
Na encruzilhada do exu: religião, polícia e militarização na Zona Oeste da cidade 

do Rio de Janeiro 

Ana Paula de Souza Campos, UFRRJ, paulacamposufrrj@gmail.com 

 

Resumo 

A partir de uma pesquisa etnográfica em um terreiro de umbanda localizado na Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro, este trabalho pretende versar acerca do estudo de 

caso da figura do “exu policial” – um exu (entidade/espírito pertencente à cosmologiada 

religião umbanda) incorporado pela mãe-de-santo do terreiro, que tem por indumentária 

objetos referentes à figura de um policial. Pretende-se, sobretudo, analisar a relação de 

troca existente entre o exu e policiais, entre o exu e um criminoso que permitiu não 

apenas a construção de tal figura, mas a sua legitimação como uma figura de poder no 

terreiro. Os policiais atendidos pelo exu ofertaram a ele uniformes policiais, colete à 

prova de balas, quepe e armas; enquanto o criminoso, também atendido por ele, ofertou-

lhe uma imagem de exu e um cordão de ouro. Em troca, o exu precisaria recompensá-

los com a proteção. Propomos analisar relações em que o que tem circulado não são 

apenas uniformes, trajes policiais, armas, cordões e imagens, mas também a proteção. A 

partir disso objetivamos refletir acerca dos mercados de proteção construídos na Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro entre religião, milícia e o tráfico de drogas. Nesse 

contexto, a proteção tem se construído como uma mercadoria, como uma moeda de 

troca em meio a um contexto de violência. 
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Na encruzilhada do exu: religião, polícia e militarização na Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro 

 

Introdução 

Sobre as práticas e cultos mediúnicos no Brasil, Giumbelli (2003) demonstra que 

tanto grupos espíritas como afro-brasileiros foram historicamente acusados de realizar 

atividades criminosas, sendo considerados grupos pertencentes ao “baixo espiritismo”. 

Segundo o autor, há inúmeros relatos que se referem a esse termo, como sentenças 

judiciais, documentos produzidos pelos aparatos policiais, reportagens jornalísticas e 

declarações dos próprios agentes religiosos, há relatos que associam feitiçaria, 

marginalidade, crime, possessão e a presença do mal nos cultos afro-brasileiros. O uso 

do termo “baixo espiritismo”, para Giumbelli (2003), trata-se de “um recurso de 

hierarquização (ao definir os “maus” em oposição aos “bons” espíritas)” (2003:249) em 

conflitos jurídicos e sociais. Esse olhar sobre os cultos fez com que fossem 

constantemente reprimidos pela polícia sob a acusação de curandeirismo e 

charlatanismo, ambos considerados crimes contra a saúde pública1. Não obstante, 

Patrícia Birman (1985) destaca a participação do Estado na repressão aos cultos de 

possessão: “O Estado participou ativamente da repressão aos cultos, às ‘macumbas’, 

particularmente no período do Estado Novo, com Getúlio.” (1985:10). Dessa forma, 

notamos que os agentes do Estado, representados nesse caso pela polícia, se 

relacionaram com estes cultos, historicamente no Brasil, pela via da repressão. 

Nesse sentido, durante muito tempo, ao se falar da relação entre polícia e 

religião no Brasil, ouvia-se relatos de repressão. A polícia era quem realizava as 

conhecidas “batidas policiais” nos terreiros de umbanda e candomblé. Assim, a pretexto 

da acusação de charlatanismo e curandeirismo a intolerância religiosa e o preconceito 

contra as religiões de matriz africana no Brasil foram ocultados por trás de um suporte 

legal utilizado para reprimir tais cultos. Através deste estudo pretendemos abordar a 

relação entre polícia e a religião umbanda, mas não pela via da repressão, e sim pela via 

da proteção, pela via da adesão religiosa e de uma troca interessada entre esses atores, a 

saber, policiais, líderes religiosos (pais e mães-de-santo) e visitantes dessas casas de 

																																																													
1 De acordo com Giumbelli (apud Maggie, 1986, 1992), o primeiro código penal brasileiro (1890) 
considerou a prática do espiritismo e do curandeirismo como crimes contra a saúde pública. 



culto. A relação que antes era marcada majoritariamente pela repressão aos cultos afro-

brasileiros por parte dos policiais, agora se caracteriza pela participação destes nos 

cultos. Percebemos, portanto, uma mudança na relação histórica entre polícia e 

umbanda representada por esses agentes.  

Os agentes do Estado representados aqui pelos policiais tem se relacionado com 

a religião umbanda e, em específico, com as entidades exu, de uma forma particular 

observada em um terreiro localizado no bairro Campo Grande na Zona Oeste da cidade 

do Rio de Janeiro. Tais policiais se associaram à religião em uma busca por proteção 

que não possuíam em seu exercício profissional. Essa relação me foi demonstrada 

segundo a pesquisa que realizei em minha graduação e que resultou em minha 

monografia de conclusão de curso2, uma pesquisa acerca do “exu policial”3. Em rituais 

umbandistas, a mãe-de-santo do terreiro pesquisado, quando incorporada4 pelo espírito 

do exu “tranca-rua das almas”, se utiliza da indumentária de um policial. Sua 

caracterização construída pelo uso de uniformes da polícia militar e do Batalhão de 

Operações Especiais, armas falsas e/ou colete à prova de balas se deu pela relação de 

troca que esta figura manteve com, principalmente, dois policiais que eram médiuns do 

terreiro referido, adeptos religiosos. Os últimos pediam ao exu, proteção e em troca 

ofereciam tais objetos para que este pudesse se caracterizar como um policial nas 

sessões religiosas, oferecendo este a proteção ao terreiro como um “policial da 

umbanda”. Nesse caso, o agente da proteção não foi o policial, mas o exu; mas este só 

pode se tornar o agente da proteção do terreiro, por excelência, por ter se valido desse 

somatório de identidades: a identidade de exu acrescidada identidadede policial.  

A problemática desse trabalho gira em torno, portanto, dos diferentes regimes de 

proteção encontrados na cidade, por essa inversão entre os atores que representam a 

oferta (os policiais) e os agentes que representam a procura por essa proteção (os exus). 

