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Resumo: Esse  trabalho é  fruto  de  minha pesquisa  de  mestrado  em Antropologia  na

Universidade Federal Fluminense. A pesquisa consistiu em uma etnografia com um grupo

de jovens de um projeto social em uma comunidade de Niterói -RJ. O projeto tinha como

objetivo “tirar os jovens da rua” e prevenir seu envolvimento com o tráfico de drogas,

bastante presente no local, e consistia no ensino e prática da arte marcial Jiu Jitsu, além

de ser um projeto de cunho religioso. Por possuir uma influência religiosa, sendo seu

fundador membro de uma pequena igreja evangélica local, o projeto ressaltava aspectos

moralizantes em relação aos jovens, tais como os perigos de “ficar na rua”, de as meninas

namorarem  muito  cedo,  dentre  outras  coisas.  Além  disso,  se  faziam  presentes

representações a respeito da juventude local ora enquanto vítimas, ora em termos de um

potencial envolvimento com o crime, ressaltando estigmas de quem é de “fora”, ou “lá de

baixo”, em relação aos moradores “do morro”. Ao longo da pesquisa, pude problematizar

o quanto a categoria “jovem” é múltipla, e o quanto os jovens, crianças e adolescentes

constroem suas próprias representações a respeito do contexto onde vivem e de diversas

questões,  dando  atenção  em  especial  às  crianças,  um  público  historicamente
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negligenciado enquanto sujeitos de pesquisa na antropologia. O objetivo desse trabalho,

então, é o de descrever algumas dessas representações apresentadas pelos jovens do

projeto, bem como características do contexto e representações a eles atribuídas. 

Palavras-chave: Jovens; Crianças; Projeto social; Tráfico de drogas; Comunidade.

Introdução

“Vocês sabem qual é a filosofia das pessoas lá de baixo sobre vocês

que moram no Morro, de que vocês são bandidos, ladrões! Eu quero

ver  vocês  se  comportando  bem  pra  não  dar  motivos  pra  eles

pensarem isso de vocês (Professor João1).”

A fala acima citada foi dita por um professor em um dos treinos de Jiu Jitsu do

projeto Jovem de Jesus, em um momento em que as crianças do projeto encontravam-se

enfileiradas em frente ao professor. Elas ouviram caladas, com expressões de resignação,

algumas assentiam com a cabeça, cabisbaixas. Eu estava na sala por ocasião de minha

pesquisa  de  mestrado,  a  qual  se  tratou  de  uma  etnografia  do  projeto  e  temas

circundantes. Temas como a relação do tráfico de drogas e da polícia com o local, uma

comunidade de Niterói,  região metropolitana do Rio de Janeiro, chamada de Morro da

Boa Vista. Essa fala também demonstra os objetivos do projeto em relação aos jovens

para o qual era voltado. 

O Morro da Boa Vista é uma comunidade, como o nome já diz, localizada em um

morro,  um grande  morro,  um dos  maiores  da  cidade,  contando  com uma população

considerável.  O  termo  “comunidade”,  comumente  atribuído  às  favelas  brasileiras  nas

últimas décadas, conforme Freire (2008), é utilizado por moradores de uma localidade,

quando querem se referir ao grau de pertinência dos indivíduos ao local, podendo ser feita

uma distinção entre os que fazem ou não parte de determinada “comunidade”2. No caso

do Morro da Boa Vista, a comunidade também era chamada por alguns moradores de

“bairro”, apesar de não ser oficialmente um bairro, localizada entre dois outros bairros da

cidade. Isso porque, como observou Eilbaum (2010) em sua pesquisa, o uso do termo

“bairro” não é definido necessariamente por distâncias geográficas, mas por fronteiras

comuns que envolvem pertencimentos simbólicos compartilhados. 

1 Todos os nomes aqui citados são nomes fictícios, a fim de preservar o sigilo sobre a identidade dos
participantes da pesquisa.

2  Em uma tentativa de desvincular estigmas negativos do termo “favela”, a palavra “comunidade” passou
a ser utilizada no Brasil há algumas décadas, afim de ressaltar aspectos considerados mais positivos
desses locais, como a solidariedade e união entre os moradores. 



Como aponta Freire  (2008),  a  palavra  “favela”  adquiriu  ao longo do tempo um

caráter  depreciativo,  devido  a  uma  história  em  que  desde  seu  surgimento  foram

construídas como espaços indesejáveis.  Mais  recentemente,  esses  espaços tem sido

associados à violência e a criminalidade, sendo seus moradores estigmatizados como

“marginais em potencial”,  conforme ilustra a fala de abertura desse trabalho. Devido a

isso, os moradores de favelas preferem muitas vezes se referir ao local onde moram com

outros termos, como “comunidade”, “morro” ou “bairro”. 

Como em muitas comunidades do Brasil, no Morro da Boa Vista existe a presença

do  tráfico  de  drogas,  sendo  grande  parte  dos  traficantes  envolvidos  adolescentes

moradores da comunidade. Em uma tentativa de prevenir esse envolvimento, um morador

da comunidade, envolvido com uma pequena igreja evangélica local, com a ajuda de sua

esposa e um filho desta, se mobilizaram criando o projeto Jovem de Jesus. O projeto, que

consiste na prática e ensinamento da arte marcial Jiu Jitsu, é direcionado para crianças e

adolescentes do local, visando “tirá-los das ruas” e ocupá-los para que não se envolvam

em atividades consideradas por eles como inadequadas. 

Conforme aponta Rodrigues (2011), esse discurso acerca da necessidade de se

“tirar  as crianças da rua” é muito comum no Brasil,  sendo uma frase já enraizada no

senso  comum,  quando  se  trata  de  pensar  estratégias  para  evitar  o  envolvimento  da

juventude  pobre  das  periferias  com  situações  de  risco.  Assim,  muitos  educadores

acreditam  em  ocupar  as  mentes  e  corpos  dos  jovens  como  um  modo  de  potencial

prevenção dessas situações, mostrando-lhes outras possibilidades (Rodrigues, 2011). 

