53%) afirma também ter sido vítima de tentativa de 

feminicídio. 

No Estado do Piauí essa realidade é muito parecida, assustadora e desafiadora. Segundo 

Dados Estatísticos Criminais/Feminicídios no Estado, publicado pela Secretaria de Segurança 

Pública – SSP/PI [2], somente no ano de 2021 foram registrados 36 casos de feminicídios, sendo 

11 casos apenas na capital, Teresina-PI. Comparando os casos registrados de 2015 a 2021 ficou 

evidenciado, que o ano de 2021 foi o ano com maior assassinado de mulheres em decorrência 

dos crimes de feminicídios, enquanto o ano de 2020 ficou em segundo lugar com 31 casos.  

Os anos pandêmicos deixam evidente que as mulheres estiveram em maior situação de 

violência. Muitas tiveram que conviver diariamente com seus agressores e encontraram maior 

dificuldade de acessar serviços da rede de atendimento, enquanto outras mulheres 

conseguiram buscar ajuda e denunciaram seus agressores. É bom sempre lembrar que no 

estado do Piaui, a rede se estrutura de uma forma que não permite que ajam delegacias 

especialistas por todo o estado, isso diz muito sobre esse quadro de violência crescente. 

Segundo o relatório – Retratos da violência: novos dados do Maranhão e Piauí ( março, 2022) 

https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2021/11/InstitutoPatriciaGalvaoLocomotiva_PercepcoessobreFeminicidioVersaoFinal.pdf
https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2021/11/InstitutoPatriciaGalvaoLocomotiva_PercepcoessobreFeminicidioVersaoFinal.pdf
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lançado pela Rede de Observatórios da Segurança destaca que os casos de feminicídios e a 

violência contra mulher é o terceiro indicado mais monitorado pela rede no estado do 

Maranhão e do Piauí, assim com outros estados que também são monitorados pela rede. O 

dados apontaram, que tanto o estado do Maranhão, quanto o Piauí, uma mulher foi vítima de 

violência a cada 72h, e a tendência pelo subnotificação, é que esse numero seja bem maior5. 

Além disso, as tentativas de feminicídios correspondem a 69% das violências cometidas 

contra as mulheres e a maior parte dos crimes foram cometidos por companheiros e/ou ex-

companheiros. As brigas e os términos de relações conjugais foram identificados com as duas 

principais motivações.  

Os dados mostram uma realidade desafiadora para segurança das mulheres no estado 

do Piauí. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí- TJ-PI, acessados por meio 

do Painel até dezembro de 2021 foram registradas 11.342 medidas protetivas, sendo 

protocoladas 5.158, número maior que aquele emitido no ano de 2020 que foram de 4.242 

solicitações de medidas protetivas. Isso demostra que muitas mulheres tem procurado a justiça 

para os atos de violência doméstica e familiar, bem com as possíveis tentativas de feminicídios, 

sem contar as subnotificações que não temos como mensurar.  

Essa realidade leva a refletimos sobre a notícia divulgada pela Associação dos 

Magistrados[4] do Piauí em 2021, em que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar/5ª Vara 

Criminal apresenta dificuldades estruturais, equipe reduzida e muitas demandas cautelares, 

como: medidas protetivas, análise de pedidos de prisão preventiva e número elevado de 

processos presente na unidade, perfazendo aproximadamente 12 mil processos a serem 

julgados. Por mais que tenham ocorrido “mutirões”, dentre outras ações, ainda não foi possível 

proporcionar celeridade para oferecer encaminhamentos aos processos.  

Nossa hipótese é de que situações como essas alimentam o sentimento de impunidade 

sobre resultados da justiça, levando a que muitas mulheres fiquem sem respostas do poder 

público sobre a violência, favorecendo o descrédito nas leis e a possibilidade do aumento de 

crimes de feminicídios no estado. 

 
5 O muitas das denúncias nem se transformam em inquérito por uma serie enorme de questões, que vão desde a 
quantidade ainda muito pouca de delegacias especializadas, até a morosidade da quinta vara, a vara que cuida 
desses casos de violência contra a mulher e casos de família no Piaui.  
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Diante desse cenário é necessário destacamos que o fenômeno do assassinato de 

mulheres não é algo recente. A temática ganhou maior repercussão na América Latina, em 

especial em Ciudad Juarez, no México, e a partir desse contexto ganhou dimensão em várias 

partes do mundo, devido ao elevado índice de assassinato e desaparecimento de mulheres e 

meninas no país. Ainda, segundo Passinato (2011), desde o início dos anos 1990, práticas de 

violência sexual, tortura, desaparecimentos e assassinatos de mulheres têm se repetido em um 

contexto de omissão do Estado e consequente impunidade para os criminosos.  

Em virtude desse fenômeno surgiu uma nova corrente teórica no México, liderada pela 

antropóloga Marcela Lagarde, que continuou na linha de Russel, mas, ao traduzir para o 

castelhano o termo femicide, traduziu-o como feminicídio (MELLO, 2017). Assim, os casos de 

assassinatos de mulheres passaram a ser denunciados como feminicídio em diferentes países 

da América Latina. 

No Brasil, também não foi diferente: os assassinatos de mulheres também eram 

evidentes, mas não tínhamos lei e pouco atenção aos casos. Conforme, Passinato (2011), a 

categoria analítica “feminicídio” foi empregada pela primeira vez no Brasil por Saffioti e Almeida 

(1995), numa análise sobre homicídios de mulheres nas relações conjugais. Os estudos sobre a 

violência contra as mulheres continuaram sendo uma pauta encabeçada pelo o movimento 

feminista, que passou a denunciar e reivindicar ações das instituições públicas e da sociedade 

civil leis em defesas e proteção as mulheres.  

Somente no ano de 2015 houve a aprovação da Lei Nº 13.104/20153·, Lei do Feminicídio 

ou Lei de Tipificação do Feminicídio, altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol 

dos crimes hediondos, que classifica a morte de uma mulher decorrente da violência doméstica 

e familiar pela razão do gênero ou pela discriminação e/ou menosprezo.  

Conforme o art. 121, § 2 da lei supracitada, são consideradas razões de condição do sexo 

feminino o crime que envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher. A pena é de 12 a 30 anos de reclusão e tende a aumentar caso o crime seja 

praticado, conforme o § 7:  

I–Durante a gestação ou nos 3(três) meses posteriores ao parto;  
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II– Contra a pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessennta) anos ou com 

deficiência;  

III– na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

Considerando essa nova realidade em termos de legislação, que possibilitou um novo 

olhar, sobre os casos de feminicídios no país e no ano de 2016 foi produzido um documento 

intitulado Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero 

as mortes violentas de mulheres. Esse material é decorrente do processo de ajustes do Modelo 

de Protocolo latino-americano para investigar o assassinato de mulheres por razões de gênero 

no país, sendo uma ação da ONU Mulheres no Brasil ,em parceria com a Secretaria de Políticas 

para Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e apoio do governo da Áustria. 

Assim, o Brasil passou assumir essa missão, apresentando-se como projeto-piloto, para 

implementação deste instrumento na América Latina e Caribe. Portanto foi um mecanismo 

indispensável, para o processo de orientação e investigação dos crimes de feminicídios no país. 

 

2 CONSTRUINDO UMA PERCEPÇÃO DO FEMINICÍDIO OU ALGUNS PONTOS A SEREM 
COSTURADOS 

 

A compreensão sobre o feminicídio é bem complexo, também nos remete à associação 

de conceitos e categorias, dentre eles: o gênero, a violência contra mulher, às relações de poder 

e as consequências do feminicídio para o contexto social. Scott (1979), define o gênero como 

elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e 

o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. 

Diante dessa perspectiva, podemos relacionar o gênero como um processo de 

construção social. Assim, as relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, no que 

tange as suas particularidades podem ser compreendidas de forma relacionar, percebendo as 

relações de poder entre os sujeitos sociais. Portanto podemos associar as relações de poder aos 

casos de feminicídios produzidos dentro do contexto familiar.  

Nessa perspectiva, comungamos a perspectiva teórica de Scott, que está associada a 

perspectiva de Foucault para relacionar as relações de poder aos estudos de gênero. Foucault 

(1979) esclarece que não existe uma teoria geral do poder. Isso significativa dizer, que o poder 

não possui uma análise única, natural e global. Não há uma análise geral sobre o poder. Ele é 

analisado de forma díspar, heterogênea, em forma de feixe. Assim, o poder perpassa vários 
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segmentos, encontra - se em constante transformação. Essas características nos permitem 

afirmar que o poder é construído historicamente, não é estruturado com uma coisa, mas sim 

uma prática social.  