																																																													
2 CAMPOS, Ana Paula de S. “O exu policial e o cordão do tráfico: religião, polícia e militarização em um 
terreiro de umbanda na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro”. Seropédica: UFRRJ, monografia de 
graduação, 2014. 
3 Tal termo não se trata de uma expressão nativa. O termo mais usual para referenciar tal personagem é a 
expressão “tranca-rua”. Utilizamos esta categoria como uma forma de singularizar a entidade, tão peculiar 
para a umbanda como para a categoria policial, e de fazer referência a sua característica tão marcante: a 
sua expressão de policial. 
4 A doutrina umbandista tem como base o culto aos espíritos. “Segundo esta cosmologia, estes se 
manifestam através do fenômeno do transe ocorrido com o médium da religião, também conhecido como 
“filho de santo”. A partir destes fenômenos suas divindades se expressam. Assim, o médium é percebido 
como um “aparelho”, um “cavalo dos deuses”, como o “receptáculo da divindade” (ORTIZ, 1999:69), 
tendo em vista que é através de seu corpo que se manifestam os espíritos, também chamados de entidades, 
guias, deuses e divindades” (CAMPOS, 2014). 



Policiais, percebidos como agentes por excelência da proteção na cidade, são também 

aqueles que não a possuem e por isso, buscam-na em figuras religiosas, representadas 

nesse estudo pelas entidades exus da umbanda. Tratamos, portanto, de dois regimes de 

proteção diferenciados: um oferecido por policiais à população carioca e outro pela 

religião umbanda a esses agentes, através da figura do exu. Logo, temos como 

pressuposto nessa pesquisa que a mudança da repressão à proteção atribui poderes ao 

campo religioso, antes pertencentes à polícia.  

Não obstante, os regimes de proteção e moralidade analisados de maneira 

entrecruzada nos permitirão refletir, também, acerca das práticas do Estado em suas 

supostas margens (Veena Das e Deborah Poole, 2008) versando sobre os agentes que 

lhe constroem segundo a relação entre legalismos e ilegalismos, analisando segurança, 

crime, proteção, religião e violência no âmbito da Zona Oeste da cidade. Discutiremos 

nesse trabalho como se constroem os regimes de proteção representados pela figura do 

policial e pela figura do exu. Analisaremos, dessa forma, o entrecruzamento entre 

moralidades e imoralidades, legalismos e ilegalismos, a saber, como ações ilegais 

podem ocorrer se valendo do aparato legal do Estado, isto é, como as ações estatais na 

Zona Oeste se valem da legalidade para produzir ilegalidades; e sobre como a definição 

do que é moral ou imoral está além da definição do que é legal ou ilegal. 

Portanto, partiremos do pressuposto de que o Estado é construído entre 

legalismos e ilegalismos, entre centro e margem, assim como a sociedade é construída 

por diversas moralidades e imoralidades, entre ambivalências, isto é, diferentes valores 

são mobilizados, ora agem uns, ora agem outros. Notamos que a partir dos relatos 

etnográficos a figura do policial, bem como a figura do exu, é percebida como aquela 

que trabalha tanto com o bem como com o mal. O policial miliciano é concebido como 

aquele que utiliza o seu poder instituído para oferecer, principalmente, 

“segurança”/”proteção” à população diante da ameaça de traficantes e criminosos na 

região, é aquele que presta serviços à população e é o cobrador de suas taxas, o policial 

que protege e o policial que ameaça e pune ao não receber o pagamento pelos seus 

serviços; e o exu é aquele que realiza qualquer pedido caso seja devidamente pago com 

presentes, é aquele que pune quando não lhe recompensam pelo trabalho realizado; é o 

que oferece proteção ao terreiro e às pessoas que se atendem com ele, mesmo que para 

isso tenha que realizar em troca uma ação que possa ser considerada imoral. 



Trataremos, portanto, de moralidades em movimento, de diferentes moralidades que são 

mobilizadas na construção de regimes de proteção.  

 

A troca entre exu e policial: a construção do exu policial. 

 Iniciei o trabalho de campo no primeiro semestre de 2011 e a minha entrada no 

terreiro estudado inicialmente foi extremamente facilitada por conta de ter médiuns no 

terreiro como parentes e de já tê-lo frequentado como visitante5. Minha mãe e meu pai 

são mãe e pai de santos do terreiro. Este fato além de ter facilitado o início de minha 

pesquisa tem me ajudado no andamento desta em virtude da rede de terreiros que tenho 

acesso por ser a “filha da mãe-de-santo”. Embora haja certa positividade nesta relação 

aproximada, ela também me trouxe outras grandes questões a pensar. Fazer campo em 

família me trouxe reflexões metodológicas à parte. Trata-se de um estar no campo 

diferenciado daquele estar onde tudo nos é estranho. A tarefa que se desenhou a 

princípio como algo relativamente fácil ou ao menos não tão dificultoso, se tornou um 

grande empreendimento a ser feito. Ainda mais quando no meio do mestrado me tornei 

adepta religiosa da umbanda, virando filha duas vezes de minha mãe: “filha carnal” e 

“filha espiritual”. Emaranhei-me no campo e tive que tornar estas relações como um 

objeto de pesquisa entendendo que o meu olhar se constrói a partir de minha posição, da 

forma que estou localizada, sabendo, ainda, que o meu campo não me recebe apenas 

como uma pesquisadora, mas como religiosa e “filha da mãe-de-santo” e este lugar gera 

determinadas implicações que não podem passar despercebidas, mas que devem ser 

analisadas já que tudo isso é o meu campo de pesquisa. 

A caracterização do exu enquanto um policial se dá nos dias de festa oferecidos 

para os exus ou para o orixá Ogum, por exemplo. Nos dias normais de atendimento6 o 

exu se veste com um vestido preto e dourado ou com uma calça branca e camisa preta e 

quepe da polícia militar. Há mais de dez anos que a mãe-de-santo ao incorporar o exu 

“tranca-rua das almas” se caracteriza dessa forma. O exu não atende apenas policiais, 

mas todos aqueles que quiserem se consultar com ele.  

																																																													
5 Trata-se de um termo nativo utilizado usualmente para se referir às pessoas que se consultam com as 
entidades no terreiro. 
6 O atendimento ocorre às segundas-feiras segundo um calendário de alternância de cada grupo de 
entidades a oferecer a consulta na semana como preto-velhos e exu, preto-velhos e caboclos, exus e preto-
velhos, etc. 