O esporte  visto  como uma possibilidade de prevenção ao envolvimento  com a

criminalidade e a violência também é apontado na pesquisa de Wacquant  (2002),  no

contexto dos Estados Unidos. Em sua pesquisa, em um gueto de Chicago, o clube de

boxe era visto como um “antídoto da rua”, em que o objetivo declarado era “oferecer uma

estrutura de inserção capaz de arrancar os jovens do gueto da exclusão urbana e de seu

triste cortejo de criminalidade, gangues, drogas, violência e miséria” (Wacquant, 2002, p.

275).

Frente a essas questões, meu objetivo principal de pesquisa foi o de dar ouvidos às

representações dos próprios jovens – crianças e adolescentes – participantes do projeto,

sobre o contexto em que vivem. Isso porque, como coloca Geertz (1997), ninguém sabe

melhor sobre os nativos de um local do que eles próprios, sendo esse conhecimento, de

experiência  próxima,  junto  a  experiência  distante  do  conhecimento  teórico,  o  que  o

antropólogo deve buscar unir em sua pesquisa. Para isso, realizei  pesquisa de cunho

etnográfico junto ao grupo por aproximadamente um ano, utilizando-me de técnicas como



a observação participante, confecção de fotografias e desenhos, no caso das crianças. 

Sobre o projeto

O projeto Jovem de Jesus, fundado há cerca de 3 anos, consistia no ensinamento

e prática do Jiu  Jitsu.  Os treinos ocorriam a noite,  duas vezes por  semana, em dias

alternados, ora segundas e sextas, ora terças e quintas-feiras. Eram duas turmas, uma

dos “menores” e outra dos “maiores”. Um dos principais diferenciais eram as brincadeiras

que faziam parte do treino das crianças, além dos sermões que eram dados a elas. Cada

treino tinha como duração o tempo médio de uma hora. 

A idade média de transição de uma turma a outra era de 12 ou 13 anos, porém

existiam  exceções,  marcadas  por  estatura,  maturidade  e  desenvoltura  no  esporte.

Quando uma criança “menor” ganhava o direito de passar ou participar da turma dos

maiores, era motivo de grande orgulho, “vou treinar com os grandes”.

Os treinos ocorriam na sede de um antigo  projeto  de  uma igreja,  que recebia

financiamentos internacionais, porém que por problemas administrativos acabou parando

de receber. Tratava-se de um ginásio, com uma quadra e diversas salas. Durante o dia,

costumava funcionar uma creche, que devido ao problema de financiamento, parou de

funcionar. Essa sede era cedida para utilização do projeto.

Apesar de ter uma forte influência religiosa, sendo seu fundador membro de uma

pequena igreja evangélica local, o projeto não recebia mais do que algumas doações, não

possuindo  nenhum  grande  financiamento.  Porém,  isso  não  impedia  o  fundador,  que

chamarei  de  Luís,  de  confeccionar  diversos objetos  com o logotipo  do projeto,  como

camisetas, troféis, medalhas, adesivos, etc.

Assim como o aprendizado das regras do Jiu Jitsu, o aprendizado das técnicas e

golpes era realizado através de explicações dos professores e demonstrações, sendo

importante o aprendizado pela experimentação com o próprio corpo. Porém, para além do

esporte,  penso  nesse  aprendizado  também  como  uma  metáfora  da  vida,  dos

conhecimentos  e  observância  às  regras  necessários  para  viver  em  sociedade  e  ser

respeitado,  funcionando  como  uma  “escola  de  moralidade”.  Assim  também  observou

Wacquant (2002), em relação ao gym (academia) de boxe em que fez sua pesquisa:

O  gym  é  também,  uma  escola  de  moralidade,  no  sentido

durkheimiano,  isto  é,  uma  máquina  de  fabricar  o  espírito  de

disciplina, a ligação com o grupo, o respeito ao outro, assim como a

si  mesmo,  e  a  autonomia  da  vontade,  todos  indispensáveis  à

eclosão da vocação de pugilista (WACQUANT, 2002, p. 32).



Na medida em que o Projeto  se propunha a servir  como modelo norteador  de

conduta e disciplina dos jovens, sua proposta implicava que o aprendizado dessas regras

servisse de exemplo para o aprendizado das regras da vida. Quando agimos de forma

proibida ou faltosa, por exemplo, estamos sujeitos a receber punições. Por outro lado,

quando nos esforçamos para realizar algo, mesmo que não consigamos por completo,

não  “pontuando”,  podemos  receber  como  recompensa  uma  “vantagem”,  isso  é,

reconhecimento dos nossos esforços. Assim também na pontuação do esporte. 

Você mora no morro?

Dentre as primeiras coisas que me chamaram a atenção ao chegar no projeto,

estavam os aspectos que minha presença mobilizou nas crianças e adolescentes. Esses

aspectos indicavam fatores de sua própria percepção acerca de si mesmos, em contraste

com o que viam em mim. 

Em  uma  de  minhas  primeiras  visitas,  uma  menina  se  aproximou  de  mim  e

perguntou,  “Você mora no morro?”,  ao que outra prontamente respondeu: “Ela é muito

educada, ela mora em apartamento, não mora em favela  como a gente”. Outra vez me

perguntaram “Como é morar no centro?”. Em outro diálogo, uma adolescente me falou,

em tom de admiração, “seu cabelo é perfeito”, que é um cabelo liso e claro, diferente do

cabelo  das  meninas  negras.  Essas  falas  indicam  um  local  a  mim  atribuído,  que

demonstrava uma distância  simbólica  da percepção que essas meninas tinham de si

mesmas,  construídas  interacionalmente,  através  de  estigmas  a  elas  atribuídos.  Por

exemplo, quem mora em  favela (cuja entonação já demonstrava o estigma atribuído a

esse local), não seria tão “educado”? Por que o meu cabelo era “perfeito”?

Através de minha entrada no campo, aproveitei as percepções que eu mobilizava

para perceber as representações acerca delas mesmas, que por vezes me indicavam por

meio dessas comparações. Claro que essa distância também foi um desafio, no sentido

de me aproximar desses jovens. Esse foi um dos motivos que me fez iniciar a observação

participante.

