
 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Educação e Humanidades 

Faculdade de Educação 

 

 

 

 

 

Sônia Lucas 

 

 

 

 

 

 

Um olhar sobre as relações de poder da escola na favela 

“pacificada”: jovens estudantes e resistências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



Sônia Lucas 

 

 

 

 

 

 

Um olhar sobre as relações de poder da escola na favela “pacificada”: jovens 

estudantes e resistências 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial 

para obtenção do título de Doutor ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas e Formação Humana, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Estela Scheinvar 

Coorientadora: Profa. Dra. Giovanna Marafon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 
   UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CEH/A 
 

 
 
Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou 
parcial desta tese, desde que citada a fonte. 
 
___________________________________                           _______________ 
                           Assinatura                                                                  Data 

 
L933 Lucas, Sônia. 
       Um olhar sobre as relações de poder da escola na favela “pacificada”: 

jovens estudantes e resistências / Sônia Lucas. – 2017. 
 164 f. 
 
                      Orientadora: Estela Scheinvar 
                      Coorientadora: Giovanna Marafon 
               Tese (Doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Faculdade de Educação. 
 
    1. Educação – Teses.  2. Escola – Teses. 3. Unidades de polícia 

pacificadora – Teses. I. Scheinvar, Estela. II. Marafon, Giovanna. III. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação.. IV. 
Título. 

 
 es                                                                                                CDU  37 
 



Sônia Lucas 

 

 

Um olhar sobre as relações de poder da escola na favela “pacificada”: jovens 

estudantes e resistências 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial 

para obtenção do título de Doutor ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas e Formação Humana, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

Aprovada em 26 de outubro de 2017. 

 

Banca Examinadora: 

 
___________________________________________ 
Profa. Dra. Estela Scheinvar (Orientadora) 
Faculdade de Formação de Professores – UERJ 
 
___________________________________________ 
Profa. Dra. Giovanna Marafon (Coorientadora) 
Faculdade de Educação – UERJ 
 
___________________________________________ 
Ângela Maria G. R. Fernandes 
Universidade Candido Mendes - UCAM 
 
___________________________________________ 
Flavia Cristina Silveira Lemos 
Universidade Federal do Pará -UFPA 
 
___________________________________________ 
Kátia Faria de Aguiar 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dedico essa tese de doutorado à minha querida Mãe Stelamaris Rosa Cabral. 

Minha força e fonte de inspiração.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Professora Dr. Estela Scheinvar, minha Orientadora pelo comprometimento, 

paciência, generosidade e por todos os ensinamentos; 

A Professora Dr. Giovanna Marafon, minha Co-Orientadora, pela firmeza e 

delicadeza de suas leituras; 

As professoras que fizeram parte das bancas de qualificação e defesa: 

Professora Ângela Rodrigues, Ester Arantes, Flávia Lemos e Kátia Aguiar; 

Ao professor Guilherme Castelo Branco pelo incentivo de sempre; 

Aos professores dos Programas de Pós-graduação onde cursei as disciplinas 

desse doutoramento: 

 - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – PPFH/UERJ;  

- Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - PPGPS/UERJ;  

- Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – PPGP/UFRJ; 

Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – PPFH/UERJ, o 

privilégio de participar de um grupo de pessoas especiais; 

A minha querida filha Vitória pelo carinho e incentivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O olhar pinta. Cores e brilhos nos olhos. 

O olhar fotografa. Paisagens no rosto do outro. 

O olhar vê a si mesmo. Perguntas ficam no ar. 

 

O olhar escreve, lê, percebe, sente,  

A emoção que leva a lágrima que cai. 

 

Em meio às ruas da cidade, 

A visão aventura o mundo a sua volta, 

E carrega tudo o que vê na bagagem. Viagem. 

 

O olhar desconforto da alma... 

Só sossega quando para de sentir. 



RESUMO 
 
 

LUCAS, Sônia Maria Lourenço Ribeiro. Um olhar sobre as relações de poder da 
escola na favela “pacificada”: jovens estudantes e resistências. 2017. 164 f. Tese 
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) - Programa de Políticas 
Públicas e Formação Humana/PPFH, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2017. 
 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola pública de uma favela com UPP, 
na cidade do Rio de Janeiro, tendo como foco as resistências dos jovens estudantes 
e suas micro-relações de poder no cotidiano escolar. O olhar da professora-
pesquisadora aponta as análises de implicação e institucional, a fim de abarcar uma 
visão crítica sobre os discursos e práticas instituídos, tanto pelo corpo discente, 
quanto pelo corpo docente. As análises são comprometidas com a dimensão 
política, social, e cultural de um cotidiano sem fronteiras, atravessado por linhas de 
força dos poderes em meio ao processo de pacificação das UPPs. As análises 
versam sobre os sujeitos escolares atravessados pelos mecanismos de controles 
instituídos pela sociedade de segurança e de controle, diante da pressão e da 
tensão dos enquadramentos ininterruptos da polícia. Interessa a produção do risco, 
do medo, da violência urbana, e os efeitos nas tramas das relações de poder em 
curso, além, das linhas de fuga, escapes e brechas de resistências em meio à 
racionalidade disciplinar, e à produção de subjetividades. Nessa perspectiva, são 
destacadas nuances e particularidades da cultura escolar produzida pelos jovens 
estudantes moradores da favela, que apresentam além do coletivo, os seus produtos 
originais, como o rap, o funk, a dança do passinho, que atravessam as fronteiras 
entre o morro e o asfalto na cidade. Os embasamentos teóricos de Michel Foucault 
sobre as relações de poder, de Gilles Deleuze e Felix Guattari sobre as linhas de 
força e produção de subjetividade, apoiam o movimento cartográfico da pesquisa. 
Os estudos acadêmicos de Augusto, Batista, Branco, Cabral, Cano, Larrosa, Lourau, 
Passetti, Rodrigues e Scheinvar, entre outros, constituem uma conexão fundamental 
para o desenvolvimento do corpo dessa tese. 
 
Palavras-Chave: Cotidiano escolar. Jovens estudantes. Pacificação. Resistência. 

Relações de poder. 



ABSTRACT 

 

 

LUCAS, Sônia Maria Lourenço, Ribeiro. A look at the power relations in the 
school of the "pacified" favela: young students and resistance.  2017. 164 f. Tese 
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) - Programa de Políticas 
Públicas e Formação Humana/PPFH, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2017. 
 

This research was produced in a public school, located in a Rio de Janeiro 
favela. Its focus is on the resistance of young students and their micro power 
relations inside schools. The researcher and teacher's look on this matter shows. The 
implication analysis and institutional, in order to sustain a critical point of view 
regarding established speeches and practices by the faculty and the student body. 
The analysis reflect the political, social and cultural dimensions of the schools 
surroundings, intersected by power lines in between the UPP's pacification process. 
The analysis also consider school people submitted to control mechanisms 
established by the society of security and control, before police pressure. It is an 
interest to the research to clarify production of threat, fear, violence and their effects 
on ongoing plots. Besides power lines, escapes and resistance breaches in midst of 
the disciplinary racionality and subjectivity production. Through this perspective, 
there are nuances and particularities highlighted by the educational culture created 
by the young students who live in the favelas. This group presents besides the 
collective, its original products, as rap, funk and the "dança do passinho", that cross 
the borders between the asphalt and the morro. Michel Foucault's theories of power 
relations and Gilles Deleuze and Felix Guattari's theory of power lines and 
subjectivity production support the research mapping. Academic studies from 
Augusto, Batista, Branco, Cabral, Cano, Larrosa, Lourau, Passetti, Rodrigues e 
Scheinvar and others constitute a fundamental connection to this thesis 
development. 
 
Keywords: School routine. Young students. Pacification. Resistance. Power relations. 
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INTRODUÇÃO: UM CONVITE À PESQUISA 

 

 

O mundo não é. O mundo está sendo 

Paulo Freire, 1996 

 

 

O ato de pesquisar é impulsionado por inquietações que realçam o interesse 

em determinada área de conhecimento. O campo das pesquisas em políticas 

públicas e formação humana1 ao qual essa tese se vincula, apresenta estudos 

interdisciplinares focados em algumas demandascontemporâneascomo: o processo 

de democratização da sociedade; os contextos de crise e suas condições históricas, 

socioculturais, econômicas; os direitos humanos; as lutas libertárias, entre outras 

temáticas. Em particular, os estudos que focam as políticas de educação, apontam 

as agendas da escola pública, ante os desafios que enfrenta na atualidade, como as 

precárias condições de trabalho dos profissionais da educação; o mau 

funcionamento das escolas; a imposição de políticas curriculares; a centralização da 

gestão educacional; os processos de avaliações ultrapassados; programas 

governamentais ineficientes; a não oferta da escola de tempo integral.  

Dentre essas agendas destaco as questões socioculturais que atravessam o 

cotidiano escolar como: as violências nas escolas; evasão escolar; indisciplinas; as 

queixas da ausência da família na escola; presença da polícia na escola2; relação 

com o conselho tutelar, como problemas que inspiram indagações que carrego, a 

partir da experiência profissional como professora de artes e filosofia da Secretaria 

de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), onde atuo desde o ano de 

2008 na regência de turmas do ensino médio regular.  

Tais indagações levaram a escrita do livro sobre a temática das violências nas 

escolas3 no ano de 2010, em conjunto com uma professora da Rede Municipal de 

                                                           
1
 O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro PPFH/UERJ é o unico no Brasil, que articula esses dois campos de 
pesquisa. 

 
2
 423 policiais militares fardados e armados começaram a atuar dentro de 90 escolas estaduais do 
Rio de Janeiro em 2012. A ação fez parte de um convênio firmado entre a SEEDUC e a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado (SESEG), que firmaram o Termo de Cooperação do Programa 
Estadual de Integração de Segurança (Proeis).  

3
 CABRAL, Stelamaris Rosa, LUCAS, S. Violências nas Escolas: desafio para a prática docente? Rio 
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Ensino. Trata-se de uma reflexão sobre os episódios violentos que pontuavam 

determinados cotidianos escolares.A fim de aprofundar os estudos, procurei o curso 

de Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGE/UFRJ. Em 2011 

defendi a dissertação que versou sobre o projeto Escolas do Amanhã4, implantado 

em 2009 pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME), que na 

época, contava com mais de mil e quinhentas unidades escolares, constituindo-se 

na maior rede pública de ensino da América Latina. Inaugurado com o Decreto nº 

31022 de 24 de agosto de 2009, ofereceria um currículo diferenciado a apenas cento 

e cinquenta escolas localizadas nas chamadas “áreas de risco” da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. As Escolas do Amanhã prometiam a oferta de 

ensino em tempo integral, para as crianças moradoras nas favelas consideradas 

“violentas” e “perigosas”.  

O discurso que apontava as “áreas de risco” repercutia e inquietava-me como 

pesquisadora, pois era defendido pela SME, a fim de qualificar o objetivo central do 

proposta das Escolas do Amanhã, que sustentava a “necessidade” de investimentos 

públicos nessa área, como o próprio financiamento propiciado pelas verbas federais 

do Programa Mais Educação5.  

Outra proposta governamental que chamava a atenção pelo fato de utilizar o 

mesmo discurso foi o então projeto paralelo das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) que começou a atuar em defesa da “pacificação” das consideradas áreas de 

risco, implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro 

                                                                                                                                                                                     
de Janeiro: Gramma Editora, 2010. 

 
4
 “Escolas do amanhã: possibilidades multiculturais?” (LUCAS, 2011). 

 
5
 O programa Mais Educação do Ministério da Educação (MEC) assegura as verbas necessárias ao 
andamento operacional do projeto Escolas do Amanhã. Esse programa foi criado pela Portaria 
Interministerial nº 17/2007, e sua operacionalização se efetiva por meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O 
programa Mais Educação fomenta projetos que buscam melhorias das escolas da rede pública de 
ensino, usando as verbas federais que sustetam toda a logística necessária, desde a confecção da 
Cartilha das Escolas do Amanhã, dos materiais didáticos utilizados pelos estudantes e docentes, até 
os salários dos “oficineiros”, assim como são chamados os moradores das comunidades que 
trabalham como instrutores. A comunidade nomeia essas escolas como as “escolas do Mais 
Educação”. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) também corrobora com as 
Escolas do Amanhã. Em destaque temos o Índice de Efeito Escola (IEE) como o indicador que 
avalia os impactos do programa e cruza informações socioeconômicas de cada município atendido. 
“É possível perceber que o projeto Mais Educação prioriza o atendimento a escolas que apresentam 
baixos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)” (LUCAS, 2010). 
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(SESEG)6, no final do ano de 2008.  Ambos os projetos eram sustentados pelos 

discursos sobre as  “comunidades violentas situadas nas áreas de risco social”, nos 

“territórios conflagrados pela violência urbana”, dominados pelos embates da 

chamada “guerra do tráfico” (BATISTA, 2003, p.104). Assim, embasados na mesma 

proposta, outros tantos projetos foram criados, contando com as áreas da saúde, 

assistência social, educação e cultura.  

Em destaque, pude reparar no projeto responsável pela articulação dessas 

políticas públicas, o recém lançado Bairro Educador (BE)7 que proclamava a 

promoção de ações multidisciplinares, com o objetivo de estimular as redes locais, 

acionando as participações das comunidades atendidas, garantindo uma política 

social de controle, mas, que ao mesmo tempo operava pela via da marginalização, 

da vitimização e da desqualificação das mesmas.  

A partir do mestrado despertou o questionamento a cerca do teor das 

propostas governamentais e não governamentais, das políticas públicas e dos seus 

projetos com base em interesses econômicos e políticos, que envolviam as “áreas 

de risco”. Pelo ângulo da pesquisa pude observar que ambos os projetos das 

Escolas do Amanhã e da “pacificação” das UPPs, com a sua proposta de trazer a 

                                                           
6
 O site da SESEG apresenta o seguinte texto: “A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um dos 
mais importantes programas de Segurança Pública realizado no Brasil nas últimas décadas. 
Implantado pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008, o Programa das UPPs 
é planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional. O 
Programa das UPPs foi elaborado com os princípios da polícia de proximidade, um conceito que vai 
além da polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as 
instituições da área de Segurança Pública. O Programa engloba parcerias entre os governos 
municipal, estadual, federal e diferentes atores da sociedade civil organizada. Tem como objetivo a 
retomada permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da 
proximidade do estado com a população. Além de levar paz aos moradores da comunidade, a 
pacificação tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico das comunidades, 
pois potencializa a entrada de serviços públicos, infraestrutura, projetos sociais, esportivos, 
culturais, investimentos privados e oportunidades. Cabe ressaltar que os efeitos proporcionados por 
esse Programa extrapolam as comunidades pacificadas, se estendendo a suas áreas adjacentes, 
beneficiando direta e indiretamente uma população bem maior”. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=1349728>. Acesso em: 25/04/2015. 

 
7
 O Bairro Educador (BE) é um projeto da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
integrado ao programa Escolas do Amanhã. Desde junho de 2010, o Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) executa o projeto, com apoio da Associação 
Cidade Escola Aprendiz, ONG parceira. Utiliza como metodologia a integração e articulação dos 
potenciais educativos do bairro e da cidade (espaços, pessoas, instituições, serviços públicos, 
empresas, entre outros) às escolas, tendo o Projeto Político Pedagógico de cada escola como 
principal referência. A construção de redes educativas territoriais é estrutura fundamental para a 
viabilização do projeto e de propostas de Educação Integral,  em que a educação não se limita ao 
espaço escolar. O projeto é desenvolvido em todas as 155 Escolas do Amanhã e em outras 41 
Escolas Municipais localizadas no seu entorno, formando uma rede de 51 Bairros Educadores na 
cidade do Rio de Janeiro. O término do projeto foi no ano de 2013. Disponível em: 
<http://www.cieds.org.br/projetos/7>. Acesso em: 2/05/2010. 

http://www.upprj.com/
http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeconteudo?article-id=1349728
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“paz”, a “ordem”, e a “segurança” às favelas ditas violentas, pautavam seus 

discursos sobre a “violência urbana” na cidade do Rio de Janeiro, valorizando aquilo 

que, apoiada em Castel (2005), poderia nomear de “cultura do risco”.  

 

A difusão de imagens do terror produz políticas violentas de controle social. 
As estruturas jurídico-policiais fundadas no nosso processo civilizatório 
nunca se desestruturam, nem se atenuam. É como se a memória do medo, 
milimetricamente trabalhada, construísse uma arquitetura penal genocida 
cuja clientela-alvo se fosse metamorfoseando infinitamente entre índios, 
pretos, pobres e insurgentes. É como se torturadores estivessem sempre a 
postos, prontos para entrar em cena e limpar o jardim (BATISTA, 2003, p. 
105). 

 

Entendo que a cultura do risco é espetacularizada pela mídia diariamente, 

através das imagens e vídeos de tiroteios violentos entre a polícia e “quadrilhas 

rivais” que tentam dominar o comércio ilegal de drogas nas aclamadas áreas de 

risco social. Essa espetacularização coaduna à sua produção, além da “violência 

urbana” e do “terror”, com relação às imagens da “guerra do tráfico” noticiadas nas 

manchetes dos jornais diariamente.  

Nesse contexto começava a perceber que os discursos oficiais que 

valorizavam a “pacificação” das UPPs eram os mesmos discursos que sustentavam 

a proposta curricular8 das Escolas do Amanhã. Mas, qual seria o intuito desses 

discursos? Onde estaria o tal “risco” de que tanto ouvia falar? Comecei a questionar 

até que ponto a violência urbana, a cultura do risco, a imagem negativa da favela, o 

medo social e a “guerra do tráfico” são produzidos e fomentados pelos/nos discursos 

que circulam em meio à “sociedade de controle” (DELEUZE, 2013). Na qual nos 

enquadramos como um corpo social capturado em campos estratégicos de múltiplas 

relações de saber/poder em rede.  

Com efeito, depois dessas análises sobre o projeto das Escolas do Amanhã 

busquei os estudos que salientavam a questão da “pacificação” das UPPs. As 

relações de poder circunscritas nos espaços de controle populacional, suas políticas 

regulatórias, além dos seus efeitos, chamavam a atenção, além da questão do 

                                                           
8
 A proposta curricular das Escolas do Amanhã considerava as condições específicas de sua 
“clientela-alvo”, ou seja, as crianças moradoras das favelas, que possivelmente estariam 
enfrentando os chamados distúrbios psicológicos, supostamente advindos da exposição constante 
aos tiroteios locais. Afirmações que (re) forçavam a “necessidade” de um atendimento específico 
nessas comunidades “carentes”, a fim de tirar das ruas, e por vezes, de suas próprias casas, as 
crianças vitimizadas.  
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controle social impulsionada pela noção de risco que saltava aos olhos, além de 

suas estratégias, mecanismos e interesses em jogo.  

 

Há de se efetuar uma analítica do uso político da noção de risco, para criar 
um curto-circuito no domínio dos peritos e na gestão calculada da vida, que 
ocorre supostamente em nome da defesa social pela via da regulação das 
populações e dos corpos. Tais críticas são importantes porque explicitam 
como todo um conjunto de pesquisas e intervenções utilizou, e continua 
utilizando, arbitrariamente, a categoria risco, difundindo estigmas e 
produzindo um controle social que nem sempre foi revertido para a proteção 
das populações selecionadas como alvo de políticas regulatórias (LEMOS; 
SCHEINVAR; NASCIMENTO, 2014, p.160). 

 

Percorrendo esse caminho, não posso deixar de sublinhar as críticas das 

autoras que apontam para o uso da noção de risco que fomenta inúmeras pesquisas 

acadêmicas nos laboratórios de análises em diversas universidades do país, que 

tratam dos mapas da violência urbana e das estatísticas sobre a “guerra do tráfico” 

nas favelas, e que acabam determinando as cidades mais “perigosas” do país.  

O Rio de Janeiro é uma delas. Essa estatística me afeta em particular, pois 

nasci, cresci, trabalho, e ainda moro nessa cidade, fato este, que impulsionou a 

aprofundar e investir nas indagações dessa tese, na qual procuro responder às 

inquietações advindas dos contextos escolares em “áreas de risco”, como 

profissional da educação.  

Trago as impressões sobre um contexto do qual fiz parte em uma favela da 

zona sul da cidade, na sua comunidade “pacificada” pela UPP, quando trabalhava 

em uma escola, que ainda atua em processo de compartilhamento entre a SME e a 

SEEDUC com horários de funcionamento distintos9. Essa escola faz parte do projeto 

Escola do Amanhã e foi nela que comecei a ministrar aulas de filosofia no ano de 

2011, e onde dois anos depois assumi o cargo de diretora adjunta. Motivo  que 

inspira as questões que problematizo em pesquisa, advindas da professora-

pesquisadora que fui me transformando e que serão abordadas no decorrer dessa 

pesquisa.  

                                                           
9
 Nas redes públicas de educação determinadas escolas compartilham entre o Estado e a Prefeitura, 
os seus horários de funcionamentos e são consideradas como as escolas compartilhadas. Ou seja, 
em um mesmo prédio escolar funcionam duas escolas diferentes, vinculadas às administrações 
distintas: uma é a escola municipal que funciona de dia, e a outra é a escola estadual que abre à 
noite. Os dois primeiros turnos são de responsabilidade da SME que atende crianças entre sete e 
quinze anos, e oferecem o ensino fundamental de primeiro e segundo segmentos da Educação 
Básica. E, no turno noturno, o ensino médio regular é oferecido pela SEEDUC. Essas escolas 
compartilhadas carregam o mesmo nome, apenas com a alteração das nomenclaturas das redes 
municipais e estaduais de educação.  
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A partir da prática docente, trago as experiências dos três anos consecutivos 

de atuação, em um cotidiano singular com cenas marcantes que se repetiam, no dia 

a dia de uma comunidade “pacificada”. O  clima escolar, a diversidade das culturas 

em curso, os modos de vidas dos jovens estudantes moradores da favela,  

desenhavam um campo de experiências notáveis, estimulante para ser descrito e 

estudado. Nesse universo de impressões, em que as indagações começavam a se 

avolumar, onde deter o olhar mais aprofundado? 

 Seguindo com as palavras de Veiga-Neto (2007) “[...] é o olhar que botamos 

sobre as coisas que, de certa maneira, as constitui. São os olhares que colocamos 

sobre as coisas que criam os problemas do mundo” (p.30), proponho um olhar mais 

apurado sobre o campo da pesquisa, que antes, já foi o campo da profissional em 

educação. Desse modo, começava a perceber problemas que antes não via, 

enquanto constatava o desafio de relacionar as questões que se mostravam no 

campo de visão da professora - pesquisadora. Assim, no cotidiano escolar, 

descolada para outro lugar, o da pesquisa, já não era mais possível ver, continuar 

apenas com as lentes da professora e diretora.  

Começava a perceber situações e circunstâncias que antes não estimulavam 

os sentidos. Sem saber, modificava a minha visão da prática docente, e era por ela 

modificada. A professora - pesquisadora entrava em ação no campo empírico que se 

apresentava. Enquanto constatava o aparecimento de futuras questões a serem 

estudadas ainda que embrionárias. Qual seria o interesse da professora – 

pesquisadora? O que poderia estar incomodando ou chamando sua atenção? 

Percebi que o interesse começava a recair sobre as relações de poder em 

um cotidiano escolar que fazia parte das “áreas de risco”, onde incomodava ouvir os 

discursos que falavam do risco social e da violência urbana, quando se falava em 

favela, Escola do Amanhã, e UPP. Estava inserida em um campo, onde as práticas 

escolares apareciam articuladas aos elementos do entorno escolar, atreladas aos 

contextos sociais e culturais que entravam pelos olhos.  

As questões começavam a surgir: De que maneira os efeitos da sociedade 

de controle e segurança afetariam as relações de poder no cotidiano escolar da 

favela “pacificada” pela UPP? Até que ponto as lógicas disciplinar e pastoral 

produziriam relações de poder desiguais entre professoras/es e estudantes? Como 

se configurariam os processos de subjetivação? A pesquisa começava a tomar 

forma, e foi preciso colocar em pauta as ferramentas conceituais de Michel Foucault 
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o “teórico dos micropoderes disciplinares” (DUARTE, 2009, p.36), a fim de sustentar 

as futuras análises.  

Nessa perspectiva, apresento o problema central desse estudo que gira em 

torno das relações de poder no cotidiano escolar, balizada pela noção de poder em 

Foucault (1995), pois, considero a perspectiva relacional dos poderes em curso, que 

atravessam os sujeitos no campo do instituído, onde discursos/práticas, gestos, 

desejos e corpos servem como efeitos, além de centros de transmissão. Nesse 

caso, interessam as análises das relações de poder por meio da perspectiva das 

linhas de força (DELEUZE; GUATTARI, 2012) transversais que atuam em múltiplas 

direções nos espaços/tempos Podemos pensar nas linhas de fuga que apresentam 

escapes, desvios e resistências aos controles instituídos pela/na trama social e 

cultural do cotidiano escolar, tensionadas pelos enquadramentos disciplinares.  

À vista dessas considerações (re) afirmo essa pesquisa sobre o cotidiano 

escolar da favela “pacificada”, pelo viés das micro-relações de poder em curso, dos 

processos de subjetivação10, pelo enfoque sociocultural. Na sequência destaco os 

objetivos específicos e as análises que serão fundamentadas no decorrer da tese: 

1º) – Analisar no cotidiano escolar, as micro-relações de poder com o foco nos 

discursos/práticas e nos processos de subjetivação em curso; 

2º) - Compreender até que ponto os mecanismos disciplinares e a lógica 

pastoral afetam e influenciam as micro-relações de poder entre discentes e docentes 

no cotidiano escolar; 

3º) - Problematizar a produção da violência urbana, da cultura do risco, do 

medo e da pacificação no cotidiano escolar da favela com UPP; 

4º) - Mostrar as possibilidades de resistências nas práticas de jovens 

estudantes moradores da favela.  

Realizo esse estudo sobre as questões que escolho pelas inquietações e 

angústias que me atravessam. São as experiências, relações e tensões que 

deslocaram a posição de professora, diretora, por meio do olhar de uma 

pesquisadora em curso. As palavras de Foucault (2006a) inspiram. 

 

                                                           
10

 “Pode-se com efeito falar de processos de subjetivação quando se considera as diversas maneiras 
pelas quais os indivíduos ou as coletividades se constituem como sujeitos: tais processos só valem 
na medida em que, quando acontecem, escapam tanto aos saberes constituídos como aos poderes 
dominantes. Mesmo se na sequência eles engendram novos poderes ou tornam a integrar novos 
saberes” (DELEUZE, 2013, p.222). 
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Existe atualmente [...] em nossas sociedades, um certo número de 
questões, de problemas, de feridas, de inquietação, de angústias que são o 
verdadeiro motor da escolha que faço e dos alvos que procuro analisar, dos 
objetos que procuro analisar, e da maneira que tenho de analisá-los. É o 
que somos – os conflitos, as tensões, as angústias que nos atravessam – 
que, finalmente, é o solo, não ouso dizer sólido, pois, por definição ele é 
minado, perigoso, o solo sobre o qual eu me desloco (FOUCAULT, 2006a, 
p.230). 

 

Experimento o ato de pesquisar inspirada em Michel Foucault (1981) que 

desenvolveu as análises sobre tudo o que chamava a atenção em sua vida “toda vez 

que eu tentei fazer um trabalho teórico, foi sempre a partir de elementos de minha 

própria experiência, sempre em relação aos processos que eu via desenvolver ao 

redor de mim” (p.3). Entendo que ao fazer pesquisa, acionamos os sentidos e uma 

série de elementos/problemas que fazem parte do nosso campo de experiências “o 

sentido está no próprio problema” (DELEUZE, 2006, p.226).  

Penso que no momento em que nós pesquisadoras/es escrevemos uma 

pesquisa, enfrentamos problemas a serem analisados, falar de experiências de vida, 

de coletividades, de atualidades, temos a chance de inaugurar reflexões críticas 

sobre as implicações que acabam sendo colocadas em análise. Desse modo, 

conseguimos refletir sobre os espaços que ocupamos como vemos o mundo, 

entendemos e damos sentidos a certos acontecimentos, além dos processos de 

subjetivação em andamento nos jogos das relações de poder. Enfim, além de nos 

perceber, podemos ver como nos posicionamos e nos defrontamos diante dos 

problemas que criamos. Quais são as alianças que estabelecemos? Até onde 

queremos chegar. Decerto, chegarei a algumas considerações nessa tese, 

avançando com os argumentos que apresentarei no decorrer dos seguintes 

capítulos: 

No primeiro capítulo apresento o diário de campo e análises sobre o cotidiano 

escolar visto pela perspectiva disciplinar, além dos discursos/práticas 

institucionalizados, naturalizados e cristalizados histórica e culturalmente, que ainda 

(re) produzem efeitos normativos nas micro-relações de poder dos sujeitos 

escolares. Para tal peço a ajuda à literatura como ferramenta de análise, em 

destaque para o texto de Ruth Rocha (2003) “Quando a escola é de vidro”. Além 

disso, aponto os traços do poder pastoral implicados na formação docente.  



21 

O segundo capítulo aborda as produções do medo, do risco social e da 

violência urbana atreladas à sociedade de controle e segurança, com o foco na 

problemática das favelas da cidade do Rio de Janeiro.  

O capítulo três expõe as inquietações sobre o cotidiano escolar inserido em 

uma favela com UPP, além das problematizações sobre o processo de “pacificação” 

na atualidade. Analiso a questão da UPP e os efeitos no contexto do cotidiano 

escolar.  

No capítulo quatro, a partir do campo das experiências e das possibilidades do 

cotidiano escolar, foco o olhar da pesquisa nas práticas de resistências, pela via das 

expressões culturais de jovens estudantes moradores da favela. Para tal, trago as 

suas falas que elegem as favelas como seus espaços. O que convoca uma reflexão 

sobre a conexão entre produção de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 2011), 

relações de poder, cotidiano escolar e resistências de jovens estudantes. Assim, 

diante do corpo da tese, percebo que essas escolhas dizem respeito ao modo como 

fui e me encontro subjetivada.  

 

[...] uma prática de pesquisa é implicada em nossa própria vida. A “escolha” 
de uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao modo como fomos 
e estamos subjetivadas/os, como entramos no jogo de saberes e como nos 
relacionamos com o poder. Por isso, não escolhemos, de um arsenal de 
métodos, aquele que melhor nos atende, mas somos “escolhidas/os” (e esta 
expressão tem, na maioria das vezes, um sabor amargo) pelo que foi 
historicamente possível de ser enunciado; que para nós adquiriu sentidos; e 
que nos significou, nos subjetivou, nos (as) sujeitou (CORAZZA, 2007, 
p.121). 

 

Posso considerar que estou na condição de “escolhida” ao pesquisar os modos 

de funcionamento das relações de poder na escola, ao procurar captar as suas 

lógicas, compreender os seus mecanismos e as linhas de força que atravessam o 

cotidiano escolar, pela via do que é da ordem e da institucionalização. Quero dizer 

que considero a escola como espaço instituído pelas dinâmicas sociais 

naturalizadas, e, nele imbricada sou/estou no processo de implicação. Entendido  

como “engajamento pessoal e coletivo [...], em função de sua história familiar e 

libidinal, de suas posições passada e atual nas relações de produção e de classe, e 

de seu projeto sociopolítico em ato” (BARBIER, 1985, p.120). 

Encaro a escola pela perspectiva institucional e pela implicação no cotidiano 

escolar, que faz problematizar discursos e práticas naturalizados, em meio às 

relações de poder. São as práticas instituintes e instituídas, engendradas nas 
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instituições, atravessadas nos mais diversos locais e/ou acontecimentos que a 

análise institucional (LOURAU, 1979) vai discutir.  

Vale sublinhar que os estudos de René Lourau (1977, 1979) entre os de 

outros autores franceses nas décadas de 1960 a 1970 apontaram a perspectiva da 

análise de implicação como ferramenta institucional que possibilita considerar as 

instituições pelas dinâmicas naturalizadas em espaços socioculturais, que 

estremecem as implicações, a partir das potências de analisadores que produzem 

estranhamentos, deslocamentos, e desestabilizam o que é da ordem do instituído, 

evidenciando o que está cristalizado nas relações de poder e, em nós mesmos. 

Nessa perspectiva, o analisador institucional serve a provocar a urgência da própria 

análise de implicação.  

Para Lourau (1977) é importante admitir que somos objetivados por tudo 

aquilo que pretendemos e desejamos objetivar: acontecimentos, pessoas, lugares, 

fenômenos. Estamos falando da análise de implicação, no que se refere às relações 

entre os sujeitos e as instituições, usada como ferramenta de análise, pautada nas 

experiências profissionais, nos modos como nos relacionamos com o mundo, e 

como nos constituímos como sujeitos.  

 

Implicado sempre se está, quer se queira ou não, visto não ser a implicação 
uma questão de vontade, de decisão consciente, de ato voluntário. Ela está 
no mundo, pois é uma relação que sempre estabelecemos com as 
diferentes instituições com as quais nos encontramos que nos constituem e 
nos atravessam (COIMBRA; NASCIMENTO, 2008, p.3). 

 

No que diz respeito esta pesquisa, podemos dizer que “a ordem da implicação 

compreende tanto o envolvente quanto o envolvido, a profundidade e a distância” 

(DELEUZE, 2006, p.355). A implicação envolve e mobiliza a profundidade e a 

distância. Foi o que aos poucos fui percebendo, ou seja,  quanto o campo escolar 

me constituía como professora, e chamava a atenção da pesquisadora, pela relação, 

implicação que saltava aos olhos. Como diz René Lourau (1977), implicados sempre 

estamos, e, nessa perspectiva me encontro tecendo os fios das análises que 

apresento com a ajuda da caixa de ferramentas conceituais de Michel Foucault em 

destaque, além do diário de campo e da literatura, vistos pelas lentes da professora-

pesquisadora que projetaram a visão sobre as relações de poder no cotidiano 

escolar.  
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Interessante perceber como as lentes da pesquisadora e o olhar da professora 

se entrecruzavam, ao atravessar e definir o modo como começava a encarar o 

cotidiano escolar da pesquisa, ou seja, como um contexto (atualidade) institucional 

que atravessava as relações de poder pela via dos seus discursos/práticas 

instituídos. Por essa via o campo das instituições pode desterritorializar11, quero 

dizer que provoca deslocamentos e rupturas entre as relações que (re) forçam os 

saberes/poderes em funcionamento no campo dos territórios subjetivos. 

Enfrento o desafio de mapear esse campo de implicações diante da 

complexidade do contexto político, social e cultural do qual o cotidiano escolar faz 

parte, destacando o domínio público dos poderes/saberes que (re) produzem 

subjetividades nos seus espaços instituídos. Digo que a análise institucional produz 

planos de atravessamentos impermanentes que revertem e (des) estabilizavam as 

lógicas estáveis das linhas de força verticais, hierárquicas, e que apontavam novas 

transversalidades, criatividades, (des)arrumando o que antes parecia estático, 

intocável, cristalizado. Todavia, mesmo desarrumando a casa, continuamos fixados 

às redes do instituído, implicados nela, pela via das suas análises. “A Análise 

Institucional fala de análise de implicações e não apenas de implicação” (COIMBRA; 

NASCIMENTO, 2008, p.3). Nesse estudo falo das implicações, das relações de 

poder, das experiências instituídas no cotidiano escolar, o campo do qual fiz e ainda 

faço parte. 

Em suma, aponto a problemática das relações de poder atravessadas no 

campo empírico dessa tese, qual seja: o cotidiano escolar de uma escola pública em 

uma “área de risco” com uma UPP, a partir do olhar da professora-pesquisadora 

implicado, intrigado pelos processos de subjetivação e pelas possibilidades de 

resistências em meio ás práticas instituídas dos sujeitos escolares. Para tal, recorri, 

além da análise institucional, à cartografia a fim de acompanhar as linhas de força 

atravessadas nas micro-relações de poder, que levaram a analisar os seus 

processos, produções, lógicas, efeitos e sentidos que chamaram a atenção. 

A cartografia é um método de investigação que não busca desvelar o que já 
estaria dado como natureza ou realidade preexistente. Partimos do 
pressuposto de que o ato de conhecer é criador da realidade, (...) É intervir 
sobre a realidade (KASTRUP; PASSOS, 2013, p.264). 

 

                                                           
11

 Conceito que aponta para a desestabilização de agenciamentos, a desconstrução de um território 
subjetivo, e a simultaneidade da construção de novos territórios subjetivos. Os conceitos de 
territorialização e desterritorialização são analisados por Gilles Deleuze e Félix Guattari em Mil 
Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. Vol I (1995), 2007. 
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Aspiro desse modo, traçar um mapa das linhas de fuga, os seus 

entrelaçamentos, nós, desvios em meio aos processos de subjetivação em curso no 

cotidiano escolar. Por essa ótica, podemos ver fissuras, fraturas e silêncios que 

fazem questionar a possibilidade de traduzi-los em escrita. Como mapear as linhas 

da escrita/análise que assinamos? Quais escritas, abreviaturas, assinaturas, podem 

traduzir experiências? Quais certezas e/ou incertezas abalam os sentidos de uma 

escrita em construção? Quais marcas das escritas permanecem e nos perseguem 

como autoras/es pesquisadoras/es?  

No campo da pesquisa o desafio é posto diante da autoria de “escritas-devir, a 

fim de provocar novas sensações e sentidos, rachar as coisas, rachar as palavras” 

(DELEUZE, 2013, p.113). Pois, é muito difícil deixar para trás textos “cheios de 

aparato universitário, são pesados [...], e tentar sacudir algo, fazer com que alguma 

coisa em mim se mexa, tratar a escrita como um fluxo, não como código” (idem, 

p.15). O desafio continua a cada linha escrita sobre o campo das multiplicidades e 

das possibilidades que constituem o cotidiano escolar. “É o que Foucault chama de 

“trabalho em terreno”” (DELEUZE, 1999). Foi por meio do trabalho em terreno que 

as implicações apareciam pelos olhos da professora-pesquisadora que começava a 

encarar os campos das forças políticas, sociais e culturais que chamavam a 

atenção. 

A busca por captar expressões, sentidos e marcas das relações de poder na 

escola, colocava-me diante dos jovens estudantes moradores da favela, vistos como 

os seus efeitos. O cotidiano escolar apresentava os seus movimentos, os múltiplos 

posicionamentos, opiniões, ideais, críticas, resistências que apontavam os 

processos de subjetivação em múltiplas direções. A ideia desse espaço fez lembrar 

da gravura de M.C.Escher, que trago até aqui, a fim de comparar com o trabalho em 

terreno, efetivado no cotidiano escolar, encarado pelo olhar cartográfico que busca 

em direções difusas, os traços das linhas de fuga das relações de poder. 
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Figura 1 - Cartografando 

 
Gravura de M.C.Escher - “Sono andato nei boschi di Baarn, ho 
attraversato un ponticello e davanti a me avevo questa scena. Dovevo 
assolutamente ricavarne un quadro!”. Os efeitos visuais das obras de 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) artista holandês que produziu uma 
série de xilogravuras, litografias com padrões, e deslocamentos 
geométricos em múltiplos ângulos desconexos, nos trazem a sensação 
de deslocamento em seus labirintos. 

 

O ato de pesquisar mediante a cartografia sugere acompanhar os movimentos 

que acontecem a cada passo que damos em várias direções por vir, já que “escrever 

nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam 

regiões ainda por vir” (DELEUZE; GUATTARI, 2007, p.13); logo, podemos delinear 

uma cartografia linha após linha, como se pinta uma tela em branco, pincelada por 

pincelada, as impressões, as experiências, as análises que construímos. 

 

Pesquisar com a cartografia é encontrar-se com reentrâncias fugidias de 
dimensões mínimas que abrem problemáticas ilimitadas, sem espaço para 
binarismos advindos da participação abstrata do mundo em categorias 
estanques. Encontro singular e intempestivo entre os fluxos de um devir-
mundo que tecem o cartógrafo e sua cartografia (COSTA; ANGELI; 
FONSECA, 2012, p.47). 

 

Para melhor entendimento dessa discussão, vale lembrar a arte de René 

Magritte (1898 – 1912) que nos remeteu a sua visão surrealista sobre a realidade 

que pintava, quando (re) inventava com o seu olhar, o objeto que via. Podemos 

pensar que da mesma maneira, o cartógrafo avança com o seu olhar em busca de 

pistas daquilo que significa, cria, e que o remete ao campo empírico de experiências 
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singulares. O cartógrafo vê/observa/intervem, cria e recria dá passagem aos mundos 

com a sua pesquisa. 

 

Figura 2 – Olhando para o objeto de estudo 

 
 

Considero a cartografia como um processo artesanal que tece, agrimensa as 

linhas de força entre as tensões e fronteiras das multiplicidades.  

 

A tensão é, portanto, a permanência da impermanência, a continuidade da 
descontinuidade, a constante de variação. Trata-se da potência mesma a 
disparar devires, acontecimentos. Potência que se mantém pelo paradoxal 
movimento da tensão e suas intensidades (FONSECA; COSTA, 2014, 
p.280). 

 

Aos poucos comecei a perceber as tensões manifestadas no campo das 

possibilidades, das intensidades, das experiências cotidianas, em meio aos seus 

contrastes. Apareciam como efeitos das linhas de forças entrecruzadas, avolumadas 

à intensidade capilar das linhas de força que atravessam e deslocavam as relações 

de poder, tensioando-as, constantemente. 