A pluralidade das relações de poder, nos permitir compreender as microrelações de 

poder e sua relação com os sujeitos sociais, em suas diferentes realidades. Foucault (1979) 

afirma que a microfísica do poder pode significar tanto um deslocamento do espaço da análise, 

quanto do nível em que está se efetua, podendo ser analisando do centro para periferia e/ou 

da periferia para o centro, um nível macro e micro. O certo é que o poder manifesta-se em 

diferentes situações, no corpo, nos gestos, nos discursos, nos hábitos e outras dimensões. Por 

isso, o poder é circular, agir em diferentes esferas na sociedade. 

 

3 COSTURANDO ALGUNS PONTOS CONCLUSIVOS 

 

Diante dos aspectos propostos por Foucault podemos compreender a relação da 

violência de gênero, em sua modalidade mais severa, o feminicídio presente no contexto 

familiar, onde as mulheres perdem suas vidas. É importante destacarmos que a violência pode 

se manifestada nos discursos e nas ações cotidianas e em mortes de mulheres no espaço 

doméstico. 

Além da categoria gênero está associado às relações de poder proposta por Scott (1989) 

e Foucault (1979), Saffioti (2004) considerou o gênero numa perspectiva cultural, ao afirmar 

que a questão do gênero está estruturada em torno do Patriarcado. Por esta razão, Saffioti 

(2004, p. 136) enfatiza a relação entre gênero e patriarcado. 

 
Trata esta realidade em termos exclusivamente do conceito de gênero distrai a 
atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, “neutralizando” a 
exploração- dominação. Neste sentido, e contrariamente ao que afirma a maioria da 
(os) teóricas (os), o conceito de gênero carrega uma dose apreciável de ideologia. E 
qual ideologia? Exatamente a patriarcal, forjada especialmente para dá cobertura a 
uma estrutura de poder que situa as mulheres muito abaixo dos homens em todas as 
áreas da convivência humana. É a esta estrutura de poder, e não apenas à ideologia 
que a acoberta que o conceito de patriarcado diz.  

 

Na perspectiva argumentada por Saffioti (2004) podemos relacionar a influência do 

patriarcado nas relações de gênero, dentre elas, a violência de gênero no contexto familiar, pois 

ainda é visível praticas masculinas sobre as mulheres/mãe e seus filhos. Neste caso, a influência 
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do patriarcado se efetiva nos casos de feminicídio acometendo as mulheres, principalmente no 

Brasil e No Estado do Piaui. 

Por esta razão, as práticas do patriarcado estabelecem uma relação de dominação-

exploração nas relações sociais estabelecidas pelos sujeitos sociais, em especial as mulheres. 

Para Saffioti (2005, p. 65).  

 
Não existe um processo de dominação separado de outro de exploração. Por esta 
razão, usa-se, aqui e em outros textos, a expressão dominação-exploração ou 
exploração-dominação. Alternam-se as formas, para evitar a má interpretação da 
precedência de um processo. De rigor, não há dois processos, mas duas faces de um 
mesmo processo.   

 

Por meio dessa relação, podemos associar a prática do patriarcado à violência de 

gênero. Neste sentido, a pratica do feminicídio favorece a violência não apenas contra as 

mulheres/mães, mas a todo o contexto familiar ocasionar diferentes marcas em suas vidas e no 

tecido social.  
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MESA TEMÁTICA COORDENADA 7 
VIOLÊNCIAS, (IN)SEGURANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS: limites e possibilidades!!!

 

JUVENTUDES EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, IMAGENS DO 
MEDO: CIDADANIA ÀS AVESSAS 

 
YOUTHS IN A DRUG TRAFFICKING SITUATION, IMAGES OF FEAR: REVERSE CITIZENSHIP 

 
Marcondes Brito da Costa 1 

Douger Sousa Campelo2  
Marcela Castro3 

Carlito Lins de Almeida Filho4 

 

RESUMO  
Este artigo tem como proposta de reflexão a relevância que a mídia 
possui no processo de construção e massificação de imagens sobre a 
violência em Teresina, e principalmente a violência produzida pelo 
tráfico de drogas. Essas imagens em sua maioria reproduzem noções e 
discursos criminalizantes, bestializantes, que defendem e justificam por 
si só a violência contra esses jovens, criando e massificando estigmas e, 
tentando apagar as outras características que faz dos jovens humanos 
como quaisquer outros. É, na realidade, um olhar do outro sobre os 
jovens, uma identidade atribuída. Tal artigo faz parte de pesquisa de 
mestrado realizada durante os anos de 2009 a 2010, e de parte da 
pesquisa de doutorado, realizada entre 2017 a 2020, analiso os jornais 
escritos, e programas televisivos, bem como os discursos juvenis sobre 
o que é escrito e difundido sobre eles, como se vêem e se pensam. 
Entendendo a cidadania enquanto categoria que nos permite acessar 
aos direitos convém nos pensar os estigmas como uma anti-cidadania. 

 
Palavras-chave: Mídia; Violência; Juventude. 
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ABSTRACT 
This article proposes to reflect on the relevance that the media has in 
the process of construction and massification of images about violence 
in Teresina, and especially the violence produced by drug trafficking. 
These images mostly reproduce criminalizing, bestializing notions and 
discourses that defend and justify violence against these young people 
by themselves, creating and massifying stigmas and trying to erase the 
other characteristics that make young people human like any other. It 
is, in fact, a look from the other on young people, an attributed identity. 
This article is part of the master's research carried out during the years 
2009 to 2010, and part of the doctoral research, carried out between 
2017 and 2020 , I analyze written newspapers and television programs , 
as well as youth discourses about what is written and diffused about 
them, as they are seen and thought. Understanding citizenship as a 
category that allows us to access rights, it is convenient to think of 
stigmas as an anti-citizenship. 

 
Keywords: Media; Violence; Youth. 

 

1 PARA INÍCIO DE CONVERSA: TATEANDO O MUNDO OU DIALOGANDO COM AUTORES 

 

Gostaria de pontuar que nesse curto percurso que apresento, trago algumas reflexões 

construídas durante trabalho de dissertação de mestrado, parte do trabalho de doutorado com 

pesquisa de campo realizado durante os meses de maio de 2009 à janeiro de 2010, e 2016 a 

2020, no Piauí, No Ceará e no México. 

Silva (2007, p.144) nos traz um bom aporte para compreender o processo de 

construções de juventudes quando nos diz que:  

 
[...] “juventude” não está dada, mas só ganha existência concreta no estreito e 
imediato diálogo com a realidade que a cerca e segundo, que múltiplas juventudes 
povoam os cenários das sociedades contemporâneas (SILVA, 2006). Portanto a tarefa 
de compreender as juventudes impõe aos estudiosos o abandono de matrizes teóricas 
fechadas e a adoção de posturas receptivas ao diálogo com referências diversas que, 
articuladas, potencializem o propósito de entendimento substancioso das mesmas.” 
(Grifos da autora)  

 

Há também uma perspectiva elencada no imediatismo, em que o agora passa a ser a 

mola propulsora da vida e das construções, e as ações advindas desse agora, orientam as 

dinâmicas sociais, as coisas, suas subjetivações, as pessoas e as relações de reciprocidade vão 

se tornando obsoletas ao mesmo tempo em que o agora pontua as relações líquidas, fractais e 

fragmentadas. Essa realidade tem implicado que, os jovens e suas identidades, tornam-se 

intermináveis. Nesse sentido de formação agoristica, Bauman (2007) ao nos falar de como a 
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vida se processa nesse período que ora denominamos de pós-modernidade, ou modernidade 

estendida, no entendimento de Giddens (1991), afirma ter a vida se transformado em vida 

agorística, em que com a perda das tradições, os projetos de futuro se fragilizam, como também 

Silva (2006, p. 22) se posiciona ao demonstrar em sua tese de doutorado que “os postulados 

orientadores das práticas e vidas nas sociedades modernas estão em desagregação. Mostram-

se insuficientes para gerar as respostas que buscamos, a clareza de procedimentos e a 

segurança do que esperar em relação ao que se experimenta”. 

O mundo moderno não produziu uma única possibilidade de compreensão de 

identidade juvenil, mas uma diversidade de sentimentos, de posturas, de formas de ser jovem. 