Observação Participante

Quando iniciei minha pesquisa, eu ía a campo para observar os treinos, sentando-

me na beira  do  tatame3 e observando.  Minha interação com os jovens se resumia a

conversas  nos  intervalos,  cumprimentos  e  alguns  favores,  como  pedir  para  que  eu

3 O Tatame é o tapete em que se pratica artes marciais. De material emborrachado, serve para amortecer
as quedas, além de demarcar o território permitido para a prática.



cuidasse de suas coisas. Com o tempo, percebi que seria difícil me aproximar mais deles

dessa forma, além disso, sempre recebia convites para me juntar a eles nos treinos de Jiu

Jitsu. Então, após alguns meses de campo, resolvi tomar coragem e começar a treinar. 

É preciso ressaltar, no entanto, como diz Wacquant (2002), o caráter oportunista de

minha inserção no Jiu Jitsu, como descreve o autor:

"De fato, não entrei no gym com a finalidade expressa de dissecar o

mundo  do  pugilismo.  Minha  intenção  inicial  era  servir-me  da

academia de boxe como uma "janela" para o gueto, para observar

as estratégias sociais dos jovens do bairro – meu objeto original. (...)

Não  há  duvida  de  que  jamais  ganharia  a  confiança  nem  me

beneficiaria  da  colaboração  dos  frequentadores  do  Woodlawn  se

tivesse entrado na academia com o firme propósito  de estudá-la,

porque essa própria intenção teria irrevogavelmente modificado meu

status  e  meu  papel  no  contexto  do  sistema  social  e  simbólico

considerado" (WACQUANT, 2002, p. 25-26).

Assim também vejo o início de minha observação participante, em que o objetivo

maior  era  me aproximar  e interagir  com os jovens,  principalmente  com o objetivo  de

pesquisar outras questões.  Mas para além disso,  a parte  do esporte acabou também

sendo estudada por mim. Com o passar do tempo, “experimentei tal prazer simplesmente

de participar que a observação tornou-se secundária”, conforme relata Wacquant em uma

nota de seu diário  de campo (2002,  p.  22).  Assim, também entre os participantes do

projeto ocorreu um certo “esquecimento” a respeito da minha inicial intenção no projeto, a

de pesquisadora. Com o tempo, para eles, assim como para mim também, eu me tornei

mais que isso, uma participante.

Como descreve Favret-Saada,  “o próprio fato de aceitar ocupar esse lugar e ser

afetada por ele  abre uma comunicação específica com os nativos:  uma comunicação

sempre involuntária e desprovida de intencionalidade,  e que pode ser  verbal  ou não”

(2005,  p.159).  Para se estar  lá  definitivamente,  em meu entendimento,  foi  preciso se

desarmar de algumas posturas, me deixar afetar, e quando isso aconteceu, a criação de

laços foi consequência natural e inevitável desse processo.

Assim, através de minha participação no projeto, aos poucos fui me tornando a “tia

Betânia”, para as crianças. Uma parceira de treinos delas, dos maiores e também uma

parceira dos professores, bem como de Luís e sua esposa. Do mesmo modo como eles



relatavam  sentir  minha  falta,  quando  eu  me  ausentava,  eu  também  experienciei

momentos  prazerosos  ao  lado  deles,  descendo  o  morro  satisfeita  após  os  treinos  e

momentos compartilhados, mesmo que às vezes a indisposição de subir o morro e ir “até

lá” também ocorresse.

Comecei treinando com as crianças, que eram meu foco maior na pesquisa, e as

mudanças em minha inserção foram imediatas. Quando entrei no tatame, vestida com o

quimono4, que eu já possuía, tendo praticado judô no início da adolescência, as crianças

pularam de alegria, exclamando “A tia vai treinar com a gente!”. Assim, iniciou-se um novo

capítulo em minha pesquisa.

A partir  de  então,  minha  interação  com  as  crianças  melhorou  bastante,  elas

passaram a me ver como alguém mais próxima. Certa vez, eu estava sentada ao lado de

uma menina, e comentei que eu havia machucado o dedo fazendo faxina, ao que ela

perguntou, com naturalidade, se eu trabalhava com faxina. Isso demonstrou pra mim um

encurtamento  dessa  distância  simbólica  entre  eu  e  elas,  pois  para  essa  menina  eu

poderia pertencer a mesma classe social que ela. Essa menina foi a primeira a me ajudar

no Jiu Jitsu, me ensinando pacientemente. Além disso, as trocas de afeto começaram a

ser mais frequentes, com a interação física do Jiu Jitsu permitindo também uma troca de

carinho nos intervalos. 

Dentre outras particularidades dessa turma de jovens do projeto, estava também o

recorte de gênero do mesmo. Em uma de minhas primeiras visitas ao projeto, falaram que

eu  tinha  “cara  de  quem  faz  ballet”,  em  oposição  à  cara  de  “lutadora”,  atribuída  a

características menos “femininas”. No projeto havia muitas meninas, que se consideravam

tão boas lutadoras quanto os meninos, desafiando-os. Quando um menino perdia para

uma menina, era motivo de chacota. 

As  trocas  de  afeto  eram  também  uma  característica  marcante  no  projeto,

principalmente entre os menores. Diferentemente do que aponta Teixeira (2010), que diz

que uma academia de Jiu Jitsu é sempre um eapaço hipermasculino, permeado por um

ethos de virilidade, no projeto era possível ver, para além disso, trocas de carinho e muita

descontração. 

Empreendedorismo moral 

O fundador do projeto, Luís, como mencionado anteriormente, era colaborador em

uma  pequena  igreja  evangélica  local,  e  considerava  o  projeto  como  um  tipo  de

4 Quimono é a roupa que se utiliza no Jiu Jitsu e outras artes marciais, como o Judô. Trata-se de um traje
pesado que serve para facilitar os golpes, fazendo parte desses, e proteger o corpo do praticante do
atrito com o tatame. 



empreendimento moral, para guiar os jovens nos caminhos que ele considerava corretos.

Segundo Becker (2008), as pessoas que tem a iniciativa da criação de regras podem ser

consideradas  como  “empreendedores  morais”,  dentre  os  quais  o  autor  descreve  um

protótipo, que chama de “reformador cruzado”. O reformador cruzado, seria alguém que

está  interessado  no  conteúdo  das  regras,  cujo  aprimoramento  seria  necessário  para

melhorar o mundo, vendo sua missão como sagrada. 