Assim que a mãe-de-santo o incorpora, os médiuns do terreiro já trazem seu 

quepe para que o aparelho7 se caracterize do personagem construído na relação entre 

exu e “meganhas”8. Nos demais dias, após a meia-noite, o tranca-rua veste a sua farda 

preta e vira o exu policial. Médiuns e visitantes cantam com empolgação os pontos para 

chamá-lo ao terreiro ao som do atabaque. Quando a mãe-de-santo o incorpora, cai 

ajoelhada no chão e seu rosto já muda de expressão. Com a sua cara fechada e seu olhar 

cerrado ela mira o salão, médiuns e visitantes; recebe seu quepe, seu cigarro e a sua 

cachaça que coloca em baixo do braço para caminhar pelo salão com uma corporeidade 

que denuncia o seu poder no terreiro. Em seguida, quando o relógio bate a meia-noite, o 

tranca-rua deixa a mãe-de-santo para que ela seja acompanhada a um dos quartos do 

centro por um médium e vista a farda policial. Em seguida ele retorna com a sua arma 

na cintura e anda com autoridade pelo pátio do terreiro, local onde são realizadas as 

festas e atendimento para essas entidades. Em algumas ocasiões o vi com um colete à 

prova de balas e duas armas falsas que, segundo relato, foram ofertadas por policiais 

que as obtiveram em “batidas policiais”. Ele desfila com autoridade pelo pátio do 

terreiro, local onde são realizadas as festas e atendimento para essas entidades. 

Cada peça utilizada pelo exu policial em sua caracterização foi dada por um 

policial, cada peça tem uma história e carrega um sentido próprio e quando utilizadas 

pelo exu denotam um sentido que énovo.  De acordo com o relato no campo e da 

médium que incorpora o exu, elas foram utilizadas durante o exercício profissional 

destes policiais e foram ofertadas de bom grado ao exu em troca de alguma coisa.  

Dois dos policiais atendidos pelo exu, que lhe ofereceram os uniformes e objetos 

para a sua caracterização, foram assassinados e os demais não frequentam mais o 

terreiro. Segundo informações coletadas com os médiuns, os dois policiais assassinados 

eram policiais milicianos. Ambos faziam parte do terreiro como médiuns. Em razão de 

suas mortes e do afastamento de outros policiais do terreiro, não foi possível entrevistá-

los. Com efeito, foi a partir da experiência do trabalho de campo com entrevista aos 

médiuns do terreiro, amigos de tais policiais, foi construída a hipótese de que os 

policiais encontravam na umbanda e no exu, a proteção que não possuíam em seu 

exercício profissional. O que era trocado nesta relação se tratava, então, da proteção, 

seja ela uma forma de preservação da liberdade fora da prisão, a proteção de suas vidas, 

																																																													
7 Termo nativo relacionado aos indivíduos que incorporam a entidade.  
8 Termo nativo utilizado para referenciar policiais militares. 



a proteção ante uma realidade em que a vida destes écolocada em risco cotidianamente. 

Em troca presenteavam-no com os objetos que lhe serviriam de indumentária. 

Ouvi muitos relatos sobre casos em que policiais chegavam ao terreiro 

desesperados buscando o auxílio de seus guias porque se não fizessem algum trabalho 

ainda na mesma noite talvez não permanecessem vivos por mais uma semana. Em um 

dia no campo relataram-me que policiais saíam do terreiro de madrugada para fazerem 

trabalhos nos cemitérios e que, sabendo do risco que corriam caso não cumprissem a 

tarefa, iam tranquilamente, sem maiores preocupações.  

 Assim, ao ser procurado por policiais em busca de proteção e reconforto tendo 

em vista o sofrimento de tal categoria, o exu policial oferece seu preço: para livrar um 

indivíduo de um risco de morte diária pede em troca presentes que lhe proporcionem o 

status de policial. Desse modo, a troca se torna justa e ambos os lados saem 

beneficiados: o exu se apresenta como o chefe, o guardião do terreiro, aquele que deve 

ser respeitado e reverenciado; e os policiais possuem a segurança de que, aos cuidados 

da força sobrenatural e poderosa do exu policial, podem continuar as suas práticas nas 

ruas da cidade tendo a vitória diária dada pelo exu, de escapar da morte que tanto lhes 

amedronta em seu exercício profissional. 

 

A troca entre exu e criminoso: o caso do cordão do tráfico 

A mãe-de-santo do terreiro me narrou a história que chamo aqui de “caso do 

cordão do tráfico”que ocorreu no período em que eu realizei o campo, uma situação 

envolvendo o exu policial e um traficante da região. Segundo ela, o traficante, que se 

atende com o exu policial, estava se encaminhando para a favela quando foi 

surpreendido por quatro policiais que o viram sair da boca de fumo. Os policiais, então, 

o colocaram no camburão. Segundo a mãe-de-santo, eles não o reconheceram como um 

dos chefes do morro, acreditaram que ele era um “traficante qualquer”. De acordo com 

ela, o “segundo chefe do morro”, ainda não éconhecido pela polícia. No camburão 

durante o percurso ele foi revistado pelos policiais. Apesar de ter sido identificado como 

traficante, ele não levava armas e drogas. Na esperança de que pudessem obter alguma 

informação, os policiais o levaram para um lugar afastado. Ao chegarem ao local os 

policiais colocaram-no para fora do carro, interrogaram-no9 colocando-o ajoelhado no 

chão e lhe fizeram perguntas que foram sem respostas. Então, um dos policiais disse 
																																																													
9 Segundo a mãe-de-santo, os policiais realizaram um “típico” interrogatório policial.	



que eles lhe dariam uma chance de escapar e pediu que ele corresse o máximo que 

pudesse. Foi quando o traficante decidiu correr e mesmo tentando fazê-lo com toda a 

força que tinha, não saiu do lugar. Nesse momento ele ouviu em sua cabeça uma voz lhe 

dizendo: “Não corre, não corre!”. Os policiais colocaram-no de volta na viatura e 

levaram-no para a delegacia. Em seguida o traficante foi preso e permanece preso até a 

presente data.  