O que cabe aqui interrogar é sobre o lugar das outras juventudes produzidas socialmente, isso 

implica na necessidade de refletir sobre o lugar dos jovens a quem resta sobreviver na 

diferença, ao contrário do sentido naturalizado do que seja experienciar a juventude. 

Nesse universo fragmentado e fluido, Silva (2007, p.129) nos mostra como esse processo 

de pós-modernização pulverizou a idéia temporal de experiência e descronologizou as 

temporalidades das vivências, trazendo com isso, impactos nos processos de subjetivação das 

práticas e ações de realidades e entendimentos:  

 
Para uma realidade dotada de muitas possibilidades, congruente com a noção de 
tempo imediato, não há espaço e nem papel para a experiência construída ao passar 
dos anos e no repetir do aprendizado humano. A experiência torna-se um dado 
sobressalente. O presente, o passado e o futuro perdem a força junto à constituição 
das narrativas sociais e subjetivas, visto que se assume a postura temporal única, a 
qual subverte as idéias e lógicas temporais e cronológicas anteriormente existentes, 
estabelecendo a saturação do tempo real. As subjetividades, influenciadas pelo 
mundo objetivo, operam um rompimento com os limites do tempo cronológico que 
orientavam as práticas e os eventos sociais. Lidamos, portanto, com a 
descronologização da vida, realidade que mudou, definitivamente, a idéia de fases da 
vida e a forma de vivê-las.  

 

No caso dos jovens em situação de tráfico de drogas em Teresina, que também estão 

inseridos nesse espaço onde a cidadania é mercadoria, representada por um vestir, um falar e 

um ter dinheiro para acessar aos códigos semiológicos de inserção nesse mundo. Mas também, 

o estigma a eles atribuído pelo sistema midiático escrito e televisivo, e pela polícia e muitas 

vezes o Estado, que não acredita que eles possam ter um comportamento diferente do que o 

de jovens violentos, criminosos, que devem ser contidos a todo o momento e sobre os quais 

qualquer tipo de violência, não só é consentido e defendido, mas necessário e justificável, 
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inclusive a morte e as torturas cotidianas, que ninguém sequer busca saber se ocorrem ou não, 

e em caso de ocorrerem ninguém buscar investigar e sanar, como seria de praxe numa 

democracia que prioriza a dignidade da pessoa humana. A violência cotidiana a que são 

submetidos pela polícia e por outros grupos em disputa pelos pontos de venda de tráfico, e 

também a violência a que submetem suas comunidades em muitos momentos e seus rivais 

quando lhes convém.  

 

2 TRÁFICO DE DROGAS  

 

Demarquei aqui ao trabalhar com a categoria “tráfico de drogas”, que estou me 

referindo às relações que envolvem a disponibilização mercantil e ilícita de crack e maconha, e 

em menor percentual, de cocaína que tem cedido cada vez mais espaço ao crack que tem 

crescido ultimamente de forma colossal em Teresina, no Ceará e no México. Por mais óbvia que 

possa parecer, tal construção faz-se absolutamente necessária para deixar claro que não se 

pretende transitar pelas relações que envolvem drogas como tabaco e álcool, que apesar de 

também serem bastante consumidas, engendram, devido a sua licitude, relações específicas 

que exigem investigações próprias e não podem e nem devem ensejar abordagem e nem 

políticas de intervenção da mesma natureza. 

Em se tratando dos espaços onde esse comércio acontece, são ambientes onde a vida é 

tão volátil como a fumaça de um cigarro de maconha misturada com merla, (subproduto da 

cocaína, pasta comumente misturada à maconha, feita em cigarro e fumada), consumida por 

vários teresinenses diariamente. Um lugar onde existe o apadrinhamento de muitos por parte 

do boqueiro5 e do traficante e uma coação e perseguição àqueles não simpáticos ao traficante 

e à sua política dentro da favela. Um mundo onde o perigo é constante e qualquer vacilo (erro) 

pode significar a morte. Onde a lei do “não vi”, “não sei” e “não escuto”, ainda vigora com uma 

força e intensidade imensuráveis. Onde o dinheiro, as microrrelações socioeconômicas e 

político-afetivas - e não apenas o medo e a coerção - garantem a manutenção do traficante e 

de seu poder. 

 
5 Personagens diferentes para o tráfico de drogas e para a construção de subjetividades. Enquanto o traficante é 
o dono da boca de fumo, o boqueiro é, depois do traficante, o mais alto funcionário. Às vezes o traficante também 
é o boqueiro, outras vezes não. 
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Entendendo o mundo do tráfico como um mundo complexo, permeado de 

microrrelações de poder voláteis e específicas, que podem durar anos ou mesmo acabar da 

noite para o dia com a tomada da boca de fumo6, por outra boca inimiga (ponto rival em geral, 

que luta pela hegemonia da venda de drogas na região). 

Um lugar onde o sistema legal oficial é muito deficiente e uma das poucas formas de 

acesso à justiça é através do direito penal, via aplicação de alguma sanção ou das expressões 

de violência policial. A pouca participação do Estado e a ausência de possibilidades de 

organização da vida estimula o surgimento de outras formas de manutenção da ordem e 

controle, além de assistencialismo dos traficantes com suas leis específicas, às quais todos estão 

submetidos, sejam os que moram lá, sejam os que lá estão ou passam por qualquer motivo. 

A fala desses jovens da pesquisa colhida nas entrevistas e em nossas observações de 

campo, infelizmente, empresta viço a essas análises, narrando, sem subterfúgios, a forma e os 

momentos em que a sociedade, seguida e continuamente, negou-lhes chances, fechou-lhes 

portas, obstou os caminhos e encurtou seus horizontes. É muito cômodo criticar seu 

envolvimento e esbravejar rígidas punições sem indagar qual, como e porque uma sociedade 

exclui, negligencia, vilipendia e acua seus integrantes de tal forma que eles passam a encarar 

uma atividade criminosa como possibilidade de melhoria de suas condições de vida. 

Contribuindo com essa discussão, Zaluar (2004) afirma que as visões conservadoras e 

unilaterais sobre o universo do tráfico, imbuídas de preconceitos e estigmas, vigoram e são 

disseminadas pela mídia cotidianamente e contrariá-la, embora pareça ser o mais 

politicamente correto, não gera votos. Um segundo problema se dá na construção e divulgação 

massiva de sentidos sobre as juventudes, e especificamente sobre as juventudes pobres, 

aquelas que estão fora dos processos de subjetivação e absorção pelo mercado de trabalho 

convencional, fortalecendo os mitos que os circundam, relativos à periculosidade, violências e 

marginalidades. 

Porém essa dinâmica possibilitada pelo tráfico traz muitas consequências para as vidas 

dos jovens, entre elas, procura manter estas pessoas sob o seu controle. As festas por ele 

patrocinadas, a distribuição de remédio, comida e até eletrodomésticos são estratégias para 

 
6 Boca de fumo, local onde a droga que vem de outros estados é estocada, dividida para a venda local ou embalada 
e distribuída para outras bocas de fumo. Local de micro relações de poder (Foucault, 1897) importante para as 
construções das identidades em questão.  
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criar uma relação que aparentemente pode ser considerada como amigável, perde seu disfarce 

quando se percebe que o vínculo prevê a obediência cega e castigo severo para aqueles que 

não o seguem.  

É refletindo sobre o contexto acima exposto, que Soares (2000) destaca as 

consequências do comércio de drogas para as comunidades pobres do Estado do Rio de Janeiro. 

A partir de dados empíricos e observação participativa, o autor afirma que:  

 

O tráfico provoca um assustador número de mortes, dos homicídios dolosos que 
ocorreram em 1992 na “cidade do Rio de Janeiro, cerca de 65 % apresentavam alguma 
vinculação, direta ou indireta, com o tráfico de drogas”, ocorre um processo de 
desorganização da vida associativa e política das comunidades, uma vez que o domínio 
criminoso na favela se manifesta no controle, direto ou indireto, sobre as organizações 
civis locais. As comunidades passam a ser subordinadas pelos criminosos que lidam 
com o comércio de drogas; a pobreza e os pobres são estigmatizadas, porque os 
bairros populares são vistos como fontes do mal pelos indivíduos que não moram 
nesses ambientes; o tráfico é fonte de outras atividades criminosas, como o tráfico de 
armas. (SOARES, 2000, p. 267- 273, grifos do autor).  