O reformador cruzado pode ser visto como alguém intrometido,  interessado em

impor sua própria moral sobre os outros, porém, segundo o autor, muitos possuem fortes

motivações humanitárias. Assim, ele não estaria interessado em que as pessoas fizessem

algo apenas porque ele acha certo, mas sim porque acredita que se fizerem será melhor

para elas mesmas. Esse parece ser o caso de Luís, que dizia querer apenas “o melhor

para as crianças”. O que começa como um interesse por uma questão moral, nesse caso,

pode se tornar um trabalho em tempo integral, uma missão (Becker, 2008).

Esse empreendedorismo moral de Luís podia ser percebido em diversas áreas. Em

relação a vida pessoal das meninas, havia uma constante preocupação de Luís com essa

questão,  frequentemente  vindo  comentar  comigo,  em  tom  de  voz  baixo,  como  de

confissão,  suas  preocupações  a  esse  respeito.  Comentários  sobre  as  meninas  se

envolverem  ingenuamente,  com  garotos  que  só  queriam  sexo,  ou  garotos  do  morro

vizinho, dominado por uma facção rival, o que podia acarretar problemas, etc. Além disso,

ouvi algumas vezes uma vigilância sobre roupas consideradas inadequadas. 

Após alguns meses em campo, o projeto criou um grupo no Whatsapp,  o qual

contava  com regras  de  conduta,  justificadas  em função  da  presença  de  crianças  no

mesmo, como não falar palavrões, postar conteúdo pornográfico, etc.  Em relação aos

palavrões, era Luís quem novamente fazia o papel de vigia do grupo. Demonstrando uma

moralidade influenciada pela religião, Luís dizia “olha a boca suja, Jesus te ama, amém”.

Como reação jocosa a essa fala, alguns jovens começaram a imitá-lo em sua vigilância,

dizendo a frase a outros que falassem algum palavrão, e no fim “assinado, Luís”. 

Coincidência ou não, de fato o trabalho de vigilante, era o emprego de Luís e dos

professores, que trabalhavam como seguranças na Universidade. Assim, uma forma de

conduta que o acompanha em diversos momentos da vida. Em relação a isso, também

era comum eu ouvir ele me contando das coisas que presenciava em seu trabalho na

Universidade, como jovens fumando maconha, meninas com vestido curto nas festas, etc.

Em relação aos objetivos do projeto para os jovens, era comum ouvir frases como

a  necessidade  de  que  eles  seguissem  “O  caminho  do  bem”,  “O  lado  certo”,  etc.,

demonstrando  claramente  uma  visão  de  mundo  pautada  na  dicotomia  bem  e  mal,



representada algumas vezes na figura dos “bandidos” x “polícia”. Por exemplo, certa vez

essa referência ao “lado certo” foi usada por Luís ao falar de um passeio que queria fazer

com os jovens a um projeto no Batalhão de polícia, ao que queria que eles se inspirassem

a seguir esse lado, e não o dos bandidos. Assim também o “ficar na rua”, era preocupante

pelas más influências com que eles poderiam se unir. Apesar disso, a figura dos bandidos

e  polícia  não  era  vista  de  forma   absolutamente  antagônica,  havendo  diferentes

percepções sobre essas questões, conforme explorarei mais adiante. 

Mistura de moralidades

 De  certa  forma,  o  que  pude  perceber  foi  uma  coexistência  de  diferentes

moralidades, por exemplo, um jovem participar da igreja e do baile funk, no qual se pode

ouvir  músicas  com  conotação  sexual  e  de  apologia  ao  tráfico  explícitas,  e  também

participar do projeto, concomitantemente, era visto como algo comum, parte da cultura

local. Como pude ouvir em uma gravação de um baile funk ocorrido no local 5, na qual se

podia ouvir a participação de crianças da comunidade, as temáticas religião e tráfico se

misturam, além de outras como percepções políticas e sobre a polícia. Por exemplo nas

seguintes falas:

“Hoje eu levo sustento para a minha família, sou guerreiro do mal, e

trabalho pro  tráfico,  aonde eu moro  eu sempre ando pesado,  as

crianças se espelham e fazem o seu projeto, (...) eu sei que isso é

errado  mas  eu  tô  no  Boa  Vista,  mata  um  bandido,  amanhã

multiplica... Seguindo o exemplo, que o pastor falou, a humanidade

é ruim, até Jesus chorou... quem fecha com o X, levanta a mão, e

faz o L, da facção...”

“O pobre é chamado de ladrão, como sempre... O rico tem direito a

seus  direitos,  e  o  pobre  tem  direito  a  porrada,  filho  do  rico  tá

cursando  a  faculdade...  Eu  sonho  com o sorriso  das crianças,  e

lembro do futuro de um menino...”

“Os morador com os policial  tá revoltado, eles vem no morrão, e

fazem tudo errado, se aqui só tem bandido foi o sistema que criou,

somos discriminados e julgados pela cor...”

“Vida de traficante é assim (Vida no Boa Vista é assim), dinheiro,

fama e mulher, mas só tem um fim...”

5 Mc Urubuzinho ao vivo no Morro da Boa Vista, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=6NZzss-q0R0>. [Acesso em: 30 de outubro de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NZzss-q0R0
https://www.youtube.com/watch?v=6NZzss-q0R0


Assim, as falas dessa gravação, de uma festa na comunidade em que participam

crianças e adolescentes, fazem menção a diferentes questões, como a relação com a

religião, a polícia, o crime e a desigualdade social.  Questões essas que são de certa

forma interligadas nesse contexto. Além disso, a gravação faz menção a traficantes da

comunidade que foram presos, pedindo liberdade a eles, ou que morreram, armas, sexo,

etc., acompanhada de vozes infantis.