Ao pensar sobre o ocorrido o traficante concluiu que se tivesse corrido ele teria 

sido morto pelos policiais. Foi quando ele começou a pensar sobre a força sobrenatural 

que o impediu de correr e a voz em sua cabeça que lhe deu a orientação que havia 

salvado a sua vida. Ele remeteu tais ações àentidade que se consulta: o exu policial. O 

guia que o protege foi poderoso o suficiente para livrá-lo da morte. Não obstante, como 

forma de agradecimento e também como um pedido de liberdade, o traficante pediu que 

fosse enviado ao exu policial um cordão de ouro e uma imagem de um exu do tamanho 

de uma pessoa. Ao outro terreiro que também se consultava, pediu que fosse 

encaminhado outra imagem e um cheque no valor de R$6,000 (seis mil reais). Os 

médiuns levando em consideração o valor do cheque encaminhado ao outro terreiro 

calcularam que o cordão deveria custar o mesmo valor ou ainda mais jáque se tratava de 

uma peça de ouro.   

 Procurando saber mais sobre a situação instaurada, fui ao centro conversar com 

o presenteado –o exu policial. Perguntei a respeito do seu presente e ele me disse que 

sóiria recebê-lo caso ele desse a liberdade ao preso. Disse que ele não pode receber um 

presente por algo que ele ainda não tenha feito: “Depois ele vem me cobrar, eu não fiz e 

como fica?”. Em seguida, ele disse a seguinte frase: “Se o diado10 que ele falou, ele 

estiver na rua, eu quero o que émeu!”e terminou a conversa saindo um tanto exaltado. 

 

Do quê estamos falando? A milícia e o tráfico de drogas em Campo Grande 

A partir dessa representação encontrada na cidade, procura-se nessetrabalho 

compreender o que significa essa expressão religiosa militarizada representada nesse 

terreiro pela figura do exu policial. Como os casos nos ilustram, nesse campo em 

específico, nota-se a militarização nas ruas, entretanto, estas se dão pela milícia e pelo 

tráfico de drogas, ambos armados desenvolvendo as suas ações estratégicas para manter 

																																																													
10 Pronúncia comum na linguagem utilizada na religião. Éo mesmo que “dia”.	



o seu território de dominação. Assim, para a compreensão das relações de troca 

existente entre exu, policiais e criminosoénecessário uma análise das formas 

militarizadas desse contexto. Perguntamo-nos, então: como estáconfigurado em Campo 

Grande a milícia e o tráfico de drogas? Ao fim nos indagamos: o que o caso do exu 

policial pode nos dizer a respeito da associação estabelecida nesse contexto entre 

religião, polícia (notadamente a milícia) e militarização? 

Michel Misse (2011), a respeito da oferta de proteção no Rio de Janeiro destaca 

o papel do “Esquadrão da Morte”nos anos 50, o “Grupo de Diligências Especiais” da 

polícia que tinha como principal objetivo executar criminosos de forma clandestina. 

Nos anos 70 o autor ressalta o papel dos “grupos de extermínio”que atuaram na Baixada 

Fluminense: grupo de policiais, agentes penitenciários e guardas pagos por 

comerciantes e empresários para “limpar a área”, ou seja, matar ladrões e assaltantes da 

região. Em seguida destaca no mesmo período a atuação da “polícia mineira”, grupos 

formados por policiais e ex-policiais que vendiam proteção aos empresários e 

comerciantes oferecendo, ainda, seus serviços de “pistolagem”(2011:21). 

Na Zona Oeste da cidade, Misse (2011) aponta a ação, a partir dos anos 90, de 

uma nova modalidade de “polícia mineira”na favela de Rio das Pedras na Barra da 

Tijuca, denominada mais tarde pela imprensa de “milícia”. Segundo o autor, “a 

proteção passou a ser oferecida (ou extorquida) aos próprios moradores e não apenas 

aos comerciantes locais, com o objetivo de impedir que o tráfico instalasse na 

favela”(2011:21). Logo, os grupos de milicianos se estenderam a outros bairros da Zona 

Oeste formando um grupo denominado “Liga da Justiça”, um dos grupos mais 

expressivos de milícias do estado. No bairro de Campo Grande, onde se circunscreve 

esse estudo, de acordo com o mapa das milícias de 200811, o grupo era supostamente 

comandado pelo ex-deputado estadual Jerominho e seu irmão Natalino Guimarães, 

ambos permanecem presos. Em Campo Grande, a principal atividade explorada pelo 

grupo para obter seus recursos financeiros foi o transporte alternativo, chegando a 

render cerca de dois milhões de reais por mês (ALERJ, 2008). 

De acordo com Ignácio Cano (apud ALERJ: 2008) a ação de controle do 

território e da população realizada pela milícia parte de um grupo irregular; possui um 

																																																													
11 ALERJ. Relatório final da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a ação de milícias 
no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008, pg 125.	



caráter coativo, isto é, oferecem proteção contra eles mesmos; tem como motor a 

geração de renda individual e não libertar alguém como defendem supostamente; 

possuem um discurso de legitimação associado àproteção e ordem local; e contam com 

a participação dos agentes do Estado.  

Após o sequestro e tortura de repórteres do jornal “O DIA”, em 14 de maio de 

2008, que tentavam produzir matérias sobre a milícia em uma favela do Rio de Janeiro, 

foi formada uma ComissãoParlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa para 

investigar a atuação dos grupos milicianos na cidade do Rio de Janeiro conhecida como 

“CPI das milícias”. Fizeram parte das investigações denúncias do disque-milícia e 

outras denúncias, relatórios de inteligência, dados sobre segurança, justiça, e finanças, 

dados eleitorais, da imprensa e de acadêmicos. De acordo com Misse (2011), este grupo 

tinha como característica a junção entre “policiais pistoleiros, a atividade associativa 

local e lideranças com ambições de carreira política.”(2011:21). O relatório da Alerj 

demonstra que a Zona Oeste, principalmente as zonas eleitorais do bairro Campo 

Grande, funcionava como “curral eleitoral”de políticos que lideravam o grupo miliciano 

“Liga da Justiça”. Segundo o relatório, o grupo dominava àépoca 90% do território do 

bairro. Campo Grande éconsiderado o bairro de maior domínio desse grupo. 