 

Um ponto merece destaque, para nossa análises em Teresina, é necessário um pouco 

de cautela epistemológica, pois a realidade analisada por Soares(2000) e Zaluar(2008) são as 

realidades do Rio de Janeiro, onde as relações do tráfico ganham tamanha dimensão, que se 

modificam e se transmutam com uma rapidez fluida e alarmante modificando rapidamente as 

relações em seu entorno, porém com uma lógica global, pelo próprio processo histórico de suas 

constituições, de seu percurso histórico e das (não)ações do Estado para modificar essa relação, 

empurrando os pobres sempre para longe de qualquer tipo de política, seja de urbanização, 

social ou de assistência . 

Aqui ainda notamos, em nossas observações de campo e com as entrevistas e vivências 

pelo menos duas constituições de tráfico, quais sejam: o tráfico endógeno, que é aquele em 

que o traficante cresce na comunidade e apesar de sua truculência e sua violência com alguns, 

estabelece uma relação de apadrinhamento com outros, tais laços sendo estabelecidos pelos 

processos de socialização da infância somados ao silêncio e a aceitação de suas ações na Vila, e 

a repulsa que essas comunidades vêm adquirindo do poder público, devido a ações constantes 

de violações de seus direitos pelo aparato policial ou da ausência de serviços básicos. 

A outra forma é a exógena, quando um traficante extermina outro, tomando sua boca e 

se mantendo nela unicamente pela truculência de suas ações e pela violência. Nesse caso não 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4165 

há aceitação nem mínima, mas mesmo assim ele se mantém, oprimindo, expulsando ou 

exterminando quem se coloca contra ele.  

 

3 PINTANDO PELA LENTE DAS MÍDIAS: UM OUTRO OLHAR? OU O MESMO OLHAR DE SEMPRE? 

 

Essa realidade é cunhada dentro de um contexto de relações sociais fragmentadas, em 

que um determinado grupo social, com poucas oportunidades institucionais de construções 

subjetivas. Nesse contexto específico, os jovens que traficam drogas têm sido vítimas de um 

discurso criminalizante oferecido pela mídia, que ora os coloca como únicos vilões de um 

processo complexo de violências, ora os envia em tempo real e ininterruptamente 

interpelações imagéticas de consumo. Estes jovens, por sua vez, ora aceitam esses rótulos, ora 

os renegam. Nesse sentido:  

 

Pela produção e circulação de signos, imagens, subjetividades, "pelo recalcamento e 
negação de certas realidades", pela sugestão e, portanto, pela criação de um real, de 
realidades - que passam a ser as que existem objetivamente - os meios de 
comunicação de massa "simula(m) padrões consensuais de conduta", produzem 
poderosas e eficientes formas de ser e de estar no mundo; forjam existências, vidas, 
bandidos, mocinhos, heróis e vilões. (COIMBRA apud Sodré, 2001, P.6) 

 

Ainda dentro dessa perspectiva dicotômica, o próprio Sodré (2003), nos diz que a mídia 

vive de um discurso que simula outras realidades, como se construísse uma visão desfocada de 

realidades, elencando para essa caricaturização os pontos que lhe interessam na imposição de 

cenários de realidade, repetindo essas imagens e discursos cotidianamente, de formas 

semelhantes ou pouco diferentes. Para o autor essas representações nem de representações 

de fatos históricos se tratam, mas de discursos que representam os próprios discursos. 

Quando ligamos essa realidade ao processo de propagação de discursos e imagens de 

violências, tendo no jovem, como principal protagonista desse processo, de fato tal ação 

contribui para aumentar ainda mais essa festa identitária que faz com que percam cada vez 

mais seus ancoramentos, pois tudo agora é fluido, a mídia passa nesse sentido, a apresentar 

apontamentos como sendo únicos ancoramentos possíveis, e massificando esses 

ancoramentos. O leitor de jornal, ou mesmo o espectador das novelas, pode vestir uma roupa 

de liberal durante o dia e envergar a farda fascista à noite, ao assistir ao jornal local e desejar a 

morte de alguém que cometeu um crime, ou mesmo concordar com a defesa da pena de morte 
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feita pelo jornalista do jornal de meio dia ou da noite, e isso não trará qualquer novidade em 

relação ao que temos hoje. 

A potencialização deste antagonismo é incentivada por uma elite política e econômica 

que, além de sentir-se atemorizada, necessita obscurecer suas responsabilidades e vinculações 

históricas com a crise social do País e o conseqüente aumento da violência. Aproveitando-se de 

fatos concretos como o aumento do número de atos infracionais cometidos por adolescentes, 

esses setores adaptam seus interesses particulares de forma a apresentá-los como legítimos, 

universais e preconizadores do bem-estar e segurança pública. 

COIMBRA (2001), corroborando com Sodré, nos mostra como esse monopólio 

semiológico influencia, incentiva e tem como proposta direcionar, na constituição de 

subjetividade nos dizendo que:  

 

Além de produzir certos modos de existência e de vida, de estar nas mãos de uns 
poucos, a mídia funciona organizando diversos e diferentes fluxos de acontecimentos; 
pela via do espetáculo, das formas dramáticas e sensacionalistas produz identidades, 
simpatias, prós e contras. À medida, portanto, que organiza os múltiplos fluxos de 
acontecimentos, a mídia hierarquiza os temas, selecionando os que deverão ser do 
conhecimento público e, daí, os que deverão necessariamente ser discutidos, 
debatidos, pensados. (p.5) 

 

Nesse contexto, a mídia com a intencionalidade de dar voz a sentimentos de medo e 

desespero, noticiados e massificados todos os dias, também apontam as opiniões surgidas nas 

enquetes realizadas cotidianamente, as quais apontam a violência e o desemprego como seus 

principais motivadores, sendo responsáveis, inclusive, por determinadas mudanças de 

comportamento. A repetição diária de acontecimentos trágicos – crimes, corrupção, balas 

perdidas, demissões em massa, sucateamento da rede pública de ensino e saúde – abate-se 

sobre um povo historicamente tipificado como alegre e otimista, promovendo uma penosa 

redução de suas perspectivas de um futuro melhor, fazendo-os descrentes de quase tudo. Com 

a divulgação massiva de violências temos o cultivo exacerbado da cultura do medo, servindo de 

sustentação a proliferação de uma percepção na qual o mal deve ser extirpado a qualquer 

custo. O Estado se propondo a resolver esse medo e trazer paz social ganha aval para suas 

ações, muitas delas inconsequentes e violentas. 

Na interlocução estabelecida com a sociedade, termos como violência, terror e medo 

são muito utilizados na retórica da mídia sensacionalista brasileira. Todos os dias há algum 
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acontecimento posto nesse enquadramento semântico que identifica a relação da sociedade 

com o crime, como uma guerra a ser enfrentada o mais rápido possível, ou seja, o inimigo 

precisa ser vencido. O crime é o dos pobres, que são também o inimigo a vencer diga-se bem. 

É em relação à violência por eles praticada, que a sociedade encontra-se refém da violência, 

aterrorizada, afrontada. Uma situação emblemática que justifica o uso de expressões dessa 

natureza é o fato dos pequenos comércios das periferias de Teresina agora, estarem gradeados 

(fechados), estimulando o discurso de prisão dos moradores e comerciantes por essa situação 

de medo difundido, clamando por justiça, mas não uma justiça qualquer, e sim aquela que se 

torne visível, difundível e exemplar.  

As maiores vítimas da violência, principalmente os negros e pobres das periferias das 

cidades, são geralmente acusadas nos discursos dos jornais como causadoras da violência, se 

não como únicos causadores. Essas vítimas-vilãs foram historicamente apartadas de qualquer 

participação ou mesmo vivencias nas instancias que proporcionam a cidadania e, como se isso 

não fosse suficiente, são estigmatizadas, perseguidas e violentadas pelas autoridades policiais. 

O Estado lhes deu as costas e quando se voltou foi para acusá-las pela própria condição de 

desvalidas e, por conta disso, reprimi-las e castigá-las. 

O que fica evidente nessa lógica do discurso midiático de periculosidade, violência e 

marginalização difundida entre os jovens pelos canais televisivos e escritos, é que esses 

discursos, ora são absorvidos pelos jovens enquanto instrumentos utilizados para amedrontar 

seus rivais de outras comunidades frente as possibilidades de enfrentamentos, ora são 

renegadas por esses jovens em suas comunidades enquanto elementos que os distancia de 

alguns segmentos nas comunidades, ora são usados pelas policias e pelo estado para justificar 

suas ações de violências sobre esses jovens. 