Nesse sentido, lembro-me de uma reflexão de Cohn (2005), que em pesquisa com

o povo Xikrin (Mebengokré-Xikrin do rio Bacajá, no Pará), descobriu que segundo eles, as

crianças  de  seu  povo  adquirem conhecimento  por  meio  dos  sentidos  da  visão  e  da

audição, afirmando que podem saber tudo, uma vez que podem testemunhar as mais

variadas esferas da sociabilidade; porém, “resguardam a elas o direito de nada saber”,

pois  para  eles  essas  capacidades  devem  ser  desenvolvidas  de  acordo  com  o

desenvolvimento dos órgãos sensoriais que as possibilitam. Com isso, abrem às crianças

uma  ampla  possibilidade  de  aprendizagem,  porém  sem  implicar  uma  expectativa  de

domínio, que lhes pareceria precoce, de tudo o que podem testemunhar (Cohn, 2005).

Considerando esse ponto de vista,  reflito  que esse “resguardo” parecia adquirir

outros  delineamentos  no  caso  das  crianças  do  Morro  da  Boa  Vista.  As  crianças

testemunhavam o tráfico, a violência dos tiroteios, as explicitações do Baile Funk e desde

pequenas andavam desacompanhadas pelo Morro. Ou seja, elas experienciam e tem que

saber como lidar com o mundo a sua volta, não sendo “resguardadas” dessas esferas de

sociabilidade e podendo formular suas próprias representações sobre elas. Isso ressalta

ainda mais a importância de ouvir o ponto de vista das crianças e suas representações

sobre diversas questões.

Certa vez aconteceu de eu estar subindo o morro e encontrar  uma pessoa do

projeto, que me confidenciou um fato que ocorrera algumas horas antes em seu terraço.

Alguns jovens traficantes haviam se escondido da polícia em seu terraço, o que a deixou

muito assustada. Ressaltou que eles haviam escondido as armas em uma sacola, em

sinal de respeito, e que ouviram quando ela falou a eles sobre Jesus. Contou que deixou

eles ficarem lá por estarem se escondendo da polícia,  mas que não voltassem mais.

Nesse sentido, o apoio conferido aos “meninos”, e não à polícia, demontra que essas

moralidades  não  eram  assim  tão  claras,  principalmente  por  se  tratar  de  garotos

conhecidos,  que cresceram no morro,  os  “crias”,  termo que denota  pertencimento  ao

local.

Outro fato curioso foi  o uso, percebido por mim até por um professor e jovens



participantes do projeto, de um símbolo de apoio a facção local, que se tratava de fazer

com a mão a letra “L”, apelido de um conhecido traficante da mesma. Apesar do tom

jocoso, percebi o uso desse símbolo como um reconhecimento de certo pertencimento ao

local, que englobaria a identidade da facção dominante do tráfico de drogas.

Uma disputa simbólica 

Seja na forma de uma coexistência pacífica, ou na forma de uma antagonismo

implícito, o fato é que o projeto surgiu com o intuito de disputar os jovens com o tráfico,

em uma esfera simbólica. Os jovens que saíam do projeto ou nunca entravam, diziam que

o Jiu Jitsu representava para eles um “agarramento”, o que pode ser visto como uma

forma  de  boicote,  enquanto  que,  da  mesma  forma,  seria  muito  difícil  um  jovem

permanecer no tráfico e no projeto ao mesmo tempo, pois ouviria muitos sermões no

projeto.

Nesse  sentido,  apesar  de  haver  um  acordo  de  coexistência  pacífica,  um  não

perturba o outro, havia também formas mais ou menos implícitas de boicote. No caso do

projeto, apesar de não haver nenhuma exigência em termos de bom rendimento escolar

ou  frequencia  na  escola  para  a  participação  no  mesmo,  comum  em  outros  projetos

sociais, diversas vezes presenciei alguma criança levando sermão por ter estado na rua,

fazendo  algo  inadequado  ou  em companhias  consideradas  duvidosas,  em tom sério.

Assim, o critério de participação se dava na esfera moral, o que fazia com que, após

esses sermões, alguns jovens não quisessem mais retornar, causando o efeito contrário. 

Muito comum no projeto, era a ideia de que se não for feito algo para ocupar a

mente e o tempo dos jovens, “o tráfico leva”. Em entrevista com um professor, também

morador da comunidade, e que teve um irmão morto em função de envolvimento com o

tráfico, ele diz para mim que grande parte dos amigos que cresceram com ele acabaram

sendo mortos ou presos. Assim, essa urgência em “salvar” os jovens desse envolvimento

era parte fundamental desse projeto, como se houvesse de certa forma uma disputa de

recrutamentos. 

Essa lógica “preventiva” em relação aos jovens no Brasil, conforme Arantes (2013),

surge com o chamado “problema do menor”. No final do século XIX, segundo a autora, a

sociedade começou a identificar  crianças pobres como sendo “órfas de pais  vivos”  e

“futuros  criminosos”.  Seguindo  essa  lógica,  seria  papel  do  Estado  assistir  a  essas

crianças,  buscando  ao  mesmo  tempo  regenerá-las  e  corrigi-las,  como  se  fossem

criminosas, porém, de modo preventivo, com a justificativa de protegê-las. 



No caso da sociedade civil, essa “prevenção” por meio do controle se relaciona

com o “empreendedorismo moral”, com as boas intenções sobre a vida dos jovens. Já no

caso do Estado, frequentemente é uma forma de tentar evitar o aumento da criminalidade

na sociedade. 

Representações sobre o tráfico

As representações dos jovens a respeito do tráfico de drogas no local eram muito

diversificadas. Da mesma forma que, como aponta Lyra (2013), o que leva cada jovem a

se  envolver  com  o  crime  faz  parte  de  um  “processo  social  singular”,  com  variáveis

motivações,  também  as  representações  que  esses  jovens  despertam  são  variadas,

também entre as crianças e adolescentes.

Conforme  chamei  a  atenção  anteriormente,  esses  jovens  vivenciavam  muitas

experiências,  desde  o  contato  com  a  presença  do  tráfico  na  comunidade  até  dos

frequentes confrontos violentos que essa presença acarretava, tanto com a polícia como

com facções  rivais,  como a  do  morro  ao  lado.  Trocas  de  tiro,  armamento  ostensivo,

entrada da polícia  no  morro,  etc.  Assim,  tinham também suas próprias  percepções e

sentimentos  advindos  dessas  vivências,  e  esses  eram  diferentes,  passando  desde

admiração até indiferença e desdém.