De acordo com o relatório, nesse território os grupos de milicianos são formados 

por políticos, policiais civis, policiais militares, ex-policiais militares, ex-policiais civis, 

agentes do DESIPE (Departamento do Sistema Penitenciário), bombeiros militares, 

militares das forças armadas, guardas municipais e civis. Entre as suas ações são 

destacadas: 

“Taxa de segurança, taxa diferenciada para moradores que possuem veículos, taxa 
de instalação e mensalidade dos serviços de sinal de TV a cabo e Internet, controle e 
ágio na venda de gás e garrafão de água, cobrança de alimentos para composição da 
cesta básica para os milicianos, taxa que varia de 10 a 50% do valor da venda de 
imóveis, taxa para legalização de imóveis, taxa para permitir construções na 
comunidade.”12 

Misse (2011) afirma que a milícia tem como característica a junção entre 

“policiais pistoleiros, a atividade associativa local e lideranças com ambições de 

carreira política.”(2011:21). Com efeito, o relatório da Alerj demonstra que a Zona 

Oeste, principalmente as zonas eleitorais do bairro Campo Grande, funcionava como 

“curral eleitoral”de políticos que lideravam o grupo miliciano “Liga da Justiça”. 

																																																													
12 Idem.	



Segundo o relatório, o grupo dominava àépoca 90% do território do bairro. Campo 

Grande é	 considerado o bairro de maior domínio desse grupo. Validamente, as 

investigações da “CPI das milícias”resultaram na repressão e denúncia dos principais 

grupos milicianos na Zona Oeste, inclusive na prisão dos principais políticos ligados 

à“Liga da Justiça”. Não obstante, segundo Cano (apud ALERJ, 2008), mesmo com a 

repressão as milícias não deixaram de existir no Rio de Janeiro, mesmo que tenham 

perdido o seu “braço político”representado pela “Liga da Justiça”. 

Conforme Misse (2011), no Rio de Janeiro, das regiões dominadas por 

comandos 39,2% éde controle das milícias enquanto 57,1% é de controle de comandos 

ligados ao tráfico de drogas (Comando Vermelho, Amigos dos Amigos e Terceiro 

Comando Puro). De acordo com o relatório da “CPI das milícias”, “os milicianos se 

expandiram, preferencialmente, em áreas onde não havia tráfico de drogas”. De acordo 

com o relatório, “(...) das 171 comunidades onde éregistrada a presença de milícias, 

119 comunidades não pertenciam a nenhuma facção criminosa, o que representa quase 

70%. As que anteriormente seriam dominadas por facções criminosas totalizariam 

52%.” (2008:46). Posto isto, quando falamos de milícia e tráfico de drogas nesse 

contexto estamos falando de coisas semelhantes na perspectiva de seus lugares de 

atuação. Entretanto, falamos de coisas distintas ao que tange suas práticas. Zaluar e 

Conceição (2007) destacam que: 

“Pelos dados da Pesquisa de Vitimização nas Favelas de 2007, constatam-se 
algumas diferenças entre as áreas controladas por grupos de tráfico e aquelas 
dominadas por milícias. A venda e o consumo de drogas, os assaltos, a freqüência de 
barulhos de tiro e os assassinatos com armas de fogo têm índices sempre maiores 
nas favelas controladas por grupos de tráfico do que nas comandadas por 
milícias.”(2007:96) 

 A princípio acreditava-se que as milícias impediriam a entrada e/ou permanência 

do tráfico de drogas nas comunidades de atuação, apresentando-se como alternativa ao 

domínio dos “comandos” ligados à	 criminalidade. Seria a milícia, assim, considerada 

como um “mal menor”. Entretanto, estudos como o de Cano (2008) comprovam que a 

milícia e o tráfico de drogas estão, muitas vezes, associados: “A vontade de aumentar os 

lucros leva a que, em alguns casos, o tráfico de drogas seja também controlado pela 

milícia”(2008:65). De acordo com o autor, há	 um grande número de denúncias de 

tráfico de drogas nas regiões de milícias. Misse (2011) aponta, também, a troca 

conhecida como “arrego”, a “troca assimétrica ou extorsiva, geralmente pactuada no 

tráfico de drogas (atacado ou varejo) e de armas” (2011:11) realizada entre policiais e 



traficantes, uma forma dos policiais aumentarem seus lucros econômicos explorando 

também o tráfico da região. 

Não obstante, Cano (2008) argumenta que o narcotráfico e a milícia se 

diferenciam basicamente por três motivos. Segundo ele, o narcotráfico:  

“a) não pretende se legitimar pela instauração de uma ordem protetora, muito 
embora ele também exerça uma função normativa nas comunidades; b) 
diferentemente das milícias, ele interioriza o seu papel como socialmente desviado e 
como questionável no terreno moral; e c) a participação de agentes públicos no 
tráfico ésecundária e relativamente sigilosa, enquanto que a identidade das milícias 
estáconstruída em torno do pertencimento dos seus membros às corporações de 
segurança pública.” (2008:81) 

Não obstante, na Zona Oeste da cidade, entre milícias e polícias a figura que 

vigora no imaginário social éa do policial que se confunde muitas vezes com a do 

bandido. O policial que utiliza o seu poder instituído para oferecer, principalmente, 

“segurança”/”proteção”àpopulação diante da ameaça de traficantes e criminosos na 

região, o policial que presta serviços àpopulação e éo cobrador de suas taxas, o policial 

que protege e o policial que ameaça e mata ao não receber o pagamento pelos seus 

serviços. Ao mesmo tempo temos a figura do criminoso, do traficante, aquele que atua, 

de forma semelhante aos milicianos de acordo com Cano (2008), através de grupos 

armados irregulares de modo a manter o controle sobre o território e sobre a população; 

de forma coletiva objetivando obter lucro individual.  

 

A milícia e o tráfico de drogas: entre o legal e o ilegal, entre o centro e a margem 

A respeito dessas duas formas de dominação sobre os territórios cariocas as 

justificativas mobilizadas são por vezes semelhantes. Argumentam por uma ausência do 

Estado, por um enfraquecimento das regulações estatais, por uma falta de eficiência no 

controle, vigilância e punição do Estado sobre a população e sobre os seus próprios 

agentes quando não vão de encontro à lei. No entanto, tais justificativas tem como 

pressuposto que o Estado se define por si só, que suas normas legais são suficientes para 

caracterizá-lo e que o Estado possui limites, lugares ou pessoas que não alcança, que há 

definições nítidas e oposições funcionais entre o legal e o ilegal, a margem e o centro.   