Vemos nesse sentido uma ação espetáculo, ou seja, aquela que tem unicamente como 

fundamento chamar a atenção, ou melhor, desviar a atenção do problema. Ao invés do 

enfrentamento, o discurso vazio de sua resolução, apresentando muitas vezes o problema 

como sendo outro, muitas vezes distantes do próprio problema gerador dos fatos. O que a 

mídia propõe e reproduz de fato é o combate ao pequeno traficante e não ao tráfico de drogas 

como estratégia comercial. A mídia, atendendo aos imperativos da cultura do medo, que se 

tornou uma marca da sociedade contemporânea, personifica/personaliza a questão, em outras 

palavras, enxerga prioritariamente no tráfico de drogas a ação individual dos traficantes. Se há 
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tráfico é porque há traficantes. Destarte, por esse foco, a violência deve ser discutida levando 

em consideração os pequenos traficantes como figuras centrais. Esses devem ser combatidos, 

pois o crescimento do poder dos mesmos põe em suposto risco, além dos pilares da sociedade 

democrática, o estado de Direito em si.  

A utilização do termo violência se constrói a partir de uma cultura do medo que abarca 

toda a sociedade e que é alimentada pela mídia enquanto instituição, pela subjetividade dos 

jornalistas e pelas falas de diversos atores políticos e, ainda pelo interesse econômico 

empresarial dos conglomerados de mídia. Isso se caracteriza no dia-a-dia nos diversos 

telejornais, mas principalmente nos programas e cronistas policiais, de onde, do ínterim de seus 

discursos e da massificação de imagens bem preparadas e em consecução com seus discursos 

inflamados e de aparente defesa da sociedade, guardam um claro retorno a lógica eugenista 

dos séculos passados que nunca nos abandonou. A idéia de “limpeza” perambula pelo 

imaginário da mídia, dos gestores públicos e, em consonância, também pelas políticas públicas 

e pelas práticas sociais de uma forma mais ampla, dentro do que Foucault (2000), em seu livro 

em defesa da sociedade, vai chamar de fascismo de Estado7. 

Estes jovens estigmatizados como “marginais”, devido, ao fim, pela sua condição 

econômica e social, têm um caminho praticamente definido dentro da sociedade, e delineado, 

apoiado pelo Estado. Assim, cumprem aquilo que Soares (2006), em seu livro Cabeça de Porco, 

vai chamar de a profecia que se auto cumpre, ou seja, caindo numa rotina de desamparo, 

humilhações e necessidade de sobrevivência que muitas vezes os empurra para o caminho do 

ato infracional. 

O Estado, ao invés de garantir suas condições mínimas de desenvolvimento, de fuga 

dessa estrutura de violências, oferece-lhes o tratamento de marginais adultos, que de delegacia 

em delegacia, de medida socioeducativa em medida socioeducativa, terminam nas mãos dos 

policiais, justiceiros e psicopatas, prontos a fazer justiça por conta e risco, apoiados por toda 

uma sociedade movida pelo pavor que esses jovens lhes oferecem. 

 

 

 
7Dividindo a sociedade em sociedade dos bons e sociedade dos maus, uma dicotomia maniqueísta, mas 
infelizmente utilizada para simplificar a realidade, para segregar e justificar a violência como um grupo social 
especifico, que não só é acusado de ser o inimigo, mas assim é tratado.  
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4 PELAS LENTES CONSTROE-SE O ESTIGMA, OU SEJA- A IDENTIDADE AS AVESSAS 

 

Estes jovens estigmatizados como “marginais”, devido, ao fim, pela sua condição 

econômica e social, têm um caminho praticamente definido dentro da sociedade, e delineado, 

apoiado pelo Estado. Assim, cumprem aquilo que Soares (2006), em seu livro Cabeça de Porco, 

vai chamar de a profecia que se auto cumpre, ou seja, caindo numa rotina de desamparo, 

humilhações e necessidade de sobrevivência que muitas vezes os empurra para o caminho do 

ato infracional. O Estado, ao invés de garantir suas condições mínimas de desenvolvimento, de 

fuga dessa estrutura de violências, oferece-lhes o tratamento de marginais adultos, que de 

delegacia em delegacia, de medida socioeducativa em medida socioeducativa, terminam nas 

mãos dos policiais, justiceiros e psicopatas, prontos a fazer justiça por conta e risco, apoiados 

por toda uma sociedade movida pelo pavor que esses jovens lhes oferecem. 

Com uma identidade extremamente deteriorada pela imagem do terror que deles se faz 

cotidianamente nos canais televisivos e jornais impressos de Teresina, e também dos demais 

estados, esses jovens aparecem para nós, e nos assim os identificamos apenas pelo terror e 

pelo medo que suas presenças são capazes de produzir em nós, construindo assim uma espécie 

de cidadania pelo avesso. 
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MESA TEMÁTICA COORDENADA - EIXO 7 
VIOLÊNCIAS, (IN)SEGURANÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS: limites e possibilidades!!!

 

POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO BRASIL: NOVAS FORMAS DE 
ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS 

 
COMMUNITY POLICING IN BRAZIL: NEW WAYS OF COPING WITH VIOLENCE 

 
 Carlito Lins de Almeida Filho1 

Douger Sousa Campelo2 
 Marcondes Brito da Costa3   

Marcela Castro4 
 
RESUMO  
Desde a consolidação do estado moderno, sua principal atribuição foi 
manter a coesão social provindo do monopólio da violência legítima que 
lhe é garantido. Inicialmente, tendo em vista eliminar o arbítrio pessoal 
que caracterizava os governos dos antigos regimes absolutistas, o 
Estado passou a não mais conter a missão de proteger a si mesmo como 
outrora foi idealizado por Thomas Hobbes. No Brasil, esta questão é 
ainda mais crucial, tendo em vista que nossa Constituição democrática 
(1988) surgiu após duas décadas de um regime autoritário, sob um 
governo militar, em que vários direitos cidadãos foram suprimidos ou 
mitigados. Destarte, investigamos, neste artigo, adaptações específicas 
realizadas pela polícia militar para adequar sua missão ao contexto de 
novas leis, pensadas para neste contexto de alargamento e promoção 
da cidadania no país, sobretudo a partir da assimilação de novas 
metodologias de policiamento, a autonomia de ação policial reativa e 
preventiva, modelos de policiamento comunitário e adequação de modi 
operandi. 
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Palavras-chave: Policiamento comunitário. Polícia militar. Segurança 

Pública. Violências.  

 

ABSTRACT 
Since the consolidation of the modern state, its main task has been to 
maintain social cohesion through the monopoly of legitimate violence 
that it is guaranteed. Initially, with a view to eliminating the personal will 
that characterized the governments of the old absolutist regimes, the 
State no longer contained the mission of protecting itself as it was once 
idealized by Thomas Hobbes. In Brazil, this issue is even more crucial, 
given that our democratic Constitution (1988) emerged after two 
decades of an authoritarian regime, under a military government, in 
which several citizens' rights were suppressed or mitigated. Thus, in this 
article, we investigate specific adaptations made by the military police 
to adapt their mission to the context of new laws, designed for this 
context of expansion and promotion of citizenship in the country, 
especially from the assimilation of new policing methodologies, the 
autonomy of reactive and preventive police action, community policing 
models and modi operandi adequacy. 

 
Keywords: Community policing. Military police. Public security. 

violence. 

 

1 UMA BREVE INTRODUÇÃO  

 

Desde a consolidação do estado moderno, caracterizada por Weber (2000), sua principal 

atribuição foi manter a coesão social provindo do monopólio da violência legítima que lhe é 

garantido (ALMEIDA FILHO, et al., 2019). Seguindo a evolução do estado moderno, este adquiriu 

novas atribuições, relacionadas ao alargamento do espectro da cidadania (STRECK, MORAIS, 

2000).  

Inicialmente, tendo em vista eliminar o arbítrio pessoal que caracterizava os governos 

dos antigos regimes absolutistas, o Estado passou a não mais conter a missão de proteger o 

Estado pelas vias do monstro Leviatã, como outrora foi idealizado por Thomas Hobbes (1991) e 

o Estado edificou-se como Estado de Direito (Rule of Law), positivando-se nas leis, constituições 

e declarações de direitos, as primeiras formulações dos direitos civis e políticos (ALMEIDA 

FILHO, et al., 2019).  

Após, atendendo às reivindicações das populações pobres urbanas, o Estado assimilou 

a dimensão social da cidadania (MARSHALL, 1967). Finalmente, os estados contemporâneos 

avançados qualificam-se como Estados Democráticos de Direito, dentre os quais o Brasil (1988). 