Uma das categorias das crianças que me chamou a atenção em referência aos

traficantes  foi  a  categoria  dos  “recalcados”.  Em conversa  descontraída  com algumas

crianças, em um momento em que essas estavam fazendo desenhos, perguntei do que

elas mais gostavam sobre morar lá e do que menos gostavam. Em relação ao que mais

gostavam, falaram que era o fato de ter muitos parentes e amigos, poderem brincar na

rua, etc. Já em relação ao que menos gostavam, a resposta veio em tom de obviedade:

“ah, dos recalcados né”. Perguntei então quem eram os recalcados, ao que me disseram

se tratar dos jovens bandidos, que ficavam mostrado as armas em provocação, por que

“querem aparecer”. 

Essa categoria me levou a pensar no quanto a figura dos bandidos na comunidade,

afeta as crianças. Em função deles, segundo essa representação elas viriam a sofrer

também o estigma de potenciais bandidos. Nesse sentido atribuem a eles o adjetivo de

recalcados. Afinal, foi o seu recalque, que os teria levado a seguir esse caminho, caminho

que as crianças devem lutar para evitar, para não dar razão ao que é dito sobre elas,

como indica o professor na fala de abertura desse trabalho.

Por outro lado, a associação com o tráfico por vezes também era motivo de status.

Certa  vez,  presenciei  algumas  crianças  comentando  que  uma  delas  era  “parente  do



fulano”,  uma  figura  importante  no  tráfico  local,  e  o  tom  era  de  admiração,  tanto  da

pergunta  quanto  do orgulho em que a criança afirmou que sim.  Assim, também ouvi

diversas vezes referências a uma relação de proximidade com os traficantes locais, como

“os daqui são tranquilos”, ou então “a polícia veio e pegou os meninos”, “fulano, ciclano”

etc. 

Uma  das  histórias  de  envolvimento  mais  próximo  com  o  tráfico  que  pude

testemunhar ao longo da pesquisa, foi por meio de uma menina que chamarei de Bianca.

Bianca participava do projeto e tinha à época 9 anos. Um dia estávamos em uma sala

desenhando e lendo histórias, atividade que eu costumava fazer com as crianças para

interagir com elas. Nesse dia, porém, Bianca estava inquieta, e em certo momento disse

que queria me contar algo, mas que não tinha coragem. Após eu acolher sua inquietação

e dizer a ela que poderia falar, ela pede para que as outras crianças deixem a sala 6. Ela

então me confidencia que seu irmão estava “indo lá na boca7”. Além disso, disse que ele

havia ensinado a ela o que era a sigla da facção do tráfico local. Perguntei o que ele

estava  fazendo  lá,  ao  que  ela  disse  “ah,  vender  droga,  vigiar”.  Disse  que  seus  pais

estavam muito preocupados, e que sua mãe chorava. Pergunto então se ela também se

preocupava, e ela respondeu “só quando dá tiro”. 

Através desse relato, pude perceber o quanto essas questões eram vistas de forma

diferente de acordo com a proximidade. No caso de Bianca, era seu irmão, e ela parecia

ter sentimentos conflitantes sobre isso. Por um lado era seu irmão, que era mais velho e

havia lhe ensinado algo, e que ela parecia não julgar por esse envolvimento. Por outro

lado, seus pais ficavam preocupados. Daí o conflito. Existiam as trocas de tiro,  e seu

irmão  poderia  estar  junto.  Nesse  sentido,  do  perigo  real  que  correria  seu  irmão,  ela

também se preocupava. 

Após alguns meses, a história teve um triste desfecho, o irmão de Bianca, aos 17

anos, falecera de uma overdose. Ele também já havia participado do projeto, porém fazia

parte  daqueles  que deixavam o mesmo,  as  vezes  por  conta  do envolvimento  com o

tráfico. A proximidade dos moradores com o tráfico faz com que os sentimentos que esse

envolvimento mobiliza sejam diversos. Podem ser “bandidos”, mas são conhecidos, são

irmãos, filhos, amigos. Eu estava fora de campo e quando retornei, Bianca me mostrou

uma foto de seu irmão,  me pedindo para segurar  para ela.  Quando a vi  novamente,

devolvi a foto, emoldurada em um porta-retrato. 

6 Em relação a isso,  é preciso ressaltar  que minha formação prévia é na área de Psicologia,  sendo
conhecida no projeto também como psicóloga. Essa atitude da menina de querer me confidenciar algo a
sós, pode ter a ver com essa identificação.

7 A “boca” é a forma como é chamada a “boca de fumo”, local onde se comercializam drogas. 



“Tudo o mesmo tiro”

Em relação a visão das crianças sobre a polícia, essa era geralmente associada

aos perigos dos confrontos com os traficantes, da famosa “troca de tiros”. Essas “trocas

de tiros”, causavam muitos transtornos e medo na comunidade. Uma vez perguntei a um

menino,  de  cerca  de  8  anos,  como  era  quando  ocorriam  tiroteios,  ao  que  ele  me

respondeu,  “Polícia,  bandido,  tudo o mesmo tiro”,  não distinguindo nesse momento o

papel de um ou de outro.

Em outros momentos,  a  periculosidade do morro ou de um local  específico do

mesmo, fazia com que as crianças não pudessem ir ao projeto, por exemplo quando um

local que estava perigoso era perto de suas casas, tendo que passar por lá para chegar

no mesmo. Esse era um motivo comum de faltas. Perguntei certa vez a uma menina por

que que estava perigoso onde ela morava, ao que ela respondeu “lá onde eu moro está

muito perigoso, a polícia está indo lá direto”.  

Uma  noite  após  o  treino  eu  estava  descendo  o  morro  com  um  jovem  adulto

participante do projeto, quando avistamos uma viatura da polícia. Comento com ele, “será

que  eles  vão  subir?”,  ao  que  ele  me  responde  “Tomara  que  não”.  Nesse  sentido,  a

entrada  da  polícia  no  morro  era  percebida  como  causadora  de  conflitos,  vista  com

receios. 