Vera da Silva Telles (2009) argumenta por uma transitividade entre o legal e o 

ilegal, entre o formal e o informal, entre o lícito e o ilícito. Isto não quer dizer que estes 



não se diferenciem, mas que há, portanto, fronteiras incertas do ilegal, do informal e do 

ilícito. A autora destaca que:  

“Se há porosidade nos âmbitos formal-informal, legal-ilegal, lícito-ilícito, isso não 
quer dizer indiferenciação entre uns e outros, pois é justamente nas suas dobras que 
se dão os agenciamentos políticos (corrupção, extorsão, repressão, violência e as 
várias modulações dos mercados de proteção, entre outros) que condicionam essa 
ampla circulação de bens, mercadorias, pessoas e populações itinerantes.” 
(2009:165) 

 Nesse sentido, até mesmo a binaridade entre o oficial e o paralelo pode ser 

também relativizada. Segundo a autora, é preciso vislumbrar as recomposições, as 

redefinições, os deslocamentos que surgem na relação com tais dualismos; a circulação 

de riquezas e as relações de poder que aparecem nos pontos de interseção dessas 

relações, em suas dobras. São, assim, as práticas que se tornam reguladoras de tais 

definições, são as formas como as coisas operam que as definem. Falamos, dessa forma, 

de uma “teia de mediações”, de um “jogo de escalas entrecruzadas” (2009:168), de 

dinâmicas urbanas e não de fronteiras estáticas com claras delimitações.  

Gustavo Lins Ribeiro (2010) argumenta que há tanto conflitos como uma 

interpenetração entre o que é denominado popular e o que é denominado hegemônico. 

Ao mesmo tempo em que estão em disputa, estão entrecruzados. Segundo o autor, 

podemos afirmar que há relações de poder na definição entre a legalidade e a ilegalidade 

e têm sido as elites estatais as que têm mantido o monopólio na definição e na regulação 

da legalidade/ilegalidade. Dessa forma, a lógica defendida é a de que o Estado possui 

um lugar central, que o Estado pertence ao lugar da ordem e tudo que está alheio a ele 

pertence ao lugar da desordem, o que pertence ao Estado é legal em contrapartida ao 

que está fora de seu âmbito e que, por isso, se configura como ilegal. Todavia, Ribeiro 

(2010) critica o “monopólio moral da honestidade” (2010:24) pertencente ao Estado. O 

autor desconstrói essa ideia demonstrando que a lei estatal e a sua evasão só podem ser 

compreendidas a partir de uma relação simbiótica entre elas. Portanto, elas só podem ser 

compreendidas juntas.  

Assim, o autor destaca que o Estado moderno “não é feito apenas de lei e ordem, 

mas é uma teia complexa do legal e ilegal” (Heyman apud Ribeiro, 2010:24). Ribeiro 

chama a atenção para “a imperfeição, a incompletude e o caráter processual do Estado e 

de sua dominação.” (2010:24). O Estado é representado por agentes estatais que 

manipulam a legalidade. As práticas ilegais existem em um campo de relações 

atravessado por classes sociais, pelo acesso a recursos sociais e naturais e pela presença 



do Estado (RIBEIRO:2010). O Estado não é, por isso, uma entidade autônoma de seu 

contexto histórico e social, mas existe em relação, é construído segundo diversas 

relações de poder.  

O mesmo autor afirma que é preciso “Reconhecer que as linhas entre o legal e o 

ilegal são definidas por relações históricas de poder e pelo exercício de hegemonia não 

implica uma posição relativista, onde tudo que é ilegal seja aceitável ou que toda 

legalidade seja absurdo” (2010:26). Assim, o autor questiona a noção de bem e mal 

como algo absolutizado. Comumente absolutizam o Estado e a legalidade como o lugar 

do bem e as práticas alheias como o lugar do mal. Ao mesmo tempo que não podemos 

considerar toda a ação do Estado como moralmente eficaz e boa considerando toda 

ilegalidade como um problema, não podemos “glamorizar” o crime e “satanizar” o 

Estado (2010:26).  

 Veena Das e Deborah Poole (2008) a respeito da concepção de Estado e de suas 

margens argumentam que as fronteiras do território se deslocam, são fluidas e não 

estáticas. Dessa forma, as autoras defendem que não existe o Estado, mas práticas deste. 

Nesse sentido, querem dizer que as práticas inventam o território. Logo, as populações 

que fazem parte das ditas “margens” não são populações passivas, mas possuem 

agência. Não á apenas a estrutura estatal que age sobre elas, mas há resistência, espaços 

de criatividade onde práticas são negociadas e reconfiguradas. A relação entre Estado e 

margem configuraria, com efeito, um movimento de mão dupla. Segundo as autoras, há 

uma gestão dos ilegalismos, ou seja, a prática da lei e os mecanismos para burlá-la são o 

que a definem, que reconfiguram-na.  

Nesse sentido, as autoras distanciam-se da consolidada imagem do Estado como 

forma administrativa racional de organização política que se debilita ou que não está 

completamente articulada em suas margens territoriais e sociais para uma perspectiva 

em que refletimos as práticas e as políticas da vida nestas zonas conforme as práticas 

políticas, reguladoras e disciplinarias que constituem, de alguma maneira, isso que 

chamam de “Estado”. 

 Segundo as mesmas, “(...) lasprácticasestatalesen zonas de emergencia o enlos 

estados de excepción no puedenentenderseen términos de ley y trasgresión, sino más 

bienen términos de prácticas que yacensimultáneamentefuera y dentro de laley.” 

(2010:12). Há, portanto, uma íntima conexão entre a lei e os estados de exceção. O 



Estado e as suas margens não são binários opostos, eles fazem parte um do outro, apesar 

de possuírem relações desiguais. A margem não é, dessa forma, o lugar dos indivíduos 

socializados insuficientemente na lei, não é o lugar onde a lei não chega, mas é fruto 

também das práticas do Estado que associam legalidade e ilegalidade. 