Consoante o Código Civil brasileiro, em seu artigo 41, o Estado brasileiro define-se como “a 
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pessoa jurídica de direito público interno, visando regular os interesses estatais e sociais”.  

Logo, o Estado é a ordem jurídica e organização que a garante, já que a lei tem poder 

coercitivo e só pode ser editada por uma instituição dotada de competência socialmente 

reconhecida, exercida, consoante o sistema político adotado, pelos poderes judiciário, 

legislativo e executivo, que através de sua administração, elaboraram um dispositivo para o 

exercício da coercitividade física, no caso, as instituições de segurança pública, quer dizer, a 

polícia5. 

Nesta configuração, o Estado deve respeitar e promover, nos termos da legalidade, os 

direitos civis, políticos e sociais, dentre outros. Surge, pois, uma série de instituições que 

decorrem imediatamente dos compromissos assumidos pelo estado brasileiro - como por 

qualquer outro estado neoconstitucional.  

Neste contexto, para a pesquisa sociológica, é crucial questionar se as instituições, 

originariamente caracterizadas pelo uso da violência (polícias e exércitos) e cuja função 

essencial é a manutenção da ordem, sob o espectro das leis, sofrem influência da ordem 

democrática, adequando seu proceder às injunções de um regime caracterizado pelo 

alargamento das promessas de cidadania.  

No Brasil, esta questão é ainda mais crucial, tendo em vista que nossa Constituição 

democrática (1988) surgiu após duas décadas de um regime autoritário, sob um governo militar, 

em que vários direitos cidadãos foram suprimidos ou mitigados. Nesta toada, especialmente no 

período pós-democratização, a cidade figura um recorte de ideologias. Conforme Lefebvre 

(1969) “a cidade é a projeção e a expressão da sociedade no terreno […] a cidade é um 

fragmento do todo social, isso transparece, porque contém e incorpora instituições e ideologias 

em questões sensíveis (tradução nossa)” (pp. 75 – 78).  

Todavia, a cidade apresenta maneiras distintas de significar as causalidades urbanas que 

tendam a resultar na execução de violências, Briceño-Léon (2015) em sua análise argumenta 

que fatores tais como densidade populacional, desigualdades sociais e a geografia local 

ofereçam oportunidades ao delito. De tal forma, metodologias de policiamento preventivo 

manifestam-se como uma necessidade urbana.  

Destarte, investigamos, neste artigo, adaptações específicas realizadas pela polícia 

 
5 Lazzarini (2008), define polícia como “a organização administrativa cuja atribuição é impor limitações à liberdade 
– individual ou coletiva – na exata medida necessária à salvaguarda e manutenção da Ordem Pública”. 
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militar para adequar sua missão ao contexto de novas leis, pensadas para este contexto de 

alargamento e promoção da cidadania no país, sobretudo a partir da assimilação de novas 

metodologias de policiamento, dentre as quais, o policiamento comunitário.  

 

2 A DISCRICIONARIEDADE POLICIAL E A ESPADA DE DÂMOCLES6 

 

Para que, de maneira didática e alegórica possamos dialogar sobre ações policiais 

reativa7 e preventiva8 como elementos da elaboração para novos métodos e metodologias de 

policiamento, apresentamos-lhes de maneira resumida o mito de Dâmocles.  

Também, por via desta alegoria, evidenciamos o processo de qualificação dos agentes 

de segurança pública, dos quais outrora não se exigia grau de escolaridade, devido à exigência 

das atividades policiais se resumir puramente ao uso da força física e da obediência hierárquica, 

fato este que mudará durante o processo de transição entre velha e nova polícia (KHAN,2002).  

A alegoria é resumida assim:  

 
Era uma vez, um rei chamado Dionísio, monarca de Siracusa, a cidade mais rica da 
Sicília. Vivia num palácio cheio de requintes e de coisas bonitas, atendido por uma 
criadagem sempre disposta a fazer-lhe as vontades.  
Naturalmente, por ser rico e poderoso, muitos siracusanos invejavam a sorte do 
soberano e ele, que era dos melhores amigos de Dionísio, e dizia-lhe frequentemente: 
- Que sorte a sua! Você tem tudo que se pode desejar. Só pode ser o homem mais feliz 
do mundo! Dionísio foi ficando cansado de ouvir esse tipo de conversa e então lhe 
propôs que ocupasse seu lugar por uma única noite, o que foi prontamente aceite. E 
então, no dia seguinte, foi levado ao palácio e todos os criados reais lhe puseram na 
cabeça as coroas de ouro. Ele sentou-se à mesa na sala de banquetes e foi-lhe servida 
lauta refeição.  
Nada lhe faltou ao seu bel-prazer. Havia vinhos requintados, raros perfumes, lindas 
flores e música maravilhosa. Recostou-se em almofadas macias. Sentiu-se o homem 
mais feliz do mundo. Ocupou, assim, o lugar do tirano, recebendo todas as honras 
correspondentes ao cargo. No meio de sua euforia, levantou os olhos e viu, assustado, 

 
6 Conselheiro da corte de Dionísio, o Velho, tirano de Siracusa, célebre ao longo da história, pelo lendário episódio 
da Espada de Dâmocles, que se tornou uma expressão que significa perigo iminente. Relatado por Cícero, em 
Tusculanae disputationes V.61-62. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biografia/damocles.htm. Acesso 
em 13 de abril de 2020. 
7 Aquela cuja forma de atuação reativa, o policial é treinado para agir identificando o infrator da lei, procurando 
sempre o suspeito da infração legal, abordando o cidadão com desconfiança onde dificilmente a ação policial é 
recebida com simpatia. (SCHNEIDER, p. 301, 2015). 
8 Ação preventiva é muito comum no policiamento comunitário, em que o trabalho policial está voltado mais na 
aproximação com o público antes mesmo que ocorram as ações de violência e os ilícitos, fazendo um trabalho com 
visitas, palestras e reuniões, conscientizando a comunidade da importância do policiamento comunitário e da boa 
relação que deve existir entre a instituição policial e a população; sendo, desta forma, fundamental a colaboração 
da comunidade no trabalho policial, para estabelecer uma relação de confiança mútua e desenvolver um trabalho 
em conjunto. (SCHNEIDER, p. 301, 2015).  
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que, presa ao teto apenas por uma linha, uma enorme espada pendia sobre ele. 
Provavelmente o sorriso fugiu-lhe dos lábios e o rosto empalideceu, suas mãos 
estremeceram, esqueceu-se da comida, do vinho, da música. A lâmina brilhava, 
apontando diretamente para seus olhos.  
Ele foi se levantando, pronto para sair correndo, mas deteve-se tremendo que um 
movimento brusco pudesse arrebentar aquele fiozinho fino e fizesse com a espada lhe 
caísse em cima. Dionísio, então, explicou-lhe que via aquela espada todos os dias, 
sempre pendente sobre sua cabeça, pois haveria sempre a possibilidade de alguém ou 
alguma coisa partir o fio. Por exemplo, um dos seus conselheiros poderia ficar invejoso 
do seu poder e tentar lhe matar, as pessoas poderiam espalhar mentiras a respeito do 
rei para jogar o povo contra ele, um reino vizinho tomasse seu trono, etc. E assim, 
muitas outras situações de risco poderiam acontecer. Para ser rei precisava-se estar 
disposto a aceitar esses riscos, levar uma vida cheia de ameaças e que, se ele queria 
exercer tal função, mesmo que por uma só noite, tinha de suportar a presença 
inquietante da espada durante todo o banquete. Até o fim de seus dias, o conselheiro 
da corte não voltou a querer trocar de lugar com o rei, nem por um instante sequer. 
(CÍCERO, 45 a.C., apud Brasil escola, s.a.)  
 

A partir do momento de redemocratização brasileira (1988), as ações policiais passam a 

receber destaque maior nas mídias e, consequentemente, no imaginário popular. A partir de 

então, o conceito de espada de Dâmocles passa a se valer como “ação autoconsciente” a fim 

de se evitar efeitos colaterais negativos e/ou desastrosos perante sociedade e/ou Estado.  

Conforme é representado no mito supracitado, o poder que é outorgado às forças 

policiais - parte deste provindo de sua intrínseca relação com as forças armadas, cujo reflexo 

apresenta semelhanças em sua estrutura hierárquica, patentes e modus operandi, uso 

indiscriminado da força e violência (MIRANDA, 2013) - é observado como motivação essencial 

para a elaboração destas novas práticas de policiamento.  