 

A dimensão de experimentação e invenção ganha sentido mais potente da 
permanente abertura de um campo de possíveis, ou seja, de uma 
imprevisibilidade do trabalho de pesquisa e de pensamento que não deve 
ser evitada, mas acolhida com cuidado e atenção. Tal imprevisibilidade, 
muitas vezes difícil de acatar, mas que é uma marca do trabalho com a 
cartografia, não é estranha a validação (PASSOS; KASTRUP, 2014, p.234). 
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O escopo cartográfico, diante do campo das (im) previsibilidades do cotidiano é 

o de mapear, acompanhar os fluxos das linhas de força em movimento, em meio as 

contingências e as (in) constâncias das experiências em curso. Pois, considerando-

as como sistemas abertos, fazem ver que estamos diante de uma “realidade 

complexa” (ROCHA, 2012, p.47). Entendo que o olhar cartográfico penetrava na 

realidade complexa, rompendo, deslocando os limites, fronteiras, espaços de 

estabilidades circunscritos na dimensão micropolítica do cotidiano escolar. Assim 

como o cartógrafo vai ao encontro de seu campo empírico, escolhido, direcionado, 

implicado pelas inquietações que traz na bagagem, e assim parte a escrever um 

diário onde registra as suas experiências, sentidos, afetos.  

Dessa maneira, vejo que o trabalho em terreno é reproduzido no diário 

institucional onde sobressaem as marcas da implicação, que aparecem e 

desaparecem sem cessar, em meio à própria cartografia em andamento. Nesse 

sentido, podemos pensar que escrever o diário pode servir como um rascunho do 

cartógrafo, se levarmos em conta as palavras de Deleuze (2005) quando fala da 

“tripla definição de escrever: escrever é lutar, resistir; escrever é vir-a-ser; escrever é 

cartografar, “eu sou um cartógrafo...”” (p.53).  

Diante do exposto, penso a prática da pesquisa pelo seu viés crítico, no que diz 

respeito a um olhar provocador sobre uma realidade complexa e atual, que coloca 

em questão o nosso presente, e discute as transformações que estão por vir 

 

 [...] para Foucault, o que conta é a diferença do presente e do atual. O 
novo, o interessante, é o atual. O atual não é o que somos, mas antes o que 
nos tornamos, o que estamos nos tornando, isso é, o Outro, nosso devir-
outro. O presente, ao contrário, é o que somos e, por isso mesmo, o que já 
deixamos de ser. Devemos distinguir não somente a parte do passado e a 
do presente, mas, mais profundamente, a do presente e a do atual. Não que 
o atual seja a prefiguração, mesmo utópica, de um porvir de nossa história, 
mas ele é o agora de nosso devir (DELEUZE; GUATTARI, 2009, p.145). 

 

Interessa à pesquisa as percepções, sensações e sentidos daquilo que 

objetivamos como problema a ser analisado, inventariado, questionado. Sendo 

assim, ponho-me a descrever as anotações que fiz no diário de campo sobre a 

atualidade das relações de poder de um cotidiano escolar encarado como campo de 

contradições inerentes aos contextos pautados por tensões e embates singulares.  

Meu olhar encara o trabalho em terreno no campo empírico dessa pesquisa 

com os olhos nos jogos dos poderes/saberes instituídos, dos movimentos dos 



28 

discursos e das práticas anônimas, das histórias orais, dos gestos corporais, da 

produção de subjetividade, enfim, de uma gama de potencialidades, 

imprevisibilidades, possibilidades, resistências.  

Lembro das palavras de Branco (2008) que me inspiram: “Foucault repete que 

tem a mais pura e imperativa necessidade de pensar seu tempo, de pensar o 

presente no qual vive e o mundo com o qual tem que se deparar e criar respostas 

aos desafios por ele lançados” (p.2). Aceito o desafio lançado pela atualidade do 

cotidiano escolar e sigo em frente com o primeiro capítulo da tese. 
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1 COTIDIANDO O DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

O diário 

Diariamente diante de nós, 

o diário e tudo em volta... 

Tudo nos rodeia 

banalidades…espantos… 

Tudo desaparece em instantes.  

Momentos. 

E tudo/ao/mesmo/tempo/agora 

Em que direção olhar? 

Que direção tomar e mergulhar? 

Por onde começar? 

Quero saber... Tenho vontade de conhecer... 

O desejo está aqui dentro e o olhar busca por ele. 

E por ele escrevo. O diário cotidiando em mim,  

aqueles momentos vivos no tempo. 

O tempo? Já passou.  

Vividos... cheiros e gostos. 

Ouvidos... caras e gestos. 

Sentidos... vozes e sons. 

E, os silêncios que ainda gritam...ficam 

...no cotidiano que vai passando...  

Lucas, 2015 

 

O cotidiano escolar entra pelos olhos. As marcas daquilo que tocou os sentidos 

e que fazem parte do plano das experiências pedem passagem. Sinto-me como uma 

professora-pesquisadora experimentando no cotidiano escolar as vicissitudes do ato 

de pesquisar. Vejo-me como sujeito escolar exposto em meio à passagem dos 

acontecimentos cotidianos, tocada pela experiência do ato de pesquisar, prestando 

atenção às diversas direções que prometem questionamentos, inquietações e 

análises, em um campo empírico “aberto à sua própria transformação” (LAROSSA, 
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2002a, p.26). Estou em constante estado de transformação, ainda que pela via das 

implicações que carrego.  

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (LAROSSA, 2002a, p.24). 

 

Tomo nas mãos a experiência da pesquisa, coloco o coração a pulsar afetos 

que tenham sentidos, preciso parar para sentir devagar o pensamento que vem, 

para olhar e descobrir a sua lentidão, os ouvidos a ter paciência com a escuta do 

outro que fala, para fincar os pés no campo empírico a fim de perceber os 

pormenores do seu espaço/tempo que  levem até as trilhas do que anseio conhecer. 

Assim, vou seguindo com o trabalho em terreno, tendo em vista as análises que 

construo passo a passo, firmando gestos de interrupção, pausando o ritmo da 

pesquisa, em meio ao tempo corrido dos acontecimentos e experiências cotidianas. 

Paro para refletir sobre a pesquisa, agora, como professora-pesquisadora que 

acredita na força crítica de “pensar a educação a partir do par experiência/sentido” 

(LAROSSA, 2002a, p.19). A fim de compartilhar os sentidos das experiências 

cotidianas, como professora e diretora de escola, começo então, a descrever o 

cotidiano escolar como um cenário complexo, repleto de imagens, sons, cheiros, 

rostos, gestos, vozes, sensações. E, com emoção, trago análises sobre as relações 

de poder, seus encontros, desencontros, embates e tensões que marcaram a minha 

própria vida. Descrevo no diário as marcas das inquietações que fazem encarar o 

cotidiano escolar com olhos diferentes daqueles que costumava ver. Agora, como 

pesquisadora, vejo imagens a partir de ângulos que antes não via. 

O ato de pesquisar vai se constituindo a cada novo olhar lançado no espaço 

cotidiano. Vale ressaltar que a prática da professora-pesquisadora no campo da 

escola produz análises carregadas de sentidos teóricos, morais, afetivos, que 

possibilitam vislumbrar a complexidade do campo das experiências, sem limites e 

fronteiras. Com as lentes de Michel Foucault começo a analisar detalhes do 

cotidiano escolar, foco as suas relações de poder institucionalizadas, os sujeitos 
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escolares, estudantes, professores, familiares, enfim, a comunidade escolar. E o 

interesse maior aqui é observar os modos como se constituem essas relações, as 

possibilitam vislumbrar a complexidade do campo das experiências, sem limites e 

fronteiras. Com as lentes de Michel Foucault começo a analisar detalhes do 

cotidiano escolar, foco as suas relações de poder institucionalizadas, os sujeitos 

escolares, estudantes, professores, familiares, enfim, a comunidade escolar. E o 

interesse maior aqui é observar os modos como se constituem essas relações, as 

lógicas presentes, as institucionalidades cristalizadas, além das subjetividades 

produzidas.  

 

Como analisar a relação de poder? Podemos, ou melhor, eu diria que é 
perfeitamente legítimo analisá-Ia em instituições bem determinadas; estas 
últimas constituindo um observatório privilegiado para as atingir, 
diversificadas, concentradas, ordenadas e levadas, parece, ao seu mais alto 
grau de eficácia; numa primeira abordagem, é aí que podemos pretender 
ver aparecer a forma e a lógica de seus mecanismos elementares 
(FOUCAULT, 1995, p. 245). 

 

O olhar da professora-pesquisadora passa a analisar o cotidiano escolar de 

maneira transversal, ou seja, apontando as multiplicidades das relações de poder no 

“campo de instituições”, pois onde “todo um novo campo de reflexão e intervenção 

se abre, uma nova problemática está em pauta” (RODRIGUES; SOUZA, 1982, p.17). 

Pelo olhar institucional, a questão central da pesquisa vai sendo colocada em pauta, 

ou seja, as relações de poder do cotidiano escolar servem como pano de fundo de 

reflexões, problematizações e análises que seguem. 

 Em outras palavras, quero dizer que, o olhar da professora passa a ser 

atravessado pela visão da pesquisa que traz novos sentidos aos acontecimentos 

comuns do cotidiano escolar, que, antes, não eram percebidos, pois, como 

professora estava acostumada a permanecer na sua superfície. Refiro-me aos 

hábitos, práticas, discursos diários que são repetidos no dia a dia da escola. 

No campo da superfície cotidiana, aspectos naturalizados começaram a ser 

interrogados pela pesquisadora que passava a ver os modos institucionalizados, as 

cristalizações produzidas historicamente, as fixações infiltradas pelo viés cultural que 

fazem parte dos jogos dos saberes/poderes no campo das instituições.  

 

Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 
favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e 
saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 
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constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha 
e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de 
“poder-saber” não devem então ser analisadas a partir de um sujeito do 
conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema do poder; mas é 
preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os objetos a 
conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos efeitos 
dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas transformações 
históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito do conhecimento que 
produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os 
processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam 
as formas e os campos possíveis do conhecimento (FOUCAULT, 2008b, 
p.27). 

 

Levo em consideração o jogo das relações de poder/saber que produzem 

conhecimento no cotidiano escolar com as lentes de Foucault (2012): “quando digo 

“jogo”, me refiro a um conjunto de regras de produção de verdade” (p.276), o que 

possibilita constatar o conjunto de normas disciplinares que avançam pelo cotidiano 

escolar como saberes inquestionáveis, regimes de verdade que submetem os 

sujeitos escolares às pedagogias, didáticas, currículos, avaliações, além de uma 

série de discursos hierarquizados e prefixados nesse jogo onde o saber é poder e 

conhecimento.  

Coloco em pauta análises sobre os costumes, hábitos, naturalizações e 

acomodações que fazem parte do cotidiano escolar, escavando a terra do chão da 

escola, abrindo buracos por meio de um trabalho em terreno que busca por pistas, 

rastros, respostas às inquietações. Interessa (des) construir as cristalizações, (re) 

ver a escola por meio de outros ângulos, além daqueles que já fixaram a disciplina 

na prática docente. 

 

 

1.1 A disciplina entra pelos olhos 

 

 

Aponto para a disciplina como relação de poder, na qual somos produzidos, 

além dos saberes escolares em curso, das suas verdades forjadas pelo/no conjunto 

de discursos/práticas que circulam. Pelo viés da racionalidade disciplinar os seus 

mecanismos elementares são naturalizados, banalizados, assim como os hábitos 

que repetimos na cotidianeidade.  

 

Amanhecemos. Despertamos, Escovamos os dentes. Tomamos o primeiro 
banho do dia a que se segue o café da manhã. Conversamos com a mulher 
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ou a mulher com o marido. Informamo-nos das primeiras notícias. Saímos 
de casa. Andamos na rua. Cruzamos com pessoas que vão, que voltam. 
Paramos no semáforo. Esperamos a luz verde cuja significação 
aprendemos na infância e em momento nenhum nos perguntamos ou nos 
indagamos em torno de nada das coisas que fizemos. Dos dentes que 
escovamos, da ducha que tomamos, do café que bebemos (a não ser que 
tenhamos reclamado algo que saiu da rotina), da cor vermelha do semáforo 
por causa da qual paramos sem também nos perguntar, em outras palavras: 
imersos na cotidianeidade, marchamos nela, nas suas “ruas”, nas suas 
“calçadas”. Sem maiores necessidades de nos indagar sobre nada. Na 
cotidianeidade nossa mente não opera epistemologicamente (FREIRE, 
1997, p.82). 

 

Inspirada em Paulo Freire (1997) comecei a reparar nos hábitos que 

adquirimos, internalizamos, reproduzimos nas relações de poder do cotidiano 

escolar. Contudo, agora com a visão da professora-pesquisadora começo a ver com 

mais clareza os seus movimentos institucionalizados. E o quanto esses movimentos 

estão enraizados em nossa prática docente. Em face disso, cheguei à escola em 

busca de reparar nas coisas corriqueiras, comuns, cotidianas. No afã de olhar e ver 

o cotidiano sem a lente das imagens habituais, começo então a perceber os rastros 

das linhas de força transversais que desenhavam o campo das relações de poder 

institucionalizadas. Para tal, considerei em primeiro plano o que é comum a todo 

cotidiano escolar, ou seja, o sinal que toca e anuncia os seus tempos/espaços. 

 

O som do sinal me chama a atenção, a entrada dos estudantes na escola, o 
seu tocar que anuncia a abertura dos portões, e que no decorrer do dia 
letivo vai tocando e antecipando os tempos/espaços escolares. O sinal 
ressoa como a sirene da fábrica, ensurdecedor e desagradável pelo seu 
barulho estridente que ecoa em meio ao barulhaço habitual. Comecei a 
prestar mais atenção ao fato de que os sinais (de) marcam os tempos 
disciplinares, os horários definidos que regem todo o movimento do corpo 
escolar. Quando tocam, todos sabem o que devem fazer, desde entrar na 
escola, ou até mesmo, sair dela. Ou, entrar nas salas de aula, nos 
refeitórios nos horários marcados para as refeições e merendas. Ou, ainda, 
quando devem andar em direção aos pátios para os intervalos dos recreios. 
Enfim, todos são obrigados a seguir em alguma direção. O poder disciplinar 
dos sinais toca os nossos corpos (DIÁRIO, 6/03/2013). 

 

Podemos afirmar que uma marca disciplinar do controle do tempo no espaço 

escolar é fixado pelo sinal escolar. “Esse é o tempo disciplinar que se impõe pouco a 

pouco à prática pedagógica” (FOUCAULT, 2008b, p.135). O controle do tempo linear 

evolutivo sobre os corpos é marcado através da obrigação das normas pedagógicas 

preestabelecidas que imputam as condutas desejadas. 
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O poder se articula diretamente sobre o tempo; realiza o controle dele e 
garante sua utilização. Os procedimentos disciplinares revelam um tempo 
linear cujos momentos se integram uns aos outros, e que se orienta para 
um ponto terminal e estável. Em suma, um tempo “evolutivo” (FOUCAULT, 
2008b, p.136). 

 

Ao ouvirem os sinais tocarem, os corpos se colocam em movimento, todos 

devem saber o que fazer e obedecer, qualquer indisciplna é punida, pois a ordem 

deve ser mantida. É a economia da organização disciplinar da escola, que controla o 

seu tempo evolutivo, no espaço ordenado para os corpos dóceis, onde devem 

permanecer e não podem (des) obedecer. É a prática disciplinarizada sustentada 

pela norma do poder disciplinar. 

 

A maioria dos estudantes atende as chamadas dos sinais, no entanto, 
alguns insistem em continuar parados no mesmo lugar que estão, ou ainda, 
fingir que não escutam os sinais. Porém, logo que são avistados, infringindo 
as normas, são postos, imediatamente, a obedecê-las, ou ainda, punidos 
pela (des) obediência. É corriqueiro ouvir os discursos das/os 
professoras/es:: “–Ei, você aí, não ouviu o sinal tocar? Já para a sala de 
aula!” “– Já pra cima! A hora do recreio acabou e não adianta ficar aqui no 
pátio”. Em resposta, os estudantes começam a reclamar, e, até mesmo 
xingar, pois, ficam muito aborrecidos: “- Pôxa! Que merda! Não enche o 
meu saco! Não me pertuba tia!” (DIÁRIO, 9/07/2013). 

 

Por meio de pequenos enfrentamentos diários às normas, jovens estudantes 

acabam desobedecendo, infringindo as normas no cotidiano das relações de poder, 

por alguns instantes. Reclamam e seus corpos mostram não suportar as regras 

pedagógicas impostas pela escola. Eles acabam desacatando as ordens das/os 

professoras/es, que, sem perceber, também estão mergulhadas/os na racionalidade 

disciplinar, uma vez que, não param para pensar, e, automaticamente, reproduzem 

os discursos da obediência às regras escolares. Será que as reações desses jovens 

estudantes poderiam ser comparadas como resistências? Seriam insubmissões e 

resistências, as práticas que apresentam no cotidiano escolar? Vale destacar que as 

práticas/discursos desses mesmos jovens estudantes podem estar transmitindo o 

poder da cotestação à norma em meio às relações de poder disciplinar. 

 

Pois, se é verdade que no centro das relações de poder e como condição 
permanente de sua existência, há uma "insubmissão" e liberdades 
essencialmente renitentes, não há relação de poder sem resistência, sem 
escapatória ou fuga, sem inversão eventual (FOUCAULT, 1995, p.248).
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Podemos pensar que em momentos eventuais esses jovens estudantes 

debilitam, invertendo a rigidez das normas preestabelecidas, frustrando as/os 

professoras/es que as impõem, colocando os seus corpos dóceis em movimento de 

inversão, insubmissão, tentando escapar dos seus controles, ou seja, resistindo. 

Contudo, as fugas e os desvios das normas escolares não são aceitáveis, e sim 

proibidos, gerando punição aos jovens estudantes (des) obedientes, que não fazem 

o que “devem” fazer, ou seja, obedecer as normas e não resistir. Resistir é proibido 

na escola. 

Nessa lógica, o mecanismo disciplinar aciona práticas de punição, desde as 

advertências até as expulsões, mediante as obrigações (des) cumpridas, ou seja, as 

(des) obediências às normas escolares. Entendo que as tramas punitivas são 

arraigadas às “instituições de sequestro”, assim como Foucault (2005) nos diz sobre 

a instituição escolar como instituição que sequestra os corpos dóceis a tornarem-se 

obedientes, educados à maneira disciplinar. A escola, nesse sentido, acaba por 

garantir a captura eficaz de jovens estudantes, pela via das proibições e punições 

exemplares, constantes, mediante as suas tentativas de fugas, (des) obediências, ou 

ainda, resistências dos seus corpos considerados como desviantes. 

Pela via da racionalidade disciplinar, as instituições de sequestro funcionam 

como aparelhos de vigilância e correção das condutas, controlando os corpos dóceis 

instituídos nos seus processos, por meio de práticas e discursos que circulam. Ou 

seja, os espaços/tempos disciplinares são organizados para que as práticas de 

sequestro possam ser efetivadas de maneira positiva, produtiva e ininterrupta. 

Desse modo, produzem os investimentos dos corpos dóceis, por meio de seus 

sequestros incessantes, com práticas atualizadas de prevenção e contenção, em 

nome de uma educação que deve ser aprendida, e obedecida a todo custo. Daí a 

escola pode ser vista como instituição de sequestro que captura os corpos de 

maneira ininterrupta, submetendo-os às normas disciplinares de maneira constante, 

monitorando-os nos espaços/tempos de controle. Contudo, os jovens estudantes 

podem resistir e tentar fugir, abrindo brechas na trama disciplinar que os sequestra 

na escola. 

 

É comum ouvir nas conversas entre professores, as reclamações sobre os 
“maus alunos” que não obedecem e são resistentes em aceitar as normas 
da escola. E, ainda, o quanto é desagradável o dever da obrigação de puní-
los. As punições desagradam, pois criam tensões e embates diariamente. É 
dever do professor punir quem não obedece as normas, pois, faz parte das 
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regras do jogo disciplinar. É a norma punitiva colocada em ação. Nós 
representamos as normas da escola. Eu sou a punição. Eu sou a norma. Eu 
normalizo sem parar (DIÁRIO, 11/12/2012). 

 

“O que não é normalização? Eu normalizo, tu normalizas etc.” (FOUCAULT, 

2008a, p.74). E, nós professoras/es continuamos normalizados e normalizando de 

maneira incessante, projetando a disciplina em hábitos diários, cotidianos, como 

vemos de maneira natural as punições, castigos, deveres, obediências. 

 

A normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um 
modelo ótimo que é construído em função de certo resultado, e a operação 
de normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas, os 
gestos, os atos, conformes a esse modelo (FOUCAULT, 2008a, p.75).  

 

Como docentes, seguimos o modelo da normalização disciplinar sem 

pestanejar, pois, os nossos olhos não reparam nos mecanismos elementares de 

controle que nos atravessam nos cotidianos escolares, e ainda afetam as nossas 

relações de poder desiguais com o corpo discente. Ambos somos sequestrados pela 

instituição de sequestro disciplinar. Professores e estudantes devem reproduzir as 

suas normas  para a escola funcionar 

 

 

1.2 Prática discente x prática docente: relações de poder no cotidiano escolar 

 

 

Ao reparar no jogo da normalização disciplinar fui entendendo que o corpo 

docente, assim como o discente “devem” ser dóceis e incorporados à sua 

racionalidade, como seus efeitos. Assim como vemos inspetores, orientadores, 

porteiros, merendeiras e outros profissionais da educação, acionados pelas regras 

do jogo da disciplina.  

 

O dia letivo chegou ao fim, fechei as portas da escola e fui embora para 
casa. Amanhã abrirei suas portas novamente, para mais um dia de trabalho. 
Estou exausta, assim como as pessoas que trabalharam hoje. Meu corpo 
está cansado, sinto-me sequestrada em minhas forças, estou sem energia. 
Sinto que a escola parece sequestrar nossos corpos, dia após dia. Como se 
estivéssemos presos dentro dela, confinados em nossas salas, atentos às 
inúmeras obrigações, aos sinais, aos controles impostos, que nos fazem 
obedecer de maneira constante às tantas normas existentes. Todos 
devemos obediência disciplinar a todo instante, e nem podemos pensar em 
reverter o quadro da disciplina fixado em nossas mentes, pois, sofremos 
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punições, cada qual a seu modo. Mesmo que embalados por nossos 
próprios ritmos, enquanto circulamos pelo cotidiano escolar, ainda assim, 
percebo que estamos amarrados às linhas de força da coerção, 
normalização, e punição. Cada qual à sua maneira, todos estamos 
sequestrados pela escola (DIÁRIO, 30/07/2013). 

 

Como efeito, na escola, tanto o corpo discente, quanto o docente além de 

serem sequestrados, conseguem operar “focos de instabilidade” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012) que invertem, e desestabilizam, transitoriamente, as relações de 

forças em meio ao jogo disciplinar.  

 

A análise das “disciplinas” ou micropoderes, segundo Foucault (escola, 
exército, fábrica, hospital, etc.), atestam esses “focos de instabilidade” onde 
se afrontam reagrupamentos e acumulações, mas também escapadas e 
fugas, e onde produzem inversões. Não é mais “o” professor, mas o 
inspetor, o melhor aluno, o cabulador de aula, o zelador, etc. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2012, p.116). 

 

Nesse mote, podemos considerar que o cotidiano escolar é o campo das 

relações disciplinares, dos micropoderes e dos focos de instabilidade. Por essa 

visão, interessa notar as possibilidades de reagrupamentos em meio à ordem 

disciplinar, pois, podemos perceber na escola, outros movimentos, assim como as 

posições de recusa de certos estudantes, que se (re) posicionam perante as normas 

escolares. Ou seja, em sentido contrário às imposições de coerção, dominação, 

punição, obediência e sequestro, esses jovens estudantes (re) afirmam suas 

desconfianças, questionamentos, e continuam repetindo as suas reclamações sobre 

as regras que devem acatar. 

 

“____ Por que a gente não pode ficar sentado no chão pra    conversar?”  
“____ Por que não podemos jogar carta na escola?” 
“____ Por que não podemos ficar de boné?”  
“____ Por que eu não podemos correr? ”  
“____ A gente não pode fazer nada! Que droga! Tô de saco cheio, valeu!” 
(DIÁRIO, 12/05/2013). 

 

As reclamações desses jovens estudantes são comuns quando estão diante 

das proibições diárias na escola, como sentar no chão para conversar, ou, ainda, 

ficar de boné como gostam. Decerto não aceitam, não entendem o porquê de tantas 

normas, e questionam quais são os seus sentidos. A norma disciplinar não faz 

sentido para esses jovens estudantes. De acordo com Foucault (2008c) “o que é 

fundamental e primeiro na normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a 

norma” (p. 74-76). Diante do jogo da normalização cotidiana, uma série de 
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mecanismos de controle, regras, obrigações, obediências, proibições e punições é 

imposto pelas/nas relações de poder. Vale sublinhar que em meio à essas relações, 

são acentuados os discursos/práticas disciplinares, cristalizados através dos tempos 

escolares. E, assim, professoras/es repetem prontamente, sem refletir, sem 

questionar, os mesmos discursos de sempre: 

 

“____ É assim que as coisas são. É assim que a banda toca aqui,  meu 
filho!”  
“____ Vamos acabar com essa conversa e já para a sala de aula!  Vão 
estudar. É o que vocês têm que fazer aqui. Se não quiser,  podem ir 
embora! Aliás, é um favor que vocês fazem!” (DIÁRIO,  12/05/2013). 

 

A prática escolar é amparada em hábitos prescritivos que produzem uma série 

de embates e tensões, nas relações de poder, alterando de maneira conflituosa os 

seus percursos diários. As (des) obediências e as (des) confianças de certos jovens 

estudantes parecem reverter o estado de naturalização que a normalização 

disciplinar impõe às relações. Com efeito, assim como esses jovens estudantes, 

podemos “desconfiar de todos os saberes-poderes” (SILVA, 2002, p.250), tentando 

desnaturalizar a normalização disciplinar, principalmente, quando os seus 

saberes/poderes perpetuam os conflitos nas escolas. Até que ponto as relações de 

poder produzem barreiras sigilosas entre o corpo discente e o corpo docente na 

escola? 

Para Lourau (1977), na perspectiva da análise institucional, a análise do 

conflito pode apresentar uma série de relações silenciadas. Podemos pensar que 

certos docentes têm necessidade de um distanciamento dos discentes, perpetuando 

relações apartadas, (des) vinculando os corpos envolvidos nas interelações 

escolares, perpetuando um clima de (des) confiança entre as partes. 

 

Sigo questionando e presenciando os muitos embates entre alguns 
professores e certos estudantes na escola. Penso nas interelações 
desiguais que conflagram (des) contentamentos e (des) confianças. 
Percebo a deterioração diária dessas relações que aprofundam o 
distanciamento entre o corpo discente e docente, e ainda banalizam os 
conflitos produzidos. Parece que esses conflitos não têm importância para 
ambos. Talvez não saibam como mudar esse cenário. É frequente encontrar 
docentes querendo que os estudantes obedeçam aos seus comandos 
dentro das salas de aula, ou em qualquer outro espaço escolar, como se 
fossem as autoridades que ditam as regras, as leis que não podem ser 
desobedecidas. É comum ver esses docentes procurando a direção da 
escola, reclamando, e ordenando que sejam tomadas as devidas 
providências. Quando os estudantes desobedecem são chamados de 
“indisciplinados”, o que é “proibido” ser na escola, inaceitável perante as 
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normas da boa disciplina que deve ser mantida pela ordem disciplinar. 
Percebo que esses docentes (sub) julgam os estudantes, sem querer 
escutar as suas vozes, as suas reclamações, ou ainda, desconsideram os 
seus desejos (DIÁRIO, 9/04/2013). 

 

Diante da norma da boa disciplina os docentes julgam mediante as suas 

verdades, afastando a possibilidade de perceber outros sentidos nas práticas 

escolares, assim como os desejos dos estudantes. “O desejo é aquilo por que todos 

os indivíduos vão agir. [...] O desejo é a busca do interesse para o indivíduo” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 95). É curioso pensar que desejos são “proibidos” na escola, 

instituindo a falta de interesse discente em permanecer em uma escola que opera 

pela punição e proibição. Com os desejos, normalmente, reprimidos, a própria 

escola acaba produzindo no seu cotidiano um estado de (des) interesse coletivo. 

Pois, “a finalidade da obediência é mortificar sua vontade, é fazer que sua vontade 

como vontade própria morra, isso é, que não haja outra vontade senão a de não ter 

vontade” (FOUCAULT, 2008a, p.235).  

Penso que os desejos de jovens estudantes são reprimidos diariamente por 

meio da dimensão positiva da lógica da obediência que sustenta as condutas 

desejáveis, ou seja, a de não ter vontade, e obedecer às regras da instituição de 

sequestro disciplinar. Diante das repressões, jovens estudantes acabam (des) 

motivados, e, assim, muitos perdem a vontade de ir e/ou ficar na escola, e outros 

acabam fugindo dela. Por outro lado, os docentes, ainda que normalizados, 

obedientes às normas que regulam as suas próprias condutas, continuam 

normalizando, ou seja, impondo obediência aos jovens estudantes que ficam. 

Interessante reparar na posição do normalizado que normaliza.  

 

Convém notar que certos docentes continuam sentados em suas cadeiras 
diante dos movimentos de jovens estudantes, como se procurassem manter 
os seus lugares predeterminados pelo suposto “papel” de comando, 
confortáveis em estabelecer ordens, comandos, e, continuando sentados, 
mandando que calem as suas vozes, seguindo a lógica disciplinar que não 
deixa escapar o que for diante do seu controle, principalmente, os desejos 
incontroláveis (DIÁRIO, 9/04/2013). 

  

“A disciplina por definição, regulamenta tudo. A disciplina não deixa escapar 

nada” (FOUCAULT, 2008a, p. 59). Logo, a escola não “deve” deixar nada escapar 

das suas regras que sequestram, pois, precisa avançar a disciplina por meio da 

normalização, tornar-se cada vez mais eficiente, produtiva e abrangente. Para tal é 

necessário operar por meio de práticas, sejam repressivas, punitivas e proibitivas, ou 
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ainda, que sejam incitadoras daqueles que aderem aos discursos da 

disciplinarização, dominando o processo ininterrupto do sequestro dos corpos, 

condutas e desejos, dentro da escola.  

É preciso normalizar, proibir, reprimir e punir, além de incentivar a gratificação 

e a recompensa. E, os desejos “devem” ser controlados, senão, abafados pela 

norma, que da mesma forma atua nesse sentido, e não pode fracassar. A disciplina 

não é apenas repressão, são as pedagogias que controlam e fabricam modos de ser 

aluno, assim como tentam governar as condutas, além de uma gama de 

conhecimentos escolares, que chegam até a gestão da sala de aula. 

Quando não normaliza, o docente corre o risco de ser tratado como “laissez-

faire”, considerado incapaz de controlar os estudantes, deixando-os livres. Nesse 

viés, o docente perde o controle da relação de poder e autoridade, não consegue 

mobilizar à maneira disciplinar, o corpo discente com o qual se relaciona. Nessa 

lógica, o seu próprio “poder”, potere, é questionado pela normalização disciplinar 

que 

 

 [...] não permite o laissez-faire, mas seu princípio é que até as coisas mais 
ínfimas não devem ser deixadas entregues a si mesmas. A menor infração 
à disciplina deve ser corrigida com tanto maior cuidado quanto menor ela 
for. [...] A disciplina tem essencialmente por função impedir tudo, inclusive e 
principalmente o detalhe (FOUCAULT, 2008a, p. 59). 

 

Pelo ângulo da normalização, a disciplina precisa afetar os corpos nos mínimos 

detalhes, e por meio desses, as correções devem ser produzidas de maneira 

mecânica, ou seja, pela “mecânica disciplinar” (FOUCAULT, 2008b, p.190), visto que 

as micro-relações de poder são produzidas por mecanismos normalizadores que 

impõem a obediência à norma, como o modelo ideal a ser seguido.  

 

 

1.3 Lógicas disciplinares e pastorais: práticas/discursos escolares 

 

 

A mecânica disciplinar opera contra os jovens estudantes (des) obedientes, os 

“indisciplinados”, e as suas (in) subordinações, resistências, que fazem tremer as 

bases dos domínios escolares, pautados na “economia da salvação, na economia da 

obediência e na economia da verdade” (FOUCAULT, 2008a, p. 270). Com relação à 
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economia da salvação, Foucault (2008a) aponta para o poder pastoral que, de certa 

maneira, sustenta o edifício escolar com sua estrutura cristalizada, rígida, apoiada 

junto ao poder/saber disciplinar, produzindo o campo de instituições, onde vemos a 

fixação de modos de vida, condutas e subjetividades, extraindo as forças produtivas 

dos corpos pela mecânica disciplinar.  

As práticas e os discursos escolares sustentam a estrutura do poder/saber 

disciplinar que atrelado ao poder pastoral inculca na formação docente a pretensão 

de moldar, “guiar, prescrever, ensinar, salvar, exortar, educar, estabelecer o objetivo 

comum” (FOUCAULT, 2008a, p.221) dos corpos dóceis. “O poder pastoral é um 

poder de cuidado. Ele cuida do rebanho, cuida dos indivíduos do rebanho, zela para 

que as ovelhas não sofram” (idem, p.168). “[...] vai buscar as que se desgarraram, 

cuida das que estão feridas” (idem, p.170). Nesse sentido, tal qual o pastor que 

“deve cuidar das ovelhas mais jovens” (idem, p.190), o docente idealizado “deve 

cuidar” dos jovens estudantes, seguindo os ensinamentos do magistério, que 

ensinam como verdade, a pedagogia do cuidado, defende os discursos da salvação 

e da missão docente, aliados ao discurso redentor de uma educação para todos.  

Estamos falando de discursos salvacionistas, impregnados por palavras 

pregadas nas salas de aula, por aquelas/es que acreditam nessas verdades, sob a 

pretensa autoridade docente que nunca pode ser questionada, e sim, obedecida, 

além de ser valorizada, pela sua pretensa missão de cuidar, educar e salvar os 

jovens estudantes da ignorância. No entanto, tal propósito depende do cumprimento 

das normas pelo alunado, que, por conseguinte, “deve” obedecer ao “poder pastoral” 

que certos docentes acreditam carregar.  

Lembro da minha própria formação, e do campo da formação pedagógica, em 

especial, nos idos de 1980, quando era comum escutar os discursos salvacionistas 

que defendiam a educação como a “salvação da pátria”. Eram os discursos que 

afirmavam o caráter pastoral da docência. Nesse sentido, era comum escutar 

docentes (re) afirmando o valor de “cuidar” de cada aluno na escola, do “sacrifício” 

de educar, assim como, os pastores que cuidam e se sacrificam pelos seus 

rebanhos. Essa lógica pastoral atravessou os tempos e foi sendo (re) produzida 

historicamente, principalmente, nos cursos do magistério, onde eram valorizados os 

discursos pastorais sobre a obrigação de educar, cuidar, vigiar, e salvar as “pobres” 

crianças e jovens nas escolas, da mesma forma, como fazem os pastores com as 

suas ovelhas mais jovens. Ainda assim, podemos ver essa lógica atravessada em 
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práticas pedagógicas sob os efeitos do modelo de escolarização que temos há 

alguns séculos, decorrente da educação jesuítica no Brasil.  

Interessante observar que quando (re) vemos os tempos escolares passados, 

podemos perceber algumas características e peculiaridades que apontam para a 

atualidade da (re) produção disciplinar e pastoral, que persistem por meio da 

cristalização cultural. Como exemplo, ouvimos os discursos que “idolatram a 

vocação docente”, (re) forçando a lógica do poder pastoral a essa função. ‘Vocação’ 

é um termo derivado do verbo latim "vocare" que significa "chamar". A vocação é 

uma inclinação que certas pessoas pensam ter, a fim de melhor exercer uma 

determinada profissão, ou ainda, um talento (aptidão natural) para executar algo. O 

sentido original de vocação expressa uma espécie de “chamado” espiritual, para que 

as pessoas sigam uma determinada religião, ou ainda, uma missão divina destinada 

a cristãos para exercerem o sacerdócio.  

Podemos dizer que a lógica pastoral inspira a “vocação” do “verdadeiro 

professor cuidador”, do mesmo modo como deveria ser o bom pastor. “O verdadeiro 

pastor é justamente aquele que se dedica inteiramente ao seu rebanho e não pensa 

em si mesmo" (FOUCAULT, 2008a, p.187). Logo, pela via pastoral o professorado 

tem que dedicar-se, exclusivamente, à educação dos seus estudantes, deixando de 

lado, as suas próprias questões. Por outro lado, os discursos docentes pastorais 

convocam os jovens a acreditarem na missão docente de educar, a crerem nas suas 

próprias salvações, fortalecendo a comparação entre o professorado e o pastorado. 

Nessa lógica, a benevolência pastoral é cotejada à devoção de educar, mantendo o 

suposto poder do professor (pastor) sobre os seus estudantes (rebanhos).  

Nessa lógica, a vigilância do professor educador deve ser constante, além de 

impor uma atenção individual a cada membro da turma. Nenhum estudante (ovelha) 

pode ficar de lado e perder-se. Todos precisam ser protegidos, salvos das possíveis 

mazelas sociais. É comum, ouvir nos cotidianos escolares, o discurso que valoriza 

uma suposta vocação professoral, dito por docentes que acreditam que é 

“necessário salvar” os seus alunos das amarras perversas da sociedade12 

conflagrada pela “violência urbana”.  

 

                                                           
12

 “Por “sociedade”, é preciso entender o conjunto das relações jurídicas, econômicas, culturais, 
sociais, etc., tecidas por uma multiplicidade de sujeitos” (LAZZARATO, 2008, p.44). 
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Dois alunos matriculados na primeira série no inicio do ano deixaram a 
escola nesses dias. Um deles foi preso e o outro está foragido da polícia. 
Eles subiram o morro até um matagal, onde um deles estrangulou um jovem 
com uma gravata até a sua morte. Da escola, o então “assassino” foi parar 
em Bangu I

13
. O outro cúmplice fugiu da favela com medo de ser preso, e 

de sofrer represálias dos familiares do jovem morto. De estudantes, esses 
jovens passaram a “criminosos”, “fora da lei”. Não pude fazer nada para 
ajudá-los. Sinto-me impotente diante desse fato, estou com uma sensação 
de fracasso e de culpa. (DIÁRIO, 25\04\2013). 

 

De fato, lembro-me de como fiquei consternada com o ocorrido, e repetia várias 

vezes, como uma ladainha que sentia pesar e culpa por não conseguir “salvá-los”. 

Cheguei a acreditar um dia, que conseguiria “salvar” os jovens estudantes, na 

função de diretora de escola. Acreditava que tinha esse “poder”. “Como pude pensar 

um dia em “salvar” os “meus” alunos? Quanta ilusão! Como a lógica pastoral nos 

atravessa?” (DIÁRIO, 2/05/2013). Ressalto a subjetividade pastoral encarnada na 

prática docente, assim como a culpabilização, a sensação de fracasso que sentia 

em parecer uma “má” professora, ou ainda, uma “má” diretora. Porém, nesse ponto 

da análise, percebo o quanto não percebia o modelo pastoral imposto por uma 

formação docente idealizada pela vocação e pela missão pastoral. 

 

Num plano idealista, que amaldiçoa a diferença, ao desconsiderá-la por 
meio do conceito, já que cada professor, como Cópia-Ícone, deve 
representar, reapresentar o Modelo, e, dessa maneira, repetir o seu agir, 
fazer, dizer, pensar, sentir. Assim, quando um professor é denominado 
como Bom, Verdadeiro, Correto, Competente, e um outro professor é 
denominado como Mau, Falso, Incorreto, Incompetente, é porque cada um 
está sendo julgado por sua Professoralidade, em função do maior ou menor 
grau de semelhança ou de infidelidade a ela, considerada a causa de todos 
eles (CORAZZA, 2007,p.5). 

 

Porém, nas conversas com vários docentes, mesmo que ainda lamentassem 

essas ocorrências14, não se importavam em ser considerados como “incompetentes” 

diante desses fatos, e muitos chegavam à conclusão de que não desejavam o 

                                                           
13

 O Complexo Penitenciário de Gericinó foi criado em 1987, com destaque para o presídio de 
segurança máxima chamado Bangu I. Local onde os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, 
Anthony Garotinho, e, Sérgio Cabral que foi responsável pela implantação das UPPs, foram presos 
recentemente, no ano de 2016, devido a uma série de denúncias sobre crimes eleitorais, formação 
de quadrilha, e corrupção ativa. 

 
14

 Existe um livro de “ocorrências” em cada escola, que serve para registrar os casos mais graves de 
violências dos jovens estudantes, ou ainda, indisciplinas, como denúncias feitas pelos docentes, e 
assinadas pelos mesmos. É um documento de arquivo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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“papel”15 do professor ideal, do “educador”, muitas vezes sendo comparados aos 

pastores que salvam vidas. Será que por outro lado, não estaríamos atrelados à 

concepção de aluno ideal? Se levarmos em conta que cada aluno ideal corresponde 

ao jogo das normalidades, a um professor ideal? E, a partir dessas conversas entre 

pares, fui constatando o jogo das subjetividades em meio às relações de poder no 

cotidiano escolar, e como nos tornamos prisioneiros das suas tramas. “Somos 

prisioneiros de algumas concepções de nós mesmos e de nossa conduta. Devemos 

libertar nossa subjetividade, nossa relação a nós mesmos” (FOUCAULT, 2006a, p. 

318).  

Com efeito, seguia pelo cotidiano escolar com essas indagações, a reparar nas 

condutas docentes, nas hierarquias instituídas pela disciplinarização escolar, de olho 

na lógica doutrinária pastoral que imputa a economia política da passividade e da 

obediência cega, no intuito de garantir o controle dos corpos dóceis. E, 

ultrapassando o olhar além dos muros da escola, mesmo que ainda dentro dela, dei 

um salto até o campo da judicialização, ao perceber a lógica pastoral infiltrada, 

assim como podemos constatar diante do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) promulgado no Brasil em 1990. Considerado como um avanço no âmbito dos 

Direitos Humanos. 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1998, p. 116, grifo meu). 