 Para a análise do contexto de Campo Grande na Zona Oeste da cidade 

poderíamos nos servir da ideia de margem. Territórios de dominação de milícias 

estariam, assim, localizados na periferia em oposição ao centro. Ao centro estaria, 

portanto, localizado o Estado e a sua ordem e à margem o crime e a desordem. Nesse 

sentido, oporíamos legal e ilegal, bem e mal. Segundo as perspectivas aqui apresentadas 

notamos que esta análise é incoerente à realidade que nos é apresentada. Decerto que 

não podemos associar a posição territorial do bairro de Campo Grande ao seu lugar 

social. Seria este deixado à revelia do poder público para ser dominado por forças 

paraestatais? Ao nos debruçarmos sobre esse contexto notamos que a milícia não se 

posiciona de forma isolada ao Estado, mas que o funcionamento desta depende das 

práticas do Estado, tendo em vista que o ilegal e o legal não são exclusivos de um grupo 

ou de outro, mas são utilizados segundo o jogo de forças em atuação. 

 

A troca ritual: trocando dádivas e objetos 

Os policiais atendidos pelo exu ofertaram a ele uniformes policiais, colete à 

prova de bala, quepe e armas, enquanto o criminoso, também atendido por ele, ofertou-

lhe uma imagem de exu e um cordão de ouro. Em troca, o exu precisa recompensá-los 

com a proteção. O exu precisa protegê-los da morte e o último recebe, ainda, a face da 

proteção mais legítima de nossa sociedade: a do policial, o guardião, o protetor. A 

relação de troca entre policiais e a entidade exu criou, por conseguinte, a figura do exu 

policial, um policial da encruzilhada. São os exus que desfazem os males provocados 

por outros exus e estão sempre alertas para defender o espaço territorial e social do 

terreiro combatendo seus inimigos. Essa identificação entre exu e policiais é 

explicitamente demonstrada por Negrão quando este ressalta o caráter das entidades exu 

em uma citação de um informante:  

“Esses Exus são... nós podemos chamar, polícia de choque. São eles que freiam e 
controlam os espíritos trevosos, os espíritos do baixo astral (...) estes espíritos sãos 
os nossos guardiões, são a nossa polícia, são os verdadeiros trabalhadores da 
Umbanda. (...) Esses Exus guardiões são espíritos que conhecem o bem e o mal. 



Portanto, eles só executam ordens dos nossos orixás, guias e protetores. Eles não 
fazem nada por livre e espontânea vontade.” (1996:227-8). 

Não obstante, a partir da relação do exu com a sua dupla clientela, percebe-se 

que tanto policiais quanto criminosos acreditam que foram livrados da morte graças à 

ação poderosa da entidade através da recompensa por sua atuação. Esta proteção dada 

pelo exu é conquistada a partir de uma relação de reciprocidade entre o exu e a sua 

clientela. Trata-se de uma troca ritual onde ambas as partes assumem um compromisso. 

Existe, assim, uma “obrigação de retribuir os presentes recebidos, de dar e receber” 

(MAUSS, 2003:201). Não é possível dar sem receber. Percebemos, então, “um caráter 

voluntário, por assim dizer, aparentemente livre e gratuito, e no entanto obrigatório e 

interessado, dessas prestações” (MAUSS, 2003:188). Ao estabelecerem a relação de 

troca tanto o exu quanto a sua clientela assume a obrigação de cumprir com a sua parte 

no contrato. Assim como disse o exu policial ao se referir ao traficante preso: “Quando 

sair ele vai ter que cumprir o que prometeu.”. Trata-se, assim, de uma relação de 

obrigações com normas rígidas e objetivas, mesmo que não ditas.  

 Não obstante, estas relações de troca não se tratam apenas de relações 

funcionais, não estamos falando apenas de coisas trocadas; de roupas, cordões e 

imagens que serão utilizadas pelo exu; que lhe servirão funcionalmente como 

vestimenta, adereço ou ornamento. Assim como indica Mauss: “Compreende-se 

logicamente, nesse sistema de idéias, que seja preciso retribuir a outrem o que na 

realidade é parcela de sua natureza e substância; pois, aceitar alguma coisa de alguém 

é aceitar algo de sua essência espiritual, de sua alma” (2003:200). A troca entre exu e 

sua clientela é uma troca de almas e substâncias. Na dádiva, como afirma o mesmo 

autor, se fundem pessoas e coisas, se constroem alianças, relações de reciprocidade. 

 A troca entre exu e sua clientela é uma troca social: “não são indivíduos, são 

coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam” (MAUSS, 2003:190). 

Não se troca apenas coisas, mas o que elas representam. As coisas trocadas permanecem 

com seus significados atribuídos, com seus usos realizados, permanecem carregadas de 

sentido, carregadas do mana13 do dono originário. Assim, ao nos referenciarmos a essa 

relação de reciprocidade estamos falando não apenas do fluxo de coisas, mas do fluxo 

de símbolos, de pessoas, de grupos sociais. A troca ocorre tendo em vista trocas e fluxos 

																																																													
13 Aqui utilizamos o conceito maussiano de mana no sentido que o autor lhe confere ao relacioná-lo com 
o conceito de dádiva: prestígio, honra, autoridade.	



já estabelecidos em nossa sociedade. O exu policial tem se apresentado apenas como um 

nó em relações já anteriormente construídas. A troca ritual, na verdade, tem criado não 

novas relações, mas tem inovado no sentido da significação construída em torno do exu 

segundo essa relação de troca entre dádivas e objetos. O rito da troca de presentes 

enfatiza o momento liminar do ritual umbandista. É na troca entre desejos e oferendas 

entre exu, criminoso e policiais que o exu fortalece a sua posição enquanto ser sagrado, 

possivelmente porque “transgride ou anula as normas que governam as relações 

estruturadas e institucionalizadas, sendo acompanhada por experiência de um poderio 

sem precedentes” (TURNER,1974:156). A troca ritual reforça a identidade ambígua do 

exu, renovando-a, atualizando-a. É reiterada a figura dual do exu agora representada 

pelo policial miliciano, aquele que tem no seu hall de escolhas tanto ações benéficas 

quanto maléficas. E é exatamente por estar situado nesse amplo campo de atuação que o 

exu é percebido no terreiro como uma das entidades mais poderosas. 