Se, ao policial militar tradicional, no período pré-redemocratização, era conferido a 

discricionariedade subjetiva de suas ações, pautadas no policiamento reativo, promovendo 

ações que corroboraram para maculação da polícia militar aos olhos da sociedade, esta 

discricionariedade foi posta em questão, através da espada de Dâmocles, para a nova polícia, 

aquela que faz uso do policiamento preventivo. Ressaltamos que ação reativa e/ou preventiva 

são metodologias de policiamento, podendo serem utilizadas tanto na polícia militar tradicional 

quanto na polícia militar comunitária.  

Para tal, a divisão entre velha e nova polícia (KHAN, 2002) traz consigo o processo de 

humanização das polícias militares brasileiras, parte disso graças ao grau de instrução dos 

agentes de segurança pública, uma instituição militar mais “democratizada” e a garantia de 

proteção do direito internacional fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(BALESTRERI, 1998).  
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Trata-se de uma nova forma de fazer segurança pública, em que se tem o processo de 

democratização das polícias, de maneira que as funções polícias vão muito além de enfrentar o 

crime. Garante-se o bem-estar das pessoas e atende-se às necessidades básicas da população, 

tanto de forma reativa como também pró-ativamente através da prevenção (SCHNEIDER, 

2015).  

 
O mundo em que nós vivemos não pode ter uma segurança pública em que seus 
trabalhadores não possuem liberdade. No Brasil em que sua democracia está em pleno 
amadurecimento, não se pode admitir que exista uma polícia onde não existe 
democracia. Pois é uma tremenda contradição, uma polícia que é antidemocrática 
fazer a segurança de uma sociedade democrática (ABRANTES, 2014, p. 66).  
 

E para o sucesso destas alterações que se propõe, tem-se a necessidade do apoio da 

comunidade na solução do problema da segurança pública. Quando a polícia está autorizada a 

utilizar a força e ter o poder de decidir qual a força que poderá ser utilizada em cada ação, no 

enfrentamento com a população, é preciso criar regras e procedimentos que estabeleçam 

parâmetros, com o objetivo de evitar práticas abusivas e corruptas por parte de policiais 

(SCHNEIDER, 2015).  

Para prosseguirmos em nosso intento de análise, conduziremos uma breve revisão 

histórica sobre a polícia comunitária no Brasil.  

 

3 A POLÍCIA COMUNITÁRIA NO BRASIL COMO “RESOLUÇÃO DE PROBLEMA(S)”  

 

O período dos “anos de chumbo” (1964 – 1985) promoveu um desgaste na imagem da 

Polícia Militar, devido a sua imagem de violência e brutalidade (MUSUMECI, SOARES, 2005; 

SCHNEIDER, 2015; KHAN, 2002).  

No Brasil, o perfil do policial remetia à força física (uma imagem de brutalidade pura, 

sem ter a necessidade de conhecimentos específicos e sensibilidade situacional). Neste 

contexto, o policial foi usado muitas vezes para atender a certos interesses: as “forças policiais 

desde os anos da Primeira República são instrumentos de manutenção dos interesses dos 

grupos dominantes do que da ordem pública” (SCHNEIDER, 2015). Nesta perspectiva, Miranda 

(2013) aponta que:  

 

Militares e militarismo percorrem desafios diferentes, enquanto os primeiros se 
destacam pela ética, disciplina e integridade; o militarismo caracteriza-se pelo 
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autoritarismo, conservadorismo político, pessimismo em relação à pessoa humana, 
alarmismo e adesão à doutrina do Estado nacional (MIRANDA, 2013, p. 42).  

 

A corporação militar, visando um novo método de policiamento no qual se diminuísse a 

distância nas relações entre sociedade civil e a instituição polícia militar, colabora também no 

processo de ressignificação da sua a imagem, atrelada à violência, esboçando, pois, a iniciativa 

de implementação de policiamento comunitário no Brasil (MARCINEIRO, 2009). Inicia-se então 

a discussão sobre o projeto de policiamento comunitário, diferenciando-se daquela 

metodologia de policiamento tradicional em torno da qual, até então, orbitava o seu modus 

operandi. A partir de então é elaborado um projeto sob tutela do Ministério da Justiça com a 

seguinte premissa:  

 

Ao tentar implantar este modelo (policiamento comunitário), governo e líderes da 
sociedade acreditaram que esta poderia ser uma forma de democratizar as instituições 
responsáveis pela segurança pública, isto é, à medida que se abrem para a sociedade, 
congregando líderes locais, negociantes, residentes e todos quanto puderem 
participar da segurança local, a polícia deixa de ser uma instituição fechada e que, 
estando aberta às sugestões, permite que a própria comunidade faça parte de suas 
deliberações (CARVALHO apud BRASIL, Ministério Da Justiça, 2008, p. 40).  

 

Esclareçamos o conceito de polícia comunitária. Trojanowicz e Bucqueroux (1994) 

definem polícia comunitária e policiamento comunitário da seguinte forma:  

 

Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia organizacional que 
proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa 
de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, 
priorizar e resolver problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo do 
crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do bairro, com o objetivo 
de melhorar a qualidade geral da vida na área (TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1994, 
p. 4).  

 

Ressaltamos que nos debates das ciências sociais e de suas epistemologias, policiologia 

e ciências policiais, respectivamente, há divergências no que diz respeito às diferenciações 

entre polícia comunitária e policiamento comunitário. Conforme argumenta Marcineiro (2009),  

 

Na prática, Polícia Comunitária (como filosofia de trabalho) difere do policiamento 
comunitário (ação de policiar junto à comunidade) [...] Aquela (Polícia Comunitária) 
deve ser interpretada como filosofia organizacional indistinta a todos os órgãos de 
polícia, está (policiamento comunitário), pertinente às ações efetivas com a 
comunidade (MARCINEIRO, 2009, p. 105).  
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Os conceitos apresentados têm por propósito demonstrar que Polícia Comunitária 

distancia-se de uma noção de assistência policial e/ou social. Ao contrário, trata-se de uma 

estratégia de incorporação da atividade policial, agindo conjuntamente com a comunidade, 

com os cidadãos, enfatizando - assim como apresentado pelo Ministério da Justiça (2008) - que 

a ação da polícia comunitária se efetua devido à interação e à participação social. 

Evidencia-se que, além da aproximação entre comunidade e polícia militar, através do 

modelo de policiamento comunitário, sua atividade de policiamento se aproxima de seu ideal 

enquanto instituição de segurança pública, conforme apresenta o programa nacional de 

segurança pública com cidadania – PRONASCI, “a polícia, em seu ideal de bem servir, deve ser 

tranquila na sua atuação, comedida nas suas ações, presente em todo lugar e sempre protetora, 

velando pelo progresso da sociedade, dos bons costumes, do bem-estar do povo e pela 

tranquilidade geral” (2008, p. 26).  

A interação nas atividades de policiamento comunitário, sob as perspectivas de uma 

nova polícia (KAHN, 2002) que atentem para as práticas de atuação de policiamento 

comunitário (SKOLNICK, BAYLEY, 2002), fez com que as ciências sociais, no período pós-ditadura 

militar no Brasil (1964-1985), desenvolvessem com maior periodicidade trabalhos acadêmicos.  

A discussão teórica neste período era censurada pelos militares, o que, durante os anos 

de chumbo, refletiu na baixa produtividade acadêmicas devido aos riscos que tais pesquisas 

poderiam oferecer aos pesquisadores (ESTEVES DE CALAZANS, 2004; BRETAS, 1997; ALMEIDA 

FILHO, et al., 2019; MUSUMECI, SOARES, 2005).  

Ressaltamos que polícia comunitária não é uma nova polícia, mas sim, um resultado do 

movimento de conformação da Polícia Militar, adequando-se para os diversos tipos de 

operacionalizações de suas atividades policiais. Conforme apresenta Marcineiro (2009): 

 

[...] a Polícia Comunitária não é a criação de uma nova polícia, mas sim a adequação 
do atual modelo de polícia aos novos anseios da sociedade, aos direitos e garantias 
individuais previstos na Constituição Federativa do Brasil de 1988 e ao Estado 
Democrático de Direito também previsto na Carta Magna (MARCINEIRO, 2009, p. 109).  