 

Podemos pensar que a “salvação” passa a ser, sobretudo, encarada como 

direito constitucional de crianças e adolescentes. Na escola, os discursos sobre o 

direito à educação, à proteção, ao cuidado incorporam as produções subjetivas 

moralizadoras16. O direito à proteção se dá pelo exercício da lógica pastoral, que 

                                                           
15

 “Perfil, identidade, função, papel de O Professor, os quais reificam, de forma pétrea, uma natureza 
pedagógica verdadeira, uma essência universal de professor, uma arcaica vocação educadora, um 
modo certo de planejar, de dar aula, de avaliar” (CORAZZA, 2007, p.7). 

 
16

  A moral é definida como um conjunto de valores e de regras de ação propostos aos indivíduos e 
aos grupos por intermédio de diferentes aparelhos prescritivos, como a família, as instituições 
educativas, as igrejas, os sistemas de leis, de prescrições do código moral. Ela produz uma 
moralidade dos comportamentos que corresponde a uma variação individual mais ou menos 
consciente, que é a maneira pela qual os indivíduos se submetem a um princípio de conduta, 
obedecem ou resistem a uma interdição ou prescrição, respeitam ou negligenciam um conjunto de 
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responsabiliza e pune as famílias pelo cumprimento absoluto da lei. O fazer pastoral 

mostra a abnegação e vigília constante sobre às crianças e adolescentes, 

principalmente, na escola. “As ações do poder pastoral permanecem de alguma 

forma na sociedade contemporânea. As práticas da escola, ainda que diversas, têm 

efeitos nos modos de agir e de ser das pessoas” (ALCANTARA, 2013, p.25). 

Interessante pensar até que ponto na escola, em meio às relações de poder, somos 

atravessados pelas lógicas disciplinar e pastoral e como determinam nossas 

condutas, posturas, convicções,  perante ao jogo do saber/poder escolar.  

 

Quais as nossas convicções? “Como conduzir a si mesmo? [...] Que regras 
adotar para si mesmo, a fim de se conduzir como convém; conduzir-se na 
vida cotidiana; conduzir-se em relação aos outros; conduzir-se em relação 
às autoridades?” (FOUCAULT, 2008a, p. 308).  

 

Chego à conclusão de que o campo do cotidiano escolar efetiva-se como 

campo de aplicação (FOUCAULT, 2008a) dos poderes disciplinar e pastoral 

articulados, bem como da produção de subjetividades, e dos efeitos 

institucionalizados no campo das políticas públicas em educação.  

 

 

1.4 Literatura como ferramenta de análise. “Quando a escola é de vidro” 

 

 

O novo é o atual. O atual não é o que somos, mas aquilo em 

que vamos nos tornando, o que chegamos a ser, quer dizer, o 

outro, nossa diferente evolução.  

Deleuze,1990, p.161 

 

Os cotidianos escolares atravessam os tempos, porém, os resquícios 

cristalizados dos poderes disciplinar e pastoral permanecem em espaços/tempos. 

Podemos refletir sobre essa questão mediante a leitura do texto literário “Quando a 

escola é de vidro” 17 escrito por Ruth Rocha (2003) em meados da década de 1980, 

                                                                                                                                                                                     
valores (PORTOCARRERO, 2008, p.425). 

 
17

 Texto completo no anexo 1. 
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que contava as vicissitudes de um cotidiano escolar da época 18. Esse texto era 

comumente apresentado nos cursos de magistério, nos idos de 1998, quando 

circulava em vários espaços de formação, e trago como ferramenta de análise, a fim 

de problematizar as relações de poder cotidianas na escola, suas nuances, 

meandros, cristalizações e naturalizações que atravessam os tempos escolares.  

Ruth Rocha (2003) descreveu uma série de acontecimentos e problemáticas 

que fizeram parte da escola em outros tempos, que me parecem familiares na 

atualidade. Pois, cabe pensar que a história do seu personagem central - o  Firuli é 

repetida nos dias atuais, em algumas escolas, assim como as histórias de jovens 

estudantes que causam estranhamentos, pelo simples fato de destacarem dos 

contextos homogeneizantes que insistem em igualar as pessoas, onde não há 

espaço para as diferenças. Sendo que, a diferença é o problema central das 

instituições disciplinares que precisam igualar as condutas aos seus moldes, pois, 

todos devem ser tratados como iguais.  

No texto “Quando a escola é de vidro” percebemos as marcas dos modelos 

disciplinares pressionados pelas estratégias pedagógicas naturalizadas que (de) 

formam os corpos dóceis. Por meio da metáfora do vidro, conseguimos imaginar os 

moldes das fôrmas iguais que (de) formam as diferenças, anulando-as, prendendo-

as nos mesmos recipientes fechados.  

 

Eu ia pra escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo, eu 
tinha que me  meter no vidro (ROCHA, 2003). 
Mas nós estávamos loucos para sair também, e pra cada um que ele 
conseguia enfiar dentro do vidro - já tinha dois fora (idem).  
Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem daquele 
jeito (idem). 

 

Decerto, a partir de acontecimentos que deixam marcas positivas para uns, 

e/ou negativas para outros, os anos que passamos na escola são inesquecíveis. 

Contudo, o fato é que ninguém passa pela escola sem ter entrado em um vidro 

algum dia, e alguns carregam alguma lembrança disso. Quando penso na vida 

escolar e nos momentos que ficam na memória, vêm à tona outros cenários 

escolares, com imagens, rostos, gestos, vozes, tempos em que presenciei 

encontros, desencontros, embates e tensões que marcaram. Essas marcas falam 

                                                           
18

 Na mesma época em que Paulo Freire (1997) trazia as suas discussões e críticas sobre as 
questões educacionais no Brasil. Época da minha formação como professora quando estudava os 
seus escritos. 
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por si, das sensações e dos acontecimentos vividos, como as cenas de um filme que 

não cessa de passar diante dos olhos. Imagino, então, as seguintes cenas: 

 

Então um dia um menino da minha classe falou que também não ia entrar 
no vidro. Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou 
tendo que se meter no vidro, como qualquer um (ROCHA, 2003). 
 [...] Mas no dia seguinte duas meninas resolveram que não iam entrar no 
vidro também. [...] Mas Dona Demência não era sopa. Deu um coque em 
cada uma, e lá se foram elas, cada uma pro seu vidro...(idem). 
 [...] E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os 
meninos um por um e enfiar à força dentro dos vidros (idem).  

 

Essas cenas nos remetem aos detalhes disciplinares fixados em tempos 

passados. Aproveito e trago outra imagem que faz refletir na formação disciplinar de 

“quadros vivos” (FOUCAULT, 2008b, p.126) escolares.  

 

Figura 3 – Alunos de um grupo escolar catarinense da década 
de 1920 

 
Fonte: HOELLER, 2009 

 

Vejo o instante em que “[...] o espaço escolar se desdobra; a classe torna-se 

homogênea, ela agora só se compõe de elementos individuais que vêm se colocar 

uns ao lado dos outros sob o olhar do mestre” (FOUCAULT, 2008b, p. 125). Com as 

lentes de Foucault (2008b) é possível reparar nos quadros vivos da escola, na 

organização exemplar dos tempos/espaços seriais, na economia de controle que 

vigia, avalia, reprime, e pune os corpos, nos olhos que cercam, julgam, e cerceiam 

os sentidos. Enfim, podemos refletir sobre o momento histórico da disciplina. 
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O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, 
nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação 
que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, e 
inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um 
trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de 
seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa 
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma 
“anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, 
está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que 
se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 
corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência) (FOUCAULT, 2008b, p.119, grifo meu). 

 

Com essas lentes consigo prestar atenção na disciplina, nos seus mínimos 

detalhes, ver os momentos disciplinares atravessando os tempos/espaços 

escolares, (re) produzindo cenas que passam diante dos olhos, até os dias atuais. 

Como as filas de crianças que parecem pequenos soldados obedientes, assim como 

vemos nas fileiras dos quartéis. Concordo com o filósofo quando afirma que “a 

disciplina é a arte de dispor em fila e da técnica para a transformação dos arranjos. 

Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui 

e os faz circular numa rede de relações” (FOUCAULT, 2008b, p. 125). É essa rede 

de relações que interessa. 

Na época em que Ruth Rocha escreveu aquele texto, nos idos de 1980, era 

comum ver escolas que pareciam quartéis onde os estudantes eram localizados e 

distribuídos nos espaços/tempos disciplinares. Era comum ver os professores sobre 

tablados que os mantinham mais altos e distanciados da turma de alunos. 

Sequestrados na escola, os jovens estudantes eram obrigados, por exemplo, a 

cantar o Hino Nacional e hastear a bandeira nacional trazida pelos melhores 

estudantes, com seus uniformes impecáveis, e as suas luvas brancas. 

 Cenas do ótimo modelo (vidro) da normalização disciplinar. Igualmente, 

tomados como modelos, os jovens estudantes eram frequentemente obrigados a 

levantar as mãos, a balançá-las, freneticamente, em saudação à diretora quando 

entrava na sala de aula. Ou ainda, ficar em silêncio, em estado de tensão constante, 

diante das autoridades escolares. Quase não se respirava direito. “A gente só podia 

respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas aí a gente já 

estava desesperado, de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns 

nos outros” (ROCHA, 2003). 
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Cenas da normalização disciplinar que se repetiam nos cotidianos escolares. 

Assim, como era comum ver estudantes obrigados a esperar a diretora em seu 

gabinete quando chamados, isso parecia uma sentença de morte, pois todos 

pareciam ter medo da diretora. Tínhamos medo da escola. Vivia-se, então, sob o 

regime da punição, do medo, e assim, todos os dias nos colocavam nos vidros, 

dentro de seus moldes, domesticados pelas suas fôrmas que ainda serviam de 

barreira á comunicação entre estudantes e professoras/es.  

 

A gente não escutava direito o que os professores diziam, os professores 
não entendiam o que a gente falava. [...] Aliás, nunca ninguém se 
preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E pra falar a verdade, 
ninguém cabia direito. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, 
uns eram pequenos e ficavam afundados no vidro, nem assim era 
confortável. Os muitos altos de repente se esticavam e as tampas dos 
vidros saltavam longe, ás vezes até batiam no professor [...] Ele ficava louco 
da vida e atarrachava a tampa com força, que era pra não sair mais 
(ROCHA, 2003). 

 

Entre os vidros produzidos para aprisionar os corpos, não havia espaço para 

diálogos, falas, questionamentos, ou qualquer forma de expressão, que parecesse 

como forma de rebeldia às normas preestabelecidas. Na escola de vidro só havia 

espaço para o silêncio, o medo, e para as muitas proibições, punições que recaiam 

sobre os corpos rebeldes. Outra forma de punir era segregar meninas de meninos, 

era evidente a diferença do tratamento dado à ambos os sexos. 

 

As meninas ganhavam uns vidros menores que os meninos. Ninguém 
queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabia nos vidros, 
se respiravam direito (ROCHA, 2003). 
 [...] As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio (idem). 
 [...] Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidros até 
em casa (idem). 

 

Lembro da experiência como aluna do primário, nos idos de 1970, quando 

tentava sair do vidro na hora do recreio, mas não conseguia mexer o corpo com 

naturalidade, sentia-me encolhida, assim como Ruth Rocha (2003) descreveu: ”E 

tinha uns que mesmo quando saíam dos vidros ficavam do mesmo jeitinho, meio 

encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos 

vidros” (ROCHA, 2003). A imposição da disciplina não deixava que o aluno 

manifestasse seu comportamento natural de criança, jovem. Os ritos disciplinares 

eram muito fortes.  
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Demorei muito a sair do meu próprio vidro. E o tempo foi passando, fiz o 

magistério, fui seguindo como professora, observando em tantas escolas, os seus 

próprios vidros, uns quebrados, outros rachados, alguns ainda intactos, mas, sempre 

estavam por lá, por toda a parte, os vidros disciplinares das escolas.  

 

Comecei a perceber que toda a escola tem seus vidros. Na sua maioria, 
tenta manter-se mesmo com seus vidros delicados, a ponto de estourar 
mediante a pressão das tensões cotidianas que alteram os estados das 
coisas, e acabam rachando aos poucos os seus vidros (DIÁRIO, 
27/09/2013). 

 

Nos espaços/tempos das escolas de vidro, as relações de poder são 

tensionadas por jovens estudantes que recusam os seus vidros a todo o instante. 

Penso que do mesmo modo (des) obedecem as normas quando as impomos, ao 

tentarmos aprisioná-los nos vidros que não desejam estar, pois, desejam praticar as 

suas próprias regras, (des) ordenadas pelos/nos conflitos que produzimos juntos, 

com contornos ilimitados, particulares, como novas formas de resistências que 

esbarram nos vidros que quebram e racham a todo instante. Os “culpados” pelos 

vidros quebrados nunca são os docentes, e sim esses jovens estudantes, 

considerados (in) disciplinados, como “problemas” a serem enfrentados, pois, são 

tidos como os rebeldes pelos discursos que reverberam palavras de ordem19, assim 

como: “ ____SOCORRO! VÂNDALOS! BÀRBAROS! (pra ela bárbaro era xingação)” 

(ROCHA, 2003). 

Podemos perceber que são os discursos perpetuados nos cotidianos escolares 

com relação a certos jovens estudantes que (des) obedecem às normas e criam 

momentos de resistência, rebeldia, dizendo não à disciplina. Os mesmos discursos 

que foram dirigidos ao Firuli em outro tempo.  

Os discursos preconceituosos e carregados de estereótipos marcam as 

relações de poder desiguais e atingem jovens estudantes que são seus alvos. Vale 

destacar que as modulações discursivas presentes em meio a produção do 

saber/poder disciplinar reverberam as “verdades” instituídas nas relações de poder. 

                                                           
19

 “Palavra de ordem” não é uma categoria particular de enunciados explícitos (por exemplo, no 
imperativo), mas a relação de qualquer palavra ou de qualquer enunciado com pressupostos 
implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no enunciado, e que podem se realizar apenas 
nele. As palavras de ordem não remetem, então, somente aos comandos, mas a todos os atos que 
estão ligados aos enunciados por uma “obrigação social”. Não existe enunciado que não apresente 
esse vínculo, direta ou indiretamente (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p.17). 
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O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 
diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito 
de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 
consciência de si (FOUCAULT, 2013, p.46). 

 

Nesse sentido, volto a pensar sobre as verdades instituídas que acreditava e 

reverberava sem pensar, sem refletir sobre as suas lógicas e efeitos que marcam a 

nossa trajetória docente.  

 

Idealizada pelos moldes dos vidros que (de) formavam o meu corpo há 
tempos, percebi a postura docente sequestrada pela escola, porém, não 
tinha ainda a dimensão do tamanho do vidro embaçado pelo poder 
disciplinar em que estava metida. Até que encarando o cotidiano escolar 
com as lentes lúcidas de Michel Foucault, começava a repensar a minha 
prática docente, e rever a escola a partir de outros ângulos e direções, que 
não aqueles a que sempre estive acostumada a ver, no decorrer da 
trajetória profissional. Assim, desnaturalizando as práticas pedagógicas 
disciplinares percebo nos jovens estudantes, as suas potências, desejos e 
resistências. Estou cada vez mais instigada a entender a conjunção dos 
fluxos disciplinares em jogo em meio aos movimentos descontínuos, 
inusitados, e insurgentes das nossas relações cotidianas, onde os vidros 
vão quebrando como as práticas escolares cristalizadas em nós (DIÁRIO, 
26/07/2013). 

 

Como pude (re) produzir discursos e práticas disciplinares e pastorais, 

tomando-os como minhas próprias verdades? Pude perceber no decorrer da leitura 

do texto de Ruth Rocha (2003), as ondulações dessas verdades disciplinares 

instituídas nos cotidianos escolares, e que marcam as nossas práticas/discursos. 

Até que ponto tentava colocar no vidro disciplinar os jovens estudantes? Tenho 

consciência de que o medo, além dos preconceitos produzem conflitos nas relações 

de poder no cotidiano escolar. Assim, como aqueles ditos pela Dona Demência, a 

coordenadora da escola, pelo Seu Hermenegildo, o diretor, e pelas professoras 

quando reproduziam os discursos circulantes sobre os “comunistas”20 considerados 

naquela época, como pessoas “perigosas”:  

 

[...] Uma vez um colega meu disse pra professora que existem lugares onde 
as escolas não usam vidro nenhum, e as crianças podem crescer a vontade 
[...] Então a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa 
de comunistas. Ou até coisa pior...(ROCHA, 2003).. 

                                                           
20

 Era época da ditadura civil-militar-empresarial (1964-1985) sustentada por anos de práticas 
violentas de extermínios, sequestros, torturas, como estratégias do poder civil-militar ditatorial. 
Nessa época era comum ouvir os discursos que apontavam os possíveis comunistas que estariam 
contra a ditadura. 
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Na escola de vidro o rigor disciplinar materializava constrangimentos, 

ameaças e preconceitos, como mecanismos de punições irracionais a tudo que 

pudesse ser considerado como diferente dos moldes dos seus vidros. Infelizmente, 

ainda pode acontecer dentro de determinadas escolas, a utilização de práticas de 

punição como resolução dos “problemas” que aparecem nos seus cotidianos. Essa é 

a racionalidade disciplinar. “O poder disciplinar faz de uma punição uma ação 

racional, calculada e, por isso, econômica; a violência faz de uma punição uma ação 

cuja racionalidade é de outra ordem e que, não raro, beira a irracionalidade” (VEIGA-

NETO, 2006, p. 29).  

Com certeza, qualquer prática violenta é inaceitável, principalmente, em se 

tratando de um espaço escolar. Entretanto, alguns profissionais ancorados na 

naturalização e na banalização de práticas punitivas, não conseguem perceber que 

(re) produzem violências, em nome da normalização disciplinar. A imposição do 

vidro não seria uma espécie de violência ininterrupta? Não estaria  o docente dentro 

de seu vidro e como conseqüência, querendo ver todos presos também? “E então os 

grandes diziam que sempre tinha sido assim; ia ser assim o resto da vida. Uma 

professora, que eu tinha, dizia que ela sempre tinha usado vidro, até pra dormir, por 

isso que ela tinha boa postura” (ROCHA, 2003). 

Podemos pensar nas linhas de força que constituem o cotidiano escolar, nas 

linhas de fuga das relações de poder, e nos Firulis que podem ser vistos como os 

seus efeitos. É dessa forma que encaro jovens estudantes no cotidiano escolar 

pesquisado, em meio ao seu campo de forças, “o campo da possibilidade é o campo 

do cotidiano. [...] O campo das possibilidades é o campo das forças” (SCHEINVAR, 

2012, p. 68). Entendo que as relações de poder na escola são constituídas por 

linhas de forças (DELEUZE; GUATTARI, 2012) em múltiplas direções, pois o poder é 

difuso. E, se os poderes são difusos, os seus efeitos, da mesma maneira o são. 

Segundo Lourau (1977) efeito significa “o processo mediante o qual forças 

sociais marginais, minoritárias ou anônimas [...] se corporativizam [...]”. (p.15). Com 

efeito, penso que certos jovens estudantes exalam pelos poros dos seus corpos em 

movimentos, desejos, resistências, como efeitos das relações de poder. Como fazer 

para liberar os jovens estudantes de tantos vidros nas escolas? Como desatar os 

nós das tramas disciplinares que amarram os seus corpos? Possivelmente com 

ações experimentais, como apontado no texto de Ruth Rocha (2003): “Não tem 

importância. A gente começa experimentando isso. Depois a gente experimenta 
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outras coisas...” (ROCHA, 2003). 

No sentido experimental, vale lembrar a educação libertária (FREIRE, 1996) 

que fomentava uma proposta singular, fundamentada por pressupostos políticos 

democráticos, embasadas em práticas emancipatórias voltadas para uma formação 

humana crítica. Porém, voltamos às escolas que naturalizam as tramas disciplinares 

na atualidade. 

 

 

1.5 Disciplina em ação na escola-prisão 

 

 

Figura 4 - Jovens estudantes no cotidiano escolar 

 
Fonte: LUCAS, 2014. 

 

Nos dias atuais, jovens estudantes ainda resistem aos tantos dispositivos 

pedagógicos atualizados. “Penso sobre esses jovens estudantes, que como o Firuli, 

devem ser obedientes aos controles disciplinares da escolarização básica, que ainda 

persistem nos tempos atuais” (DIÁRIO, 9/10/2013). 

O Firuli resistia, tentava escapar, desejava continuar do mesmo jeito que era 

fora da escola. Podemos dizer que seu corpo estava impulsionado a avançar por 

meio de movimentos espontâneos, assim como esticar as pernas quando se tem 

vontade, ou mesmo, rir de fatos engraçados.  

O Firuli tentava escapar às normas disciplinares. Escapar, fugir, regredir, 

avançar, sempre em movimento, faz parte de jovens estudantes que desejam ser 
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livres, que parecem impulsionados por linhas de forças reversíveis, dentro da 

perspectiva das linhas de força que atravessam o processo de escolarização. 

Decerto, sabemos que a escolarização se torna importante aliado no “combate” a 

qualquer tentativa de rebeldia, e resistência. “A escola ainda é o meio mais eficaz 

para se obter obediência” (PASSETTI; AUGUSTO, 2008, p.25). Contudo, não 

podemos invalidar os sinais desviantes de condutas que tensionam os programas 

normalizadores, e criam momentos promissores de inversão das suas lógicas, em 

momentos de crise. “O interior da escola em crise” (DELEUZE, 2013, p. 224).  

Nessa perspectiva, a escola vai se transformando em um campo de forças, de 

tensões, de reações, de linhas reversíveis e resistentes, e acaba deflagrando contra-

condutas, diante das possibilidades de seu próprio (des) controle. Assim como 

outras instituições disciplinares que utilizam estratégias de controle por meio de 

mecanismos de punição, a escola tenta restabeler o seu controle sobre os corpos e 

suas condutas. Do mesmo modo como vemos nas prisões. Logo, podemos 

comparar a escola à prisão, pois as práticas do poder disciplinar em cada instituição 

procedem pela mesma lógica. Assim como a prisão, a escola pune e vigia os corpos 

desviantes.  

A escola parece uma prisão segundo Foucault (2008b), passando a atingir os 

indivíduos, seus corpos, seus gestos e suas almas. Cabe ratificar na obra de Michel 

Foucault (2008b) Vigiar e Punir escrita em 1975, o seu olhar inovador sobre a 

constituição da prisão como forma privilegiada de punir, e a articulação com outras 

instituições sociais, assim como vemos as fábricas, quarteis, hospícios, que 

funcionam por meio das mecânicas capilares da racionalidade disciplinar. 

 

Parece que vejo a estética da prisão arranhando os corpos dos estudantes 
que parecem prisioneiros de um presídio. E reclamam aborrecidos pelos 
corredores: “- Que saco! Essa escola parece mais um presídio! Que droga 
de escola, quero fugir desse lugar horroroso!” Porém, sucumbem ao criar 
pactos que avançam pelas redes sociais, quando, por exemplo, combinam 
“matar aulas”, ou, ainda, divulgam conteúdos das aulas perdidas (DIÁRIO, 
18/06/2016). 

 

A escola na condição de instituição de afirmação da racionalidade punitiva 

apresenta a combinação entre vigilância e punição. Em certas escolas podemos, até 

mesmo, encontrar a polícia armada andando pelos pátios junto aos jovens 

estudantes. O que nos faz rever a história da microfísica do poder punitivo, pelas 

lentes de Foucault (2008b) sobre as análises das prisões, suas relações, produções 



55 

e efeitos. Ainda podemos associar as análises sobre o “modus operandi dos 

micropoderes disciplinares” (DUARTE, 2009, p.41) aos atravessamentos que 

contribuem até os dias atuais para os estudos das práticas cotidianas de punição 

nas escolas, onde o sequestro dos corpos garante o investimento disciplinar. Os 

aspectos característicos dessas duas instituições disciplinares, a escola e a prisão, 

viabilizam aproximações analíticas. 

 

Comecei a olhar para a arquitetura da escola, como se visse uma prisão, 
pois ambas coadunam as disposições físicas de seus edifícios. Aqui 
podemos contar com as salas de aula em meio aos longos corredores, 
como nos prédios das prisões, avistamos as suas celas trancadas. As 
paredes de ambas podem estar pichadas. Na escola, são marcadas pelas 
pichações constantes, com insultos arranhados nos quadros negros, nas 
carteiras jogadas, quebradas e cravadas com símbolos que remetem à 
força de certas quadrilhas envolvidas no comércio ilegal de drogas do 
entorno escolar. As portas arrebentadas parecem arrombadas pelos 
conflitos. A estética da prisão arranha as vistas de uma educação idealizada 
pela punição, pela disciplina e obediência (DIÁRIO, 30/05/2016). 

 

 “O próprio edifício da escola devia ser um aparelho de vigiar; os quartos eram 

repartidos ao longo de um corredor como uma série de pequenas celas” 

(FOUCAULT, 2008b, p. 145). Essa citação de Foucault faz rever a comparação 

entre a prisão e a escola, onde os lugares são marcados para todos, os espaços 

destinados a determinadas ações, as limpezas sempre constantes, os equipamentos 

sempre em funcionamento, como se tudo girasse em torno de uma engrenagem 

rígida, perfeita e ideal. Porém, vale sublinhar que a escola pública apresenta na 

atualidade os seus vidros rachados por jovens estudantes que mostram os seus 

descontentamentos em meio às relações de poder em curso. 

De fato, vemos escolas adotando medidas para manter a ordem e a segurança 

no seu interior. Será que estaríamos diante de focos possíveis de resistências, ao 

ver as práticas de anulação de certos estudantes? Como resposta, podemos pensar 

que alguns tentam exprimir o que sentem. Vemos as paredes das escolas pichadas, 

insultos escritos nos quadros negros e, até mesmo, os desenhos de símbolos que 

remetem às milícias, ou seja, grupos de ex-policiais que fundam milícias que agem 

em nome das próprias leis, e que dominam determinadas comunidades nos 

entornos escolares.  

Vale destacar nesse viés, as formas de repressão escolar, assim como a 

intervenção de policiais dentro das escolas em nome de sua suposta segurança, por 

meio da intimidação da sua presença. Em certas escolas, a polícia vigia os jovens 
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estudantes, reforçando o estigma social dos jovens “perigosos”. Interessante 

reafirmar, nesses casos, o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) 

que traz o policiamento para dentro da escola, e ainda fomenta o estigma social, do 

“jovem perigoso”. Podemos entender que a escola estigmatiza os jovens que 

considera perigosos, além de não tolerar os que a intimidam pela via da indisciplina. 

Lembro de uma aluna que um dia, ao discutir comigo na escola, gritou: 

 

- Você é uma diretora de merda! Que escola de merda!” Quando ouvi esse 
grito fiquei com raiva da aluna. Pensei que era uma desaforo. Fiquei 
indignada pela sua afronta. Ela nunca poderia tomar essa atitude contra 
mim. Eu sou a diretora da escola, e não posso ser desrespeitada, tolerar o 
seu comportamento violento. Passado um tempo, comecei a questionar se 
também não concordava com ela. Consegui pensar que era mais que um 
desabafo, era como sentia a escola, a relação com a direção. Por que não 
podemos desabafar na escola? Assim como ela, muitas vezes tive vontade 
de desabafar no cotidiano escolar [...] Como pingos de uma torneira que 
insiste em vazar água, os acontecimentos cotidianos na escola reproduziam 
em mim um desgaste psicológico diário. Estou estressada. Dizem que é 
Burnout, será? Acho que sim. Ainda não fui ao médico. Assim, como 
acontece com tantos outros diretores das outras escolas. E, diante da 
“afronta” da aluna “insdisciplinada”, “violenta”, “mau educada”, impuz, logo 
depois, o seu “castigo merecido”, dei-lhe uma advertência, e foi proibida de 
ir a escola por três dias. A mãe foi chamada a comparecer à escola e falar 
comigo. Fato que desencadeou outra cena deprimente. Mais uma ao meu 
currículo. Foi quando ao passar pelo portão de entrada, avistei em uma das 
mãos dessa mãe, um cinto enrolado, que ela batia, freneticamente, na outra 
mão, mostrando que ía bater em alguém. Fui chegando perto dela, e 
falando com calma, para que deixasse aquilo de lado. Ela estava decidida e 
mandou chamar a filha que logo chegou e começou a apanhar ali mesmo. 
Quase apanhei, também, pois estava muito próxima às duas (DIÁRIO, 
3/10/2013). 

 

Esse caso desestruturou-me, fez refletir sobre a complexidade dessas micro-

relações de poder que constituímos no cotidiano escolar, pelos seus conflitos e 

tensões potentes, que além de nos (des) estabilizar, ao mesmo tempo nos 

imobilizam dia a dia em meio às nossas funções na escola.  

 

Na maioria das vezes, é comum ouvir de diretores de escolas que se 
sentem impotentes, frustrados e inconformados com relação aos 
acontecimentos violentos. Os diretores tentam impedir rotas de colisão em 
meio ás relações de poder, mesmo que também as produzam. Porém, 
aprendem aos poucos a paralisar, esperar e calar, ou ainda, deslocar, seja 
saindo da escola, ou mudando o próprio olhar (DIÁRIO, 27/04/2016). 

 

Nas páginas do diário, continuei descrevendo as sensações, as inquietações 

sobre tudo que chamava a atenção no cotidiano escolar, as múltiplas experiências, 

as cenas que aconteciam, onde encontrava potências nas falas que circulavam. 



57 

Folheando as reflexões advindas da leitura/escrita repleta de afetos dos 

tempos/espaços vivenciados junto àqueles jovens estudantes e seus familiares, 

comecei a produzir as análises em curso, além de experimentar as mudanças no 

próprio olhar, pelas novas experiências que o instrumentalizavam com relação à 

pesquisa. Relembro daquele caso que aconteceu com o aluno que foi preso por ter 

assassinado um jovem morador da favela, e ainda, do seu colega, cúmplice nesse 

crime, desaparecido ao fugir da polícia. Lembro como se fosse hoje da conversa que 

tive com a sua mãe na escola depois do ocorrido. 

 

Hoje conversei com a mãe daquele aluno sobre o ocorrido, qual foi a 
surpresa, quando constatei o seu apoio à violência do filho, que dizia ser 
perseguido pelo jovem morto. Ao que ela (re) afirmou que faria o mesmo, ou 
seja, que também mataria por vingança. Além do mais, disse ela: “- Já tô 
me preparando pra enfrentar a família daquele safado, e se pudesse, 
também, matava todo mundo” (DIÁRIO, 27/04/2016). 

 

Aquela mãe chamou a atenção, pois, não a conhecia, assim como não 

conheço os jovens estudantes moradores da favela com quem travava as relações 

de poder em curso. Aquela conversa fez (re) pensar o quão pouco, ou nada 

sabemos sobre as vidas dos nossos estudantes. Sendo assim, senti a necessidade 

de um certo deslocamento, a fim de avançar o olhar da pesquisa pelos muros da 

escola, à ver mais de perto os modos de vidas no entorno escolar. Queria entender 

os aspectos políticos, sociais e culturais que afetavam os jovens estudantes 

moradores da favela no cotidiano escolar. Então, o olhar da professora-

pesquisadora partiu em busca desses traços. Quais seriam as fronteiras do cotidiano 

escolar diante da pesquisa? 
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2 PRODUÇÃO DO RISCO, DO MEDO E DA SEGURANÇA: CONTEXTO 

INSTITUCIONAL DO COTIDIANO ESCOLAR  

 

 

O olhar da professora-pesquisadora foi avançando para além dos muros da 

escola com vontade de ver mais de perto o seu entorno, no intuito de perceber 

traços sociais e culturais que afetavam os planos das experiências e atravessam as 

relações de poder do cotidiano escolar. O foco recaía sobre uma realidade complexa 

que chamava a atenção por suas multiplicidades e acontecimentos que davam um 

tom singular àquele cotidiano escolar. Focada na comunidade local começava a 

observar os modos de vida, as relações de poder, ampliando a visão do cotidiano da 

escola sobre o contexto institucional da pesquisa.  

Pensei em estabelecer uma espécie de observatório privilegiado dos detalhes 

inscritos no campo da vida cotidiana, ao deparar com fatos que dizem respeito às 

cristalizações socioculturais produzidas historicamente. Desse modo, fui 

constatando os pontos dessas fixações produzidas por relações de poder, o que me 

fez entender que somos/fazemos parte de um jogo constituído por peças de encaixe 

de um mosaico institucional que tenta nos fixar às bases de seus processos, como 

sujeitos. Pois, entendo que somos afetados pelas experiências produzidas nesse 

contexto que nos atravessa e nos constitui como seus próprios efeitos. Fazemos 

parte de um jogo de produção de verdades, subjetividades, que nos determina, além 

de nos submeter às suas normas marcadas pelas/nas suas práticas e discursos, 

tendo em vista que somos influenciados e (re) produzimos as mesmas visões 

socioculturais cristalizadas. Assim, segui em frente com o olhar da pesquisa. 

 

Lembro que estava na carona do motoboy carregando o medo de entrar em 
uma “área de risco” do qual ouvia tanto falar, em especial nos noticiários 
locais que espetacularizavam imagens violentas dessas áreas. Tinha medo 
de enfrentar o temido “risco” de que tanto falavam na cidade, antes de 
começar a trabalhar na escola fincada no alto do morro da favela. E, que 
depois foi tornando-se familiar e acolhedora (DIÁRIO, 31/02/2013). 

 

Os discursos que viralizam o risco, fazem acreditar nele como se fosse uma 

verdade. No entanto, começava a questionar o teor desses discursos que produzem 

o risco social e o seu medo espalhado pelas ruas da cidade. Parti para as análises 

sobre o medo social a partir da sua produção na perspectiva da “sociedade de 
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segurança” (FOUCAULT, 2006), o que ajudou a ampliar a visão sobre o território da 

favela como produto e efeito das estratégias de controle social. De que maneira 

somos produzidos pela lógica da segurança? Foucault (2008a) responde que 

“poderíamos dizer que em nossas sociedades a economia geral de poder está se 

tornando da ordem da segurança” (p.15). Podemos dizer que a ordem da segurança 

e seu poder embasam os equipamentos sociais de controle, operando pela lógica do 

medo e do risco que imputam a racionalidade da segurança pública, em especial, 

em torno dos territórios das favelas cariocas na capital do Rio de Janeiro.  

A cultura do medo estanca a mobilidade social como fenômeno de circulação, 

imobiliza e não deixa que os indivíduos sejam liberados no ir e vir, por exemplo, 

quando desejam participar de práticas de contestação social nas ruas da cidade. 

Nesse sentido o clima de (in) segurança é produzido e fragmenta o meio urbano por 

meio de múltiplos encaminhamentos maquínicos que isolam de maneira ininterrupta 

e constante, a massa social controlada pelo medo que a atravessa.  

É importante levar em consideração que através da articulação calculada entre 

território e o meio de risco são produzidos dispositivos21 de segurança, que se 

efetivam de maneira eficiente com relação à demanda de controle social. Ou seja, os 

espaços onde o risco é produzido demandam dispositivos, ou seja, estratégias de 

relações de força que sustentam os saberes/poderes da segurança, como o risco, o 

medo e a violência urbana. Para Batista (2003) a produção do medo e da violência 

urbana no cotidiano da cidade, passa pela ordem da criminologia e de sua política. A 

autora assegura que: 

 

Trabalhar a espacialidade urbana, a violência e o medo equivale a trabalhar 
a concretude da criminologia e da política criminal. Se a criminologia, como 
diz Zaffaroni, é o saber  e a arte de despejar perigos discursivos, e se é o 
discurso, [...] que erige as políticas criminais que configurarão a 
espacialidade urbana, procuramos entender o medo através da 
naturalização do seu discurso e suas conseqüências estéticas, no que entra 
pelos olhos

 
no cotidiano da cidade (BATISTA, 2003, p.203, grifo meu). 

                                                           
21

 Conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. [...] O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 
dominante” (FOUCAULT, 2008, p. 244). “O que supõe que se trata no caso de uma certa 
manipulação das relações de força, de uma intervenção racional e organizada nestas relações de 
força , seja para desenvolvê-las em determinada direção, seja para bloqueá-las, para estabilizá-las, 
utilizá-las etc... O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, 
no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o 
condicionam. É isto, o dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e 
sendo sustentadas por eles (idem, p.246). 
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O medo urbano vai entrando pelos olhos e deformando a visão da segurança 

pela (in) segurança que alardeia os danos possíveis, as “ameaças” constantes que 

alimentam o estado de alerta de uma população que se encontra submersa 

nas/pelas imagens dos conflitos armados pela polícia, aterrorizada com os tiroteios 

rotineiros em meio às fronteiras dos territórios “inimigos”. É desse jeito que o cidadão 

carioca vai seguindo pela cidade nomeando além das “áreas de risco”, os seus 

próprios compatriotas de “inimigos”, pois, acaba reconhecendo neles o “perigo” que 

espelha o medo social e a imagem da sua própria insegurança. “O outro que é 

sempre visto como o outro, que é o outro e o mesmo; outro do mesmo, alvo da 

política e das polícias, das formas contemporâneas de realizar política e polícia na 

vida” (AUGUSTO, 2013, p.208).  

Negação, exclusão, despertencimento e afastamento são sentimentos 

produzidos como estados de tensão do corpo social inseguro que produz novos 

modos discriminatórios de ser e estar na cidade territorializada, e porque não dizer, 

aterrorizada. Basta observar as atitudes suspeitas das pessoas que circulam nos 

grandes centros urbanos andando pelas ruas com medo dos outros, suas possíveis 

ameaças. 

 

Continuei subindo aquele morro dia após dia, já sem medo a apreciar a 
paisagem que se anunciava, mais uma dentre tantas outras, comuns e 
rotineiras. No entanto, não deixava de pensar a todo instante em como os 
discursos do medo nos afetam, e determinam as relações de poder no 
cotidiano escolar (DIÁRIO, 22/07/2013). 

 

Asseguro-me diante dessas análises que o medo fincado no meu próprio olhar 

anulava o meu pensar. Como estamos acostumados a sentir medo na atualidade? 

Como o nosso olhar é atravessado pelos discursos que disseminam o medo, até 

mesmo, a aceitação inicial de acreditar, plenamente, que as favelas da região 

metropolitana da cidade sejam territórios perigosos, violentos e de desordem social. 

O medo da favela caracteriza uma espécie de modus vivendi do medo 

espetacularizado pela mídia. Contudo, não canso de indagar até que ponto as 

sociedades de segurança e de controle produzem o medo, o risco, e o que chamam 

de violência urbana, em uma produção orquestrada e articulada que insuflada (re) 

produz um ciclo vicioso acionado pelos discursos/práticas que sustentam a 

“necessidade” de estratégias de políticas públicas de segurança, alimentando a 

cultura do risco que se alastra diante dos nossos olhos. 
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2.1 A cultura do risco entrava pelos olhos 

 

 

Segundo Castel (2005), a “cultura do risco” inibe e (in) vibializa o direito de ir e 

vir impondo um clima de insegurança e medo perante as possíveis ameaças nos 

espaços urbanos considerados perigosos. Lemos, Scheinvar e Nascimento (2014) 

analisam o acontecimento “risco” como dano, perigo e ameaça social. O que ajuda a 

entender a “necessidade” produzida e sustentada pelas intervenções estatais, seja 

por meio de projetos assistencialistas, seja pela via das suas regulações que levam 

à (in) segurança pública (re) afirmada pela/na cultura do risco, como estratégias de 

controle, em nome da defesa da população. 

 

O risco, associado ao perigo, é efeito de uma sociedade que interligou 
torturas, suplícios, adestramentos dos corpos, normalização e submissão 
política com estratégias securitárias. [...] A visão de grupos de risco é um 
exemplo de fabricação de estigma e controle social de cunho moral. As 
práticas que adotam esta referência/recorte para criar políticas públicas 
acabam operando de forma impregnada de juízos de valor que pouco 
contribuem para a formulação de um dispositivo de atenção que reverta 
situações sobre as quais intervém. As práticas preventivas vão ampliando, 
incidindo sobre virtualidades, dirigidas aos fluxos populacionais que são 
etiquetados pela categoria “em risco” (LEMOS; SCHEINVAR; 
NASCIMENTO, 2014, p.160). 

 

Em meio à cultura do risco e seus estigmas que nos faz crer nos seus 

discursos, levamos as nossas vidas suportando os seus efeitos que deixam marcas 

e afetam as nossas vidas, seja pela via da insegurança, seja pelo medo. Ainda 

lembro das palavras de Scheinvar (2014) quando discute que: “O perigo e com ele a 

condição de insegurança são produzidos sempre em defesa de uma certa ordem. 

Cada vez mais nos sentimos inseguros” (p. 483). Foi dessa maneira, insegura, que 

encarei com receio, o convite de trabalhar em uma escola da “área de risco”. 

Lembrando que sou uma funcionária pública ativa e a serviço da SEEDUC, que 

como outros colegas, devemos responder às demandas profissionais quando 

chamados a trabalhar nas escolas da rede.  

Decerto a realidade local de cada entorno escolar diz muito sobre os modos de 

vida das comunidades. É o que fui constatando aos poucos, ou seja, as 

particularidades de uma comunidade escolar que ia dizendo muito mais do que os 

meros discursos produzidos que alardeam a sua suposta área de risco, e (re) 

produziam o clima de medo, com relação à violência urbana. Nesse sentido, fui 
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constatando aos poucos como é comum associarmos os discursos sobre as favelas, 

às chamadas áreas de risco, que operam pela via da criminalização e da 

periculosidade. 

É importante esclarecer que os docentes que trabalham nas escolas das “áreas 

de risco” recebem “adicionais extras” 22 oferecidos pela própria SEEDUC que, dessa 

forma, (re) afirma e reforça os discursos segregatórios ao disponibilizar gratificações 

adicionais a docentes que concordem em trabalhar à noite nessas localidades. 