O papel do projeto na vida dos jovens

Além  do  fato  de  “ocupar  as  mentes  e  corpos”  dos  jovens,  muitas  vezes  a

possibilidade de treinar o Jiu Jitsu era vista por eles como uma possibilidade de sucesso

no esporte. “Quero ser um jiujiteiro famoso”, “Sou um lutador profissional”. Assim, muitos

se empenhavam não só participando dos treinos, mas também dos campeonatos, visando

reconhecimento no esporte.

Na ocasião dos campeonatos externos, era possível ver diversas questões, como o

grau de coesão e solidariedade do grupo, apoiando uns aos outros. Como exemplifica a

fala  de uma menina para outra, que havia perdido uma luta “não se preocupa, vou me

vingar por você”. Além disso também era possível ver melhor as relações familiares, pois

as crianças sempre iam acompanhadas de alguém da família, parente ou pessoa próxima

que se responsabilizava. Devido a isso, ficava evidente por exemplo a cobrança dos pais

com as crianças, em relação a seu desempenho no esporte. 

Em um desses campeonatos, ouvi de um pai que se soubesse que seu filho iria

perder ele não teria levado ele. O mesmo pai, proibiu que o filho trocasse de faixa no



esporte (que ocorre quando o atleta evolui no Jiu Jitsu) por não ter ido bem em uma

prova. Outra mãe falou em tom de brincadeira que a filha iria ficar sem comer no dia, pois

havia parado de lutar por ter se machucado. Nessa ocasião, um dos professores falou

que “esperava mais raça” da menina. 

Essa categoria  da  “raça”  no  esporte  apareceu por  meio de uma cobrança dos

professores e pais em relação aos jovens. Embora não fosse uma categoria dos próprios

jovens, eles pareciam tentar corresponder a ela, por meio do esforço nos treinos e em sua

conduta. De certa forma, percebi que essa necessidade de ter raça se aplicava também a

outras  esferas  de  suas  vidas.  Em meio  aos  perigos  de  se  morar  no  morro,  com as

frequentes trocas de tiro, e a possibilidade de envolvimento com o crime, era preciso “ter

raça” para fazer diferente. Essa era a conduta que o projeto se propunha a incentivar na

vida desses jovens.  

Cobranças e faltas nos treinos em função de castigos eram comuns. Muitas vezes

eu ouvia que algumas crianças não estavam indo aos treinos por estarem de castigo, por

terem ido mal  na escola,  ter  desobedecido os pais,  usado aplicativos de celular,  etc.

Nesse sentido, a participação no projeto era vista por esses pais como uma atividade que

os  filhos  gostavam e que poderia  ser  moeda  de troca  por  bom comportamento,  não

valorizando outros  aspectos  da participação e  engajamento  deles  no esporte.  Apesar

disso, entre os jovens que participavam do projeto a vontade de treinar era visível. Alguns

deles e alguns pais comentavam que eles não viam a hora de chegar os dias de treinar,

ansiosos. 

Além da prática do esporte, como foi dito anteriormente, a própria interação, troca

de  afeto  e  brincadeiras  proporcionada  era  mais  um incentivo  para  a  participação  no

projeto. O sentimento de pertencer a uma equipe, fator motivacional importante, visível

nas trocas de afeto no grupo do Whatsapp, no qual era possível ver referências a equipe

do projeto como uma família. 

Ser jovem no projeto Jovem de Jesus

O Projeto Jovem de Jesus, como o nome já diz, era voltado para o público jovem.

Mas  afinal,  o  que  define  “jovem”,  “criança”,  “adolescente”,  “adulto  jovem”  e  “adulto”?

Refletindo sobre minhas observações no projeto, junto com algumas referências, tentarei

problematizar um pouco essa questão.

Para Bourdieu (1983), a juventude é apenas uma palavra, sendo as divisões entre

as idades arbitrárias. As classificações por idade, segundo o autor, assim como por sexo,

classe e outras, acabam por impor limites, produzindo uma ordem que determina onde



cada um deve se manter. A OMS (Organização Mundial da Saúde), define adolescência

como a idade entre 10 e 19 anos, sendo antes disso considerado infância. Para a ONU

(Organização das Nações Unidas), a adolescência corresponde à idade de 15 a 24 anos,

usando também o termo “jovens adultos” para definir a faixa etária de 20 a 24 anos. O

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente),  Lei  brasileira  8.069 de 1990,  considera

criança a pessoa até 12 anos incompletos, definindo como adolescente o jovem de 12 a

18 anos (Eisenstein, 2005).

A infância é também sub-dividida algumas vezes em “primeira infância”, até os 5 ou

6 anos de idade, sendo um período de especial importância na formação das pessoas.

Porém, essa faixa etária não era o alvo principal do projeto, cuja participação inicia com 6

anos. Apesar disso, já houve crianças menores que participaram do treino “brincando”. Às

crianças pequenas, a partir de 4 anos (antes disso não é recomendada a prática do Jiu

Jitsu), é reservado, nos campeonatos, uma modalidade mais “amistosa” de competição,

na qual as crianças lutam umas com as outras rotatoriamente, e ganham medalha por

participação. Assim, o que é incentivado é a prática do esporte. 

Dentro do Jiu Jitsu, existem categorias etárias e divisões próprias, iniciando em

“Pré-mirim” de 4 a 6 anos, “Mirim” de 7 a 9 anos, “Infantil” de 10 a 12 anos, “Infantojuvenil”

de 13 a 15 anos, “Juvenil” de 16 a 17 anos, “Adulto” de 18 a 29 anos, “Master” de 30 a 35

anos”, e de 36 a 56 anos, em diante, existem as categorias “Sênior 1, 2, 3, 4 e 5”. Cada

faixa etária possui algumas regras próprias e um tempo de duração para cada luta. 

Durante o tempo em que realizei minha pesquisa junto ao Projeto, percebi que as

categorias e definições etárias não eram tão “definidas” assim. A própria participação no

treino  dos  “menores”  ou  no  treino  dos  “maiores”,  e  a  passagem  para  esse  último,

conforme explico anteriormente, dependia de fatores diversos, para além da idade de 13

anos. Mas para além disso, pude observar que um jovem de 21 anos, por exemplo, podia

gostar de desenhos e personagens infantis,  e que crianças de 9 anos podiam gostar

também de personagens e programas voltados para a primeira infância. 