 

Em São Paulo, em 1985, o Estado começou a copiar o modelo de policiamento do Estado 

do Rio de Janeiro e criou conselhos comunitários de segurança em algumas localidades. De 

acordo com Marcineiro (2009), estes conselhos atuam até os dias de hoje, e contam com a 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4179 

participação de líderes comunitários, delegados da Polícia Civil e representantes da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Concomitantemente, a Secretária Nacional de Segurança 

Pública (SENASP) colabora com a ampliação dos programas depoliciamento comunitário, os 

quais, segundo Marcineiro (2009), já alcançaram todos os Estados da federação.  

Refletimos sobre a conceituação de Polícia comunitária e policiamento comunitário para 

fundamentar nossa análise sobre a inserção das mulheres na corporação militar e a maneira 

nas quais se dão suas atividades de policiamento, a qual é confiada (neste estudo de caso) ao 

grupamento de atendimento especializado em crianças, idosos e mulheres – GAECIM, objeto 

de nossa pesquisa empírica (ALMEIDA FILHO, SILVEIRA, 2020).  

 

4 O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E O PROTAGONISMO FEMININO: ESTUDO DO CASO DO 

GAECIM EM PARNAÍBA-PI  

 

No Estado do Piauí, ao qual encontra-se o projeto de policiamento comunitário ao qual 

é nosso objeto de estudos, o primeiro modelo de Polícia Comunitária foi o projeto “Ronda 

Cidadão: A polícia mais perto de você”, que ficou conhecido apenas pelo nome Ronda Cidadão, 

criado no ano de 2010, sob gestão do Governador Wilson Martins. O projeto teve sua 

implantação na cidade de Teresina, orientado pelo lema “A comunidade mais segura”, e logo 

expandido para outras cidades do Estado.  

A metodologia de policiamento aplicada pelo programa Ronda Cidadão, em Teresina, 

fundamentou-se nos direitos humanos, visando os princípios éticos, educacionais e didático 

pedagógicos, Segundo Miranda,  

 

Os direitos humanos tornaram-se peça fundamental na constituição da nova Matriz 
Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do 
Ministério da Justiça (MJ). Essa matriz foi constituída para orientar as Ações 
Formativas para os profissionais da Segurança Pública e possui três princípios: o ético, 
educacional e o didático-pedagógico (2013, pp.46-47).  

 

Segundo consta no site oficial da PMPI, o governo almejou com a implantação deste 

projeto, reduzir os índices de criminalidade e dirimir os casos que atendam aos grupos 

vulneráveis e sociedade em geral.  
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[...] buscou-se reduzir ainda mais os índices de violência e criminalidade, 
principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo e crimes contra o patrimônio 
e buscou através de um processo de transformação gerencial consolidar uma política 
do Estado que inclui: 1º Otimização dos custos operacionais e utilização de tecnologia 
de telemática; 2º Motivação, participação e reconhecimento dos servidores; 3º 
Delegação, na racionalidade do modo de fazer, na definição clara de objetivos e no 
controle dos resultados. (PMPI, s.a.) 

O programa obteve resultados positivos aos olhos da comunidade e administração 

pública, e segundo relatado por alguns policiais que atuaram no programa Ronda cidadão 

(PMPI, s.a.) na cidade de Parnaíba – PI, a sociedade parnaibana e em especial, os cidadãos do 

Bairro Piauí, relatam que sentem falta do antigo programa Ronda Cidadão, pois eles viam a 

polícia agir de forma mais efetiva, com uma constância maior de patrulhamento.  

 

A análise do policiamento comunitário a partir dos olhares dos próprios policiais nos 
leva a percebê-lo não apenas como alternativa ao modelo tradicional, mas na 
perspectiva de reconhecê-lo como parte do processo de desmilitarização das forças 
policiais brasileiras. A permanência do modelo tradicional afeta a qualidade dos 
serviços oferecidos à sociedade e, consequentemente, o seu desenvolvimento. 
(MIRANDA, 2013, p. 55).  

 

O programa Ronda cidadão foi extinto durante a transição entre os governos de Wilson 

Martins e Wellington Dias – 2015/2016 – ocasionando a proposta de implantação do GAECIM 

em 2015 e implantação do projeto no dia 01 de dezembro de 2015. Programa este em que 

debruçaremos nossos olhares a partir de resultados obtidos pelas nossas pesquisas até então.  

A efetividade dos atendimentos do GAECIM, atuando conjuntamente com outros órgãos 

de segurança pública, busca combater os índices da violência contra grupos de vulneráveis 

(idosos, crianças e adolescentes), e, em especial a violência doméstica e a violência contra a 

mulher na cidade de Parnaíba (ALMEIDA FILHO et al., 2019).  

A proposta do GAECIM é garantir a proteção de crianças, mulheres e idosos, através de 

um atendimento mais ágil e eficaz. Para tal propósito, desse modo, o GAECIM atua em parceria 

com diversas Instituições Públicas e outros órgãos e entidades públicas e privadas (ALMEIDA 

FILHO, et al., 2019). O trabalho desenvolvido pelo GAECIM, segundo consta nas falas de nossas 

entrevistadas, resultou em um policiamento mais humanizado, visando atender as ocorrências 

de modo a garantir melhor prestação de serviços à comunidade (ALMEIDA FILHO, et al., 2019). 

Este desempenho mais qualitativo, pode ser compreendido, em parte, pela renovação do 

contingente de policiais efetivos da PMPI, bem como de que o uso da ostensividade excessiva, 

para a manutenção da ordem, deve ser utilizada como último recurso da ação e poder policial 
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(KAHN, 2002), caso ao qual corrobora com nosso intuito em conceituar ação policial preventiva 

sob a ótica da alegoria de espada de Dâmocles.  

Outro aspecto que evidenciamos se dá de forma com que a PM, e de forma genérica e 

ampla apresentamos isso, historicamente manteve as mulheres policiais afastadas das 

atividades fim, ocasionando sua participação em modelos de policiamento tradicional, atribuída 

geralmente a atividades meio. Caso que segue caminho contrário nos modelos de policiamento 

comunitário, em especial, no GAECIM, ao qual atribui protagonismo às mulheres policiais e ao 

uso das “feminilidades” para o exercício de suas funções (ALMEIDA FILHO, et al., 2019).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A formação histórica das instituições policiais no Ocidente se deu por vias das constantes 

evoluções do Estado, partindo de sua identidade paramilitar nos casos de governos em regimes 

monárquicos, até a consolidação do Estado moderno, ao qual fizesse com que as instituições 

militares atendessem duas atribuições: os interesses do Estado e a guarda territorial, por um 

lado; e a defesa interna dos cidadãos e da cidadania, por outro.  

Tais interesses formularam instituições distintas de atividades militares, como no caso 

do Brasil, formando as primeiras instituições de polícia militar, as quais seguem os modelos de 

hierarquia e modus operandi das forças armadas, porém, atendendo um novo cliente, governos 

estaduais e cidadãos, respectivamente, mas sem a mesma disciplina atribuída aos cidadãos 

como a é ao Estado.  

Interpretando as convulsões sociais que se formavam, principalmente no período pós-

guerra, as instituições militares entendem que há a necessidade de se plasticizar, para melhor 

atender tanto aos interesses tanto do Estado, quanto da população nacional. Elaboram-se 

então no mundo, e consequentemente no Brasil, novos métodos e metodologias de 

policiamento militar.  

No que se evidencia no Brasil, devido aos considerados anos-de-chumbo (1964 – 1988), 

a truculência e exacerbado uso da força e violência nas ações da polícia militar tradicional, 

geraram uma maculação a sua imagem, necessitando e justificando a elaboração de um método 

de policiamento ao qual se fizesse necessária a participação social para a efetividade desta 

atividade, nascendo de tal forma, o modelo de policiamento comunitário no Brasil.  
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Evidencia-se que o modelo de policiamento comunitário, no país, não se aplicou de 

forma uniforme, ocorrendo em adesões a este novo padrão de policiamento de maneira tardia, 

o que não implica em dizer que se fez de maneira ineficaz ou displicente, pois afinal, o 

policiamento comunitário se aplica de acordo as necessidades locais de cada região, logo, 

explicasse a não uniformidade de sua metodologia de atuação.  

Também se evidencia, aqui, um modelo prático de atuação de policiamento 

comunitário, modelo que não somente demonstra um movimento de incorporação feminina 

nas atividades de policiamento preventivo, como, ao mesmo passo, demonstra a eficácia de 

suas ações e justifica seus resultados positivos, seja perante o imaginário social, seja nas mídias 

ou à administração pública.  
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