Podemos comparar a gratificação de difícil acesso, assim como é denominada, 

como uma espécie de prêmio lucrativo oferecido ao docente que tenha a coragem 

de enfrentar o seu próprio medo diante da temida área de risco. 

 

Reflito sobre o meu olhar antes mergulhado nas imagens do medo, do 
perigo e do risco, para pensar até que ponto acolhemos e naturalizamos as 
verdades instituídas no jogo das relações de poder. É o que estou 
percebendo agora pelo olhar da pesquisa. Entendo que reproduzimos os 
discursos preconceituosos sobre a favela vista como lugar perigoso, assim 
como outros colegas imobilizados pelo medo da sua “violência urbana” a 
negam (DIÁRIO, 29/05/2013). 

 

Cabe lembrar que o discurso da “área de risco” já chamava a minha atenção 

desde a época do mestrado em educação na UFRJ, quando iniciei a pesquisa sobre 

as Escolas do Amanhã em uma favela carioca. Soava mal aos meus ouvidos, 

quando escutava na SME, as referências sobre a “necessidade” do projeto ser 

implantado, pois, atenderia as “áreas de risco conflagradas pela violência urbana”. 

Esse era o discurso oficial que circulava e justificava os seus investimentos. Aos 

poucos percebia que eram os mesmos discursos que valorizavam a “necessidade” 

de implementação de outros tantos projetos comunitários de saúde, assistência 

social e cultura. Uma pergunta continuava a ressoar: A quem interessa as chamadas 

áreas de risco? 

Seguindo com essa pergunta em mente, podemos perceber os discursos que 

apontam as áreas de risco servindo de estratégia de controle do governo, que por 

sua vez, busca por espaços de oportunidades para os seus projetos, levando em 

consideração os interesses financeiros, no escopo de ampliar os investimentos no 

setor de segurança pública, que ainda assim, geram uma série de outros tantos 

                                                           
22

 Atualmente o docente que aceita trabalhar nas “áreas de risco” da cidade do Rio de Janeiro, ganha 
uma gratificação financeira que equivale a 30% do seu salário mensal, o chamado “auxílo de difícil 
acesso”. 
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projetos governamentais típicos das instâncias municipais, estaduais e federais. 

Diante do exposto podemos entender que as áreas de risco social são configuradas 

e produzidas como espaços propícios aos investimentos das políticas públicas em 

curso. Coloco em destaque o projeto da UPP e o seu objetivo de “pacificar” e trazer 

a suposta segurança às áreas de risco.  

A UPP opera na prática com uma ocupação militarizada que alimenta não 

somente a produção da violência urbana, mas, em especial, viabiliza a cultura do 

risco. É o que podemos constatar nos dias atuais diante da mídia que 

espetaculariza, diariamente, nos noticiários diários, as imagens e os vídeos dos 

tiroteios travados por seus policiais em ação, em favelas do Rio de Janeiro.  

 

O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de 
controle social aprofundando seu caráter letal. O número de mortos na 
“guerra do tráfico” está em todas as bancas. A violência policial é 
imediatamente legitimada se a vítima é um suposto traficante. O mercado 
de drogas ilícitas propiciou uma concentração de investimentos no sistema 
penal, uma concentração dos lucros decorrentes do tráfico e, 
principalmente, propiciou argumentos para uma política permanente de 
violação dos direitos humanos contra as classes sociais vulneráveis 
(BATISTA, 2003, p.104, grifo meu). 

 

Nesse contexto, as áreas de “risco” passam a ser áreas “pacificadas”, 

anunciadas nas/pelas manchetes sensacionalistas dos jornais, que (re) produzem os 

discursos preconceituosos,racistas, cristalizando o estigma dos seus moradores 

tomados como vulneráveis, os pretensos inimigos da ordem, porque “favelados”, 

“desordeiros”, “perigosos”, demonizados pelos mesmos discursos que demonizam o 

temido “tráfico de drogas”, além de valorizavar o projeto das UPPs e sua 

pacificação, vista como estratégia de controle. 

 

A difusão de imagens do terror produz políticas violentas de controle social. 
As estruturas jurídico-policiais fundadas no nosso processo civilizatório 
nunca se desestruturam, nem se atenuam. É como se a memória do medo, 
milimetricamente trabalhada, construísse uma arquitetura penal genocida 
cuja clientela-alvo se fosse metamorfoseando infinitamente entre índios, 
pretos, pobres e insurgentes. É como se torturadores estivessem sempre 
a postos, prontos para entrar em cena e limpar o jardim (BATISTA, 2003, p. 
105, grifo meu). 

 

O controle social opera pelo risco e pelo terror que produz na favela. Concordo 

com Batista (2003) quando expõe a questão das políticas violentas de controle 

social, sobretudo, posicionadas na direção dos “pretos, pobres e insurgentes” 
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(p.105) que habitam o campo dos preconceitos que é a favela, que ainda, se 

constitui, historicamente, como o campo do “risco social”, da “vulnerabilidade”. Dá 

para pensar que o racismo23 é relação de poder e que avança por décadas, junto à 

essas produções que deformam os olhares direcionados à favela, e àsua população, 

que carrega nas costas as cenas dramáticas do terror que é ver o racismo tomando 

forma e fomentando práticas desumanas, que são notoriamente, espetacularizadas 

pelas mídias. Onde estaria o tal risco anunciado pelas mídias? Ao invés de imagens 

de terror, a favela trazia uma sensação de segurança, e no seu cotidiano deparava-

me a cada dia com dinâmicas sociais seguras de suas culturas, modos de vida 

particulares, além de um espaço comunitário organizado em prol das demandas da 

coletividade. A favela é, também, solidariedade. E, nesse sentido, o preconceito 

sobre o pobre e o racismo riscado que permanecena nossa história, parecem 

invisibilizados no dia a dia, ora abertamente destacados nos movimentos sociais que 

elegem a favela como resistência. 

 

Aos poucos, estou percebendo como faz mal acreditar nos discursos 
mentirosos que nos afastam da vida mais simples, de gente comum, de 
lugares onde acontecem histórias de vida que não aparecem nas capas dos 
jornais e nem nas TVs. Quando fui trabalhar na favela pude constatar que 
no lugar de encontrar um “espaço destituído de ordem, gerador do caos e 
do perigo”, começava a fazer parte de uma comunidade organizada que 
vivia suas histórias de vida, assim como em outros lugares da cidade. A 
favela é um espaço com as suas especificidades. Sinto-me bem aqui na 
favela, inserida no cotidiano escolar (DIÁRIO, 20/07/2013). 

 

Seguindo por essa linha de análise, fui constatando que ao destacar os 

elementos cotidianos que traziam a força e a potência da favela como lugar 

democrático, estava deixando na sombra as linhas de força do racismo que também 

aprendi a negar e a não perceber.Incomoda pensar na sua potência que invade 

vidas Penso nos jovens estudantes e suas bonitezas juvenis, que encantam com 

suas manifestações culturais, que dão cor a favela em meio ao cinza de seu 

policiamento. Com esse olhar fui ficando cada vez mais interessada, em tudo o mais 

que os discursos racistas podiam estar restringindo, diante das definições de 

“perigosos”, “desordeiros”, “favelados”. Seriam esses os insurgentes de uma 

realidade crua e nua na sua constituição de desigualdade social?  

                                                           
23 “qualquer fenômeno que justifique as diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias 

e desigualdades materiais e simbólicas entre seres humanos, baseado no conceito de raça” 
(Schucman, 2014, p. 85).   
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Estava diante da vulnerabilidade que o racismo produz com seu olhar 

segregatório e violento. Entendo que os jovens estudantes, nesse sentido, estavam 

em risco com os seus corpos-alvos diante do racismo produzido e cristalizado nos 

olhares da sociedade que ofabrica. Assim, penso que a “eliminação, exclusão, 

desterro, deportação, descaso, indiferença, ostracismo, são muitas as modalidades 

de execução de práticas racistas, na nova perspectiva lançada por Foucault. 

Atingindo, de fato, segmentos sociais [...] em situação de risco” (BRANCO, 2008, 

p.88). A questão do racismo me fez perguntar: O que há de favela em mim? Até que 

ponto recuso o olhar sobre o racismo, que tento não considerar quando estou no 

cotidiano escolar da favela “pacificada”? De que modo conseguiria levar a cabo as 

análises que trago, sem cair nessa armadilha? 

 

 

2.2 O que há de favela em mim? 

 

 

Essas análises levaram a refletir sobre a importância da questão da favela e no 

seu lugar de destaque na história cultural da cidade, desde o final do século XIX. 

Desde os primórdios da colonização da cidade do Rio de Janeiro, as construções 

das favelas apresentam a complexidade dos conflitos regionais e interesses públicos 

que entrecortam a sua constituição como espaço de disputas sociais, econômicas e 

políticas. A favela é fundamental na história da cidade do Rio de Janeiro que já foi a 

capital do país. “Falar de favela é falar da história do Brasil desde a virada do século 

passado. É falar particularmente da cidade do Rio de Janeiro na República, 

entrecortada por interesses e conflitos regionais profundos” (ZALUAR; ALVITO, 

2006, p.7). A favela é campo de disputas. 

As lutas dos moradores das favelas são históricas na busca por equidade nos 

serviços básicos de infraestrutura urbana, saúde, educação, mobilidade e segurança 

pública. Vale destacar que “o início da história das favelas é também o início das 

histórias de resistência de seu povo” (VALENTE, 2016, p.9), e que as favelas 

sempre foram campos de lutas, resistências e dos Movimentos Sociais devido às 

ações coletivas das comunidades que reivindicam há décadas políticas públicas que 

atendam as suas demandas. 
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Ao refletir sobre a temática da favela como uma professora-pesquisadora 

carioca lembro em primeiro plano, do ponto de partida dessa empreitada de 

doutoramento no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação 

Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – PPFH/UERJ. Por meio de 

uma série de estudos fui entendendo a complexidade das questões políticas, 

econômicas e socioculturais que envolvem a problemática das favelas. Interessante 

observar que esse lugar de que parto a pesquisar é o Campus do Maracanã da 

UERJ, que já foi uma favela no passado. Esse Campus foi inaugurado em 1976 

depois da remoção da Favela do Esqueleto, assim como era chamado esse local, 

quando todos os moradores da sua comunidade foram “removidos” e reassentados 

em outro local distante. É chamado até hoje de “Cidade de Deus”, uma grande 

favela que está localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Figura 5 – Favela do Esqueleto 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+da+favela 
+do+esqueleto. Acesso em: 09/03/ 2015. 

 

O projeto político de remoção das favelas24 foi iniciado nos governos 

municipais e estaduais nas décadas de 1960 a 1970, ancorado pelos discursos que 

destacavam as “zonas de risco social”, o que justificava o seu objetivo de manter a 

                                                           
24

 "Era das Remoções" – termo utilizado por Brum (2011) para definir o período entre 1963 a 1975, 
quando mais de 175 mil pessoas foram retiradas das suas casas no Rio e removidas para conjuntos 
habitacionais nas periferias da cidade do Rio de Janeiro.  

https://www.google.com.br/search?q=imagem+da+favela+do+esqueleto
https://www.google.com.br/search?q=imagem+da+favela+do+esqueleto
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segurança pública nessas zonas. Entretanto, a remoção das favelas aprofundou o 

estado de segregação espacial na capital do Estado e acarretou muitos transtornos 

às vidas dos seus moradores.  

Os moradores das favelas reassentadas perderam os seus vínculos sociais, 

além dos empregatícios, eram afastados dos lugares em que estavam acostumados 

a viver, passavam a morar em zonas distantes do centro da cidade em conjuntos 

habitacionais construídos com a finalidade de afastá-los dos grandes centros 

urbanos25.  

Ao que parece diante do projeto das remoções das favelas, o interesse do 

governo seria o de “ordenar” os seus espaços considerados (des) ordenados, 

normalizando os seus “aglomerados subnormais”26, regularizando os espaços vistos 

como irregulares e da pobreza, mesmo que, ainda assim, pudessem estar 

produzindo e expandindo novas zonas de tensões, conflitos e desigualdade.  

Importante enfatizar o fato de que as lutas das comunidades das favelas foram 

sempre entrecortadas por interesses políticos e econômicos em curso na capital do 

Estado do Rio de Janeiro. Uma outra comunidade que chama a atenção nos dias 

atuais, da mesma forma entrecortada pelas dinâmicas do reassentamento e da 

remoção, é a Favela da Maré que acostumei a observar desde os idos de 1980. 

Nessa época dirigia-me diariamente ao campus da Cidade Universitária da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Fundão, a fim de concluir 

a primeira graduação em Educação Artística na Escola de Belas Artes. Esse campus 

foi construído em cima de um aterro a partir de 1950, pelo governo de Getúlio 

Vargas. As suas imagens ficaram marcadas na memória. 

 

 

 

                                                           
25

 O documentário Remoção (2013) de Luiz Antônio Pilar e Anderson Quack apresenta documentos 
históricos e entrevistas com ex-moradores expulsos, contando as histórias das famílias que 
perderam seus laços de vizinhança, seus empregos, e foram reassentadas em áreas distantes do 
centro da cidade. 

 
26

 O conceito de “aglomerado subnormal” é denominado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) como um problema de urbanização desigual onde as favelas têm lugar de 
destaque. A utilização desse termo intensifica uma série de discussões com o objetivo de ampliar os 
conhecimentos das características dos setores censitários classificados como aglomerados 
subnormais. > áreas conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, 
grotão, vila, mocambo, entre outros. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/000000151648112020134801057
48802.pdf>. Acesso em: 03/02/2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/aterro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf
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Figura 6 – Favela da Maré 1973 

 
2728

 
 

Lembro-me como se fosse hoje dessas imagens que entravam pelos olhos, 

porém, reflito nesse momento, se não seriam os meus olhos repletos de 

preconceitos que passavam por elas, quando as avistava pela janela do ônibus que 

levava até a faculdade no Campus do Fundão. Todos os dias via aquela ponte que 

ligava as margens do continente à Ilha do Fundão sob as águas poluídas da Baía de 

Guanabara que pareciam um grande “esgoto a céu aberto”, e a favela com os seus 

barracos de madeira fincados em palafitas, parecia boiar sob os dejetos urbanos da 

cidade, misturados aos lixos industriais que podíamos ver acumulados nas margens 

“irregulares” da pobreza.  

 

Figura 8 – Favela da Maré na atualidade 

29
 

                                                           
27

 Maré 1973 – Foto de Alcy Cavalcanti. Em 1979, o Promorar foi o último programa habitacional do 
Regime Militar. O objetivo era o saneamento básico nas favelas, erradicação das palafitas, e 
transferência de títulos de propriedade. Ainda em 1979, o Projeto Rio previa o saneamento da Baía 
de Guanabara e a intervenção nas favelas da cercania. 

 
28

 Maré – Palafitas na Baía – 1960. O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) é uma 
Organização Não Governamental (ONG) localizada no conjunto de favelas da Maré no Rio de 
Janeiro. Histórias e memórias das favelas - Fiocruz. Disponível em: 
<http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/arq5606.ppt>. Acesso em: 3/03/ 2015. 

http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/arq5606.ppt
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/arq5606.ppt
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Na atualidade já não vemos os barracos de madeira ancorados pelas palafitas, 

pois em seus lugares foram construídas casas pré-fabricadas da chamada Vila do 

João que é reconhecida como uma das mais perigosas áreas de risco, anunciada 

pelos quatro cantos da cidade, e pela mídia que espetaculariza as imagens dos 

constantes conflitos armados promovidos pela polícia militar. Entendo com Passetti 

a favela como um “campo de concentração a céu aberto” (PASSETTI, 2011) 

policiada por meio do controle espacial constante, como estratégia militarizada que 

utiliza os helicópteros da polícia militar que circulam, incessantemente, pelos seus 

ares, dia e noite. “Essa noção permite uma análise do novo diagrama do espaço das 

cidades na era dos controles siderais, a céu aberto” (AUGUSTO, 2010, p. 264).  

Concordo com as discussões desses autores sobre os diagramas espaciais de 

controle social quando analisam as áreas de risco, como espaços (re) ordenados por 

políticas públicas acionadas pelos interesses do governo. Será que estamos 

inseridos em um desses diagramas? Conseguiria cartografar, mapear em pesquisa 

as linhas de força do diagrama de controle do cotidiano escolar? Quais efeitos 

recaiam sobre os jovens estudantes moradores da favela? Poderia dizer que estão 

confinados em uma espécie de campo de concentração a céu aberto? Afixiados pelo 

racismo que os condena como alvos do controle e da sociedade de segurança? 

Essas questões passavam pela mente, como um filme que traz as imagens da 

favela que experenciava, e de outras que apareciam, diariamente, nos jornais. De 

todo modo, estava cada vez mais instigada a problematizar essas questões que 

surgiam e iam dando corpo à pesquisa, em meio ao jogo das ordenações de 

controle social. 

Refletia sobre o escopo dos investimentos estatais que alimentavam a 

economia lucrativa dos diagramas de controle, na produção de uma série de 

programas de cunho assistencialista, fomentados no escopo de resolver o problema 

da “irregularidade” da pobreza, ou seja, com o intuito de (re) ordenar os espaços da 

desigualdade. São as associações de moradores, ONGs, Universidades e 

Movimentos sociais que visam contribuir para a melhoria das condições de vida dos 

moradores das favelas, considerados como irregulares, assim como continuam 

sendo discriminados e criminalizados como perigosos, além do racismo que persiste 

                                                                                                                                                                                     
29

 Imagem da favela da Maré na atualidade. Disponível em: <blogcrimesnews. blogspot.com>. Acesso 
em: 15 de fevereiro de 2015. Interessante destacar essa mídia que aponta para a espetacularização 
da violência urbana.  
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culturalmente. Digo que são tratados como alvos de intervenções estatais de 

controle, além de vitimizados, as suas crianças e jovens continuam induzidos, 

permanentemente, a participar de uma gama extensa de ações sociais, 

impulsionados pelos valores morais do voluntariado e da participação cidadã, a se 

tornarem-se voluntários “do bem”, em meio a (re) produção da própria pobreza. 

 

Essas intervenções no espaço urbano privilegiam uma ação local que parta, 
sobretudo, das crianças e jovens no interior da comunidade como maneira 
de envolvê-los em políticas sociais antes que “escorreguem” para uma 
conduta tida como delituosa. Por isso interessam-se por associações de 
bairros, paróquias de igrejas e ministérios protestantes ou pentecostais, 
escolas estatais, como via de acesso para promover atividades culturais e 
laborais, fazendo com que as famílias se envolvam a partir de uma 
preocupação com seus filhos. As melhorias nas condições sociais, 
econômicas e educacionais dessas crianças e de suas famílias visam 
produzir a satisfação da comunidade diante de sua condição de moradia em 
determinado bairro ou região. (AUGUSTO, 2010, p.265-266).  

 

Diante de tantos controles os moradores das favelas são levados a colaborar, 

não resistindo às imobilizações impostas nas/pelas “áreas de risco”, confinados nos 

campos de disputas políticas, ignorados como indivíduos singulares, tratados como 

“necessitados” que precisam a todo custo ser sempre “cuidados”, precisamente, 

porque carecem das condições básicas de uma vida urbana idealizada pelo Estado. 

Acabam alimentando os projetos de cunho assistencialista, que geram os seus 

próprios confinamentos nos seus campos de concentração a céu aberto.  

 

Em torno dessas associações, movimentos e ONGs, multiplicam-se os 
educadores sociais, os técnicos bem intencionados, os funcionários 
benevolentes, os agentes comunitários, os conselheiros tutelares, os 
policiais bem formados (AUGUSTO, 2010, p.268).  

 

As ações assistenciais institucionalizadas como estratégias de controle social 

sequestram os seus modos de ser, mediante as imposições “bem” intencionadas 

dos seus agentes que ficam de olho em suas vidas. 

 

Dessa maneira, o jovem habitante dos campos de concentração a céu 
aberto participará, democraticamente, do leque plural de opções dos 
governos locais, produzindo, pela participação, os controles policiais [...] 
poderá participar de outras ONGs, que ele pode encontrar na escola ou na 
esquina de casa (AUGUSTO, 2012, p.34-35). 

 

Nesse contexto de controle vejo os jovens estudantes moradores da favela 

sendo desqualificados, vitimizados, pressionados pelos enquadramentos das áreas 
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de risco, considerados como peças fundamentais das engrenagens de controle da 

população, localizados pelas políticas públicas em espécies de redomas sociais, 

presos nos vidros das disciplinas  jogados de um lado ao outro em meio ao grande 

tabuleiro político demarcado por fronteiras desiguais. Nesse caso, estamos falando 

da diferença entre o morro e do “asfalto” 30 na cidade do Rio de Janeiro.  

Cabe lembrar que no cotidiano escolar era comum ver os jovens estudantes 

sendo convocados constantemente, seja pelos projetos instituídos pela SEEDUC, 

seja por propostas organizadas por associações locais, ou até mesmo quando eram, 

constantemente, convidados a participar de projetos sociais, e de extensão de 

universidades. Pareciam estar sempre na mira do controle social. Questiono: A 

quem interessam os jovens estudantes moradores da favela? 

 

 

2.3 Na mira do controle: os jovens estudantes entre o morro e o asfalto 

 

 

Entendo que os jovens moradores das favelas experimentam relações de 

poder desiguais (re) produzidas pelos/as discursos/práticas, que elegem as 

fronteiras dos espaços das diferenças, criados em meio ao mapa da pobreza pela 

via dos preconceitos, racismos, estereótipos e estigmas sociais. 

 

Figura 9 - Favela da Rocinha, e seus limites ao lado 
do bairro de São Conrado 

 

                                                           
30

 Asfalto é a denominação usada pela população das favelas para designar o espaço urbano que 
não fazem parte dos morros da cidade. 
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Diante do mapa da desigualdade social, podemos ver os jovens encarando os 

limites que lhe são atribuídos pelas fronteiras produzidas e delimitadas pelas áreas 

de risco que os enquadram nos vidros da sociedade de controle e de segurança.  

As favelas são vistas como problema social produzido pelos traços da pobreza 

considerada como anormalidade, e ainda assim, produtora da “violência urbana”. Em 

meio à produção da pobreza, e do racismo, os jovens estudantes moradores 

suplantam o estigma da pobreza e (re) criam a favela com outros olhos que 

valorizam a gama multicultural que caracteriza as suas comunidades inventivas e 

criativas de modos alternativos de viver, diante das inúmeras demandas urbanas da 

cidade. Esses jovens moradores são considerados irregulares porque vivem nos 

espaços de pobreza, destituídos de uma ordem social inventada, construindo os 

chamados aglomerados subnormais, conforme termo usado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), vivendo nas fronteiras da desigualdade. “Como se 

sabe, “irregular” no Brasil é o pobre, não a pobreza” (SCHEINVAR, 2015, p.105). 

Dessa maneira, os jovens estudantes “irregulares” continuam sendo encarados 

pelos olhos dos preconceitos como “perigosos”, “suspeitos” quando tentam 

ultrapassar os limites dos preconceitos, até chegar ao asfalto da cidade.  

O contexto complexo da favela é produzido como campo estratégico de 

disputas políticas e econômicas, além de tornar-se alvo dos controles populacionais, 

alvo das políticas públicas, alvo da polícia, e alvo de uma sociedade preconceituosa 

e racista31. Entretanto, em meio a essa análise sobre a favela do ponto de vista da 

fronteira entre o morro e o asfalto, fui entendendo que estava apontando para a 

emergência da favela como espaço de resistência, ao mesmo tempo alvo de 

racismo. Continuo na fronteira entre o morro e o asfalto acompanhando esses 

jovens moradores da favela, como sombras que transitam pela cidade em meio aos 

espaços urbanos esquadrinhados pelas linhas de força da desigualdade. 

 

“-Lá em baixo não tem nada para fazer. A gente vai é pra praia e olhe  lá!” 
“____ A gente não gosta de sair do morro, não, tia. Lá em baixo no asfalto, 
a gente não tem dinheiro pra fazer nada. E neguinho ainda olha pra gente 
com cara feia. Tô fora! Valeu!” (DIÁRIO, 9/09/2013). 

 

Esses jovens estudantes circulam como sombras pelos mapas da produção do 

medo, do risco, e da violência urbana nas fronteiras da desigualdade. E, no cotidiano 

                                                           
31

 “Ademais, em relação à questão territorial, é preciso salientar que, [...] pretos(as) pobres são a 
escória do racismo no Brasil” (Conselho Federal de Psicologia (CFP), p. 39, 2017). 
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escolar reclamam das suas experiências negativas e dos discursos do senso 

comum, que insistem em (re)produzir o racismo, a lógica da favela como produtora 

da violência urbana, e do “favelado” como o responsável por essa produção. “No 

caso do Rio, as favelas são vistas como a fonte da violência urbana “transbordando 

para o asfalto”” (BRUM, 2011, p.31).  

No cotidiano escolar ouvia, constantemente, as falas dos jovens estudantes 

que reclamavam da situação desigual da cidade onde tinham que viver sob os 

olhares da desigualdade, entre o morro e o asfalto. No entanto, percebia que 

seguiam com seus modos de vida acostumados a descer do morro e chegar ao 

asfalto, seja para trabalhar, seja para estudar em outras instituições de ensino, ou, 

ainda, quando precisavam ir aos hospitais. Vale esclarecer que nas favelas só 

existem postos de saúde que oferecem serviços ambulatoriais precários.  

No cotidiano é comum ver jovens moradores descerem para o asfalto para o 

lazer na praia, no caso dos que moram perto dela, assim como os jovens estudantes 

da escola em que era Diretora. “____ A gente quer ficar aqui ‘mermo’...Lá em baixo 

é ruim. A gente só vai na praia e olhe lá! A gente não tem dinheiro nem pro ônibus, 

fazer o quê?” (DIÁRIO,10/09/2013). Seguiam pelo cotidiano escolar reclamando as 

suas dificuldades financeiras para a mobilidade urbana, e acabavam permanecendo 

nas fronteiras da urbanização desigual da cidade, pois, no asfalto sentiam-se como 

se fossem estrangeiros, não pertencendo àquele lugar.  

No morro alguns desses jovens estudantes sentem-se aceitos e reconhecidos 

pela vizinhança local, mesmo, sabendo que na favela existam segmentações 

discriminatórias. Contudo, o sentimento de pertencimento à favela os conforta ao 

invés de sentirem-se desconfortáveis quando descem o morro e seguem pelo asfalto 

onde são, frequentemente, discriminados, pois, são vistos com desconfiança pela 

população e pela polícia, e até mesmo, em alguns casos são seguidos em lojas e 

estabelecimentos comerciais. Nesses momentos, se deparam com o racismo 

arraigado nesses espaços, que condena os que são negros. Ao que parece, esses 

jovens estudantes moradores da favela reconhecem que sofrem os efeitos das 

discriminações e abominam os discursos que os discriminam como favelados, pois, 

entendo que não querem cair nas armadilhas da discriminação, vestindo a “camisa 

do preconceito”. No entanto, seguiam as suas histórias de vida seguros de suas 

diferenças, vistas como desigualdades apontadas, diariamente, nos/pelos 

discursos/práticas discriminatórios.   
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Nesse sentido, compartilho com a opinião de Mourão (2013) quando afirma que 

“A pior categoria de discriminação é a favela”. Desse feito, certos jovens estudantes 

moradores da favela são vigiados constantemente pelas rondas policiais. Somente 

nas suas casas, nas suas comunidades, esses jovens conseguem tirar a camisa do 

preconceito imposto pela sociedade preconceituosa, e, em muitos casos, racista.  

Contudo, o preconceito gira como um caleidoscópio e muda de forma a todo 

instante, troca de lado, vira de ponta a cabeça. Quero dizer que na favela quem não 

mora no morro é considerado morador do “asfalto”, uma pessoa afortunada. E, quem 

mora no “asfalto” considera o morador do “morro” como o “outro”, o “favelado”, o 

“perigoso32”. “Assim que subi o morro para trabalhar percebi que era vista como uma 

estrangeira naquela escola, quando os próprios estudantes dirigiam-se a mim e 

diziam: “- Ah, tia! Você não mora aqui no morro. Você é do asfalto, não sabe de 

nada. Ah! coitada!”” (DIÁRIO, 12/03/2013). Comecei a refletir sobre a condição de 

moradora do asfalto que vai trabalhar no morro todos os dias, e começa a fazer 

parte de um coletivo. 

 

Questiono a posição de moradora do asfalto que olhava para a favela com 
desconfiança e estranhamento. E que de certa forma, a meu modo, também 
vestia a camisa do preconceito. Porém, quanto mais conhecia o cotidiano 
escolar, que fui aprendendo a gostar afastava-me desses discursos que 
(de) formaram o olhar, e da postura preconceituosa. Fui despindo-me da 
camisa do preconceito que me apertava, sufocava e não dava mais para 
usar. Joguei fora junto aos restos dos preconceitos e dos medos que 
carreguei um dia. O preconceito deixa marcas (DIÁRIO, 24/12/2013). 

 

Sobre o preconceito concordo com Brum (2011) quando assevera: “Se a 

construção do favelado como identidade estigmatizada se dá em oposição a algo 

que deveria estar normatizado e legalizado, temos que compreender que interesses 

definiam a favela como ilegal e/ou anormal” (p.36). Todavia, as diferenças 

produzidas entre o morro e o asfalto delimitam os planos de experiências de vida, 

inibem as trajetórias dos indivíduos nos espaços sociais, além de deixarem marcas 

em suas vidas. 

Não é a mesma a memória de um jovem que mora no Complexo da Maré e a 

de um jovem que mora no Leblon. Existem diferentes habilidades de memória entre 

esses jovens, uma vez que ao longo de suas vidas sofreram diferentes demandas 

                                                           
32

 “A segunda função do racismo de caráter biologizante, por conseqüência, é a de justificar a 
eliminação do outro, em nome do bem-comum ou do interesse  geral da população” (BRANCO, 
2008, p.87). 
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sobre esse processo cognitivo e estiveram engendrados de formas diferentes na 

sociedade, na escolarização, no trabalho, etc. E mesmo entre dois jovens do Leblon 

ou do Complexo da Maré, serão diferentes os modos de funcionamento de suas 

memórias (SILVA, 2016, p.85). 

Os discursos intolerantes com relação à favela ofuscam outros olhares que 

podem visualizar em vez de restrições parciais, novos campos de possibilidades, 

multiplicidades, diversidades, características dos espaços democráticos das favelas. 

Os olhares mais amplos sobre as favelas são ofuscados pela cultura do risco e do 

medo. “A imagem do medo, como sublinhou Foucault (2002) em Vigiar e Punir 

tornou-se, na sociedade de controle, imagem do fascínio, da compaixão cívica e das 

lucratividades políticas e econômicas no governo das condutas” (AUGUSTO, 2010, 

p.269).  

Nesse momento reconheço o quanto somos submetidos aos/pelos estigmas 

(re) produzidos nos/pelos seus discursos intolerantes e preconceituosos, fascinados 

pela sensação de compaixão cívica, levados pelo governo das condutas a servir 

como peças do seu jogo lucrativo, tratados como alvo dos interesses das suas 

políticas públicas. Porém, somos descartáveis aos olhos da sociedade de controle, 

fazendo parte de um contexto segregatório no solo urbano da cidade, alimentando 

os estigmas sociais em curso. 

Penso nos jovens estudantes da escola assim como eu mesma, ambos 

produzidos como efeitos do governo das condutas, dos jogos de investimentos 

sociais, localizados nos/pelos espaços segregatórios, convocados a participar das 

múltiplas campanhas sociais superfaturadas que visam às supostas ajudas aos 

supostos necessitados. Ambos, juntos e misturados no cotidiano da sociedade de 

controle e segurança, seguimos em frente, “necessitados”, atrelados às suas tramas. 

Dessa maneira, misturada no meio do cotidiano da escola, junto aos jovens 

estudantes, a cada dia vivenciava aspectos de uma coletividade que chamava a 

atenção pela sua complexidade, diversidade, afetividade e acolhimento.  

A favela não era nada daquilo que ouvia falar. E, assim fui deixando para traz 

os discursos que ouvia, os preconceitos, as diferenças entre o asfalto e o morro, 

além da sensação de medo que tive um dia. Sem medo de ser feliz e vivenciar 

novas experiências, passava à condição de pesquisadora, misturando-me àquele 

cotidiano onde e quando tive a oportunidade de conhecer aos poucos algumas 

peculiaridades sociais e culturais da sua comunidade local. Aos poucos passava a 
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valorizar os seus modos de vida, os discursos, práticas que definiam as 

particularidades daquele cotidiano escolar. Um espaço/tempo de misturas, 

possibilidades e multiplicidades que destacavam agentes comunitários, profissionais 

da área de saúde, artistas locais, comerciantes diversos, moradores antigos que 

coordenavam a associação de moradores, voluntários de ONGs, crianças e jovens. 

Gente comum. A cada dia aprendia com as novidades daquela coletividade em 

ação. Aprendia com as suas culturas que circulavam.  

Passo a passo, diariamente subia o morro a observar os acontecimentos 

rotineiros no entorno escolar. Desde a presença dos policiais da UPP na entrada do 

morro, ostentando suas armas e suas viaturas que transitavam e transmitiam um 

clima policialesco ao lugar, até a dinâmica incessante dos motoboys e das kombis 

que garantiam o transporte coletivo dos moradores, subindo e descendo o morro, 

em ritmo frenético pelas ruas estreitas da favela. 

 

Figura 10 - Vista lateral do Colégio Estadual. 

 
 

No portão da escola muitas vezes encontrava um efetivo da UPP realizando 
suas batidas policiais em busca de drogas. E, a cada turno crianças e 
jovens esperavam por mais um dia de aula junto aos seus familiares, que 
pareciam nem ligar para o aparato policial rotineiro. Parece que as pessoas 
estão acostumadas a essas cenas que se repetem dia após dia. Uma 
naturalização que me espanta. No entanto, percebo que eu também estou 
acostumando-me com essa rotina. Estou afeiçoando-me à comunidade 
diante desse cotidiano de que faço parte. Encanta-me perceber, 
principalmente, as suas características culturais. Percebo que já não sinto 
aquele medo de subir o morro e entro, tranquilamente, na tão aclamada 
“área de risco”. Só penso no risco quando vejo a UPP (DIÁRIO, 
14/05/2013). 
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A vivência que comecei a experimentar nas relações do dia a dia  na escola, 

desde quando começava a subir o morro até a hora em que eu descia a fim de voltar 

para casa depois de uma noite de trabalho, transformava a forma de ver o mundo, a 

cidade, a escola, as relações de poder, por meio de um paladar mais apurado diante 

dos novos sabores que experimentava e sentia sobre as coisas que não imaginava 

que iria gostar um dia.  

 

Percebi na prática os paradoxos existenciais inerentes às relações sociais 
quando me dei conta que olhava para o cotidiano escolar, pelos olhos da 
pesquisa. Fui transformando-me, já não estava tão contaminada pela 
cultura do risco, do medo, e da violência urbana. Sentia-me a vontade em 
aproveitar os momentos agradáveis que passava junto à comunidade 
escolar. Fui tendo uma oportunidade única de rever os meus conceitos, 
convicções, de rever as verdades instituídas nos espaços que ocupo no 
corpo social. Passava a perceber que (re) produzia discursos negativos, 
cristalizados historicamente e culturalmente na/pela sociedade com relação 
à favela. Entendi como a favela é vista por meio de um espectro de imagens 
negativas que nos fazem repudiá-la, temê-la antes de conhecê-la. As ideias 
de caos, desordem, perigo, dano e ameaça de risco (re) produzem além de 
estigmas, a sensação de medo que nos faz muito mal. Porque não é real 
(DIÁRIO, 23/08/2013). 

 

Na realidade complexa da favela encontrei novos conhecidos e alguns se 

tornaram amigos, pois frequentavam a escola. Relações afetuosas estabeleciam 

laços comunitários impensáveis em outros tempos da trajetória profissional. Laços 

de amizade e afeto transbordavam aos olhos. Com a maioria das famílias dos jovens 

estudantes que contavam suas histórias de vida participando do cotidiano escolar, 

pude manter relações agradáveis e respeitosas, desde o primeiro momento em que 

suas/seus filhas/os entravam na escola para estudar no início de cada ano letivo.  

 

Começa o ano letivo de 2013. Os jovens estudantes vão chegando aos 
poucos, pois vivemos a cultura escolar das faltas na primeira semana de 
aulas. Desse modo, na primeira semana do ano letivo ficamos a esperá-los. 
E, assim aproveitamos para “arrumar a casa” com os funcionários 
terceirizados que limpam tudo, arrumam as salas de aulas, as merendeiras 
estocam os alimentos, lavam e arrumam a cozinha e o refeitório...Deixamos 
tudo arrumado para quando as aulas começarem. Decerto uma tensa 
jornada vai começar, assim não criamos muitas expectativas positivas, pois 
no cotidiano escolar tudo pode acontecer a cada dia que passa (1/03/2013). 

 

Os estudantes costumam chegar à escola só depois do feriado do Carnaval. 
Alguns chegam agitados e alegres querendo que as noites passem 
depressa, pois sempre querem ir embora mais cedo. Poucos querem 
permanecer nas salas de aulas, pois gostam mesmo é de ficar conversando 
pelos corredores ou ainda no pátio da escola entre amigos. Muitos já são 
amigos, outros já se conhecem de longe, mas todos são vizinhos próximos. 
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Todos os estudantes matriculados na escola são moradores da favela. “- Na 
favela todo mundo se conhece, tia!” (DIÁRIO,15/03/2013). 

 

O cotidiano escolar apresentava as suas particularidades em meio às relações 

diárias. Muitas práticas e discursos se repetiam como em uma peça de teatro, que a 

cada dia repete as mesmas falas e gestos. Acabamos sabendo como se comportam, 

não só os jovens estudantes, mas as pessoas envolvidas na vida escolar. No 

entanto nem tudo são flores e as nossas relações de poder passavam por 

momentos de tensão, entre nós, e, até com relação aos responsáveis. 

 

Durante a chegada dos estudantes no início do ano letivo recebemos na 
secretaria da escola mães, pais, tias/os, avós, e irmãos dos estudantes, que 
além de buscarem informações gerais sobre o ano que se inicia, costumam 
contar suas histórias, seus problemas, além das suas expectativas com 
relação à escola e ao nosso trabalho. E, nós, da mesma forma queremos 
informações sobre os estudantes. Sendo que alguns responsáveis não 
sabem muita coisa sobre os jovens. Outros nem procuram a escola e 
deixam a cargo dos próprios estudantes as questões burocráticas referentes 
às suas documentações. Aliás, muito interessante observar a transferência 
de responsabilidade que alguns pais fazem com relação aos seus próprios 
filhos. Nesses casos são os jovens estudantes que ficam responsáveis 
pelas suas próprias matrículas, pelos pedidos de históricos escolares, além 
de outros documentos da secretaria escolar. Constato em muitos casos, o 
descaso recorrente de algumas famílias com relação à vida escolar de seus 
próprios filhos. Fato que incomoda como gestora educacional. Imagino se, 
também incomoda os próprios estudantes ao sentirem a falta de atenção 
dos pais, ou se já estão acostumados (DIÁRIO,17/03/2013). 
 
Com alguns responsáveis só mantemos relações pelo telefone. Muito raro 
recebermos suas visitas, ou ainda seus telefonemas. Outros chegam à 
escola, ou porque foram chamados, ou para reclamar de algo. Muitos 
chegam aborrecidos. Têm aqueles que chegam cansados depois de um dia 
de trabalho com pressa de ir embora, e assim, acabam muitas vezes nos 
tratando com rispidez... Assim, vou conhecendo aos poucos a comunidade 
escolar e as suas histórias de vidas. Sinto falta nessas horas dos familiares 
que se tornaram amigos (DIÁRIO, 4/05/2013).  

 

Decerto percebo o olhar da diretora infiltrado pelos discursos pre-conceituosos 

e idealizados que seguem os modelos prontos de determinadas formações 

docentes, sobre a relação idealizada entre a família-escola, e sobre a importância de 

cobrar as responsabilidades dos pais, responsáveis, dos estudantes, dos colegas 

docentes, além das nossas próprias posturas como profissionais, que devem servir 

de modelo disciplinar. Devemos servir, cobrar e seguir esse modelo. Devemos 

mesmo? 
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2.4 Cotidiano escolar: território de disputas 

 

 

De olho na realidade complexa da favela, já tendo deixado para trás o medo, 

continuei seguindo com os rumos da pesquisa enfatizando as análises sobre as 

questões centrais do entorno escolar, assim como os aspectos geográficos e 

políticos que trago em destaque, apoiada na ideia de Foucault (2008h) quando 

afirma que “a geografia deve estar bem no centro das coisas de que me ocupo” 

(p.94). Em “Sobre a Geografia” Foucault (2008h) escreveu sobre a importância de 

desenvolver estudos geográficos nas análises sobre as relações de poder, 

estratégias militares e os domínios territoriais como formas jurídico-políticas de 

poder. O “território é, sem dúvida, uma noção geográfica, mas é em primeiro lugar 

uma noção jurídico-política: o que é controlado por um certo tipo de poder” (p.89). E, 

nesse mote, podemos entender que o território da favela é campo de disputas dos 

poderes instituintes que o elegem como problema a ser atacado pela via da 

judicialidade.  