 

Considerações finais 

Em um cenário em que temos como agentes policiais, criminoso e uma figura 

religiosa – o exu policial, nos perguntamos: quais trocas têm sido estabelecidas? O que 

tem circulado nesse contexto? Notamos, deste modo, que o que tem circulado não são 

apenas uniformes, trajes policiais e armas, mas tem circulado também a proteção. Esta 

tem se construído como uma mercadoria, como uma moeda de troca: a imagem de quem 

oferece a proteção/segurança é comprada pelo exu pela sua indumentária de policial; a 

proteção/segurança é comprada pelos policiais em troca de presentes, assim como é 

comprada pela população que paga aos milicianos. Entre o ilegal e o legal, o Estado e a 

margem não circulam apenas bens e mercadorias, não circulam apenas coisas, mas 

representações que estão associadas a pessoas, a grupos. Falamos, assim, de um 

mercado de proteção. Falamos aqui da proteção como uma mercadoria, esta que está 

sendo comercializada, esta que está circulando entre o religioso, o político e o 

econômico. Deparamo-nos, portanto, com fronteiras não só entre coisas, mas entre o 

que essas coisas representam, o que elas constituem no campo do simbólico. Deparamo-



nos, ainda, com relações de reciprocidade que denotam obrigações, com relações que 

unem pessoas, que criam alianças14.  

Esta relação entre policiais e exu tem criado alianças entre duas figuras que por 

si só já possuem um status ambivalente e que entrecruzadas na figura do exu policial 

demonstra como tal ambivalência entre moralidades e imoralidades, legalismos e 

ilegalismos confere ao exu um status diferenciado. É este exu mais poderoso do que 

nunca, exatamente por estar à margem das usuais classificações. O que é, enfim, o exu 

policial? Ele é exu, é policial ou é criminoso? Concluímos, assim, que o exu policial é 

caracterizado, por excelência, por sua ambivalência. Nesse sentido, notamos que o exu 

policial parece ser um desafio às inúmeras tentativas de classificação, de ordenação da 

sua figura nos padrões lógicos tradicionais. Entretanto, essa característica só reflete o 

que já existe em nossa sociedade: figuras que denotam classificações múltiplas, figuras 

transfronteiriças, fluidas, móveis, que não se enquadram em binarismos e oposições 

duais, mas que estragam o padrão, que reviram as bases, que contrariam os pressupostos 

e que, sobretudo, criam, recriam e reinterpretam as classificações sociais vigentes e/ou 

dominantes.  Nesse sistema, sobretudo, prevalece a ambivalência moral de forma não 

conflitante entre elas, a ambivalência já bem conhecida e aceita no contexto da Zona 

Oeste da cidade: policiais podem ser criminosos e exus podem ser policiais milicianos. 

Objetivamos, nesse sentido, tratar da ambivalência do exu e do policial no 

intuito de subverter, ao fim, as oposições duais entre categorias como “bem” e “mal”, 

“certo” e “errado”, que mais simplificam, generalizam e criam determinismos do que 

nos ajudam a refletir acerca de tais contextos e personagens. Percebemos que decerto, 

no contexto analisado, não há necessariamente uma separação nessas classificações, 

mas que elas encontram-se imbricadas, superpostas e que se relacionam nesse contexto 

não de maneira conflituosa, mas de maneira consonante, em uma aliança. São elas 

fluidas e móveis. 

Não obstante, acreditamos que este estudo foi apenas o esboço do que poderia 

ser um estudo mais amplo acerca dos processos de entrecruzamento entre religião, 

polícia e militarização, seja no contexto da Zona Oeste, como no contexto mais geral da 

cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que estas associações não são exclusivas das 

religiões afro-brasileiras e que se apresentam também em outras religiões. Sendo assim, 
																																																													
14 Sobre relações de reciprocidade verificar MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: 
Cosac Naify, 2003. 



é possível identificar um campo de estudo que começa a ser explorado por autoras como 

Birman (2012) e Machado (2012, 2013) no que tange aos estudos desses processos na 

medida em que já nos deparamos com inúmeras figuras que ao associarem religião, 

polícia e militarização expressam que a violência, a criminalidade, a insegurança e o 

medo nas ruas precisam ser combatidos, mas segundo uma batalha espiritual: 1) Pastor 

Marcos Pereira15 da Assembleia de Deus dos Últimos Dias (ADUD) que mata o mal 

tendo a bíblia como arma. Em seus cultos o pastor comumente utiliza a bíblia simulando 

tiros que visam acabar com o “mal” presente em seus fiéis. Entre eles estão ex-

traficantes de comunidades cariocas que realizaram a sua “conversão” para o 

pentecostalismo; 2) pastor Arilei Matos dos Santos, conhecido como o “BOPE de 

Cristo”, que se caracteriza como um policial do BOPE a partir do uso do uniforme dessa 

polícia durante os seus cultos; 3) a cantora de louvores Ana Paula Valadão que se 

utilizou da farda do exército para entoar seus cantos aos fiéis. A cantora gospel se 

caracterizou com o uniforme do exército em seu show de encerramento do III 

Congresso de Mulheres Diante do Trono no Rio de Janeiro em agosto de 2013; 4) a 

banda “Ministério de Louvor Diante do Trono”, também conhecida como “Tropa de 

Louvor”16 que utiliza a farda do BOPE em seus shows de música gospel. A banda é 

composta por membros do BOPE e em seus shows fazem suas apresentações vestindo-

se com uniformes e utilizando armas na cintura. 

 Todas as figuras aqui citadas realizam obras religiosas no intuito de “pacificar” a 

população carioca utilizando o reforço militar para a “salvação” de seus fiéis. 

Uniformes, armas e gestos são utilizados para travar o combate na batalha espiritual do 

“bem” contra o “mal”. Policiais pastores, cantores policiais, cantora militar e pastor 

armado estão na linha de frente dessa guerra. Entrelaçam-se e confundem-se figuras 

religiosas e militares que tentam legitimar diferentes formas de salvação nessa guerra 

pela paz.  

 

																																																													
15 Birman e Machado (2012) realizaram uma análise acerca das atividades rituais do Pastor Marcos 
Pereira sob a égide do seu projeto religioso a partir da análise de um vídeo de uma expedição de “resgate” 
de um jovem ameaçado de execução pelo “tribunal do tráfico” em 2011, que serviu de aporte teórico para 
as análises realizadas aqui. 
16 Machado (2013) realizou uma excelente análise relacionando mídia, política e religião a partir do 
estudo de caso do show do Ministério de Louvor Diante do Trono realizado no Complexo do Alemão, 
aproximadamente três meses depois de sua ocupação em 2010 pelas forças do Estado, que trouxe muitas 
contribuições à análise realizada aqui. 
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