Havia uma menina de 12 anos, que tinha um corpo desenvolvido que lhe definiria

como “adolescente”,  porém ela  gostava de treinar  com os menores.  Já outros,  como

descrevi anteriormente, se orgulhavam de treinar com os maiores. Uma menina de 11

anos certa vez me disse “você gasta muito dinheiro com essas crianças”, deixando claro

que ela não se considerava parte dessa faixa etária. Nesse período de 1 ano em que

acompanhei o projeto, pude testemunhar também o crescimento e mudança de alguns

jovens e de minha relação com eles. 

O período da “pré adolescência”, ou seja, o período em que um jovem está fazendo



a transição da infância para a adolescência, parece ser um período de especial mudança,

em que podemos observar tentativas de apresentar um comportamento mais “maduro”,

envolvimentos afetivos com o sexo oposto, dentre outros fatores. Outra menina de 12

anos, gostava que eu andasse com ela pelo morro à noite, para passar pelos meninos.

Não existe uma idade certa para que ocorram essas transições, variando em cada caso.

Assim também, crianças podem apresentar às vezes reflexões consideradas “maduras”

para sua idade, decorrentes talvez de vivências não “resguardadas”,  conforme explico

anteriormente, e adultos ou “jovens adultos” podem às vezes demonstrar comportamentos

e preferências consideradas mais infantis.  De fato,  todos nós podemos apresentar  às

vezes  comportamentos  considerados  mais  “adultos”  ou  mais  “adolescentes”  e  até

“infantis”, sendo as brincadeiras comuns no projeto. 

 Essas definições são pautadas em certos fatores compartilhados pela sociedade,

como por exemplo, a conduta, o namoro, o trabalho, a escola, brincadeiras, etc., como

também  a  maturação  biológica,  que  nem  sempre  coincide  com  o  amadurecimento

psicológico e social. Porém, a própria percepção dos jovens a respeito de si mesmos e

suas escolhas devem ajudar a pautar essa discussão. 

Ao longo dessa reflexão, chego então à conclusão de que essas categorias, fruto

de construções sociais, também devem ser consideradas dentro de cada contexto. Mais

especificamente,  se  possível,  de  modo  diferente  para  cada  pessoa,  pois  não  são

categorias  fechadas  e  invariáveis.  Seja  como  for,  e  este  é  um ponto  importante,  as

categorias  “jovem”  e  “adolescente”  são  imaginadas  pelos  formuladores  de  políticas

públicas  como  totalidades  homogeneizantes.  As  particularidades  e  subjetividades  são

desprezadas, resultando errôneos os diagnósticos sobre esses universos, particularmente

naqueles contextos nos quais se desenvolvem as classes menos favorecidas. Nestes, o

terreno para a socialização em torno de boas práticas civis e democráticas é sempre

considerado arenoso. Uma categoria nativa dos Policiais Militares no Rio de Janeiro sobre

esse  público  talvez  encerre,  como  em  uma  cápsula,  essa  apreensão  equivocada  e

totalizante.  São  chamados  de  “sementinha  do  mal”  os  jovens  e  adolescentes  das

chamadas “comunidades” nas quais se percebem a incidência do tráfico de drogas.

Considerações Finais

“Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério

O jovem no Brasil nunca é levado a sério...

Sempre quis falar, nunca tive chance

Tudo que eu queria estava fora do meu alcance...”



(…) A polícia diz que já causei muito distúrbio

O repórter quer saber porque eu me drogo

O que é que eu uso, eu também senti a dor...”

(Charlie Brown Jr. - “Não é sério”)

Nesse trabalho, busquei problematizar algumas questões em torno da construção

da juventude e  de suas representações em um contexto  específico.  Contexto  de um

projeto social em uma comunidade, nos quais se perpassam diversas questões, sobre as

quais esses jovens se constroem e constroem suas próprias representações. 

Quando iniciei a pesquisa, me restringia a observar os treinos, conversas e fazer

algumas  perguntas.  Aos  poucos,  percebi  que  minha  interação  poderia  melhorar  se

treinasse o Jiu Jitsu junto com os participantes do projeto. Assim, após minha inserção no

esporte,  minha  relação  com eles  se  tornou  mais  próxima,  facilitando  também minha

pesquisa. Além disso, o fato de experienciar a dimensão do esporte em meu próprio corpo

facilitou a apreensão das técnicas e do aprendizado que envolve o Jiu Jitsu. Eu corroboro

da perspectica (como, por exemplo, a de Szulc, 2006), de que para se trabalhar com

crianças  é  necessário,  dentre  outras  coisas,  que  o  pesquisador  se  aproxime  delas,

buscando encurtar as barreiras existentes, além da idade. 

Conforme escreve Szulc (2006), a idade não é somente um dado biológico, mas

também um status social construído historicamente. A concepção do que é infância e o

que é ser criança, pode ser muito diferente de acordo com o contexto sociocultural, sendo

necessário que uma antropologia da criança seja capaz de apreender e refletir  sobre

essas diferentes concepções. Sem deixar de levar em conta, como ressalta Szulc (2006),

que as crianças também são  “sujeitos ativos e posicionados”,  e que  “o fato de serem

crianças não as desqualifica enquanto atores reflexivos” (p.46). Assim, busquei considerar

as percepções das crianças com a mesma seriedade dos outros atores. 

As  representações  das  crianças  e  adolescentes  do  projeto  sobre  o  tráfico  de

drogas, o projeto e a polícia, variam bastante, sendo necessário analisar cada caso como

uma  vivência  específica  desse  contexto.  Dessa  forma,  considero  que  não  se  pode

generalizar,  os  motivos  são  diversos  e  as  percepções  sobre  a  questão  também.  Os

moradores  do  Morro  da  Boa  Vista  lidam  com  a  questão  do  tráfico  de  drogas

cotidianamente, conhecendo diversas pessoas envolvidas. Às vezes são filhos, irmãos,

amigos  de  infância,  conhecidos,  o  que  torna  a  questão  mais  delicada  e  complexa.

Ouvindo esses jovens, pode ser mais fácil formular caminhos conjuntos de reflexão sobre

essas questões. 
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