Igualmente, cabe sublinhar as palavras de Foucault (2008a) quando escreveu 

sobre a importância do território articulado às lógicas de poderes que atravessam os 

indivíduos e chegam à população. “A soberania se exerce nos limites de um 

território, a disciplina se exerce sobre o corpo dos indivíduos e, por fim, a segurança 

se exerce sobre o conjunto de uma população” (p.15-16). Por meio da produção do 

território de risco, a sociedade de segurança é sustentada através dos mecanismos 

de controle/segurança que fabricam as desigualdades. No entanto, ainda lembro de 

Milton Santos (1996) quando reclamava a questão da equidade em suas análises: 

“O território, pela sua organização e instrumentação, deve ser usado como forma de 

se alcançar um projeto social igualitário” (p.116). Dito que faz pensar sobre o 

interesse do poder público em realizar projetos sociais de cunho igualitário. Pois, o 

poder público considera a favela como sua própria produção, que alimenta o seu 

poder de “cuidar” das áreas “necessitadas”, de intervir em nome de uma suposta 

segurança.  

O que o poder público faz é acionar uma série de mecanismos de controle 

através das suas áreas de atuação, assim como as políticas públicas de educação, 

saúde e segurança pública, a fim de levar a cabo os seus interesses econômicos e 

políticos. Importante atentar que, em meio aos dispositivos de controle acabamos 
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caindo, por exemplo, em ciladas cotidianas, como aquelas que nos fazem acreditar 

na ligação direta e causal entre favela e área de risco.  

São os “sistemas de controle social” (BATISTA, 2003) que afetam as nossas 

vidas e produzem territórios como espaços estratégicos, repartidos pelas relações 

de poder desiguais, constantemente em disputa. Além disso, podemos pensar que 

esses sistemas de controle (re) produzem um campo de disputas de 

saberes/poderes em meio ao jogo da governamentalidade. “Por 

“governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa 

forma bem específica, bem complexa, de poder, que tem como alvo principal a 

população” (FOUCAULT. 2006c, p. 303). 

Nesse mote, levo em consideração o governo da população pelo viés da 

governamentalidade, além dos possíveis efeitos nas vidas dos jovens estudantes 

moradores da favela, com quem mantive relações. E, o contexto do cotidiano escolar 

serviu como ponto de partida e de conexão dos saberes/poderes instituídos como 

dispositivos de controle sobre os indivíduos, acionados por mecanismos 

disciplinares. Entendo que a arte de governar está apoiada no poder disciplinar que  

 

funciona na medida em que isola um espaço, determina um segmento. A 
disciplina concentra, centra, encerra. O primeiro gesto da disciplina é, de 
fato, circunscrever um espaço no qual seu poder e os mecanismos do seu 
poder funcionaram plenamente e sem limites. [...] A disciplina é 
essencialmente centrípeta. [...] A disciplina, por definição, regulamenta tudo 
(FOUCAULT, 2008a, p. 58-59). 

 

A escola como uma das máquinas da governamentalização institucionaliza a 

arte de governar as condutas dos sujeitos, produzindo no seu espaço microfísico 

disciplinar, educação, obediência, saberes sobre os sujeitos, integrando-os ao corpo 

social de maneira produtiva, positiva e eficiente aos domínios da própria 

governamentalização em andamento.  

 

A escola moderna é o locus em que se dá de forma mais coesa, mais 
profunda e mais duradoura a conexão entre poder e saber na Modernidade. 
[...] funcionando, assim, como uma máquina de governamentalização que 
consegue ser mais poderosa e ampla do que a prisão, o manicômio, o 
quartel, o hospital (VEIGA-NETO, 2001, p. 109). 

 

Nessa perspectiva os sujeitos começam a aprender na escola, ou seja, na 

máquina de governamentalização, os ensinamentos, que não passam de estratégias 



81 

de controle populacional, que os posiciona à disposição dos seus interesses, pelos 

saberes/poderes disciplinares instituídos, que não podem ser contestados em meio 

as relações de poder em curso. Foucault (2008a) definiu o prelúdio da 

governamentalidade, como “o campo estratégico das relações de poder, no que elas 

têm de notável, de transformável, de reversível” (p.533). E, que as “relações 

estratégicas entre indivíduos ou grupos – relações que têm por objeto a conduta do 

outro e dos outros” (idem).  

Essas análises coadunam a ideia da produção de relações de poder, que 

demandam condutas sociais de controle, em especial, direcionadas aos territórios 

das favelas. Tendo em vista, que os seus territórios devem ser funcionais ao sistema 

de segurança, onde podemos ver os índices alarmantes da “violência urbana” 

apontados por uma série de pesquisas33 que ajudam a pontuar a “necessidade” de 

intervenção de políticas públicas que resolvam tal “problema”. Lembrando que na 

perspectiva das pesquisas demográficas, a demografia é operada como estratégia 

fundamental de controle. Diante disso, penso que a governamentalidade aciona a 

produção da violência urbana, do risco, do medo, da insegurança, como estratégias 

de controle populacional, que servem a criação, manutenção das políticas públicas, 

em especial, do aparato policial.  

Importante esclarecer que diante das demandas sociais, da saúde pública até a 

educação, a que articula todas as áreas é a demanda por segurança pública 

fomentada pelo controle do “risco” e pelo viés da criminalidade com relação aos 

“inimigos perigosos”. Estamos inseridos na era do controle e da seguridade social, 

vivendo sob um estado de temor constante. 

 

As tomadas de decisão no campo da seguridade social podem deixar as 
pessoas a condições de extrema fragilidade e impotência, e levá-las a 
viverem um estado de constante temor.[...] O modo de vida das pessoas 
passa a ser cerceado e vigiado, padrões de normalização são 
crescentemente postos em ação, pessoas cada vez mais dependentes e 
assujeitadas são postas e dispostas pelas sutis tecnologias de poder 
existentes na era do controle e da governamentalidade (BRANCO, 2015, 
p.77). 

                                                           
33

 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é responsável por levantamentos 
demográficos em pesquisas estatísticas sobre temas ambientais, econômicos, entre outros, e na 
atualidade é considerado o principal provedor de dados e informações do País. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10/09/2016. 

http://www.ibge.gov.br/
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Entendo que nesse contexto a governamentalidade avança em direção à 

população acionando dispositivos de segurança, além de (re) forçar as expectativas 

com relação à “necessidade” da polícia, como uma “verdade inquestionável”. 

 

A governamentalidade policial tem como condição de emergência e 
exacerbação das políticas penais ao mesmo tempo em que o Estado 
diminui suas políticas sociais. Vem acompanhado pela judicialização do 
cotidiano, que possibilita que percebamos os tentáculos da esfera penal 
invadindo cada vez mais nossa vida cotidiana, que enxerguemos os 
rearranjos das estratégias de poder e controle contemporâneo 
(RODRIGUES, 2009, p.135). 

 

Com efeito, a governamentalidade tem como objeto central o controle do corpo 

social, produzindo uma “gestão governamental cujo alvo principal é a população e 

cujos mecanismos essenciais são os dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 

2008a, p.143). Nesse viés, proteção e segurança são naturalizados pelo campo das 

intervenções policiais, como efeito que aciona uma espécie de estado de 

acomodação social, que, consecutivamente, (re) força a necessidade de uma polícia 

intensiva que proteja, cuide, controle as condutas ditas perigosas, e que (re) integre 

a ordem e o conforto social, de preferência “vinte e quatro horas” por dia. 

A verdade governamental como poder hegemônico de controle estende pelo 

corpo social a sua produção de (des) ordem, e de (in) segurança pública. No 

entanto, essa produção somente é possível mediante a circulação dos discursos do 

risco asseverados pelo medo social que atravessa a população, coagindo-a, 

colocando-a em constante estado de alerta, de temor, em posição defensiva. O 

corpo social acaba sendo produzido pela cultura do risco.  

A arte de governar transfere para o social a atribuição de (re) forçar os seus 

próprios discursos. Sendo assim, sem perceber, acabamos (re) produzindo o que 

aprendemos na cartilha da governamentalidade, desde a escola, a aclamar por 

segurança pública quando acionamos a ação policial, até mesmo, dentro das 

escolas como podemos ver na atualidade. Sendo produzidos como peças do jogo de 

saberes/poderes da sociedade de segurança, como sujeitos policialescos que a tudo 

querem policiar, desde os pequenos desvios cotidianos. Pois, uma sociedade 

policialesca é sustentada pela “necessidade” de proteção diante dos riscos, das 

violências e dos medos produzidos.  

Penso que nos encontramos nas encruzilhadas dos territórios de risco diante 

do controle intensivo da governamentalidade policial. É nesse campo de disputas 
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que estamos situados, e que cabe analisar a seguir, trazendo à tona, a questão das 

UPPs que aparecem com destaque diante dos nossos olhos, pelos seus aparatos 

espetacularizados na atualidade. Intriga saber que estamos perante um projeto 

redentor que assegura uma pacificação idealizada. Paz? Na favela? Como podemos 

definir a sua pacificação? Até que ponto a UPP poderia intervir na vida cotidiana dos 

jovens estudantes moradores da favela?  

Importante sublinhar que no entorno do cotidiano da escola pesquisada 

encontramos um batalhão da UPP funcionando desde o ano de 2012. Desde então a 

vida cotidiana dessa comunidade tomou novos ares. Seguimos com análises sobre 

as UPPs, e problematizações sobre os efeitos da sua ocupação/pacificação, os 

discursos e as práticas policiais entravam pelos olhos. 
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3 A UPP ENTROU PELOS OLHOS NO CAMINHO DA PESQUISA 

 

 

Um fato chamava a atenção. Um fator social determinante para 

a sua diferenciação entre as demais favelas da região 

metropolitana do Rio de janeiro. Nem todas as favelas cariocas 

têm uma UPP. Essa favela é considerada “pacificada” porque 

tem uma UPP. Estou intrigada em entender que pacificação é 

essa, e como se dá aqui no morro 

Diário, 2/03/2013 

 

 

O olhar da professora-pesquisadora tomava o rumo da favela e seguia em 

frente pelas vielas do morro captando informações, observando detalhes, passando 

os olhos na paisagem cotidiana, deixando para trás a zona de conforto dentro da 

escola. A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) entrou pelos olhos.  

 

Estamos no ano de 2013, um ano depois da inauguração da UPP local, 
penso sobre isso enquanto subo o morro para chegar até a escola. Reflito 
sobre o fato de estar em uma favela “pacificada”, e tento captar rastros 
desse processo em curso. Observo os movimentos dos policiais da UPP 
local. A todo instante vejo-os subindo e descendo o morro com suas armas 
em punho. Seja em suas viaturas, ou a pé, o que é mais raro de acontecer. 
Andam em grupos e nunca estão sozinhos. Olham para um lado e para 
outro, como se estivessem esperando por algo que aconteça. Parecem 
ameaçados, com o risco à espreita. Sinto as sua presenças com certo 
incomodo. Parece que estou sendo vigiada a todo instante. É uma 
sensação que traz insegurança por estar diante deles. Só tenho medo 
quando estou diante do poder da polícia (DIÁRIO, 7/02/2013). 

 

O primeiro aspecto que chamou a atenção foi o “aparato” policial na entrada do 

morro e que trazia a sensação de risco, medo, violência e insegurança. Sentia 

desconforto diante do aparato policial, que se repetia todos os dias. A imponência do 

aparato da UPP mostrava que ali era uma “área de risco”. 

 

Na subida do morro até chegar à escola chamava a atenção o fato de que 
na entrada da favela estava sempre uma viatura da UPP estacionada e os 
policiais com suas armas em punho. Essa imagem trazia uma sensação de 
medo, da possibilidade de estar em perigo com relação a algo que poderia 
acontecer a qualquer momento, como uma espécie de ameaça que paira no 
ar, mas que nunca é vista. Foi o que não vi em todo o tempo em que estive 
na favela considerada pela UPP, como uma “área de risco”, “perigosa”, 
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“violenta”, e “ameaçadora”. O medo que carregava ía sendo deixado para 
trás, a cada passo que dava no entorno escolar. E, o que entrava pelos 
olhos era um clima tranquilo dos moradores e transeuntes costumeiros, 
além do movimento intenso da ladeira central do morro, com o entra e sai 
da comunidade local. Com as suas lojinhas e barracas que vendiam de tudo 
um pouco, o comércio e a comunidade local desenhavam um clima 
pitoresco no cenário onde não aparecia a ameaça que seria própria a uma 
“área de risco”. Eu só pensava no medo, no perigo e no risco quando via o 
aparato da UPP (DIÁRIO, 16/05/2013). 

 

A sensação agradável de conhecer um novo lugar com pessoas acolhedoras 

foi tomando, pouco a pouco, o lugar do medo. Fui conhecendo uma comunidade 

acolhedora pelos vizinhos da escola que gostavam de conversar e contar histórias e 

casos que aconteciam por lá. Os responsáveis pela Associação de Moradores eram 

solícitos e prestativos, além de jovens estudantes moradores locais que eram 

afetuosos e respeitosos. Na escola, na sala dos professores conversávamos sobre 

vários assuntos, em especial, sobre a UPP que fazia parte do nosso cotidiano, 

anunciada desde a entrada do morro. Logo veio a pergunta: O que é a UPP? No site 

oficial da UPP34 encontramos a seguinte definição: 

 

É um dos mais importantes programas de Segurança Pública realizado no 
Brasil nas últimas décadas. Implantado pela Secretaria de Estado de 
Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008. O Programa das UPPs foi 
planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração 
Operacional. Foi elaborado com os princípios da Polícia de Proximidade, um 
conceito que vai além da polícia comunitária, e que tem sua estratégia 
fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de 
Segurança Pública. O Programa engloba parcerias entre os governos – 
municipal, estadual e federal, e diferentes atores da sociedade civil 
organizada. Tem como objetivo a retomada permanente das comunidades 
dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do Estado 
com a população (Site Oficial da UPP, grifo meu).  

 

A definição da UPP no seu site instigou a perguntar, de que (re) tomada se 

referiam? Desde quando o Estado “tomou” conta da favela como seu território? E, 

por que só recentemente implantaram esse que é considerado um dos mais 

importantes programas de Segurança nas últimas décadas? As perguntas não 

paravam de cessar: Qual seria a diferença de uma favela com UPP, com relação às 

outras? Por que essa favela tem uma UPP? De que maneira a UPP operava no 

cotidiano escolar com a sua polícia comunitária e de proximidade? Na sequência 

dessa cadeia de questões que vibravam com o interesse de pesquisar, fui 

constatando que de certo modo, a UPP afetava as nossas vidas.  

                                                           
34

Disponível em: <http://www.upprj.com/>. Acesso em:10/17/05/2017. 

http://www.upprj.com/
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Do cotidiano escolar continuo avistando o aparato policial da UPP exibindo 
o seu poder pela ostentação de fuzis, veículos blindados e um contingente 
de policiais. O que faz refletir sobre o contraste entre o aparato da UPP em 
meio a essa comunidade tranquila e acolhedora que passo a conhecer. Por 
essa via, vejo que a UPP penetra pelos poros da pesquisa trazendo 
indagações, e mais questões diante dos discursos que circulam por aqui 
sobre a “pacificação”. Que pacificação é essa de que tanto se fala? 
(DIÁRIO, 6/04/2013). 

 

Para responder essas perguntas foi preciso desatar os fios de uma meada 

complexa que desenrolava a cada passo da pesquisa. Quero dizer que estava 

diante de perspectivas da segurança pública e do controle social que traziam em seu 

bojo várias questões, como: aspectos sociais, históricos, culturais e políticos que 

transbordavam ao redor da construção da “pacificação” da UPP. 

Ao desfazer os nós dessa meada ia desenrolando análises transversais que 

apontavam atravessamentos, vínculos e conexões possíveis entre os emaranhados 

dessas questões, vistas pela importância de suas produções, cristalizações e efeitos 

no cotidiano escolar. Em primeiro lugar, o que chamou a atenção, foi a definição da 

UPP como política pública que anuncia um “novo” modelo de segurança e 

policiamento.  

Seguindo essa lógica, podemos entender que a pacificação das UPPs seria um 

novo modelo de segurança e policiamento, que deveria atuar no intuito de “trazer a 

paz” às comunidades em estado de “guerra”. Sendo que o projeto de pacificação da 

UPP coaduna a produção da violência urbana pela lógica do controle e da 

segurança que produzem o risco, o perigo, e legitimam a própria polícia como o seu 

antídoto. Logo, o Estado opera o controle social pela via penal, produzindo a 

demanda da polícia, por meio da lógica do risco e respondendo em seguida com a 

criação da UPP. Tal lógica confirma um dos objetivos do projeto de pacificação das 

UPPs: “devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias ao 

exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social quanto 

econômico” (CANO, 2012, p.18). 

Pela via da segurança foram anunciados outros discursos, assim como aqueles 

que se referiam às demandas dos megaeventos na cidade do Rio de Janeiro. As 

inaugurações das UPPs pelas favelas da cidade estavam no rastro de um cenário 

especulativo. Quero dizer que nesse caso, as UPPs fizeram parte dos preparativos 

da capital do Estado do Rio de Janeiro antes de sediar, no ano de 2014, a Copa do 

Mundo de Futebol e, no ano de 2016, os Jogos da XXXI Olimpíada. Diante desse 
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contexto de interesses federais e estatais, entende-se que “a segurança é mais um 

espaço de rentabilidade” (SCHEINVAR, 2014, p.487). Sendo assim, sob a mira da 

pressão internacional foi inaugurada pelo governador Sérgio Cabral Filho, a primeira 

UPP em 19 de dezembro de 2008 no Morro Santa Marta que fica na Zona Sul do Rio 

de Janeiro35. Esse projeto foi efetivado pela Secretaria de Estado de Segurança do 

Rio de Janeiro (SESEG) com o lema “Segurança, cidadania e inclusão social” em 

nome de uma polícia que afirmava proporcionar “o conforto social e a proteção dos 

cidadãos”. 

 

A constante expansão territorial das favelas, o fortalecimento do 
narcotráfico, o aumento dos índices da chamada “violência urbana” e os 
conflitos da guerra particular entre facções do tráfico, polícia e milícias no 
Rio de Janeiro, promoveram o desenvolvimento de estratégias para 
implantar essa política de segurança modular, destinada aos moradores 
classificados como vulneráveis que vivem nas favelas (CABELEIRA, 2013, 
p.171-172). 

 

Começava a entender o porquê, de recentemente serem implantadas as UPPs 

em favelas da cidade dos grandes eventos internacionais, seguindo à risca os 

discursos que espetacularizavam as ditas áreas de risco, como territórios 

vulneráveis e violentos, que deveriam passar pelo crivo do Estado. Pois, decerto, 

esses territórios, não combinavam com as imagens de uma cidade olímpica, e sede 

do maior espetáculo futebolístico do planeta. 

Com os olhos fincados sobre a UPP localizada no entorno da escola desde o 

dia 18 de janeiro de 201236, fui refletindo sobre essas questões que traziam a 

vontade de saber mais sobre o seu projeto de “pacificação” 37, que acontecia em 

meio aos momentos de tensão e violência devido aos confrontos diários da polícia 

contra o denominado tráfico de drogas. Parece que estamos falando de um clima de 

                                                           
35

 O Decreto-lei, nº 41.650 de 21 de janeiro de 2009 foi promulgado pelo governador Sérgio Cabral 
Filho criando a Unidade de Polícia Pacificadora dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
36

“ A UPP Vidigal foi a 19ª Unidade de Polícia Pacificadora instalada em comunidades do Rio. 
A ocupação da área ocorreu em 13 de novembro do ano anterior, mesma data em que também foi 
iniciada a ocupação da Rocinha. Pelo menos 30 mil moradores do Vidigal e de seu entorno (os 
bairros de Leblon e São Conrado) foram beneficiados pela pacificação.” Disponível em: 
<http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-tecnica-upp-
vidigal/Vidigal>. Acesso em: 13/05/2017.  

 
37

 Vale sublinhar que a expressão “pacificação” é utilizada desde os idos de 1830 no processo de 
centralização do território brasileiro onde ocorreu o extermínio de trinta por cento da população do 
estado do Pará. No sentido histórico a palavra de ordem “pacificação” significa chacina.  

http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-tecnica-upp-vidigal/vidigal
http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-tecnica-upp-vidigal/vidigal
http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-tecnica-upp-vidigal/vidigal
http://www.upprj.com/index.php/informacao/informacao-selecionado/ficha-tecnica-upp-vidigal/vidigal
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guerra. Diante dessa realidade complexa que se apresentava diante dos olhos, foi 

necessário ampliar a visão crítica, além de instrumentalizar o próprio campo da 

pesquisa. Articulei as leituras sobre as problemáticas das favelas (BRUM, 2011; 

COIMBRA, 2001; PASSETTI, 2011; ZALUAR; ALVITO, 2006), às análises recentes 

de pesquisadores sobre as UPPs (BATISTA, 2011; CANO, 2012; CARVALHO, 2013; 

CUNHA; MELLO, 2011; FLEURY, 2012; FRANCO, 2014; HENRIQUES; RAMOS, 

2011; MOURÃO, 2013; VALENTE, 2016). 

Esse grupo de autores considerou importante registrar a complexidade da 

realidade da cidade do Rio de Janeiro, com relação à sua constituição histórica em 

torno da problemática da favela, do governo militarizado e das UPPs na atualidade. 

Os seus estudos ajudaram a fundamentar essas análises, trazendo reflexões 

importantes que fizeram chegar à conclusão de que estava incomodada diante da 

UPP vista como “esplendor do Estado”. “A polícia é o que deve assegurar o 

esplendor do Estado. [...] A polícia é de fato a arte do esplendor do Estado como 

ordem visível e força brilhante” (FOUCAULT, 2008a, p.422). 

Nesse sentido, considero que o projeto da UPP precisava “brilhar” a sua força 

pelo seu aparato, visto como vitrine da ordem policial que deveria estar sempre 

visível pelas ruas da cidade. Penso que esse projeto deveria ser “vendido” como 

produto de política pública de segurança, pelos próprios discursos oficiais 

produzidos pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro em defesa da 

“necessidade” de “pacificar” os territórios onde a violência urbana, também é (re) 

produzida na/pela perspectiva da segurança. Como ferramenta de análise sigo com 

um breve histórico que problematiza a produção da suposta necessidade de uma 

polícia pacificadora para “ocupar” as consideradas áreas de risco. 

 

 

3.1 As UPPs: um breve histórico 

 

 

As UPPs surgiram como uma proposta de “pacificação” atrelada à urgência de 

uma polícia que pudesse intervir no sentido de combater o “advento da guerra às 

drogas” (VALENTE, 2016, p. 10), produzido desde os anos 1980 na capital do 

Estado do Rio de Janeiro. Cabe lembrar que no ano de 2000 a Polícia Militar do Rio 

de Janeiro (PM-RJ) já tinha implantado o Grupamento de Policiamento em Áreas 
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Especiais (Gpae) em favelas da zona sul da cidade, projeto esse, abortado depois 

de dois anos de atuação. 

 

Ao chegar às favelas que recebem as UPPs, a polícia trata imediatamente 
de colocar a bandeira como marca de controle territorial. Isso porque os 
territórios em questão não são vistos como dos moradores, e sim como um 
território inimigo tomado pelo poder dos criminosos. Dessa forma, também 
se reforça a concepção de guerra e se estimulam os conflitos constantes 
dos grupos criminosos, ao buscarem reocupar e controlar novamente tais 
territórios (FRANCO, 2014, p. 47). 

 

Na atualidade, o Rio de Janeiro possui mais de mil favelas38, no entanto, as 

UPPs abrangem aproximadamente, 200 comunidades com seus limites territoriais e 

aspectos culturais singulares que fazem parte de cada território “ocupado” pelas 

tropas de policiais. Contudo, o projeto de “pacificação” das UPPs é considerado pelo 

governo como política de segurança que deve “ocupar”, ou seja, tomar, controlar 

esses territórios considerados de risco que fazem parte da “guerra às drogas”, que 

permanece atual. Fato que nos remete ao termo “ocupacão” pelo seu caráter político 

de controle e segurança pública, ainda mais, pelo fato que (re) força o discurso 

sobre o “risco”, o “perigo” que deve ser enfrentado. Seguindo por essa lógica de 

“ocupação”, cabe (re) lembrar que a UPP está atrelada à lógica do território “inimigo” 

que deve ser dominado e controlado.  

A fim de dar conta dessa ocupação forçada, o discurso oficial da UPP39 

defende a garantia de ações policiais características de uma “polícia de 

proximidade”40. A UPP deve passar a ideia de que atua com um novo modelo de 

                                                           
38

 “Os números preliminares do Censo 2010 indicavam 868 "aglomerados subnormais". E a 
Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio (Faferj) encerra o ano com o cadastro de 
946 comunidades". Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ninguem-sabe-
quantas-favelas-existem-no-rio-imp-,809440>. Acesso em 18/05/2017. 

 
39

  Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um dos mais importantes programas de Segurança Pública 
realizado no Brasil nas últimas décadas. Implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 
Janeiro, no fim de 2008, o Programa das UPPs - planejado e coordenado pela Subsecretaria de 
Planejamento e Integração Operacional - foi elaborado com os princípios da Polícia de Proximidade, 
um conceito que vai além da polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre 
a população e as instituições da área de Segurança Pública. Disponível em: 
<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em: 5/09/2015. 

 
40

 Do ponto de vista doutrinário, o artigo 1 do decreto vincula as UPPs à “filosofia de polícia de 
proximidade “, enquanto que o artigo 6 estipula que os policiais destas unidades deverão ter 
formação com ênfase em “Direitos Humanos e na doutrina de Polícia Comunitária”. Na prática, 
embora o termo de Polícia Comunitária tenha sido usado no decreto e, inicialmente, na iconografia 
do programa — o prédio policial em Santa Marta mostrava originalmente um cartaz de “Companhia 
de Policiamento Comunitário”—, o conceito foi progressivamente substituído, na divulgação do 
programa, pela noção de Polícia de Proximidade. (CANO, 2012, grifos meus). 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ninguem-sabe-quantas-favelas-existem-no-rio-imp-,809440
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ninguem-sabe-quantas-favelas-existem-no-rio-imp-,809440
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polícia comunitária. O intuito de asseverar o discurso de uma “polícia mais próxima 

do cidadão” é imposto pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que 

pretende seguir as diretrizes do policiamento comunitário que busca estreitar os 

laços sociais nos chamados territórios de ocupação. Assim, valorizam o conceito de 

aproximação com relação aos policiais que atuam nas comunidades atendidas. O 

objetivo das UPPs seria o de realizar um trabalho em conjunto entre comunidade e 

polícia, em nome da harmonia, da aproximação, e da pacificação, priorizando e 

tentando resolver as demandas da guerra ao tráfico, e melhorar a qualidade de vida 

da comunidade como um todo.  

 

Embora a experiência das UPPs não tenha um conceito definido, ela se 
sustenta, pelo menos no plano discursivo, ora na retórica do policiamento 
comunitário, ora na retórica do policiamento de proximidade. De todo modo, 
o que está em consonância no discurso é o objetivo de pacificar os 
territórios a partir da presença cotidiana da polícia e do estabelecimento de 
novas relações entre os policiais e os moradores (CARVALHO, 2013, 
p.293). 

 

A análise de Carvalho (2013) destaca o objetivo da UPP de pacificar mediante 

novas abordagens entre moradores e policiais, o que faz lembrar as relações de 

poder que precisam estar em consonância aos interesses do Estado. Porém, 

consigo ver a responsabilidade do projeto de pacificação recair sobre os ombros dos 

moradores das comunidades “pacificadas” que devem ser obedientes diante das 

normas da regulação social imposta pela ocupação dos policias da UPP.  

 

Nesse jogo de poder os jovens estudantes moradores da favela com UPP 
não pediram entrar, e ainda assim, acabam sendo (mal) tratados como 
coadjuvantes que devem fazer parte de um cenário idealizado por uma 
pacificação, cujos atores principais são os próprios policiais da UPP 
(DIÁRIO, 16/07/2013). 

 

Nessa esteira são produzidos outros discursos que apontam para os 

moradores locais como responsáveis pelo que se define como o problema do risco 

social. Desse feito, jovens moradores da favela, em certos casos, podem ser 

comparados como os pretensos inimigos da “ordem”. Em busca de inibir o comércio 

ilegal de drogas, os policiais das UPPs acabam confundindo jovens moradores como 

“traficantes”. A UPP precisa inoperar as “bocas de fumo” que garantem o sustento 

do comércio ilegal de drogas.  
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Em meio a esse campo conturbado, penso que os policiais das UPPs atuam 

como atores principais da pacificação, apresentando uma conduta exemplar, 

representando as normas da regulação e do controle social que embasam o 

conceito de uma polícia comunitária. Fato que implica uma formação especializada 

em recursos humanos, além da demanda por inovações estruturais com o escopo 

de “melhorar” a atuação desses policiais.41  

Interessante o fato de que no dia seguinte ao Decreto que criava as UPPs, 

determinaram o pagamento de uma gratificação de 500 reais42 mensais para todos 

os policiais lotados em suas unidades (CANO, 2012). Lembrei do adicional extra que 

a SEEDUC, também, oferece aos docentes que aceitam trabalhar nas “áreas de 

risco”. Afinal de contas, nós professores da SEEDUC, e os policiais da UPP, somos 

ambos, protagonistas das políticas públicas do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Até mesmo, podemos receber “gratificações” para atuar nas suas áreas de 

risco social. 

 

 

3.1.1 As UPPs nos territórios de risco. 

 

 

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro apresenta a 

UPP como um projeto que conta com uma parceria articulada entre as demais 

instituições da área de Segurança Pública, assim como as Guardas Municipais, 

Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, entre outros. Com efeito, a 

inauguração da primeira UPP no ano de 2008 representaria um “modelo” de 

“pacificação” a ser seguido nos “territórios de risco” que deveriam ser ocupados nos 

anos seguintes. Os territórios das favelas ditas “pacificadas” no ano de 201543 

                                                           
41

 Manual de Policiamento Comunitário Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 
Paulo. Manual de Policiamento Comunitário: Polícia e Comunidade na Construção da Segurança. 
Disponível em: <https://www.jundiai.sp.gov.br/gestao-de-pessoas/wp-
content/uploads/sites/16/2016/02/Manual-Policiamento-Comunitario-SENASP-MJ.pdf>. Acesso em: 
19/09/2014. 

 
42

 Em 2013 tal gratificação equivaleia a em torno de 160 dólares. 
 
43

 O Rio de Janeiro conta com um conjunto de 38 unidades implantadas em 264 favelas, com 
9.446.047 m² como extensão total das áreas das UPPs. Disponível em: <hhtp//:www.upprj.com>. 
Acesso em 2/02/2015. 

http://www.sejusp.ms.gov.br/controle/showfile.php?id=70965
https://www.jundiai.sp.gov.br/gestao-de-pessoas/wp-content/uploads/sites/16/2016/02/manual-policiamento-comunitario-senasp-mj.pdf
https://www.jundiai.sp.gov.br/gestao-de-pessoas/wp-content/uploads/sites/16/2016/02/manual-policiamento-comunitario-senasp-mj.pdf
http://www.upprj.com/
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contavam com 38 UPPs onde trabalhavam 9.543 policiais militares que disputavam 

os seus domínios. 

Ao tratar do conceito de território, sublinho a análise de Foucault (2008d) que 

vai além de sua noção geográfica, a fim de considerar os territórios das favelas 

como palcos de disputas de poderes, dos aparatos militares, do comércio ilegal de 

drogas, e das UPPs que policiam em nome do controle territorial e da segurança 

pública.  

As UPPs fundamentam o legado policial de um governo que visa a ordem e o 

controle, pela lógica da criminalização dos seus pretensos inimigos que encontram-

se nos territórios de risco, disputando com eles os seus domínios. “Pacificar”, nesse 

sentido, significa disputar, sobretudo, pela ordenação do policiamento dos 

considerados (des) ordeiros sociais, perigosos, responsáveis pela violência urbana 

em toda a cidade, sendo que esses atores inventados têm sempre a possibilidade 

de descer o morro e chegar até o asfalto. Seguindo por essa lógica, a Secretaria de 

Segurança Pública justifica os incessantes embates violentos contra os seus grupos 

de “inimigos”, em meio aos seus jogos de disputas, que de maneira constante, 

acabam por (re) produzir e iluminar o cenário de disputas da guerra ao tráfico. 

Observadas as circunstâncias das UPPs na atualidade, podemos refletir sobre 

o protagonismo das favelas, produzido em meio ao campo de disputas que interessa 

aos “brilhos” do governo, pela lógica dos seus interesses que dinamizam as suas 

constituições político-econômica, histórica e cultural.  

 

Nas ruas, nos transportes locais, nos estabelecimentos comerciais, nas 
escolas, nas associações de moradores, em todo e qualquer lugar da favela 
dominada pelo poder, é comum ouvir falar na milícia local, ou ainda ver 
pichações com as suas logomarcas nos muros das casas e da escola. 
Podemos encontrar, até mesmo, nas salas de aula as mesmas pichações. 
No entanto, ninguém fala nada. O silêncio é a ordem (DIÁRIO, 10/08/2013). 

 

Destaco um alerta para a problemática das relações de poder imbricadas 

nesses campos de disputas, e, da mesma forma, o modo como são tomados os 

territórios lucrativos pelo comércio de substâncias ilícitas, instituídos como campos 

de guerras, dominados pelos poderes dos grupos locais. 

 

A segurança, produzida como uma necessidade do que é chamado 
humano, passa a ser uma área a mais do mercado, no mundo do capital: 
alimenta-se uma indústria de insegurança e um espaço de lucro. Vende-se 
segurança como condição para viver (SCHEINVAR, 2014, p.487). 
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Nesse caso, contamos com grupos concorrentes ao governo, assim como 

podemos reparar nos rastros das milícias locais escancarados nesse jogo complexo 

de interesses, e que podem ser facilmente avistados. As marcas do controle da 

milícia saltam aos olhos na favela. A milícia é o nome dado a determinados grupos 

de ex-policiais armados “compostos por forças de segurança pública, atuando 

paralelamente ao serviço e proclamando a lei e a ordem em comunidades pobres 

(favelas) presumivelmente ameaçadas por traficantes de drogas” (PETERKE, 2011, 

p.1). Nos territórios de risco, os milicianos fundam seus próprios comandos paralelos 

ao poder público, em nome da pretensa justiça social que visa o seu próprio 

benefício. Da mesma forma esses fundamentos milicianos invadem os portões da 

escola por meio da fala do aluno. 

 

Na escola é comum ouvir jovens estudantes dizendo que os milicianos 
mandam no morro com o comércio ilegal de drogas. E que existem leis que 
devem ser seguidas por todos. Os moradores da favela devem andar 
“conforme a música” afirmam. Até eu mesma deveria levar em conta essas 
leis, tendo em vista que trabalho no morro (DIÁRIO, 5/03/2013).  

 

Nas últimas décadas vêm intensificando o abuso dos poderes das milícias 

nesses territórios, onde querem permanecer como os seus “donos”, onde criam suas 

próprias leis, operam sequestros de pessoas, armas, além do comércio ilegal de 

drogas ilícitas. Os grupos de milicianos dominam cerca de cento e setenta regiões 

do Estado do Rio de Janeiro44, e ainda continuam expandindo os seus “domínios” 

apoiados na/pela cultura do medo, da violência, e da corrupção que (re) produzem, 

impondo os seus poderes, que devem ser inquestionáveis. Trata-se de grupos que 

detêm o chamado “poder paralelo” ao governo do Estado.  

Vejo a favela com UPP como campo de batalha (FOUCAULT, 2006, p.158), 

sustentado por investimentos no setor de segurança pública. “As favelas pacificadas 

representam novos mercados para commodities e negócios formais, incluindo 

grandes empresas multinacionais que rapidamente colonizam esses territórios 

recém reconquistados” (VALENTE, 2016, p.164). Ainda assim, podemos comparar 

esse campo de batalha entre a disputa dos aparatos militares e policias, que 

garantem uma guerrilha urbana. “A polícia é essencialmente urbana e mercantil, ou 

                                                           
44

 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/21/politica/1469054817_355385.html>. 
Accesso em 1/05/2017. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/21/politica/1469054817_355385.html
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ainda, para dizer as coisas mais brutalmente, é uma instituição de mercado, no 

sentido bem amplo” (FOUCAULT, 2008a, p.451).  

Com o foco no mercado, o objetivo das UPPs seria o de garantir o acesso às 

favelas dos serviços públicos em geral45. Fato que serve aos interesses do setor 

imobiliário da cidade, devido ao aumento da demanda imobiliária local e à inflação 

dos seus valores na atualidade. Nesse mote, a “área de risco” serve e é tomada 

como investimento, tornando-se lucrativa aos olhos do governo, e da iniciativa 

privada.  

Podemos dizer, que o projeto da “pacificação” das UPPs seguia de vento em 

popa, demarcando as suas ocupações, no rumo especulativo dos territórios onde a 

produção da violência urbana fixava as disputas e os embates entre o “tráfico de 

drogas”, a milícia e a polícia militar. “Estamos diante do crescimento ostensivo de um 

contingente policial cuja presença aqui na favela corrobora um clima de tensão. Digo 

isso, referindo-me aos aparatos ostensivos das UPPs. Estamos diante das marcas 

da UPP” (DIÁRIO, 4/08/2013). 

 

 

3.2 As marcas das UPPs 

 

 

Figura 11 - Imagem de uma base de UPP no alto 
do morro de uma favela “pacificada”. 

 

                                                           
45

 “A pacificação ainda tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico das 
comunidades, pois potencializa a entrada de serviços públicos, infraestrutura, projetos sociais, 
esportivos e culturais, investimentos privados e oportunidades” (site da UPP). Disponível em: 
<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em: 15/05/2017. 

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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É possível perceber que as marcas do controle, segurança e repressão46 do 

estado estão visíveis na favela, principalmente diante de um batalhão da UPP. Vejo 

que a pacificação, cujo lema “segurança, cidadania e inclusão social” enaltece o 

esplendor do estado nas suas ações. O que vemos nessas marcas são os 

resquícios de uma política de enfrentamento que alimenta a produção da violência 

urbana na cidade, tomando destaque na espetacularização da mídia, que se 

pronuncia através de noticiários e das redes sociais, amplificando, ruidosamente, os 

enfrentamentos policiais diários, alarmando imagens violentas entre os policiais das 

UPPs, e os “traficantes”, deflagrando uma espécie de caos pirotécnico. Concordo 

com Batista (2011) que “as UPPs viraram um macabro consenso, através de um 

intenso bombardeio midiático” (p.1)..A quem mais interessam as UPPs?  

A imprensa, por sua vez, procura formar opinião favorável às intervenções 

policiais e militares de grandes proporções nas “áreas de risco” ao continuar 

divulgando as cenas espetaculosas da guerra ao tráfico. O risco está na base desse 

campo de interesses e disputas. Em nome de acabar com o risco, as UPPs acabam 

produzindo cenários conturbados caracterizados pelo uso de práticas violentas.  

As práticas policiais de “pacificação” acabam atuando pelo efeito contrário aos 

ditames da prevenção e da proteção social, propostos como objetivo de uma política 

de aproximação defendida no/pelo discurso oficial. Caberia pensar se as ações 

pacificadoras das UPPs podem ser associadas ao dano, ao perigo, ao risco, e à 

violência. Além disso, reflito as palavras de Batista (2011) que assegura: “As UPPs 

aprofundam as desigualdades e as segregações socioespaciais no Rio de Janeiro” 

(p.2).  

Diante dessas palavras consigo pensar na produção da desigualdade e 

segregação socioespacial que aparecem como marcas nos caminhos das UPPs. 

Assim, como vemos as marcas das denúncias de truculência militar, violação dos 

direitos humanos, mortes, maus tratos, e sumiços de moradores das favelas. Marcas 

já não mais anunciadas somente pelas mídias oficiais ou tradicionais, mas que 

                                                           
46 “As UPPs entram nas comunidades de forma parecida ao modo tradicional, isto é, através de uma 

operação das forças especiais (BOPE), mas estabelecem depois um contingente policial 
permanente que tenta desenvolver um policiamento de proximidade e melhorar as relações com os 
moradores. A partir de certo momento, as ocupações de UPPs começam a ser previamente 
anunciadas, justamente para evitar a resistência dos traficantes e o confronto armado já desde esta 
primeira fase. A participação do BOPE, representante máximo da doutrina da guerra ao crime, 
nesse processo é de grande relevância e abre as portas para transformações mais amplas no 
modelo de segurança e no papel do próprio batalhão de operações especiais” (CANO, 2012, p.176). 
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tomam lugar de destaque no campo das redes sociais. São muitas as denúncias 

espetacularizadas pelas redes sociais.47  

A sociedade vem colocando em xeque o modelo de policiamento chamado de 

pacificação, como alvo de críticas, manifestações, e protestos com relação às 

violências que (re) produzem por meio da “imposição de uma ordem ostensivamente 

armada, com vistas a intimidar qualquer possibilidade de retorno à desordem 

anterior, na vigência do domínio dos traficantes” (FLEURY, 2012, p.213). 

 

Figura 12 - Protestos no Morro do Alemão 

 
Os moradores pedem o fim dos conflitos e mortes na 
região. Foto: Marcos de Paula/Estadão. Publicado: 04/04/2015 
| 12:40. Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/ 
rio-de-janeiro,moradores-fazem-novo-protesto-contra-violencia-
no-alemao,1663652>. Acesso: 24/04/2017. 

 

Seria esse o “novo” modelo de policiamento da UPP, defendido nos discursos 

oficais? Coaduno o pensamento de Candiotto (2012) sobre o “policiamento como 

mecanismo normativo que produz insegurança e (des) regula manifestações sociais, 

ao legitimar a ilegalidade de ações repressivas” (p.23). É, dessa forma que vejo as 

UPPs marchando em frente, ocupando os “seus” territórios, com policiais exibindo e 

usando os fuzis em punho, marcando o seu poder nas suas ocupações, onde fincam 

a bandeira do Estado do Rio de Janeiro. Seja pela via negativa, com relação aos 

indivíduos que morrem nos seus campos de batalha, ou ainda, pela positividade de 

sua produção que visa o esplendor do Estado, concordo com Franco (2014) quando 

afirma que “a adoção de estratégias de controle, segurança e repressão tem sido a 

                                                           
47

 Ver em Anexo: tags upps. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/tag/unidade-de-policia-
pacificadora-upp>. Acesso em 10 /09/ 2016. 

http://veja.abril.com.br/tag/unidade-de-policia-pacificadora-upp
http://veja.abril.com.br/tag/unidade-de-policia-pacificadora-upp
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marca da ação do Estado nas favelas da cidade do Rio de Janeiro” (p.12). A 

pacificação é a marca da força da UPP. 

 

 

3.2.1 As “Forças de Pacificação” entraram pelos olhos 

 

 

Cabe entender o termo “pacificação” mediante as intervenções militares que 

antecederam à entrada das UPPs em determinadas favelas do Rio de Janeiro. Um 

ano antes da inauguração da UPP do Complexo do Alemão em abril de 2014, as 

Forças Militares entraram em seu território no mês de abril de 2013 promovendo o 

início dos tempos de militarização das favelas. Com o nome de “Forças de 

Pacificação” a presença do mesmo efetivo militar das Forças Armadas que já tinha 

feito parte da Missão de Paz no Haiti48, começava a ocupar o Complexo do Alemão 

contando com efetivos de soldados e profissionais do Exército, Marinha e 

Aeronáutica, em uma empreitada a favor da “pacificação” da Polícia Militar. Fato que 

custou aos cofres públicos em torno de quinhentos milhões de reais investidos.49 E, 

alarma pensar quais seriam os verdadeiros interesses em jogo. A quem servem 

essas estratégias de guerra no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro?  

                                                           
48

 A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti ou MINUSTAH (sigla derivada 
do francês: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), é uma grande operação militar, 
considerada como uma missão de paz criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas no 
ano de 2004, a fim de “pacificar”, desarmar os grupos guerrilheiros, rebeldes, e restaurar a ordem 
no Haiti, após um período de insurgência social, devido ao golpe de Estado, que depôs, o então 
presidente Jean-Bertrand Aristide. Os soldados brasileiros os chamados “capacetes azuis” serviram 
as Forças Armadas desta missão, articulando serviços sociais, como O fornecimento de doações, e 
de alimentos para os haitianos da capital do país. Em outubro de 2010, o Conselho de Segurança 
da ONU (Organização das Nações Unidas) decidiu ampliar a ocupação da MINUSTAH até o 
fim de 2011, reafirmando o seu compromisso de assistência social, de ajudar na reconstrução do 
país, após o terremoto de janeiro de 2010. Dez anos depois do início da Missão, os haitianos têm 
demonstrado insatisfação diante da longa permanência de tropas da ONU no seu país. Por duas 
vezes - em setembro de 2011 e maio de 2013 - o senado haitiano aprovou, por unanimidade, 
resoluções exigindo o fim da Minustah. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU decidiu 
manter as tropas no Haiti até 2016. "Quando um país mantém tropas em outro, sem que esse o 
queira, estamos diante de uma ocupação. Não existe outra maneira de chamar", declarou o senador 
haitiano Jean Charles Moise, durante visita ao Brasil, em maio de 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u92212.shtml>. Acesso em 18/06/ 2016. 

 
49

 “A atuação da Força de Pacificação – integrada por militares das Forças Armadas – custou R$ 
599,6 milhões no período”. Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-
ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/>. Acesso em: 
28/04/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/l%2525c3%2525adngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/for%2525c3%2525a7as_de_manuten%2525c3%2525a7%2525c3%2525a3o_da_paz_das_na%2525c3%2525a7%2525c3%2525b5es_unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_de_seguran%2525c3%2525a7a_das_na%2525c3%2525a7%2525c3%2525b5es_unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/haiti
https://pt.wikipedia.org/wiki/jean-bertrand_aristide
https://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_de_seguran%2525c3%2525a7a_da_onu
https://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_de_seguran%2525c3%2525a7a_da_onu
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/terremoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/onu
https://pt.wikipedia.org/wiki/ocupa%2525c3%2525a7%2525c3%2525a3o_estrangeira
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=jean_charles_moise&action=edit&redlink=1
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u92212.shtml
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
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Diante da complexidade dessa questão foi preciso articular em tela, outras 

importantes análises que parecem atemporais mediante esses fatos. Quero dizer, 

que ao falar de guerra, de interesses bélicos, de combates militarizados pode-se 

resgatar problematizações já realizadas e pertinentes à essa discussão. Assim como 

a que nos leva a rever o Complexo do Alemão50 transformado em um campo de 

batalha, desde os meados dos anos de 2014, em nome de uma ordem e de uma 

segurança pública, que alardeava uma pretensa pacificação que deveria ser 

efetivada a todo custo. Outra análise que aproximo é a que Rodrigues (2008) nos 

apresenta sobre a ideia de que “o modelo bélico forjado para combate às drogas 

manteve a tendência mundial de gastos na área militar e funcionou, também, a fim 

de eleger os novos inimigos internos a serem combatidos” (RODRIGUES, 2008, 

p.42).  

Nesse mote, as ações policiais militares e civis além das Forças Armadas 

reafirmaram os investimentos e os gastos públicos “necessários”, a fim de sustentar 

uma ocupação militarizada chamada de pacificação. O objetivo da “força 

pacificadora” do Exército Brasileiro nas favelas seria o de preparar esses territórios 

“de risco” para a futura ocupação das UPPs. No entanto, preparando o terreno para 

a ocupação da UPP, o Exército acabou (re) produzindo uma guerrilha urbana com a 

sua “força de pacificação”. Vale ressaltar que a partir da década de 1990, as ações 

estatais visavam reforçar o papel do Estado através de investimentos na área de 

segurança pública, em detrimento da garantia de vida da população, reduzindo 

assim, a relação da segurança pública com a sociedade civil (FRANCO, 2005). Na 

atualidade podemos compreender que a proposta de “pacificação” mediada pelas 

ocupações militares, intensificaram e ampliaram as relações de poder entre governo 

e sociedade civil, pela via da coerção e da repressão da população. Subtraindo, por 

conseguinte, as garantias democráticas dos direitos constitucionais. Oliveira (2014) 

chama a atenção para essa constatação. 

 

As recentes operações de ocupação policial e “pacificação” de favelas do 
Rio de Janeiro, levadas a cabo com o objetivo, segundo o discurso oficial, 
de “reconquistar os territórios dominados pelo tráfico” para trazer paz e 
segurança às comunidades, e realizadas em certos casos por meio da 
utilização de equipamentos bélicos e apoio das Forças Armadas nacionais 
(num formato de guerra, portanto), em que se verificou, de forma bastante 
evidente, a incompatibilidade da política bélica de segurança pública com o 
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 Disponível em: <http://ponte.cartacapital.com.br/complexo-do-alemao-vive-quatro-dias-de-tiroteio/>. 
Acesso em: 01/05/2017. 

http://ponte.cartacapital.com.br/complexo-do-alemao-vive-quatro-dias-de-tiroteio/
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respeito aos direitos e garantias individuais assegurados 
constitucionalmente (OLIVEIRA, 2014, p.164). 

 

Cabe lembrar que a polícia sempre foi pensada para atuar no meio urbano a 

fim de controlar além dos territórios, os seus “inimigos violentos”. Nesse sentido, 

podemos considerar a polícia como condição de existência da própria condição de 

urbanidade. Assim como pensava Foucault (2008a) quando afirmou: “No sentido 

estrito dos termos, policiar e urbanizar é a mesma coisa” (p.453). “Digamos ainda 

que a polícia é o golpe de Estado permanente. É o golpe de Estado permanente que 

vai exercer, que vai agir em nome e em função dos princípios da sua racionalidade 

própria” (p.457).  

Seguindo por essas lógicas, as Forças Armadas continuaram escancarando a 

estética de guerrilha em meio ao golpe de Estado apresentado como espetáculo 

militarizado sob os auspícios do seu esplendor. Nesse espetáculo midiático foi 

possível ver as trincheiras formadas nos “territórios inimigos”, e de cada lado das 

trincheiras jovens que serviam ao cenário de guerra, de um lado como soldados do 

Exército Brasileiro, e do outro com os jovens do “tráfico de drogas”. Batista (2011) 

assevera: 

 

A militarização das favelas do Rio de Janeiro é um atentado aos direitos 
constitucionais de seus moradores [...] essa nefasta política dita de 
segurança pública não seria viável sem o suporte publicitário do monopólio 
dos meios de comunicação (BATISTA, 2011). 

 

As imagens do campo de batalha do Complexo do Alemão51 geraram notícias 

espetaculares, diariamente. Além das trincheiras nas ruas podíamos ver nos ares do 

seu campo de concentração a céu aberto, os helicópteros militares sobrevoando, 

além dos tanques de guerra invadindo as vielas e derrubando as barricadas feitas 

pelos pretensos inimigos traficantes. Os fuzis nas mãos dos jovens brasileiros de 

ambos os lados ressoavam tiros ensurdecedores como os sons das metralhadoras 

                                                           
51 Nilo Batista (2011) critica a ocupação do Complexo do Alemão pelas Forças Armadas afirmando 

ser esta, um atentado à constituição. “O adestramento das forças armadas é feito para a guerra, 
que é um lugar de não-direito. O do policial é feito para o direito, para a legalidade. Na organização 
militar, a obediência, a ordem, devem ser vinculantes. A legalidade não está em questão. Até 
porque você está em um ambiente de não-legalidade. O policial tem o dever de checar a legalidade 
de uma ordem que lhe for atribuída. Coisa completamente diferente no âmbito militar. E essa 
aproximação entre o poder punitivo e suas agências e o poder militar é muito ruim para a 
democracia. [...] É com essa receita que, no Complexo do Alemão, nós estamos caminhando 
inadvertidamente”. Disponível em: <http://anovademocracia.com.br/no-84/3788-entrevista-nilo-
batista-qmilitarizacao-de-favelas-e-estado-de-sitio-inconstitucionalq>. Acesso em: 23/04/2017. 
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que lançavam por todo o lado as balas “perdidas” que matam. Parece que falamos 

de cenas de um filme de guerra, mas na verdade, são as cenas das relações de 

poder de uma realidade complexa. É a pacificação in loco. 

 

 Ao ver os noticiários locais, podemos ouvir os sons das rajadas de tiros 
com os seus barulhos ensurdecedores e dos vôos rasantes dos helicópteros 
que patrulham por toda a parte, ao ver os vídeos que aparecem, e que 
ainda trazem as imagens dos corpos mortos caídos em meio à “guerra do 
tráfico”. Não consigo esquecer essas cenas. Parece que fazem parte de um 
filme de terror. Contudo, carrego essas imagens na memória. Fico 
pensando que fazem parte de uma realidade complexa que destaca a 
“pacificação”. Nessa favela considerada pacificada nunca presenciei algo 
que fosse parecido, nem na escola, e nem fora dela (DIÁRIO, 6/05/2015). 
 

Figura 13 – Imagens de guerra no complexo do Alemão 

52
 

                                                           
52

Disponível em: <www.montedo.blogspot.com620x465>. Pesquisa por imagem . Helicópteros 
sobrevoam o Complexo da Maré (Foto: Leo Correa/AP). 
<http://msalx.veja.abril.com.br/2014/10/26/1402/pe6Cx/alx_brasil-eleicoes-turno2-movimentacao-
20141026-19_original.jpeg?1414339311>. <http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-
ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg>. 
<https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio
&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-
BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIH
A&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. 
<https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. 
<https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio

http://www.monte/
http://msalx.veja.abril.com.br/2014/10/26/1402/pe6cx/alx_brasil-eleicoes-turno2-movimentacao-20141026-19_original.jpeg?1414339311
http://msalx.veja.abril.com.br/2014/10/26/1402/pe6cx/alx_brasil-eleicoes-turno2-movimentacao-20141026-19_original.jpeg?1414339311
http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg%3e.%20%3chttps:/www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIHA&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. <https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. <https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm
http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg%3e.%20%3chttps:/www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIHA&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. <https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. <https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm
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Essas imagens encontram-se guardadas na bagagem da professora-

pesquisadora, e, além disso, servem à evocar a questão da produção da violência 

urbana e da “guerra ao tráfico” como álibis da militarização das favelas, ambas 

asseguradas pela lógica de uma regulação social. Cabe questionar até que ponto a 

pacificação é decalcada com fuzil53? Nessa lógica, podemos pensar que a 

pacificação se faz decalcada com fuzis em nome da ordem e da segurança, que 

produz a insegurança social que entra pelos olhos dos moradores da cidade. 

Scheinvar (2014) afirma que “orientar as relações de poder a partir de relações de 

segurança implica pensar o que é produzido como insegurança e como essa é 

produzida, ou seja, quais as estratégias de produção de insegurança, para agir em 

nome da segurança” (p.487).  

Essas palavras nos fazem (re) pensar as relações de poder que dinamizam os 

cotidianos das favelas “pacificadas”, e que esse dinamismo se efetua mediante a 

produção de um estado de (in) segurança constante, e da “[...] aclamação da 

militarização dos bairros pobres, sobretudo das favelas, chamando-a de pacificação” 

(SCHEINVAR, 2014, p. 485). Todavia, a questão da insegurança traz sentidos que 

nos afetam, no que diz respeito à mobilidade urbana, seja nos morros, ou, ainda no 

asfalto da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-
BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIH
A&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. 

 
53

 Se a guerra contra narcotráfico constituía o paradigma tradicional da política de segurança no Rio 
de Janeiro, dentro de um marco de tiroteios constantes, a aceitação de que o tráfico não acabará 
com esta intervenção abre espaço para uma política de pacificação e para a redução dos confrontos 
armados. Assim, há uma aceitação explícita por partes dos formuladores e gestores do programa de 
que o tráfico poderá continuar, mas sem o controle do território e da população, cuja recuperação 
representa o grande objetivo estratégico da intervenção. O fuzil tornou-se o símbolo desse domínio 
por parte dos grupos criminosos (CANO, 2012). 

 

http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg%3e.%20%3chttps:/www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIHA&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. <https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. <https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm
http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg%3e.%20%3chttps:/www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIHA&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. <https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. <https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm
http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/9565948-9a7-ac3/imagemHorizontalFotogaleria/Rocinha_04.jpg%3e.%20%3chttps:/www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjFrrDa2YLNAhWG4SYKHX5TAVoQsAQIHA&biw=1280&bih=675#imgrc=xZ9_pg7Trxka8M%3A>. <https://cratonoticias.files.wordpress.com/2010/12/image0042.jpg?w=500h>. <https://www.google.com.br/search?q=imagens+das+for%C3%A7as+armadas+nas+favelas+do+rio&rls=com.microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&tbm
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3.3 Outras histórias em meio à “pacificação” 54 

 

 

A cada passo que dava ao avançar a pesquisa ía conhecendo 

as histórias locais, as narrativas dos moradores diante dos 

acontecimentos cotidianos. E, a discussão sobre a 

“pacificação” da UPP estava comumente no centro das 

conversas dos vizinhos da escola. Todos tinham uma opinião 

para dar sobre a UPP. A pacificação faz parte do cotidiano 

escolar 

Diário,15/06/2013 

 

 

De volta ao interior da escola pensava nas histórias que contavam sobre as 

experiências de viver em uma favela dita como “pacificada”, e sobre a convivência 

com uma polícia que se diz pacificadora. Assim, percebi que a pacificação avançava 

pelos muros da escola, pela via dos discursos que circulavam e giravam em torno 

das impressões sobre a UPP local.  

 

Interessante destacar a complexidade do cotidiano escolar que avançava 
para além dos muros escolares, e chegava até a UPP. Nesse caso, os 
discursos dos jovens estudantes moradores da favela, das suas famílias, 
dos docentes, da comunidade escolar como um todo formavam uma teia de 
significados que conseguiam traduzir a realidade complexa da pacificação 
das UPPs (DIÁRIO, 22/06/2013). 

 

Os discursos sobre a UPP entravam pelo portão da escola carregados de 

sentidos por todos aqueles envolvidos nas malhas de sua pacificação. Ouvia com 

atenção as histórias que jovens estudantes contavam sobre as abordagens policias. 

E, o quanto reclamavam das humilhações que passavam ao serem submetidos, 

                                                           
54

 “O termo ‘pacificação’ criou raízes até se tornar um termo amplamente aceito e também um termo 
nativo no discurso dos moradores de comunidades populares. Entretanto, ele é criticado por alguns 
setores. Por exemplo, alguns residentes em favela sentem que ele transmite a visão de que haveria 
uma guerra entre os moradores, que deveria ser interrompida pela intervenção externa, quando, na 
sua visão, era a polícia a principal responsável por esta guerra. Outros rejeitam o conceito de 
pacificação porque ele confirma retrospectivamente a percepção errada de que a crise da 
segurança pública do Rio era, ou é, uma guerra. De fato, a despeito do seu enorme custo em vidas 
humanas, do uso de armamento pesado e de outros sintomas semelhantes aos encontrados em 
conflitos armados, a deterioração da segurança no Rio não era nem poderia ser uma guerra, e a 
entorpecente metáfora bélica só serviu para militarizar as políticas públicas e agravar a situação. 
Contudo, talvez a força do termo ‘pacificação’ resida, justamente, na sua inexatidão” (CANO, 2012).  



103 

diariamente, ás suas revistas. Pois, muitas vezes, esses jovens eram confundidos 

como se fossem “inimigos”. 

 

“- A gente tá ferrado, mermo! Eles vêm pra cima, bate na gente e fica por 
isso mermo.”  
“- A gente apanha com bofetada na cara que é pra não marcar, sabe? Eles 
é que dizem isso.” 
- A gente mostra identidade e tudo. Depois vai embora calado pra não 
apanhar de novo” (DIÁRIO, 17/06/2013). 

 

Essas narrativas chamaram a atenção para as experiências que jovens 

estudantes moradores da favela mantinham com policiais da UPP, e para as 

relações de poder desiguais na favela da pacificação. Fico pensando nas 

resistências desses jovens estudantes, com relação aos abusos55 de autoridade de 

certos policiais.  

 

Era comum ouvir as reclamações sobre as intervenções violentas dos 
policiais da UPP diariamente no cotidiano escolar. Alguns estudantes 
chegavam aborrecidos na escola, e contavam as suas experiências com a 
UPP local. Reclamavam que eram abordados constantemente, a qualquer 
hora do dia em qualquer parte do morro. Reclamavam dos insultos 
proferidos por esses agentes “pacificadores” que comumente os 
interpelavam, seja para pedirem os seus documentos, seja para darem 
bofetadas em seus rostos. Esses estudantes estavam à mercê de situações 
humilhantes e com medo de serem abordados no cotidiano da favela por 
esses policiais. Sentiam-se discriminados e incomodados com a presença 
da UPP. Os jovens estudantes achavam que eram considerados indivíduos 
perigosos porque eram encarados como “favelados”. Sentiam-se vítimas do 
autoritarismo policial. Eram humilhados, constantemente. Sentiam-se 
indignados e inseguros no cotidiano escolar (DIÁRIO, 29/06/2013). 

 

Eram jovens estudantes moradores da favela sofrendo os efeitos da 

pacificação, pela via da discriminação, pelo simples fato de viverem na favela. 

Sofrem os efeitos do controle policial que os proibem de circular a qualquer hora 

pela comunidade, as vezes, não podem soltar pipa em cima das lajes, pois podem 

ser confundidos com os “bandidos”. Até os bailes56 funks57 são proibidos.  

                                                           
55

 O jurista Nilo Batista (2011) aponta que: “A relação que nós observamos entre os desacatos 
lavrados em favelas com UPPs e os abusos de autoridade de policiais é a mesma relação que 
encontramos entre os homicídios e os autos de resistência nas favelas. Ou seja, atrás de cada 
desacato lavrado em favelas com UPP, na maioria dos casos, existe um crime de abuso de 
autoridade cometido pelo mesmo PM supostamente desacatado”. Disponível em: 
http://anovademocracia.com.br/no-84/3788-entrevista-nilo-batista-qmilitarizacao-de-favelas-e-
estado-de-sitio-inconstitucionalq. Acesso em: 23/04/2017. 

 
56

 No governo de Sérgio Cabral foi aprovada em 2007, pelo então secretário de segurança do estado 
do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e regulamentada a resolução nº013 que proibiu a 
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Nilo Batista (2011) assevera que é inconstitucional o fato de festas e 

manifestações culturais serem tuteladas pela polícia. Cano (2012) alerta que o funk 

é tido como “alvo histórico da repressão dos aparatos de segurança pública.” 

(p.180). Na contramão, o funk criminalizado é considerado expressão cultural do 

Estado do Rio de Janeiro, em legislação aprovada recentemente pela Lei 5543- 

ALERJ 2009. Porém, os bailes funks continuam sendo proibidos nas favelas com 

UPPs.  

 

Os estudantes reclamam que têm muito medo de serem capturados por 
“eles” (que não definem bem quem são) e logo se calam. O calar da 
censura e da violência dói, amarga no peito, solta inconstantes lágrimas 
surdas de ressentimento, e ódio pela consciência da incapacidade de se 
defender diante de uma ditadura policial que amedronta, revolta e é indigna. 
O silêncio deles incomoda e me afeta. Lamento por eles (DIÁRIO, 
4/09/2013). 

 

Em face disso, jovens moradores são impedidos de expressar suas músicas, 

danças como manifestações culturais genuínas, e acabam permanecendo em 

silêncio. É o silêncio produzido pela/na cultura do medo que muitas vezes os cala. 

Penso sobre os medos que operam silêncios e calam os sentidos das experiências, 

dos desejos, e dos modos de vida. É o que passei a perceber depois dos desabafos 

de jovens estudantes que traziam a sensação de impotência para a vida escolar no 

contexto da UPP. “____ Eles (os policiais) ficam de olho na gente o tempo todo, se 

vacilar a gente leva porrada! É melhor ficar quieto, tia” (DIÁRIO, 7/07/2013). 

Diante do exposto, podemos entender os fatos que levaram a “pacificação” da 

UPP ganhar destaque negativo no meio de jovens estudantes moradores das 

favelas. Esse destaque negativo ultrapassou os muros da escola e avançou até uma 

outra favela com UPP. Lembro do caso de desaparecimento de um jovem morador 

da favela vizinha, no dia 14 de julho de 2013, após o mesmo ter passado por uma 

revista de policiais da UPP daquela localidade, e logo depois, sumir. Foi o que 

                                                                                                                                                                                     
organização de eventos artísticos nas áreas com as UPPs. Essa lei foi apelidada pelos jovens de 
“decreto da censura”. Em nome de uma pretensa proteção, a alegação central da polícia estava 
centrada na falta de segurança e do “risco” de brigas nos bailes funks. Até os dias atuais esses 
bailes ainda são proibidos. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-
11/comandante-de-upp-proibe-funk-na-rocinha.html>. Acesso em 7/7/2015.  

 
57

 Funk é um gênero musical originário dos Estados Unidos, onde em meados de 1960, artistas afro-
americanos criaram um novo estilo que unia o blues, o jazz, e o soul music. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-11/comandante-de-upp-proibe-funk-na-rocinha.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-11/comandante-de-upp-proibe-funk-na-rocinha.html
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aconteceu com o jovem pedreiro Amarildo de Souza. O “Caso Amarildo”58 virou 

notícia nacional e internacional. 

 

Figura 14 - Ato de protesto da Ong Rio Paz na praia de 
Copacabana, na zona sula da cidade do Rio de Janeiro, em 
31/07/2013. 

 
Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=fotos+caso+amarildo&rls=com. 
microsoft:pt-BR:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7ADRA_pt-BR&biw=1280&bih 
=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiCyZyZ3qXMAhWDTZ
AKHa_ACCkQsAQIGw#imgrc=HI4hkaB0R23bBM%3A>. Acesso em:23/04/2016. 

 

Moradores de outras favelas, além dos jovens estudantes da escola, ficaram 

indignados e repudiaram esse desaparecimento, podíamos ouví-los cantar o funk 

“Delação Premiada”59 de autoria de Mc60 Carol Bandida. 

                                                           
58

 No mês de janeiro de 2016 o Ministério Público anunciou a sentença que responsabilizou 
criminalmente os doze policiais das UPPs indiciados no “Caso Amarildo”, condenados a 13 anos de 
prisão e expulsos da corporação da policía militar do estado do Rio de Janeiro, pela juíza Daniella 
Alvarez Prado, da 35ª Vara Criminal da Capital. A juíza considerou as denúncias de torturas e morte do 
pedreiro e morador da favela da Rocinha, Amarildo de Souza. A maior pena foi dada ao então 
comandante da UPP da Rocinha, o Major Edson Raimundo dos Santos.  

 

59 
Uma das recentes criações da Mc Carol Bandida, com maior repercussão chama-se Delação 
Premiada, escrita no ano de 2016. A inspiração veio do noticiário político-policial, que mencionava 
esse termo, cujo significado ela não fazia ideia.“Fui pesquisar e descobri que delação premiada era 
ganhar um prêmio para 'xnovar' (sic) o amiguinho. Só que isso não existe na comunidade. [...] Eu 
quis botar o tema da música pra poder intrigar a pessoa que não sabe o que é isso. Pra pesquisar, 
procurar saber". Disponível em: <http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/10/como-uma-funkeira-
negra-e-gorda-virou-simbolo-de-beleza-e-voz-da-favela.html>. Acesso em: 31/10/2016. 

 
60

 Mcs são jovens moradoras/es de comunidades, autoras/es dos funks e raps que cantam suas 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+caso+amarildo&rls=com.microsoft:pt-br:%25257breferrer:source?%25257d&rlz=1i7adra_pt-br&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ved=0ahukewicyzyz3qxmahwdtzakha_acckqsaqigw#imgrc=HI4hkaB0R23bBM%25253A
https://www.google.com.br/search?q=fotos+caso+amarildo&rls=com.microsoft:pt-br:%25257breferrer:source?%25257d&rlz=1i7adra_pt-br&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ved=0ahukewicyzyz3qxmahwdtzakha_acckqsaqigw#imgrc=HI4hkaB0R23bBM%25253A
https://www.google.com.br/search?q=fotos+caso+amarildo&rls=com.microsoft:pt-br:%25257breferrer:source?%25257d&rlz=1i7adra_pt-br&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ved=0ahukewicyzyz3qxmahwdtzakha_acckqsaqigw#imgrc=HI4hkaB0R23bBM%25253A
https://www.google.com.br/search?q=fotos+caso+amarildo&rls=com.microsoft:pt-br:%25257breferrer:source?%25257d&rlz=1i7adra_pt-br&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ved=0ahukewicyzyz3qxmahwdtzakha_acckqsaqigw#imgrc=HI4hkaB0R23bBM%25253A
http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/10/como-uma-funkeira-negra-e-gorda-virou-simbolo-de-beleza-e-voz-da-favela.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/10/como-uma-funkeira-negra-e-gorda-virou-simbolo-de-beleza-e-voz-da-favela.html
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Lá, quando eles querem saber alguma coisa,  
eles vão lá no moto-táxi,  
chamam o garotinho e dão uma voltinha com ele... 
Ou, se não, só ameaçam.  
Aí o pessoal já conta, porque ninguém quer dar uma voltinha com eles.  
A voltinha pode não voltar.  
O Amarildo deu uma voltinha. 

 

Depois desse incidente, no ano de 2016, a Secretaria de Segurança Pública 

(SESEG) tomou providências para tentar frear os casos de mortes e de 

desaparecimentos de moradores das favelas ditas “pacificadas” pelas UPPs. A 

SESEG começou a premiar policiais militares61 que reduzissem os casos ditos como 

legítima defesa, no intuito de diminuir as mortes ocasionadas pelos confrontos 

frequentes.  

Nesse mote, foi criada a LeiPL4471 que extingue o auto de resistência, que é 

comumente utilizado institucionalmente, como justificativa para as acusações de 

mortes perpetradas por policiais que diziam-se acuados nos seus campos de 

atuação. Além disso, foram implementados novos cursos de capacitação para os 

policiais como o de mediação de conflitos62 no ano de 2010, e o de “abordagem não 

violenta” no ano de 2015, no intuito de “atualizar” as práticas policiais63. Em análise 

                                                                                                                                                                                     
experiências vividas. Interessante destacar que as/os Mcs ostentam uma espécie de consumismo 
exarcebado nos seus modos de vida, com roupas extravagantes, importadas, e da moda atual, 
jóias, carros importados, usam muitas tatuagens e criam os chamados “funks ostentação”. Os/as 
Mcs são considerados/as no meio cultural como “as vozes das favelas”. 

 

61 “O impacto que o Sistema de Metas exerce sobre o fazer policial” (CAMPAGNAC, 2016, p.2). 
Cadernos de segurança Pública. Publicação do Instituto de Segurança Pública • Ano 08 • Nº 07 • 
Abril de 2016. Disponível em: 
<http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/Rev201607completa.pdf>. Acesso em: 
21/04/2017. 

 
62 “Os policiais militares das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) vão atuar como juízes leigos 

dentro das comunidades até o fim do ano. Com o apoio do Judiciário, eles serão habilitados para 
resolver pequenos problemas, como conflitos familiares e brigas entre vizinhos. Cada UPP terá três 
policiais com formação de mediadores na favela. Os PMs receberão um treinamento custeado pelo 
Tribunal de Justiça (TJ), em convênio firmado ontem de manhã, na sede do TJ” (VIEIRA, L. e 
BARRETO FILHO, H.) Casos de polícia. Policiais das UPPs serão mediadores de conflitos entre 
moradores. Jornal Extra. Atualizado em11/12/10. Disponível em:<http://extra.globo.com/casos-de-
policia/policiais-das-upps-serao-mediadores-de-conflito-entre-moradores-
366024.html#ixzz4fmI5qeDK>. Acesso em: 14/8/2015. 

 
63 “A capacitação inclui instruções sobre o uso de tecnologias não letais, tiro, técnicas de abordagem 

de pessoas e condução de viaturas, técnicas de autoproteção e proximidade, patrulhamento e 
gerenciamento em situações de crise. A segunda parte do treinamento, feita pela Assessoria de 
Ensino e Pesquisa, terá disciplinas com foco em Polícia de Proximidade, como comunicação não-
violenta e gerenciamento de risco. Médicos e psicólogos acompanham os PMs durante o 
treinamento” (EXTRA. 15/12/15 20:5. Atualizado em15/12/15). Casos de polícia. Policiais da UPP 
Jacarezinho começam curso de realinhamento e capacitação. Disponível em: 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/rev201607completa.pdf
http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-das-upps-serao-mediadores-de-conflito-entre-moradores-366024.html#ixzz4fmI5qeDK
http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-das-upps-serao-mediadores-de-conflito-entre-moradores-366024.html#ixzz4fmI5qeDK
http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-das-upps-serao-mediadores-de-conflito-entre-moradores-366024.html#ixzz4fmI5qeDK
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leio estas ações como respostas institucionais da segurança que, também, se 

efetivam porque havia muita pressão popular, especialmente depois do “Caso 

Amarildo”. Porém, é justamente isso que instiga a pensar, ou seja, como o Estado 

encontrou meios de ser mais incisivo no governo das condutas. Podemos ver que a 

violência institucional só aumentou.  

 

Figura 15 – Charge Latuff 

 
Carlos Henrique Latuff é um cartunista brasileiro 
Fonte: <http://102motivosparadesmilitarizar.tumblr.com/page/3>. 

 

Com efeito, ainda podemos ver as notícias sobre os intensos tiroteios em 

comunidades com UPPs”64.  

 

É importante refletir sobre a situação de risco que os moradores das favelas 
enfrentam, como no caso dos jovens estudantes da escola, que podem ser 
confundidos a qualquer momento enquanto circulam pelas ruas do entorno 
escolar, como os inimigos pretensos em meio à “guerra do tráfico”. Fico 
preocupada com esses jovens estudantes. As vezes fico com medo de que 
alguma coisa de ruim aconteça a eles no meio do caminho da escola 
(DIÁRIO, 9/08/2013).  

 

                                                                                                                                                                                     
<http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-da-upp-jacarezinho-comecam-curso-de-
realinhamento-capacitacao-18305048.html>. Acesso em: 4/07/2016. 

 
64

 Nos três primeiros meses do ano de 2015, ocorreram 420 tiroteios em comunidades com UPPs, o 
que dá uma média de 4,6 confrontos por dia. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/rio/comunidades-com-upps-tem-media-de-quatro-confrontos-por-dia-
18955459#ixzz43wrgIwPr>. Acesso em 25/03/2016. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-da-upp-jacarezinho-comecam-curso-de-realinhamento-capacitacao-18305048.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/policiais-da-upp-jacarezinho-comecam-curso-de-realinhamento-capacitacao-18305048.html
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Contudo, jovens estudantes moradores da favela com UPP continuam à mercê 

das “incursões militaristas que derramam de forma permanente o sangue dos 

moradores das favelas” (FRANCO, 2014, p.74). Que estratégia de pacificação é 

essa que acaba por derramar o sangue dos jovens moradores das favelas com 

UPP? É muito doloroso perceber a permanência do estado de violência e de práticas 

racistas que insistem em permanecer na favela, considerando a gama de 

preconceitos instituídos em seus espaços. Podemos ver práticas de racismo, (re) 

produzindo violência e risco em meio ao cotidiano escolar da favela atravessada 

pela pacificação. 

 

 

3.4 UPP Social65: desafio da agenda social da “pacificação” 

 

 

Seu objetivo é pacificar conflitos, ordenar condutas, (re) tomar 

territórios e promover inclusão, participação e desenvolvimento 

econômico, social e ambiental sustentáveis com serviços 

públicos, projetos sociais e investimentos privados nessas 

regiões  

Cabeleira, 2013, p.169-170 

 

 

O programa da UPP Social foi lançado em agosto de 2010 pela Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, no âmbito do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, prevendo ações sociais, culturais e ambientais nas favelas com UPPs, 

corroborando a “missão social” de uma “polícia de proximidade”.66 Nesse sentido, a 

UPP Social atua como um “braço” da UPP em cada destacamento. “É um órgão da 

                                                           
65

 Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/e34c132d-ada5-4aa6-8fdd-
971507e85654>. Acesso em: 13/03/2016. 

 
66

 “As UPPs trabalham com os princípios da polícia de proximidade, um conceito que vai além da 
polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as 
instituições da área de segurança pública. A atuação da polícia pacificadora, pautada pelo diálogo e 
pelo respeito à cultura e às características de cada comunidade, aumenta a interlocução e favorece 
o surgimento de lideranças comunitárias”. Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq>. 
Acesso em: 30/04/2017. 

http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/e34c132d-ada5-4aa6-8fdd-971507e85654
http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/e34c132d-ada5-4aa6-8fdd-971507e85654
http://www.upprj.com/index.php/faq
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Prefeitura do Rio de Janeiro encarregado do investimento social que deveria 

complementar a intervenção policial” (CANO, 2012, p.145).  

A UPP Social foi implementada com o intuito de sustentar a aproximação dos 

policiais das UPPs, junto às comunidades envolvidas pela “pacificação”. Com 

relação aos jovens moradores dessas localidades, o intuito de normalizar as suas 

condutas aparece no seu teor disciplinar e pedagógico. Ou seja, o objetivo da UPP 

Social é oferecer oportunidades de inserção social nas áreas da cultura, esportes, e 

educação, através de cursos, oficinas, seminários, entre outras estratégias 

pedagógicas. Os projetos sociais presentes em cada UPP Social mostram a 

disposição para o diálogo e para uma “escuta forte” (nome dado a essa metodologia 

utilizada nos Fóruns de UPP Social) com relação aos jovens moradores, que são 

chamados a participar dos projetos sociais pelos seus agentes de campo.  

O conjunto de discursos institucionalizados que giram em torno da 

“necessidade” da vinculação da UPP Social ao projeto de “pacificação” veio de 

encontro às expectativas de ajustes urgentes com relação ao que foi considerado de 

“má” abordagem dos policiais, e pela dificuldade encontrada pela UPP de afirmar-se 

como política de “proximidade”. Podemos questionar em meio a essa análise os 

“conceitos como “pacificação”, “polícia de proximidade” e “UPP Social” que 

escondem e buscam legitimar uma intenção não declarada do projeto” (VALENTE, 

2016, p.14), que teria o intuito de servir apenas como um projeto de governo que 

leva em conta as áreas de pobreza localizadas em regiões estratégicas, a fim de 

incrementar a especulação imobiliária, além dos interesses frente à produção dos 

megaeventos na cidade. Franco (2014) afirma que: 

 

Não se trata de um modelo de segurança, nem ao menos o modelo de ação 
policial, mas uma administração da ação militarizada, tendo na ocupação 
policial uma adequação do ambiente para melhor responder às exigências 
dos grandes eventos (p.72). 

 

Nesse viés, o programa da UPP Social apresentava uma série de projetos 

sociais, educacionais e culturais a fim de melhorar as “novas” relações entre os 

policiais das UPPs e os jovens moradores das comunidades atendidas. Destaco 

essa questão, a fim de ressaltar a sua importância para as análises que apresento 

sobre o controle direcionado às condutas dos jovens estudantes moradores da 

favela no cotidiano escolar. Podemos pensar que a pacificação pela via da UPP 
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Social media estratégias de controle populacional alavancadas pela 

governamentalidade das condutas dos sujeitos que a ela deveriam ser submetidos. 

No entanto, sem a UPP Social, também se efetiva o processo de submissão.  

Nesse sentido, podemos pensar que os jovens moradores dessas localidades 

deveriam aceitar as normas da UPP Social, cabendo nos seus vidros disciplinares, 

sequestrados nos/pelos espaços instituídos e produzidos à esse fim. Assim como 

certas escolas que tentam capturá-los como estudantes nos seus vidros 

cristalizados. Vale sublinhar que na UPP Social as intervenções pedagógicas são 

legitimadas como estratégias de “militarização preventiva”.  

Por essa via podemos dizer que a ação educacional da UPP Social parece com 

a mesma lógica das normas escolares, que asseveram a produção 

disciplinar/pastoral do “bom” estudante. Vemos que o investimento social do 

voluntariado inspirado nos “bons” jovens é oferecido aos estudantes, a fim de que 

participem das suas campanhas pela “paz”. Do mesmo modo que a escola, entendo 

que a UPP Social pretende arregimentar os jovens moradores da favela, fazendo 

com que participem de seus projetos sociais.  

Reforço as conexões entre os ideais da UPP Social, o governo das condutas e 

a prática escolar, tendo em vista a perspectiva disciplinar, pastoral e pedagógica, 

que leva “os jovens estudantes moradores da favela a fazerem parte do projeto da 

UPP Social pela via da obediência, assim como são ensinados na escola a serem 

obedientes às normas disciplinares” (DIÁRIO, 9/01/2014). Vejo que a perspectiva 

disciplinar aparece como pano de fundo das práticas pedagógicas inseridas na 

dinâmica do voluntariado, além da lógica pastoral que assegura o discurso retórico 

da “salvação” desses jovens, pelo fato de que moram nas consideradas áreas de 

risco. Ainda assim, são considerados “carentes” e “necessitados” pelos olhares 

dessas políticas públicas de cunho asistencialista. De todo modo, ainda devem 

permanecer obedientes.  

 

O cuidado com a obediência requer todo um aparelho pautado em técnicas 
aplicadas tanto em estabelecimentos fechados quanto em espaços de 
circulação aberta, mas controlados. Esse controle é fundamental ao 
fortalecimento do Estado, que, por sua vez, é correlativo à ampliação de 
suas forças, constituídas por agentes corporativos (polícia, justiça, 
profissionais de diversas áreas) e por cidadãos obedientes e vigilantes da 
ordem. Desde cedo, educação e obediência são associadas na crença de 
ser esta a base para a convivência entre as pessoas (SCHEINVAR, 2011, 
p.149). 
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Podemos dizer que, desde cedo, a escola enfatiza a lógica da obediência que 

sustenta a disciplina dos jovens estudantes e, no cotidiano escolar, essa lógica 

ainda por cima, é fomentada pelo policiamento das condutas. Sendo que, o objetivo 

da UPP Social valoriza a disciplinarização dos corpos dóceis e obedientes por meio 

de técnicas de adestramento, além da sua força explícita. Porém, constatamos que 

“a UPP Social revela flagrante debilidade institucional” (FLEURY, 2012, p. 200) com 

relação à sua proposta de mediar os conflitos entre a polícia e as comunidades, 

além da difícil missão de assegurar uma política de proximidade67. No entanto, ao 

invés de manter uma interlocução entre a UPP e as lideranças locais, sugerindo uma 

agenda pautada nas demandas dos jovens, a UPP Social segue como o “braço” 

social da UPP, investindo ações prospectivas para os jovens moradores da favela, 

no escopo de “resgatá-los”, intensificando o seu controle.  

 

Constatei uma série de contrastes nos discursos que circundavam sobre a 
UPP. Assim, pelo caminho da pesquisa fui considerando o contexto da 
“pacificação” como espaço/tempo de contrastes, tensões, e paradoxos que 
se entrecruzavam e dinamizavam as relações de poder na comunidade 
local, e os seus efeitos que chegavam até a escola pelos discursos 
(DIÁRIO, 18/07/2013). 

 

Comecei a perceber que os discursos sobre a UPP Social eram contrastantes. 

Uns apoiavam as suas estratégias, outros negavam a sua atuação. Um campo de 

contrastes tomava forma no cotidiano escolar pela via dos discursos que circulavam 

dentro e fora da escola. 

 

Alguns discursos chamavam a atenção pelo fato de serem repetitivos, assim 
como os discursos dos docentes da escola que afirmavam o medo que 
sentiam por estarem em uma “área de risco”. “As professoras e professores 
diziam que gostavam de ver a UPP na favela, pois, sentiam-se mais 
seguros. Tinham medo dos temidos “traficantes”. Alguns professores 
queriam a UPP dentro da escola” (DIÁRIO, 8/12/2013).  
Fala-se o tempo todo sobre a UPP na escola. Alguns falam bem e os jovens 
reclamam. A maioria têm medo da violência dos embates que acontecem 
frequentemente. Jovens estudantes, professoras/es, a comunidade escolar 
como um todo contam histórias locais e casos que envolvem os policiais. 

                                                           
67

 Nilo Batista (2011) discute sobre o fato de que a polícia é usada como veículo de políticas públicas: 
“Se isso não estivesse ligado aos grandes lucros que virão dos megaeventos esportivos que 
acontecerão no Brasil, nos quais a mídia tem a fatia mais importantes, através dos milionários 
contratos de publicidade e patrocínio, já tinha ido para o ralo esse negócio de UPP. Porque os 
fracassos, os abusos já estão muito evidentes. Isso não é polícia de proximidade. Isso é polícia de 
conflito. É completamente irracional a segurança pública ser o eixo das outras políticas públicas. 
Pobres os locais onde a polícia é o veículo dos outros serviços”. Disponível em: 
<http://anovademocracia.com.br/no-84/3788-entrevista-nilo-batista-qmilitarizacao-de-favelas-e-
estado-de-sitio-inconstitucionalq>. Acesso em: 23/04/2017. 
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Não existe um consenso sobre a UPP. A UPP faz parte de nossas vidas. 
Impossível não falar da UPP. Parece que a UPP está por todo o lado, no 
meio de nós. Analiso as suas relações de poder (DIÁRIO, 2/04/2013). 

 

Lembro da leitura de Microfísica do poder (1979) e das análises de  Michel 

Foucault sobre a importância de pensar o poder como uma trama relacional que 

passa pelos indivíduos e os constitui em redes de possibilidades, por meio de 

discursos, gestos, desejos, e que afirmam os corpos como efeitos. Sendo que, os 

efeitos da sociedade de controle e de segurança aparecem na trama relacional 

cotidiana pelo seu inverso, ou seja, pela sensação de (des) controle, medo, e 

insegurança. Em meio as suas relações de poder no cotidiano escolar, a UPP segue 

em frente.  

Cheguei à conclusão de que não existe consenso sobre a UPP, e sim, um 

campo tenso onde opiniões contrárias são debatidas. Algumas pessoas aceitam e 

outras não. É importante sublinhar que muitos a aplaudem, inclusive dentro das 

favelas e das escolas. Foram aceitas, ao mesmo tempo em que são negadas, e 

vice-versa. De todo modo, uma série de debates ainda discutem os efeitos do 

aparato policial das UPPs nas vidas dos moradores das favelas.  

O modelo de “pacificação” é demarcado no cotidiano escolar pelas narrativas 

que apontam para um campo de contradições. Diante desse campo destaco as 

tensões e os contrastes, em especial, quando escutava discursos de resistências 

que negavam o seu modelo de pacificação. De um lado, aponto os discursos de 

resistências que discutem a defesa da integridade física dos jovens moradores, e do 

direito de ir e vir nas suas favelas. Por outro lado, vejo os discursos que são a favor 

da pacificação, baseados no direito de ir e vir, sem os auspícios do “tráfico de 

drogas”, ou ainda, das milícias que determinavam, antes da chegada da UPP, toda a 

mobilidade social nas favelas. 

 

Algumas mães de alunas/os, em torno de vinte afirmaram na última reunião 
de pais que gostavam da UPP e que o clima na favela tinha mudado para 
melhor. Essas mães diziam que os tiroteios frequentes acabaram com a 
chegada da UPP: “- As coisas estão mais calmas graças a Deus, diretora. 
Pode acreditar!”. Comecei a pensar sobre os paradoxos que fazem parte da 
política de pacificação e das ocupações das UPPs nas favelas (DIÁRIO, 
2/09/2013).  
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No cotidiano escolar encontrei ainda, alguns jovens estudantes que faziam 

parte dos projetos da UPP Social e gostavam de participar dos cursos desportivos e 

artísticos oferecidos.  

 

Hoje, um aluno chegou até mim na sala da direção e reclamou o fato de não 
poder continuar com as aulas de judô promovidas pela UPP Social no 
morro: “- Pô tia! tava bom as aulas, mas tive que sair. É que tavam de olho 
em mim, porque tava na aula da UPP. Depois a UPP vai embora e a gente 
tá ferrado! Só participa mesmo as crianças menores. Aí, eles não falam 
nada”. Fiquei pensando sobre o que disse. Questiono se estava referindo-se 
ao “poder paralelo” dos milicianos, ou dos jovens da “boca de fumo” 
(DIÁRIO, 8/11/2013). 

 

Certos jovens tinham medo de serem associados a UPP Social. Deixavam de 

fazer parte dos projetos, pois não queriam ser reconhecidos pelos olhos do “poder 

paralelo” do morro. Podemos dizer que estão diante da encruzilhada do jogo de 

disputas dos poderes em curso na favela “pacificada”. 

 

 

3.4.1 Polícia para quem precisa de polícia 

 

 

Dizem pra você cooperar 

Dizem pra você obedecer 

Dizem pra você respeitar 

Polícia para quem precisa 

polícia para quem precisa  

de polícia 

Titãs68 

 

Continuo instigada a questionar: Quem precisa das UPPs? Eu, você, nós, os 

jovens estudantes moradores da favela? Ou será que o governo é que precisa da 

atuação da polícia? Penso que a arte de governar as condutas passa pelo aparato 

policial como a arte de policiar o corpo social que deve ser controlado, em nome de 

proibir qualquer forma de divergência, ou de desvio perante os poderes instituídos. 

O poder da segurança do Estado é impensável sem o aparato da polícia. “A 

                                                           
68

 Polícia, canção do grupo de rock brasileiro – Titãs. Composição De Tony Bellotto, 1986.  
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segurança é uma maneira de acrescentar, de fazer funcionar, além dos mecanismos 

propriamente de segurança, as velhas estruturas da lei e da disciplina” (FOUCAULT, 

2008a, p. 14). Pensamento que corrobora a “urgência” da área de segurança pública 

em assumir o seu “papel” de enfrentar o risco. A qualquer momento a polícia deve 

ser acionada por quem sente-se desprotegido diante das pretensas ameaças dos 

seus inimigos.  

Cabe lembrar do estereótipo do inimigo cristalizado nos discursos/práticas de 

regulação social, e a fala de Vera Malaguti (1998) que em meados da década de 

1990 apresentou essa temática com destaque para “o novo inimigo público número 

um, o traficante armado” (p.27). A autora já denunciava os modos de controle 

governamental que se instituíam, bem antes da UPP que analiso pela sua 

adequação a esse controle. Por meio do controle governamental vejo a “pacificação” 

realizada pela gestão do controle social que vigia, pune, e até mesmo pode matar 

em vez de proteger, pois se preocupa em aniquilar os seus “inimigos internos”. São 

os mesmos discursos que preconizam as ameaças, os danos, e a violência urbana 

idealizada, que (re) afirmam a necessidade de intervenção policial. Essa 

“necessidade”, portanto, ao ser instituída nos/pelos discursos acaba por ser 

legitimada como “verdade”. Na perspectiva da produção de subjetividade, a verdade 

nunca é relativa, mas sim, uma produção (FOUCAULT, 2012). Logo, a 

“necessidade” da polícia é produzida, tornando-se uma verdade, ou seja, o fato de 

que a população “necessita” de uma polícia que a proteja. “Assim como pensava 

antes de refletir sobre a produção da “necessidade” da polícia, quando comecei a 

trabalhar na escola” (DIÁRIO, 2/06/2013).  

Quero dizer que pelas lentes embassadas da professora não conseguia ver o 

âmago dos discursos que apontavam a pacificação e para a UPP, como verdades 

instituidas. Foi preciso construir ferramentas e abrir caminho pela pesquisa, no 

intuito de constatar a realidade complexa e os sentidos dessa produção. Foi 

necessário, criar o espaço de pesquisa para que o olhar da professora-pesquisadora 

pudesse encarar a verdade pelos vidros transparentes da regulação social, da 

militarização das favelas, do controle da população, e da “pacificação dacalcada 

com fuzil” (SCHEINVAR, 2013) que saltavam aos olhos. 

 

Em nome da regulação social, da segurança, do humano, a própria 
militarização da vida dos não reguláveis é entendida como técnica de 
proteção. (...) A vida escapole às verdades identitárias impedindo que 



115 

modelos prontos asfixiem a existência. Ela salta e recusa a pacificação 
decalcada com fuzil (SCHEINVAR, 2013, p. 9-10). 

 

Continuei em frente com a pesquisa avistando o cotidiano escolar como um 

campo das relações de poder, e das experiências imersas em tensões, embates, e 

conflitos travados pela pacificação em curso. Vale a pena pontuar como o olhar da 

professora-pesquisadora foi me deslocando, estava cada vez mais sensível diante 

da realidade complexa que encarava, e de cada história contada no cotidiano 

escolar. Principalmente, em se tratando de jovens estudantes moradores da favela 

que sofrem os seus efeitos e a recusam. Assim, como alguns deles, da mesma 

forma, recuso essa pacificação, que decalca nos seus corpos a violência urbana. E, 

o que interessa é a resistência que escapole diante de uma pacificação que pode 

tirar a vida de qualquer jovem estudante morador da favela. O mesmo jovem 

estudante que pronuncia: “- Um dia a UPP vai acabar” (DIÁRIO, 29/10/2013). 
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4 RELAÇÕES DE PODER NO COTIDIANO ESCOLAR DA FAVELA 

“PACIFICADA”: JOVENS ESTUDANTES E RESISTÊNCIAS 

 

 

Um ano depois da inauguração da UPP local estamos diante 

do mesmo aparato policial que não sai do campo de visão da 

pesquisa. Muitas vezes chegava no portão da escola à noite e 

me deparava com um aparato policial da UPP fazendo uma 

“revista” nos jovens moradores locais, e até mesmo nos nossos 

estudantes. Eram dois ou três policiais que revistavam suas 

mochilas, pediam para que levantassem as camisas, a fim de 

ver se portavam armas. Pediam os seus documentos de 

identificação, perguntavam se trabalhavam, estudavam, 

querendo saber sobre as suas vidas. Enquanto isso, duas 

viaturas aguardavam no local com outros policiais e seus fuzis 

em punho. Essas revistas duravam até a hora em que eu 

chegava para abrir o portão da escola para mais uma noite de 

trabalho. Na primeira vez apresentei-me como diretora da 

escola pedindo que saíssem do local, pois, logo em seguida 

começaria o turno das aulas. Depois que me conheceram, já 

saíam da frente do portão quando eu chegava, e me 

cumprimentavam respeitosamente. Até perguntavam se estava 

tudo bem na escola. Respondia que sim e lhes virava as costas  

Diário, 20/05/2013 

 

 

Reparei naqueles jovens estudantes sendo revistados pelos policiais da UPP 

na porta da escola e fiquei pensando como passam por constrangimentos na rotina 

da favela, sobretudo quando estão diante do controle da chamada pacificação. Logo 

vêm à mente os mecanismos policialescos que assolam os territórios pacificados por 

meio de fluxos da rede de segurança e de monitoramento da gestão das vidas que 

estão confinadas nesses territórios.  

A favela é o espaço dos jovens estudantes, entre tantos, alguns permanecem 

contrariados, suportando o fardo dos preconceitos e das suspeitas que recaem 
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sobre os seus corpos, pois, muitas vezes são confundidos como os pretensos 

inimigos do controle policial que lhes aponta os fuzis da pacificação na mira do 

cotidiano escolar.  

 

“- Quem eles pensam que são para nos tratar assim? Levei um tapa na 
cara, um dia desses, de um policial. Sacanagem, tia!” 
“- Eles pensam que a gente é o que? Saco de pancadas? É ruim, hein?!”  
“- Não é porque a gente é da favela que podem tratar a gente desse jeito, 
não.” Os estudantes reclamavam, constantemente das investidas e dos 
maus tratos que sofriam nas relações de poder que mantinham com certos 
policiais da UPP (DIÁRIO, 15/06/2013). 

 

Recordo os seus discursos inconformados quando chegavam à escola depois 

de terem passado pelas revistas dos policiais da UPP. Nesse caso, sabemos que a 

polícia precisa deter o “saber” sobre as vidas que controla, a fim de solidificar a sua 

pretensa segurança. Nesse caso, a gestão das vidas se dá pela via da 

desigualdade, da criminalidade e da vigilância policial ininterrupta, firmada dia após 

dia no cotidiano da pacificação.  

Podemos pensar com Silva (1998) quando aponta o peso da discriminação da 

população mais jovem por meio do estigma da delinquência. É com esse peso que 

os policiais da UPP põem as mãos nos fuzis na direção dos jovens. Os jovens 

estudantes não querem continuar levando tapas nos seus rostos, querem andar 

livres pela favela, como andavam antes da UPP, quando soltavam pipas em cima 

das lajes, e curtiam os seus bailes funks.69 

 

Assujeitados, eles acabam permanecendo ou perecendo nas periferias e 
nas favelas, confinados em verdadeiros campos de concentração, sob 
vigilância policial, de exércitos, organizações não-governamentais, 
rastreamentos por satélites, programas de georreferenciamento, culturas da 
pobreza (PASSETTI, 2009, p.165). 

 

                                                           
69

 Cada baile funk é um complexo acontecimento que envolve uma multidão de jovens, som alto, 
corpos estética e sensualmente intensificados e experimentações simbólicas e poéticas que 
formulam outro agenciamento da cidade-periferizada. Do nada se fez uma porção de incômodos. 
Não se trata de uma oposição com delimitações e demais características identificáveis. A obragem 
funk, assim como sua juventude, é rizomática, não se deixa aniquilar pela identificação e 
imobilização categorial. Daí, por escapar das regulações estéticas do modelo civilizador, o funk não 
só incomoda o maquinário estético da cidade-regulação maculando sua cenografia civilizada, pior, 
evidencia a possibilidade de escape. Pois, como movimento imprevisto e não desprogramável, o 
funk, oriundo de algum momento do nomadismo que avança, debanda, se instala e não se 
acomoda, é virótico, contaminante e inevitável como qualquer rejeito da cidade-limite (VICTORIO 
FILHO, 2013, p.38). 
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Como podem driblar o encadeamento de relações de poder do cotidiano 

escolar? Será que conseguem reagir de algum modo às pressões dos modelos de 

segurança pública e de policiamento? Lembro que Foucault (2006b) nos alertou que: 

“há sempre, com certeza, alguma coisa no corpo social, nas classes, nos grupos, 

nos próprios indivíduos que escapa, de uma certa maneira, às relações de poder” (p. 

244). Até que ponto os jovens estudantes resistem à coerção policial no cotidiano 

escolar? O que interessa é pensar os modos de compor a vida que atam a produção 

das práticas de resistências.  

Seguindo por essa linha de pensamento percebi que lançava sobre esses 

jovens estudantes moradores da favela, um olhar objetivado, que buscava de certa 

forma, perceber as suas possíveis reistências em curso, mesmo que sejamos 

subjetivados a ver tudo igual. Para Lourau (1977) somos objetivados por 

acontecimentos, pessoas, lugares, fenômenos. Revejo o deslocamento do olhar de 

professora-pesquisadora diante da pesquisa, além de objetivada a rever as práticas 

disciplinares, instituintes, e das resistências engendradas nos “campos de 

instituições” (RODRIGUES; SOUZA, 1982, p.17).  

Constatei que no campo institucional da escola, nem todos os estudantes 

atuavam da mesma maneira, alguns aceitavam e obedeciam às normas, outros 

reclamavam, negavam, e desobedeciam as regras impostas. São esses últimos, os 

(in) disciplinados, que chamaram a atenção e fizeram (re) pensar sobre a 

possibilidade de suas práticas serem vistas para além da indisciplina, pelo olhar da 

resistência, da inversão, do escape em meio às relações de poder em curso no 

cotidiano escolar, que encaro como campo das instituições. Penso que estariam 

buscando outros modos de ser e de estar.  

Percebi a posição de pesquisadora que ainda podia estar carregando os 

resquícios do olhar de julgamento próprio da professora com seu saber instituído, 

que podia embaçar a ampla visão da pesquisa com relação aos jovens estudantes 

moradores da favela, que não eram iguais, e nem pensavam da mesma forma, 

embora atravessados pela produção subjetiva hegemônica. Os que pareciam resistir 

estremeciam o campo micropolítico do cotidiano escolar. Até quando continuarão 

sendo apontados como os moradores da favela pelos fuzis da pacificação, 

encarados como os seus alvos, humilhados pelo racismo, considerados vulneráveis, 

e criminalizados pelo controle social? Tal questionamento fez relembrar do olhar 
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microfísico de Batista (1998) que colocou em análise em outros tempos a produção 

do contexto histórico da criminalização da juventude pobre no Brasil. 

 

O sistema criminal se direciona constantemente às camadas mais frágeis e 
vulneráveis da população: para mantê-las – o mais dócil possível – nos 
guetos da marginalidade social ou para contribuir para a sua destruição 
física. Assim fazendo, o sistema sinaliza uma advertência para todos os que 
estão nos confins da exclusão social (BATISTA, 1998, p.8). 

 

Nesse ponto o olhar da professora-pesquisadora vibrava pelas intensidades 

das articulações possíveis com as análises de autores que coadunam essas 

questões que permanecem na atualidade, assim como as “produções ocorridas 

durante o século XX que têm caracterizado o jovem pobre como perigoso e mesmo 

como inumano” (COIMBRA; NASCIMENTO, 2003, p.19). Quero dizer que, diante do 

campo das instituições, poderia estar encarando os jovens estudantes com as lentes 

da exclusão social, ao analisar essas questões sendo reprisadas, repetidas, 

institucionalizadas, com relação aos estigmas e preconceitos que perduram na 

sociedade. Seria possível eu mesma reconhecer nesses jovens as fragilidades 

trazidas pela pobreza, ao entender as “práticas que têm associado periculosidade, 

criminalidade e a condição de não-humanidade à situação da pobreza” (COIMBRA; 

NASCIMENTO, 2003, p.19)? Será que não consigo tirar os olhos dos estigmas, 

sabendo que estão presentes na sociedade com relação aos jovens estudantes 

pobres? Com certeza, toda essa discussão mexe comigo e (des) constrói certezas 

que já não vejo há muito tempo, desde quando comecei as pesquisas que levaram 

ao mestrado e agora no decorrer dos estudos do doutorado em curso.  

Vejo que os estudos de Batista (1998), assim como outros que apontam 

aspectos e particularidades do contexto de criminalização da juventude pobre no 

Brasil, continuam potentes e pertinentes a essa discussão, que é o meu campo de 

análise. Interessante observar que esses estudos de Batista (1998) foram realizados 

antes mesmo da existência da política das UPPs, que de certo modo, atualiza o 

campo da criminalização da pobreza, do racismo, em particular, com relação aos 

jovens estudantes moradores da favela, vistos no cotidiano escolar da pesquisa:  

 

O estereótipo do bandido vai-se consumando na figura de um jovem negro, 
funkeiro, morador da favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, 
boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de 
nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o 
circunda. A mídia, a opinião pública destacam o seu cinismo, a sua afronta. 
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São camelôs, flanelinhas, pivetes e estão por toda a parte, até em supostos 
arrastões na praia. Não merecem respeito ou trégua, são os sinais vivos, 
os instrumentos do medo e da vulnerabilidade, podem ser espancados, 
linchados, exterminados ou torturados. Quem ousar incluí-los na categoria 
cidadã estará formando fileiras com o caos e a desordem, e será também 
temido e execrado. Existe alguma coisa de novo nesta configuração 
simbólica da crise urbana brasileira? (BATISTA, 1998, p.28, grifo meu). 

 

Relendo esse fragmento, revi na mente as figuras de certos jovens estudantes 

que vestem os seus  tênis, bonés, cordões, e parecem possuir sinais de orgulho ou 

de poder, pelo fato de pertencer à sua favela, mesmo que seja considerada 

pacificada. Em meio à configuração urbana do cotidiano escolar, questiono se os 

seus corpos aparecem como “os sinais vivos, os instrumentos do medo e da 

vulnerabilidade” (BATISTA, 1998, p.28), pois, ainda reparo nos olhares dos 

preconceitos que direcionam os discursos/práticas das políticas sociais produzidas 

para os seus territórios de risco e que acabam por desqualificá-los.  

 

Estamos nos territórios “pacificados” onde os jovens estudantes moradores 
da favela são monitorados como um corpo populacional controlado pelas 
investidas policiais da UPP. Frequentemente são abordados no entra e sai 
do morro, ou ainda, pelas vielas da favela pelos policiais da UPP que 
parecem estar sempre à espreita. Esses jovens reclamam que têm que 
portar sempre um documento de identificação, caso contrário, podem ser 
levados até o batalhão da UPP local. Um deles alerta: “- Pô, tia, não quero 
ser o próximo Amarildo, não! Tô fora, valeu!” Desse jeito, vejo-os sob a mira 
da visão “seletiva” desses policiais que os encara como os “suspeitos” do 
“crime” de ser “pobre” e “perigosos” por serem moradores da favela. Seriam 
essas as “novas” relações de poder entre polícia e comunidade? (DIÁRIO, 
25/05/2013). 

 

Nessa perspectiva, podemos considerar o monitoramento constante dos seus 

corpos servindo como objetos/alvos da polícia, produzidos subjetivamente em meio 

ao campo das (im) possibilidades dos territórios pacificados. Pela via da afetividade, 

continuo escutando-os dizendo que sentem o acolhimento do coletivo da 

comunidade onde nasceram, e vivem com os seus familiares, amigos, vizinhos. 

Escolhi algumas falas que elegem a favela como o espaço desses jovens 

estudantes. Esses relatos chamaram a atenção: 

 

“- Aqui é ótimo de se morar, tia.” “ – Não saio daqui por nada nesse mundo.” 
“- Como é bom viver na favela. »  «  - A vista daqui do morro é muito legal.” “ 
– A gente fica de boa.” “ A favela é a nossa vida” (DIÁRIO, 9/04/2013). 
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Fui percebendo que esses jovens estudantes preferem permanecer na favela, 

em vez de avançar as fronteiras entre o morro e o asfalto onde se encontram em 

trânsito, como se fossem estrangeiros. Mesmo que possam parecer descartáveis no 

território pacificado, acabam pressionados pela via da militarização das favelas, 

localizados pelos helicópteros da polícia militar que voam pelos ares da pacificação, 

capturados pelos seus “caveirões”70 que metem medo só de olhar.  

 

Figura 16 - O caveirão entra no morro do Alemão, na 
zona norte do Rio de Janeiro 

 
Fonte: <http://r7portaldenoticias.blogspot.com/2010/11/guerra-
contra-trafico-no-rio-de-janeiro.html#ixzz4qX3J68uO>. Acesso em 
22/08/2017. 

 

Os jovens estudantes moradores da favela continuam vivendo na trilha do 

racismo e da “pacificação”, no cotidiano escolar onde respondem aos controles, 

cooperam, obedecem, e participam dos projetos públicos idealizados para conter 

suas vidas, direcionados pelas vias do policiamento intensivo da UPP.  

Policiar não é apenas reprimir, conter, interceptar, prender, punir. Policiar é, 
também, segundo suas procedências históricas e suas práticas atuais, 
cuidar, restaurar, refazer, ordenar, controlar e garantir circulação de 
pessoas e mercadorias (AUGUSTO, 2010, p.273). 

Questiono até quando os jovens estudantes moradores das favelas continuarão 

sendo “cuidados”, “protegidos” pelas UPPs, sendo tratados como mercadorias? 

                                                           
70

 Nos primeiros anos do século XXI, o uso do veículo blindado utilizado em situações de crise, 
denominado oficialmente de Pacificador, mas, conhecido como “Caveirão”, se tornou corriqueiro e 
pode ser ilustrado como exemplo da forma de combate à violência em áreas mais sensíveis da 
cidade. A consequência dessa forma de atuação da polícia é o aumento significativo do número de 
mortes causadas por armas de fogo (CARVALHO, 2013, p.292). 
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Permanecerão no cotidiano escolar regulados a tornarem-se conscientes, dóceis e 

obedientes em meio à micropolítica das relações de poder em curso? Penso que 

podem estar confortáveis nos espaços onde a sociabilidade é induzida pela 

disciplina, em nome de uma cidadania que deve ser mantida como ponto de partida 

para uma consciência social idealizada. 

 

Felizes podemos ver jovens estudantes afirmando que gostam de viver na 
favela no lugar onde nasceram, pois sentem-se acolhidos. Têm orgulho de 
pertencer as suas comunidades, apreciam as favelas. Cantam o seu “hino” 
como a galhardia dos soldados que defendem os seus territórios, pois, 
assim, sentem-se mais fortes para enfrentar as discriminações que passam 
nas fronteiras da desigualdade (DIÁRIO, 19/11/2013). 

 

Na esfera da sociabilidade os jovens estudantes moradores da favela 

pacificada são levados a enquadrarem-se nos limites que lhes são atribuídos, a 

sentirem-se confiantes em fazer parte das campanhas de participação e cidadania 

fomentados, por exemplo, pela UPP Social em nome de sua pretensa política de 

aproximação, que garante as “novas relações entre os policiais e os moradores” 

(CARVALHO, 2013). Acima de tudo, é interessante que elevem à condição de 

espaço desejado e amado, a favela onde vivem, pois, assim, permanecem nos seus 

territórios monitorados, controlados, discriminados. 

 

 

4.1 Eu só quero é ser feliz!  

 

 

O rap da felicidade 

Cidinho e Doca 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 
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E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

 

Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido à tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado, esculachado na favela 

Já não aguento mais essa onda de violência 

Só peço a autoridade um pouco mais de competência 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

 

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 

Pois até lá nos bailes, eles vem nos humilhar 

Fica lá na praça que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes que não tem nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra zona sul pra conhecer água de côco 

E o pobre na favela vive passando sufoco 
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Trocaram a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero abonança 

O povo tem a força, precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar, eu 

Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

Onde eu nasci, han 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem seu lugar 

 

O rap da felicidade é considerado por jovens estudantes como o “hino das 

favelas”, assim como os seus discursos que reforçam a devoção, o amor e a 

permanência de viverem felizes onde nasceram, pois, têm a “consciência de que o 

pobre tem o seu lugar”. Entendo que nesse caso, atendem as regulações da 

sociedade de segurança que visa direcioná-los, constantemente, aos seus 

territórios, alimentando os combustíveis das engrenagens do controle e dos 

mecanismos disciplinares que produzem assujeitamentos. Assim, continuarão 

participando dos projetos de políticas públicas assistencialistas, que os 

redimensionam ao “seu devido lugar” por meio de campanhas, projetos, programas 

estatais e organizações não governamentais (Ongs).  

Esses  jovens estudantes reagem aos controles dos micropoderes, resistem, 

mesmo que ainda permaneçam nos seus “devidos” lugares, com os seus corpos 

confinados pelos controles dos campos de concentração a céu aberto. “Que lugares 

sobram para os jovens pobres e moradores dessas “zonas urbanas opacas”? 

(CORDEIRO, 2009, p.115). Quais seriam, então, os seus espaços de resistências 

em meio à pacificação das UPPs? Nos bailes71 funks, sempre proibidos pelos 

                                                           
71

 A base normativa que autoriza a intervenção da polícia militar na autorização e proibição de 
eventos é uma Resolução da Secretaria de Segurança (Resolução 013 de 23 de janeiro de 2007, 
que regulamenta o Decreto Estadual 39.355 de 24 de maio de 2006) que exige uma longa lista de 
requisitos ao organizador, muitos deles impossíveis de cumprir para um evento de pequeno porte. 
Com efeito, em muitas UPPs existem formulários de solicitação de autorização de eventos (CANO, 
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policiais72? Em cima das lajes onde/quando não podem mais soltar as suas pipas73, 

assim como o faziam os seus pais e/ou avós, pois podem ser confundidos com 

“bandidos”? Ou ainda, nas escolas públicas? 

 

Vejo como os corpos-objetos dos jovens estudantes moradores da favela 
servem ao aparato da segurança que os formata aos moldes disciplinares 
do controle social. Através de um conjunto de saberes/poderes eficientes a 
formatação da docilidade que é fabricada em série desde a escola, os seus 
corpos passam na esteira da produção de subjetividades. Decerto os jovens 
estudantes são produzidos subjetivamente pelas malhas da disciplinaridade 
aos moldes da pedagogia das escolas (DIÁRIO, 14/11/2013). 

 

O poder disciplinar assume novos traços, desdobramentos e funcionamentos 

que transmutam os muros da escola para além da pacificação. Nos espaços 

instituídos podemos ver com as lentes de Foucault (2008a) a produção de discursos, 

práticas, verdades e efeitos subjetivos que apontam a constituição dos sujeitos como 

objetos das micropolíticas cotidianas. Quero dizer que a política ligada aos regimes 

de verdade fabrica as instituições sociais (VEYNE, 2008), e na escola, a partir de um 

conjunto de regras disciplinares produz verdades, subjetividades, e os sujeitos como 

efeitos do poder disciplinar.  

Diante dos modos que se configuram nos processos de subjetivação nas 

micro-relações de poder do cotidiano escolar, interessa pensar “como funcionam as 

coisas ao nível do processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos 

que sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos” (FOUCAULT, 

2008i, p.102). Foco o olhar nos corpos dos jovens estudantes, a fim de constatar 

como funcionam no âmbito da escola. Consigo ver os corpos dóceis dos jovens 

                                                                                                                                                                                     
2012, p.154). 

 
72

 “O outro cenário de disputa, fortemente relacionado com esse som, é a celebração de bailes e 
festas. Além do som alto, na visão de muitos policiais os bailes são lugares de tráfico e consumo de 
drogas, de músicas que fazem apologia do tráfico (o famoso proibidão) e de outros comportamentos 
associados com a degradação e a delinquência. Esta visão de lócus do mal é atribuída 
particularmente aos bailes funks, enquanto outras músicas são contempladas com mais 
benevolência. Para além da possibilidade de condutas delitivas, o funk é, simbolicamente, a música 
do inimigo, e o fim do baile funk é um troféu simbólico para muitos policiais, que mostram quem 
manda agora na comunidade, como se arriassem a bandeira inimiga depois da conquista do 
território. Quando o funk toca ‘proibidões’, se torna não apenas simbólica, mas também literalmente, 
a música do inimigo. Com efeito, em muitas UPPs, os policiais dedicam um tempo considerável a 
perseguir esses proibidões” (CANO, 2012, p.153). 

 
73

 As UPPs proíbem crianças e jovens de soltarem pipas nas lajes das casas na favela, pois afirmam 
a periculosidade de serem confundidos com os “traficantes” com seus fuzis. 
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estudantes moradores da favela, ora forjados pelos/nos regimes das verdades 

instituídos pela disciplina escolar, ora em resistências. 

Reporto a ideia do “corpo-objeto” (FOUCAULT, 2008b, p.178) pela articulação 

entre corpo e disciplina, a fim de analisar como essa articulação se institui em 

nossos próprios corpos-objetos, materializando o controle e a constituição do corpo 

de toda uma comunidade escolar que coabita os territórios de regulação, 

normalização e disciplinarização. Para Foucault (2008b) a noção de corpo-objeto 

está na perspectiva das relações de poder disciplinar que produzem docilidade e 

utilidade, pelos dispositivos disciplinares, assim como, a avaliação, vigilância e 

punição constantes, que enquadram os gestos e as condutas por meio de um 

sistema de autoridade, hierarquia e saber. O corpo está diante da força da disciplina. 

O corpo objeto é o efeito da disciplina. 

Desse modo, constato os corpos-objetos dos jovens estudantes fixados aos 

moldes do saber disciplinar que amplia os limites das suas sujeições de maneira 

constante. E, assim, pela via das relações de docilidade, utilidade e obediência, o 

corpo “passa a ser locus sobre o qual incidem as técnicas de poder” (FONSECA, 

2015, p.18), seja na escola, seja na sociedade de segurança e de controle. Ou seja, 

no cotidiano escolar da “pacificação”.  

 

 [...] o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais” (FOUCAULT, 2008b, p.28). 

 

Os corpos-objetos dos jovens estudantes não podem deixar de ser 

considerados, sem levar em conta o contexto político do qual fazem parte como 

condição prévia para a sua construção social. Entretanto, a escola não deixa de ser 

o ponto de referência dessa construção corporal, marcada e fixada com as 

ferramentas e técnicas disciplinares,  que os assujeitam  no campo disciplinar, como 

sujeitos do controle social, efeitos da disciplinarização,  pacificação, materialização 

das relações de poder,  dos modos de sujeição. Estamos falando da “sujeição dos 

homens, isso é, sua constituição como ‘sujeitos’, nos dois sentidos da palavra” 

(FOUCAULT, 1988, p.60).  

  Compreendo que nas micro-relações de poder na escola, os sujeitos da 

educação passam a vida com os seus corpos conectados às normas que devem 
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colocar em prática no dia a dia. Seus corpos-objetos são, constantemente, 

encaixados nos vidros da escola, passando pelas esteiras da produção da “disciplina 

das fábricas” (FOUCAULT, 2008a, p.16). A disciplina das fábricas produz essas 

subjetividades forjadas pelos dispositivos disciplinares, que atuam nos interstícios 

microfísicos dos seus corpos-objetos. Podemos associar o dispositivo normalizador 

que homogeneiza, normaliza, classifica, enquadra, hierarquiza, moraliza, regula e 

monitora a formatação desses mesmos corpos, além da tendência de servirem como 

alvos da disciplinarização, de maneira constante. 

 

Vejo estudantes resistindo e reclamando quase todos os dias das normas 
da escola. Desejam usar os bonés que são proibidos, andar livremente pelo 
espaço escolar, sem ter que dar satisfação de seus atos. Querem dançar, 
cantar, entrar e sair das salas de aula a qualquer momento, entrar e sair da 
escola “quando lhes der na telha”, assim como dizem aos deboches. Não 
querem usar os uniformes que os deixa feios, assim como o consideram. 
Desejam usar suas roupas “da hora”, estilosas e coloridas. Não suportam 
ter que obedecer a tantas regras em seus mínimos detalhes. E, por outro 
lado, também, nos mínimos detalhes acabam tensionando as relações de 
poder no cotidiano escolar quando contestam as normas do jogo disciplinar 
do qual não querem fazer parte com os seus corpos-objetos, dóceis, 
quietos, calados e silenciados. Vejo jovens estudantes que não querem 
obedecer, querem gritar, reclamar, e até brigar. São os jovens estudantes 
que desejam rachar e escapar dos vidros da escola. Entendo que esses 
jovens resistem às normas no cotidiano escolar (DIÁRIO, 2/12/2013). 

 

Diante do contexto normalizador do “regime das escolas: as formas de controle 

contínuo, avaliação contínua, e a ação da formação permanente sobre a escola” 

(DELEUZE, 2013, p. 229), consigo ver as (in)disciplinas, (des)obediências, 

negligências, indiferenças, questionamentos, enfim, a possibilidade de práticas de 

resistências, mesmo que inaceitáveis, tensionando a ordem do que é instituído pelo 

regime das escolas. O que querem está além das normas instituídas.  

 

As relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, 
abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de 
resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se 
manter com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a 
resistência (FOUCAULT, 2006a, p.232). 

 

Estamos no campo das (im)possibilidades do cotidiano escolar, onde podemos 

perceber relações de poder ancoradas na trama das linhas de forças que 

apresentam os nós, pontos móveis e transitórios de focos de resistências nas linhas 

de fuga que escapam dos controles instituídos.  



128 

Quanto às linhas de fuga, estas não consistem nunca em fugir do mundo, 
mas antes em fazê-lo fugir, como se estoura um cano, e não há sistema 
social que não fuja/escape por todas as extremidades, mesmo se seus 
segmentos não param de se endurecer para vedar as linhas de fuga. [...] A 
cada momento, o que foge em uma sociedade? [...] Contudo, de modo 
mais frequente, um grupo, um indivíduo funciona ele mesmo como linha de 
fuga; ele a cria mais do que a segue, ele mesmo é a arma viva que ele forja, 
mais do que se apropria dela. As linhas de fuga são realidades; são muito 
perigosas para as sociedades, embora estas não possam passar sem elas, 
e às vezes as preparem (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.85-86, grifo meu). 

 

Tomo a questão dos autores acima “a cada momento, o que foge em uma 

sociedade?” (idem), e respondo com Foucaut (1988): “os pontos de resistência estão 

presentes em toda a rede de poder” (FOUCAULT, 1988, p.91). Logo, as resistências 

são as relações do cotidiano escolar, elas atravessam os processos de subjetivação 

dos sujeitos, emperram a fabricação dos sujeitos escolares moldados como 

mercadorias, desarticulam os corpos-objetos que servem como conteúdos dos 

saberes/poderes dos vidros da escola. Pois, “onde há poder há resistência, não 

existe propriamente o lugar da resistência, mas pontos móveis e transitórios que 

também se distribuem por toda a estrutura social” (MACHADO, 2008, p. XIV).  

Na perspectiva da resistência podemos perceber marcas de rupturas, escapes, 

brechas cavadas dia a dia na escola, operadas pelos dispositivos disciplinares que 

conseguem esbarrar, tensionar as suas linhas de forças, alimentando a “máquina 

desejante” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 289). O que quero dizer com isso? É, que 

em meio às vigilâncias, punições, proibições, tensões e embates diários na escola, 

as normas disciplinares acabam por alimentar uma produção de desejos em 

profusão, mesmo que esteja enquadrada pelas paredes da fixação disciplinar. A 

questão do investimento no desejo é importante nessas análises. O desejo é 

agenciamento. O desejo é resistência. Dessa forma, as máquinas desejantes de 

certos jovens estudantes podem arrombar as janelas e portas da escola que os 

enquadram às suas carteiras de estudantes disciplinados.  

Essas máquinas desejantes produzem artefatos dos fluxos de controle,  

atravessados por linhas de fuga que tensionam o seu campo, por onde seguem 

experimentando novas sensações ao andarem com os seus próprios passos, 

desviando das normas disciplinares, fugindo das miras das intervenções microfísicas 

cotidianas. Resistindo no cotidiano escolar. 

 

No enfrentamento das (im) possibilidades cotidianas na escola, nas tensões 
das relações com o trabalho, a moradia e a cidade, eles buscam abrir 



129 

brechas para fazer suas vidas num tempo que corrói o caráter, destrói laços 
de confiança (CORDEIRO, 2009, p.31). 

 

De pé declaram as suas resistências, colocando-se a favor dos desvios 

possíveis, incorporando novos comportamentos, novos modos de vida, tentando 

escapar com os seus desejos pelos vidros dos controles que os corroem. Assim 

como o Firuli da Escola de Vidro (ROCHA, 2003) escapava de qualquer jeito, vejo 

que os jovens estudantes moradores da favela conseguem expressar o que pensam 

e o que desejam pela via cultural que estravasa os limites do cotidiano escolar.  

 

No campo das possibilidades do cotidiano escolar começo a perceber o 
campo das multiplicidades, das culturas em jogo, as dinâmicas, limites e 
incompletudes, como características particulares que dinamizam tendências 
e efeitos subjetivos. Pelo fato de que encaro a escola como lócus cultural 
das práticas instituídas, experiências, contingências, diversidades, arranjos 
coletivos em curso que tensionam e alteram as relações de poder (DIÁRIO, 
2/08/2013). 

 

As expressões culturais aparecem aos poucos diante do olhar da pesquisa, e 

chamam atenção pelas suas potências e particularidades. É a máquina-desejante do 

jovem estudante criando, alimentando, impulsionando esquemas perceptivos dessas 

expressões culturais em jogo no cotidiano escolar.  

 

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua 
linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus 
valores, a hierarquia de suas práticas – fixam, logo de entrada, para cada 
homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e nas quais se há 
de encontrar (FOUCAULT, 2002, XVI). 

 

Cabe destacar que ao abordar o conceito de cultura corremos o risco de 

remeter ao seu caráter reacionário74 mesmo entendendo que a “ambiguidade dos 

conceitos existe em todos os campos” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.83). Ainda 

assim, destaco nesse ponto da análise considerações sobre o conceito de cultura, 

pelo ponto de vista capitalístico.75 

                                                           
74

 “O conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades 
semióticas (atividades de orientação no mundo social e cósmico) em esferas, às quais os homens 
são remetidos. Isoladas, tais atividades são padronizadas, instituídas potencial ou realmente e 
capitalizadas para o modo de semiotização dominante – ou seja, elas são cortadas de suas 
realidades políticas” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.21). 

 
75

 “A ordem capitalista é projetada na realidade do mundo e na realidade psíquica. Ela incide nos 
esquemas de conduta, de ação, de gestos, de pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto etc. 
Ela incide nas montagens de percepção, da memorização e na modelização das instâncias 
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Não existe a meu ver, cultura popular e cultura erudita. Há uma cultura 
capitalística que permeia todos os campos de expressão semiótica. [...] Não 
há coisa mais horripilante do que fazer a apologia da cultura popular, ou da 
cultura proletária, ou sabe-se lá o que do gênero. Há processos de 
singularização em práticas determinadas e há procedimentos de 
reapropriação, de recuperação, operados pelos diferentes sistemas 
capitalísticos (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.30). 

 
Como fazer para que a cultura saia dessas esferas fechadas sobre si 
mesmas? Como organizar, dispor e financiar processos de singularização 
cultural que desmontem os particularismos atuais no campo da cultura e, ao 
mesmo tempo, os empreendimentos de pseudodemocratização da cultura? 
(idem). 

 

Questões que levam a refletir a complexidade das esferas simbólicas das 

instâncias socioculturais constituídas nos contextos capitalísticos expressos nos 

domínios da sociedade de controle, específicos por suas dinâmicas próprias que 

tecem as relações de poder. Neste caso, coloco em questão as culturas que 

sustetam o cotidiano escolar. 

 

Enquanto pisava passo a passo no campo da superfície cotidiana do 
entorno escolar a fim de compreender a sua realidade sociocultural, 
avistava para além dos aspectos sociais, elementos culturais do seu 
contexto (atualidade) institucional que atravessavam as relações de poder 
na escola por meio dos discursos e práticas instituídos pela/na cultura 
escolar (DIÁRIO, 1/08/2013). 

 

Ressalto o meio cultural pelo qual as expressões e manifestações coletivas 

apresentam as suas forças inventivas e podem produzir resistências.  Interessam os 

modos como os atores escolares definem os aspectos culturais que aparecem como 

rituais próprios de cada cotidiano escolar, criando e (re) criando, a cultura escolar. 

 

Cada escola tem sua cultura construída em seu cotidiano que determina as 
características de seu contexto. Ou seja, cada estabelecimento de ensino 
tem as suas peculiaridades determinadas por sua cultura escolar. Como 
espaço cultural de negociações, a escola se transforma em um espaço 
onde a diversidade cultural está estampada e espelha condições que 
apontam diferentes interesses (LUCAS; CABRAL, 2010, p.19-20). 

 

Considero a cultura escolar como um campo de poderes/saberes instituídos na 

escola trazidos do seu entorno social, histórico, político e cultural. A cultura escolar 

                                                                                                                                                                                     
intrassubjetivas. [...] A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é ensinado, como se ama, 
como se transa, como se fala, e não para por aí. Ela fabrica a relação com a produção, com a 
natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o 
passado e com o futuro- em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo” 
(GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.51). 
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se dá pelas práticas dos sujeitos e pela via discursiva que (re) anima a rotina 

disciplinar do cotidiano escolar de maneira inusitada.  

 

Os jovens estudantes fizeram parar e pensar sobre a conexão entre cultura 
e poder, enquanto reparava particularidades dos seus modos de vida. Ao 
vê-los no cenário escolar transformava-me em espectadora de tendências 
que apareciam diante do meu olhar. A escola é palco das suas expressões 
culturais, dos seus movimentos corporais, das suas músicas, das suas 
modas, das suas danças que não os deixam quietos como devem ser os 
seus corpos dóceis, mediante o regime dos comportamentos disciplinados. 
Presenciei pequenos espetáculos, diariamente, na escola. Eram fugazes, 
porque proibidos. Eram fortes, porque atos de resistências. Não 
combinavam com a disciplina do lugar, e, sim, com os desejos que 
extrapolavam as normas da disciplinarização. Colocavam as expressões 
culturais a falar, apropriavam-se do espaço escolar a seus modos. Pela via 
das resistências, o poder das suas culturas começava a aparecer e deslocar 
a disciplina de seus corpos (DIÁRIO, 17/05/2013). 

 

Do cotidiano escolar, seguia avistando as cristalizações produzidas histórica e 

culturalmente que fixavam regulações, normalizações pelo coletivo atravessado por 

linhas de força da disciplina.  

 

Os jovens estudantes iam chegando e contando os acontecimentos da 
comunidade e ficamos sabendo das histórias locais, além dos fatos que 
ocorrem em outros lugares. É como se a cidade, o entorno, as culturas 
entrassem pelo portão da escola, nas bagagens carregadas de modos de 
vida, desejos, discursos, práticas e resistências (DIÁRIO, 8/03/2013). 

 

No campo relacional do cotidiano escolar institucionalizado pelo conjunto de 

fluxos de saberes/poderes, as expressões culturais e artísticas dos jovens 

estudantes circulavam e avançavam os limites dos contextos socioculturais da 

urbanidade. Podemos destacar as obras de grafites nos muros, as pixações nas 

fachadas dos prédios, as danças de rua, os movimentos musicais que estão por 

toda a parte, as gírias usadas, os jeitos de vestir e as modas que invadem a cidade. 

Vejo que o cotidiano escolar se transformava no campo dos saberes/poderes das 

culturas juvenis76. “Os seus comportamentos, gestos, movimentos corporais e 

expressões culturais podem ser chamados de práticas de resistência” (DIÁRIO, 

5/09/2013). 

Pela perspectiva cultural podemos entender as multiplicidades das relações de 

poder no cotidiano escolar, seus hábitos, costumes, peculiaridades, e até mesmo 

                                                           
76

 Importante sublinhar que a temática da cultura juvenil, não foi abordada nessa tese, embora tenha-
se recorrido aos olhares de Cabral (2013), Victorio Filho (2013), Canevacci (2005) e suas análises. 
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paradoxos que são próprios das formações dos grupos sociais que se articulam e 

produzem uma coletividade. Considero a escola como um campo de relações 

culturais, onde os sujeitos escolares “trazem em suas bagagens suas culturas, o 

modus vivendi, seus hábitos, suas particularidades e dinamizam de maneira 

imprevisível e contingente as inter-relações que se efetivam na escola” (LUCAS; 

CABRAL, 2010, p.67).  

Levando em consideração que as culturas são sistemas (de padrões de 

comportamento socialmente transmitidos) que servem para adaptar as comunidades 

humanas aos seus entornos, podemos entender que esses padrões alteram 

tensionam, e modificam modos de vida. E, a escola, por sua vez, procura controlar 

esses padrões, normalizando as condutas, produzindo a sua própria cultura. Com 

efeito, podemos perceber que somos “educados” nesse sentido. A cultura escolar 

nos cristaliza em seus vidros instituídos, como os sujeitos da educação que molda 

como seus efeitos, por meio dos saberes/poderes culturais. A educação reproduz 

poder, saber e cultura “como prática social ancorada nas relações políticas, a partir 

de embates e disputas que traduzem múltiplas concepções de homem, mundo e 

sociedade” (LUCAS; CABRAL, 2010, p.68).  

Sabemos que a escola tem um impacto fundamental na formação humana 

social e cultural, mas, além do seu caráter socializador que não pode ser 

descartado, aponta para uma consciência mais ampla do que é da ordem da 

coletividade e das criações populares. Entretanto, a amplitude da visão cultural 

aponta caminhos analíticos polissêmicos sobre as experiências em jogo nos 

contextos socioculturais escolares carregados por paradoxos, contradições, 

embates, tensões e afetos. Penso que cada escola (re) produz a cultura do seu 

entorno. “A cultura da escola pode ser entendida como rede de significados, de 

experiências e de conhecimentos escolares que abarcam a dinâmica do processo de 

ensino/aprendizagem” (LUCAS; CABRAL, 2010, p.2). Assim, podemos acompanhar 

a complexidade dos movimentos culturais da escola em curso no cotidiano, por meio 

das relações de poder constituídas pelos sujeitos escolares. 

 

São jovens moradores da comunidade local que têm entre quinze e 
dezessete anos de idade. Os seus comportamentos, gestos, expressões 
corporais chamam a atenção. E inspiram a pensar sobre as dinâmicas das 
relações coletivas e culturais que circulam no âmbito da escola e (re) 
produzem a cultura escolar da qual fazemos parte (DIÁRIO, 5/04/2013).  
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Como podemos ver desde o início do ano letivo com a chegada dos novos 

estudantes que ingressam na escola e são alocados nas turmas da primeira série do 

ensino médio77. Esses jovens estudantes dinamizam o cotidiano escolar pelas novas 

relações de poder que produzem. Nesse caso, esses jovens estudantes são os 

mesmos que habitaram no ano anterior o mesmo prédio escolar nos turnos da 

manhã e da tarde dessa escola que é compartilhada.  

Chamo a atenção para as novas relações culturais que se configuram a cada 

início de ano letivo pela via desses novos sujeitos que chegam à escola e a (re) 

criam dia após dia de maneira dinâmica e surpreendente. Como exemplo, podemos 

apontar o número inicial dos estudantes matriculados que vai diminuindo no decorrer 

do ano letivo. São muitos os jovens estudantes que abandonam os estudos e 

seguem suas histórias de vida fora da escola. Convém salientar que esse exemplo, 

assim como outros que trouxe em análises, somente foram possíveis de serem 

pesquisados, mediante a insistência em permanecer trabalhando na escola. Desse 

modo, posso concluir que o medo saiu, enquanto a cultura entrava pelos poros. 

 

 

4.2 As resistências entram com tudo em meio à cultura escolar  

 

 

Defendo que os corpos-objetos dos jovens estudantes, mesmo que 

padronizados para/pela eficiência na sociedade disciplinar, podem apresentar novos 

modos de vida não institucionais, e/ou, contra-institucionais, que segundo Rodrigues 

(2003) configuram-se como denunciadores daquilo que é da ordem do instituído, e 

que podem transformar a vida coletiva. No campo das instituições do cotidiano 

escolar, moldados pela racionalidade disciplinar, os corpos-objetos dos jovens 

estudantes podem (des) institucionalizar os efeitos das normas, rachando os vidros 

da escola com as suas máquinas-desejantes. Mesmo que as suas práticas sejam 

inaceitáveis aos olhos da racionalidade disciplinar, podem operar “focos de 

instabilidade” (DELEUZE; GUATTARI, 2012), invertendo, tensionando, (des) 

estabilizando, ainda que, transitoriamente, as relações de poder em curso no jogo da 

disciplina. 
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 Última etapa da Educação Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96. 
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A professora entrou apressada pela porta da sala dos professores 
reclamando dos estudantes que estavam dançando e cantando sem parar 
no corredor. Muito nervosa, ela bradava: “- É um absurdo! Como podem 
dançar e cantar alto aquelas letras de música grosseiras, de baixo nível. 
Ainda mais no corredor da escola! Que afronta! Não admito uma coisa 
dessas!”. E, continuava a expor a sua indignação. É comum ver os docentes 
não aceitando em hipótese alguma, que as normas da escola possam ser 
(des) cumpridas. A indisciplina é inaceitável de todo modo. Acreditam nas 
proibições e nas punições nos casos de indisciplina escolar. “- Diretora, 
você não pode permitir uma coisa dessas acontecendo no corredor da 
escola. Eu mesma fui até lá e eles nem ligaram para o meu pedido de parar 
com aquela algazarra. Sabe o que os insolentes fizeram? Riram da minha 
cara! Ah! Que raiva! Isso é um absurdo! Peço-lhe que tome providências 
imediatamente! Com essa bagunça, quem pode dar aula? (DIÁRIO, 
3/04/2013). 

 

Vejo que os corpos nas relações de poder na escola podem resistir cada qual à 

sua maneira, operando focos de instabilidades, assim como vemos os jovens 

estudantes resistirem pela via da indisciplina. Podemos pensar ainda que diante dos 

agrupamentos disciplinares, linhas de fuga escapam, fogem, produzem inversões, 

instabilidades, deixando as suas marcas. Refiro-me às marcas dos desvios, da 

indisciplinaridade e da desobediência que fazem escapar dos vidros da escola, 

desestabilizam e desnorteiam as linhas de força da prática docente, e que agitam as 

suas próprias resistências. “Os corpos dóceis dos jovens estudantes enquanto 

dançavam e cantavam quebravam os vidros dos silêncios dos micropoderes 

disciplinares” (DIÁRIO, 12/09/2013). 

Meu olhar se deslocou do cotidiano singular para outro cotidiano mais 

complexo, o que fez repensar sobre esses aspectos que antes, como professora e 

diretora, de então, apreendia enquanto indisciplina. Passei a encarar além das 

proibições das danças e das cantorias dos jovens estudantes pelos corredores da 

escola, as resistências em curso que conseguiam desequilibrar e rachar os vidros da 

disciplinarização.  

 

O olhar da professora-pesquisadora desloca o foco na direção dos corpos 
dos jovens estudantes nas relações de poder que suscitam outras questões, 
assim como os seus aspectos de negação e resistências diante das 
repressões e proibições disciplinares fincadas nos espaços/tempos fixos do 
enquadramento escolar. Visualizo diante das proibições, os movimentos de 
reversão, assim quando estão dançando, pulando, brincando, correndo, 
trazendo as linhas de fuga atravessadas como focos de resistências. Vejo 
esses momentos específicos que (re) arrumam e desatam os nós 
disciplinares. Em seus corpos dóceis e reprimidos passei a perceber os 
pontos de resistências como partículas de (des) encaixe, dos moldes 
disciplinares. Ainda noto a reversão das linhas de força disciplinares 
apresentando os seus (de) feitos, como contra - efeitos, como (re) arranjos 
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relâmpagos das linhas de forças em jogo. Estou diante de focos de 
resistências (DIÁRIO, 9/07/2013). 

 

A resistência entra com tudo pela pesquisa em direções difusas, pois, é 

importante frisar que o poder é difuso. É relação. Relação de poder. 

 

Em meio às relações de poder em curso, vejo jovens estudantes parecendo 
como artistas/ativistas que defendem suas próprias causas, usando os seus 
corpos a favor de suas lutas contra o que os impede de ser e estar felizes 
no mundo em que vivem. Desejam manifestar através da arte o que sentem 
e convocam outros jovens a lutar contra os preconceitos, as discriminações 
e violências que enfrentam no dia a dia da cidade. Penso que, mesmo 
sendo controlados no/pelo processo maquínico social, ainda assim, 
conseguem dizer o que pensam, mesmo que apertados nos moldes dos 
vidros disciplinares. Não merecem permanecer presos na escola de vidro, 
assim como o Firuli, pois, desejam ser livres. Vejo que estão resistindo 
(DIÁRIO, 9/11/2013). 

 

Dou visibilidade à conexão entre a produção de subjetividade, o sujeito e as 

resistências articuladas pelos traços culturais que compõem as relações de poder no 

cotidiano da escola. “Vejo os corpos dos jovens estudantes procurando espaços 

livres na escola, resistindo nos lugares idealizados para a utilidade dos seus corpos 

dóceis. Querem andar, dançar, cantar, correr, brincar livremente” (DIÁRIO, 

29/08/2013). Seguem pelo cotidiano escolar cantando com ânimo os raps78 que os 

Mcs criam. Escuto as suas letras e percebo que repetem em coro uma outra letra de 

rap que declara o que desejam. A favela como um lugar de paz.  

 
Favela Lugar de Paz

79
 

Mc Robson 

 
E aqui o crime não é o creme  
Se tu não deves, não treme  
Eu to cansado de caô  
E vacilão aqui não anda  
Então não vem aqui manda 
Favela lugar de paz  
Alegria pras crianças 
[...] 
A solução é a fé nessa vida rigorosa 
E hoje até mc é profissão perigosa 
Eàs vezes cai na lembrança chega dar um arrepio 
Finado em cima do palco  
e o filme que geral já viu 

                                                           
78

 Discurso rítmico com rimas e poesias surgido no final do século XX nas comunidades negras 
dos Estados Unidos. 

 
79

 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/mc-rodson/favela-lugar-de-paz.html#print>. Acesso 
em: 9/07/2015 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesias
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%252525C3%252525A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.vagalume.com.br/mc-rodson/favela-lugar-de-paz.html#print
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[...] 
E assim o mundo vai se acabando  
e aí criança se revoltando  
olha só menor jásabe traficar 
Matar, roubar aí não dá 

 

Parece que ainda escuto as resistências ao som do hip hop80 e dos funks, além 

de ver as imagens dos seus corpos dançando as batalhas dos “passinhos”81, que 

invadiam de maneira (in) constante o cotidiano escolar. Lembro dessas cenas como 

se fossem hoje: “Estão alegres, cantando as letras de suas músicas, dançando as 

suas coreografias inventivas. Os jovens estudantes carregam o poder das suas 

resistências” (DIÁRIO, 18/06/2013). Considero que os seus corpos enquanto cantam 

e dançam, continuam proibidos pela norma disciplinar, porém, provocam e 

tensionam o plano do seu controle. Foucault (1995) escreveu que a insubordinação 

da liberdade está presente na relação de poder e a provoca de maneira constante 

pela insistência do desejo de liberdade. A relação de poder é agonística, recíproca, 

de luta, sem ser de oposição e de bloqueio, mas sim, de “provocação permanente” 

(p. 245). 

 

 

4.3 A dança do passinho: liberdade de expressão no caminho do cotidiano 

escolar 

 

 

Reparo nos gestos imprevisíveis, irregulares, sem controle, 

parecem desviar das normas preestabelecidas da escola. São 

movimentos corporais que chamam a atenção, porque 

inusitados e não seguem as normas da disciplina. Muito 

interessante observá-los relaxados, alegres, risonhos 

dançando em grupos ao som do funk que batucam nas 

                                                           
80

 O hip hop nasceu na Jamaica depois apareceu nos Estados Unidos com releituras locais, e 
desenvolveu espaços comunitários culturais. No Brasil transformou-se em proposta ativista artística 
como atitude dos jovens. 

 
81

 A dança do passinho é um novo estilo de dança criado nas favelas do Rio de Janeiro nos idos de 
2001. Os seus praticantes coreografam os passos do funk, com novos passinhos, e participam das 
“batalhas do passinho” onde são premiados os melhores dançarinos das favelas. “A Batalha do 
Passinho – O Filme” recebeu o prêmio de melhor filme na Première Brasil – Mostra Novos Rumos 
do Festival do Rio de 2012. 
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cadeiras improvisadas como instrumentos musicais. Depois 

fiquei sabendo que a dança do passinho só acontece em 

grupo. É a dança da coletividade. Através da dança do 

passinho, vejo que os corpos-objetos dos jovens estudantes 

parecem experimentar uma sensação fugidia de liberdade ao 

(re) posicionar os seus corpos, antes condicionados pelas 

disciplinas, em movimentos improvisados que garantem o 

caráter de imprevisibilidade e de invenção 

Diário, 3/10/2013 

 

A dança do passinho é uma produção cultural específica das favelas do Rio de 

Janeiro, porém, proibida nos corredores escolares, onde os estudantes não podem 

ficar e somente devem estar de passagem. 

 

Figura 17 - A dança do passinho. 

 
 

Pelo olhar da pesquisa consigo ver os movimentos corporais da dança do 

passinho, como linhas de fuga que trazem a força das expressões artísticas e dos 

desejos que ampliam os espectros afetivos dos artistas coletivos. Posso ver as 

máquinas-desejantes dos jovens estudantes entrando em ação, tensionadas e 

tensionando as relações de poder no cotidiano disciplinar.  
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Na dança do passinho os seus integrantes explodem criatividade e 

espontaneidade em batalhas corporais, em coreografias inimagináveis aos espaços 

de controle disciplinar. Consigo perceber a força jovem criativa, inventiva, 

impulsionadora dos coletivos da favela, pela via cultural, das suas expressões, das 

suas práticas, das suas resistências. Percebo o poder da cultura e da arte entrando 

pelos olhos das relações de poder no cotidiano escolar, pela via dos jovens 

estudantes e suas máquinas-desejantes de resistências. 

 

Em festas organizadas na comunidade acontecem as batalhas do passinho 
onde jovens estudantes apresentam suas coreografias, dançam, e 
concorrem com os novos passos que inventam. Grupos compõem, cantam 
e dançam os funks do momento. A dança do passinho é um sucesso 
das/nas favelas. O jovem estudante que ganha a batalha do passinho 
transforma-se em uma personalidade, passa a ser visto como uma espécie 
de herói que dança muito melhor que os outros, que desejam dançar como 
ele, o melhor dançarino original por criar novos passos com o seu próprio 
corpo. Nos dias das batalhas, os jovens estudantes não vão a escola, 
matam aula e a escola fica vazia (DIÁRIO, 27/10/2013). 

 

Considero que as linhas de força da dança do passinho (des) conectam os 

corpos-objetos dos jovens estudantes disciplinados, como em um caleidoscópio de 

movimentos rápidos, irregulares, inusitados, que (re) desenham com coreografias 

livres, novas geometrias no espaço do cotidiano escolar, antes, esquadrinhado pela 

disciplina. Através da dança do passinho acabam suplantando o regime disciplinar 

criando manifestações multiformes, assim como as modas que vestem, as tatuagens 

que desenham, os piercings que penduram pelo corpo, as maquiagens e os cabelos 

coloridos que gostam de usar, em vez daqueles uniformes cinzas que devem usar 

na escola e que os caracteriza como estudantes da rede estadual de ensino. Seus 

corpos-objetos, antes estáticos, dóceis, obedientes, passam a dançar os seus 

próprios modos, passam a ser criativos. 

 

Fora da escola reparei que os modos de vestir específicos acompanham a 
estética do passinho. Vejo que os jovens estudantes usam muitas cores nas 
roupas, acessórios, cabelos e até nas lentes de contato multicoloridas. Os 
penteados são variados, os cortes de cabelo estilosos, até mesmo, as 
sombrancelhas têm desenhos originais. Os “piercings”

82
 são comuns. Outro 

elemento que marca tal estética é o uso de aparelhos dentários com 
elásticos coloridos que combinam com as roupas usadas nas batalhas. Os 
jovens estudantes têm um estilo próprio. A dança do passinho é um show à 
parte no cotidiano escolar (DIÁRIO, 30/10/2013). 
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 Piercing é um pingente colocado em várias partes do corpo. É um artefato cultural utilizado na 
história dos índios, esquimós, e dos faraós. 
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Temos, então, o rap, hip hop, funk, grafite, pichação, gírias, moda dos jovens 

estudantes em constante processo de criação, sendo, constantemente, proibidos no 

espaço escolar. E, ainda assim, entendo que esses jovens estudantes conseguem 

aquilo que é tão difícil de pensar, ou seja, apresentar as linhas de fuga dos controles 

instituídos. “As linhas de fuga – não será isso o mais difícil?” (DELEUZE;  

GUATTARI, 2012, p. 83). São as suas espontaneidades, que dão corpo as 

experiências estéticas que conferem aos processos de subjetivação, as potências 

das resistências, como liberdade de expressão.  

 

Pode-se com efeito falar de processos de subjetivação quando se 
consideram as diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as 
coletividades se constituem como sujeitos: tais processos só valem na 
medida em que, quando acontecem, escapam tanto aos saberes 
constituídos como aos poderes dominantes. Mesmo se na sequência eles 
engendram novos poderes ou tornam a integrar novos saberes. Mas 
naquele preciso momento eles têm efetivamente uma espontaneidade 
rebelde (DELEUZE, 2013, p.222, grifo meu). 

 

A ideia de uma “espontaneidade rebelde” pode ser encarada ao vermos os 

jovens estudantes inventando novos estilos de vida, e formas criativas de encarar os 

limites dos cotidianos de controle. Aliás, as fronteiras ainda são impostas aos jovens 

estudantes por meio da gestão das suas vidas que produz norma e disciplina, que 

insiste em preservar os seus corpos como objetos, e manter os poderes em curso, a 

fim de evitar as novas transformações. Reitero que o meio cultural do cotidiano 

escolar apresenta um campo complexo de linhas de fuga inventivas que podem (re) 

forçar uma espécie de “querer-artista”, assim como Foucault considerava 

(DELEUZE, 2013, p.145) a partir de novos estilos de vida. 

Assim, considero que os jovens estudantes têm condições de recriar 

linguagens polissêmicas e ilimitadas. “A criação é um perene desdobramento e uma 

perene reestruturação. É uma intensificação da vida” (OSTROWER, 2001, p.165). E, 

como intensificação de suas vidas, reconheço as suas expressões culturais 

intensificando e tomando corpo, como liberdade de expressão na escola.  

 

A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas 
cores, nos sons ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a 
tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, que substitui por 
um momento composto de perceptos, de afectos e de blocos de sensações 
que fazem as vezes de linguagem [...] é o estilo, o “tom”, a linguagem das 
sensações (DELEUZE; GUATTARI, 2009, p.228). 



140 

Vejo as espontaneidades rebeldes nos funks e nas danças do passinho, como 

os seus produtos ‘originais’83. Tomo de empréstimo os questionamentos de Cordeiro 

(2009) sobre o que escapa aos enquadramentos escolares: “Será que a escola se 

dá conta dos sentidos que emanam das práticas culturais e de lazer, como no caso 

[...] dos jovens?” (p.149). “Será que a escola pode ocupar um lugar de 

possibilidades, de sonoridade, de realização?” (p.127-128). Posso dizer que as 

potências criativas dos jovens estudantes não são valorizadas pela escola 

disciplinar.  

 

Os seus corpos produzem arte, cultura, música, dança, expressam os seus 
desejos, suas vozes falam de lutas. São jovens estudantes que constroem 
sonhos enquanto escapam das normas que fazem parte de suas vidas 
controladas. Não querem saber de polícia e nem da escola, pois violam os 
seus espaços privados. Por meio de resistências tensionam as normas 
preestabelecidas, discordam da polícia, desconfiam da UPP, questionam os 
saberes/poderes escolares. Esses estudantes (des) equilibram as linhas de 
força da pacificação, inventam, criam culturas, reagem às discriminações, 
desviam seus corpos-objetos das miras dos fuzis. Enfim, escapam dos 
vidros da escola. Resistem (DIÁRIO, 1/10/2013).  

 

Ao olhar a dança do passinho sendo menosprezada no âmbito da escola, fico 

pensando se não estariam negando as possibilidades de resistências aos jovens 

estudantes no cotidiano escolar. Penso na ponte entre o querer-artista, a máquina-

desejante, e a dança do passinho, no âmbito disciplinar, sem deixar de considerar 

que a escola é muito mais que a mera oferta dos uniformes escolares e da condição 

de estudante dócil. Porém, como campo instituido dos “estados de dominação” 

(FOUCAULT, 2012) acaba por fixar as relações de poder que impedem as 

expressões livres, que aparecem de maneira fugaz. 

 

Quando um indivíduo ou um grupo social chega a bloquear um campo de 
relações de poder [...] por instrumentos que tanto podem ser econômicos 
quanto políticos ou militares -, estamos diante do que se pode chamar de 
estados de dominação. É lógico que, em tal estado, as práticas de liberdade 
não existem, existem apenas unilateralmente ou são extremamente restritas 
e limitadas (FOUCAULT, 2012, p.260). 
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 “A história do funk carioca continua me surpreendendo [...] nenhuma surpresa foi maior que ver 
cenas de funk carioca nascendo em outros estados brasileiros, com até mais sucesso que o produto 
‘original’.” O antropólogo Hermano Vianna discute sobre a popularização do funk carioca dentro e 
fora do Brasil. Disponível em: <http://hermanovianna.wordpress.com/2013/01/12/funk-paulistano/>. 
Acesso em: 10/05/2017. 

http://hermanovianna.wordpress.com/2013/01/12/funk-paulistano/
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Entendo que os jovens estudantes podem apresentar as suas expressões 

culturais em meio às relações de poder, mediante as suas máquinas-desejantes, 

mesmo que sejam limitadas, todavia, as suas resistências podem carregar um 

sentido político e extravasar os conformismos da realidade complexa da qual fazem 

parte. O poder é desejo, e o desejo é vida, acontecimento. 

 

Afirmamos o sentido político da arte como uma “micropolítica das margens”, 
uma poética de luta e resistência numa sociedade fortemente desigual, e 
também o aflorar de identidades e sociabilidades juvenis construídas pelo 
afeto, pela liberdade, pelo respeito ao outro e pelo desejo de 
autorrealização. Uma juventude, enfim, que pela arte, singulariza-se, 
desafiando os modelos hegemônicos e prescritivos de existência 
(FERREIRA, 2010, p.118). 

 

Coaduno a ideia de Ferreira (2010) que chama a atenção para o teor político 

da arte nas margens da sociedade, nos espaços onde uma parte da juventude 

expressa sentimentos, sentidos, estilos de ser, modos de vida, singularização84 e 

práticas de resistências.  

 

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 
tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos 
em suas existências particulares [...] ou uma relação de expressão e de 
criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da 
subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de singularização 
(GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.42).  

 

A produção de subjetividades se dá no cotidiano escolar além do processo de 

singularização por meio das expressões culturais e das criações dos jovens 

estudantes, “a produção de modos de subjetivação, que vaza as formas submissas 

e coercitivas, demarca práticas de resistência. [...] materializam-se na potência dos 

processos de singularização” (CORDEIRO, 2009, p.215). Destaco que as 

expressões culturais e artísticas dos jovens estudantes podem ser consideradas 

como processos de singularização, mesmo sendo firmados por padrões, assim como 

o é a dança do passinho na escola.  

A  dança do passinho faz parte da cultura escolar desse cotidiano pesquisado, 

onde os jovens estudantes delineiam um campo de resistências do coletivo da 

favela. Entendo que a partir do querer-artista podem transformar as suas vidas e os 
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 “uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos , todos esses 
modos de manipulação  e de telecomando, recusá-los para construir modos de sensibilidade, 
modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que produzam uma 
subjetividade singular” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.22). 
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espaços em que vivem. O que mais esses jovens vão criar? Deleuze (2005) poderia 

responder a essa pergunta com o seguinte questionamento: “não se sabe do que o 

homem é capaz “enquanto ser vivo”, como conjunto de “forças que resistem”” 

(DELEUZE, 2005, p.100). Defendo que enquanto tiverem forças para “artistar”, 

dançar, desejar, resistir, os jovens estudantes seguirão quebrando os vidros da 

escola.  

 

As imagens deixadas pelos jovens nas paredes da cidade misturam sangue 
e carne, protomatéria do corpo humano, que se transferem para seus 
próprios corpos, agora em forma de desenhos coloridos expostos ou 
ocultos, públicos ou íntimos, em forma de tatuagens (CABRAL, 2013, p.116-
117). 

 

São imagens que explicitam as ânsias dos movimentos artísticos e culturais 

que conseguem desmistificar aos poucos os discursos de quem os declara 

“alienados” e subversivos no caos político da cidade, nas questões políticas do 

controle, pois, criam as suas próprias formas de criticar o mundo, a cidade e a 

escola através de suas expressões, resistências, lutas. Pois, resistir é preciso. E, 

lutar também o é. Resistência é luta. “Qualquer luta é sempre resistência dentro da 

própria rede de poder, na medida em que está sempre presente e que se exerce 

como uma multiplicidade de relações de força” (MACHADO, 2008, p. XIV).  

Os jovens estudantes cantam e dançam as suas resistências, por meio de 

práticas criativas. “Criar não é comunicar, mas resistir” (DELEUZE, 2013, p.183). No 

entanto, diante dos seus corpos-objetos, ainda reconheço a existência de pontos de 

fragilidades que operam entraves diante dos seus desvios. No cotidiano escolar 

percebo pontos “cegos” do controle social abafando os seus desejos, minando as 

forças dos seus poderes, e das possíveis resistências. Nesses pontos, vejo os seus 

corpos desviantes sendo (re) capturados pelo controle da “subjetividade coletiva 

singular” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.83) que anula a resistência do uno, que 

passa ao largo do que é singular e determina a transitoriedade das resistências 

coletivas. Sendo assim, as suas práticas de resistências precisam aparecer, 

correlativamente, em meio ao exercício das relações de poder no cotidiano escolar, 

com força total. “Para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão 

inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele” (FOUCAULT, 2008g, p.136).  

A questão é o fato de que as suas potências artísticas, culturais, criativas  

escapam dos domínios disciplinares inculcados em seus corpos-objetos de maneira 
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temporária, transitória. Porém, cabe lembrar que as resistências não precisam de 

autorização e podem acontecer em qualquer tempo/espaço. E, é isso que interessa, 

levar em conta, ou seja, o fato de que as práticas de resistência materializam-se no 

cotidiano escolar, mesmo que os jovens estudantes ainda sejam “protagonistas, seja 

como vítimas da economia da política, seja como atores mágicos e desorientados de 

uma peça ainda por escrever” (CABRAL, 2013, p.120). Pois, considero a 

possibilidade de ver jovens estudantes como atores principais, orientados pelos seus 

desejos, escrevendo as suas próprias histórias de vida, livres para resistir às 

relações de poder do cotidiano escolar. “O poder só se exerce sobre homens livres” 

[...] “que têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas condutas, 

diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer” 

(FOUCAULT, 1995, p. 244).  

Desejam liberdade e dizem não a quem interessa controlar as suas forças e 

minar os seus poderes. “A liberdade, por sua condição ontológica, é insubmissa. Diz 

sempre não às forças que procuram controlá-la e eliminá-la” (BRANCO, 2015, p. 34). 

Seus corpos livres são úteis aos olhos da disciplina da escola, incontroláveis 

mediante o querer-artista, inventivos como as suas práticas de resistências. 

 

Vêm ocorrendo várias e diferentes experiências empreendidas por jovens 
em seus cotidianos, que configuram práticas de resistência, expressas 
através da música, de outras artes, de microorganizações coletivas, de 
redes de solidariedade. O importante é percebê-las, fortalecê-las, e nos 
aliarmos a elas (COIMBRA; NASCIMENTO, 2003, p.36). 

 

Tomo as palavras dessas autoras como um convite a continuar percebendo, 

fortalecendo e me aliando aos jovens estudantes como professora-pesquisadora. 

Pois, aposto que tomarão os seus espaços, continuarão produzindo 

saberes/poderes coletivos de resistências, sobrevivendo e pensando em liberdade 

no cotidiano escolar. Ainda que sob a mira dos fuzis da pacificação que os disputam, 

resistirão passinho a passinho na batida do funk, rachando os vidros das escolas, 

desejando liberdade e paz. 

 

 Paz nas favelas
85

 
 Mc Carolzinha 
Amanheceu aqui na favela, está tudo errado 
Não entendi a visão do bonde organizado 
População pedindo paz, criancinha chorando 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AaFRyGYWVco>. Acesso em: 31/05/2017. 
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Peço a Deus misericórdia, pro povo agonizando 
 
Comunidade as escuras, escola fechando 
Morador mais uma vez, sem rumo agonizando 
Agora peço a Deus que olhe para nós 
Só quero paz e ouvir somente a sua voz 
 
Então, volta a calmaria 
E nós, vamos viver a vida 
Eu quero é viver em paz. 
Com liberdade, violência nunca mais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pude encarar o cotidiano escolar e perceber a sua realidade 

complexa que transbordava pelos muros da escola. Diante 

dessa constatação seguia em frente pela caminhada da 

pesquisa penetrando a cada dia na sua complexidade. Prática 

que afetava o olhar cartográfico da professora-pesquisadora ao 

desestabilizar os ângulos anteriores à pesquisa, próprios do 

olhar da professora que antes só conseguia ver os espaços de 

estabilidades, as zonas de conforto no cotidiano escolar. Era 

um novo olhar que penetrava nas práticas mais cotidianas, 

captando as forças do campo de tensões e multiplicidades, 

mesmo, diante das imprevisibilidades que atualizavam o campo 

micropolítico do cotidiano escolar em andamento 

Diário, 28/12/2013 

 

 

Posso afirmar que essa pesquisa manteve uma cadência própria que 

acompanhava os movimentos do cotidiano escolar, a partir dos ritmos que envolviam 

tanto o plano das experimentações, quanto o campo das multiplicidades de um 

coletivo que vibrava a cada passo, diante de um mosaico aberto por linhas de força, 

compostas também por linhas de fuga, transversais, tramadas pelas/nas relações de 

poder em curso. 

Durante o trabalho de terreno, o olhar da pesquisadora ampliava o campo de 

visão e deslocava os sentidos da professora, conectando novos afetos, ativando o 

potencial da pesquisa, experimentando novas formas de ver e estar no cotidiano 

escolar, além de trazer novas questões.  

Com as lentes que trabalhei, foi possível perceber outras perspectivas, analisar 

outras lógicas, que despertavam a criticidade, convocando a caminhar em direções 

difusas em meio ao terreno do cotidiano escolar. Diante do espaço privilegiado das 

escutas atentas, da realidade complexa que transbordava pelos olhos e instigava a 

pensar nas suas particularidades, a pesquisa se delineava. A favela, a produção do 

risco, do medo e da violência urbana, o racismo, a UPP, a pacificação, a escola, a 
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disciplina, os jovens estudantes, e suas resistências, enfim, as questões sociais e 

culturais ultrapassavam os limites da pesquisa. Foi difícil continuar ouvindo e 

repetindo os discursos mascarados sobre a pacificação, a favela, até aqueles que 

elegem a famigerada "democracia racial"86, diante dos sentidos compartilhados no 

cotidiano escolar da pesquisa. Ainda assim, recortes e deslocamentos foram 

necessários, mediante as produções subjetivas que tomavam força neste campo 

empírico em movimento, nesse espaço que institu as multiplicidades.  

Diante da última página do diário, (re) vejo as análises, problematizações, 

conexões, e essas considerações, além do corpo da tese concluído, com o seu 

desenho iniciado há anos atrás. As suas partes foram encaixadas e (des) 

encaixadas, passo a passo, linha a linha, ponto a ponto, na construção e no término 

dessa pesquisa. Entendo que a escrita do diário indicava as análises apontadas pela 

máquina-desejante da pesquisadora, e pelo seu desejo de aprender e entender as 

questões que eram levantadas, com relação aos aspectos políticos, históricos e 

socioculturais de um cotidiano escolar complexo, do qual fez parte.  

Foi preciso um olhar mais atento às dúvidas, perguntas e achados que 

surgiam, pois, as multiplicidades das narrativas, imagens, discursos e práticas 

cotidianas, instituídas no campo micropolítico da escola apareciam em movimentos 

inconstantes. Deste modo, o diário institucional (re) produzia as marcas, os sentidos 

e sinais que apareciam pelo caminho cartográfico, nos movimentos de ir e vir, ler e 

escrever, e rever os pensamentos, e as ideias que surgiam. Em cadências percebia 

esses deslocamentos, seus fluxos, processos, além dos relevos das linhas de força 

com as suas próprias formas e ritmos.  

Nesse sentido, considero que o maior deslocamento foi a própria tese em 

construção. Escrevê-la foi muito difícil, pois estava tão instituída nesse campo, que 

foi preciso construir a própria pesquisa como ferramenta, como um instrumento, para 

ver outros modos, e com outros olhos analisar o cotidiano escolar do qual fazia 

parte, como campo empírico da pesquisa. Esse deslocamento doeu, mexeu comigo, 

transformou a visão sobre escola, e mais importante, sobre a formação e prática 

docente.  

No andamento da pesquisa fui deixando para trás medos, concepções, 

verdades que trazia na bagagem da professora, mas, que já não cabiam mais. 
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 Sobre esse termo, vale as análises de Abdias do Nascimento (1978), no seu livro: O genocídeo do 
negro brasileiro: Processo de um racismo mascarado. “Democracia Racial” (p.41). 
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Sobraram as lentes de Foucault que fizeram ver e sentir tantas sensações. Saí do 

meu próprio vidro e comecei a ver com as suas lentes, um novo mundo à minha 

volta. 

 

Figura 18 – O olhar de Michel Foucault 

87
 

 

Diante do exposto, encaro a pesquisa como desafio, relação de poder que 

produz análises e discussões articuladas pelas referências bibliográficas que 

contribuem para o desenvolvimento de novos saberes em constructo. Em meio às 

descobertas nos caminhos instituídos das relações de poder, a professora-

pesquisadora pisava passo a passo no chão instituído da escola, ao mesmo tempo 

em que fazia parte da superfície cotidiana, pontuando os aspectos inusitados que 

apareciam diante do seu olhar institucionalizado. Por essa via, a cada instante, foi 

possível perceber as cristalizações produzidas historicamente, além das suas 

fixações infiltradas pelo/no viés cultural que fazem parte do jogo dos 

saberes/poderes escolares.  

 

Devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posição de ensino nas 
ciências sociais e psicológicas, ou no campo de trabalho social – todos 
aqueles, enfim, cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso do 
outro. Eles se encontram numa encruzilhada política e micropolítica 
fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que não 
nos permitem criar saídas para os processos de singularização, ou, ao 
contrário, vão estar trabalhando para o funcionamento desses processos na 
medida de suas possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr para 
funcionar. Isso quer dizer que não há objetividade científica alguma nesse 
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 Capa do livro de SHERIDAN, Alan. Michel Foucault. The Will to Truth. London and New York. 
Tavistock Publications,1980. 
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campo, nem uma suposta neutralidade na relação (por exemplo, analítica) 

(GUATTARI; ROLNIK, 2011, p.29). 
 

Guattari e Rolnik (2011) chamam a atenção para os sujeitos nas instituições de 

ensino que assumem o ato de analisar como forma potente de criticar e (re) ver os 

processos sociais em andamento. Podemos resistir. Não acredito na neutralidade, 

pois, de todos os modos somos/estamos implicados, somos envolvidos pelas/nas 

amarras da produção de subjetividades, atrelados às nossas concepções, a nós 

mesmos, às nossas condutas. Ditos que instigam o pensamento sobre as lógicas 

que as determinam, além dos possíveis modos de (des) construção das mesmas, 

digo, resistências.  

Penso que podemos escrever, estremecer, estilhaçar os vidros cristalizados 

pela/na escola, focando o olhar sobre o assujeitamento dos corpos-objetos, 

percebendo as linhas de fuga que constituem as resistências, escancarando as 

potências dos movimentos que expressam os pensamentos livres, produzidos pelas 

máquinas-desejantes. Considero que essas potências podem vislumbrar em meio às 

micropolíticas dos cotidianos escolares nos tempos atuais, novidades, 

multiplicidades, possibilidades, criticidades, criatividades, resistências, desejos, e 

modos de vida dos jovens estudantes.  

 

Gosto de ver os jovens estudantes entrando pelo portão para mais uma 
noite letiva. É como se a escola tomasse vida, pelas cores e sons que 
trazem nas mochilas. O silêncio que os espera parece ensurdecedor. É um 
alívio ouvi-los chegar. A cada dia chegam de uma maneira ou de outra, só 
nos cabe recebê-los. Quando têm problemas logo desabafam, gostam de 
conversar e de abraçar. O diálogo entre nós é fácil, e o afeto também o é. 
Quando “matam” aula é porque não querem falar nada. Elas/es nem 
aparecem na escola. A escola perde a sua vida. Elas/es têm o poder de dar 
vida à escola (DIÁRIO, 17/12/2013). 

 

A quem interessa as vidas dos jovens estudantes moradores da favela? 

Decerto a mim mesma, que além de professora, tomei o olhar de pesquisadora a 

encará-los, a entender a complexidade das suas relações de poder cotidianas. Por 

isso, ainda desejo continuar no chão da escola em contato com elas/es, misturada, 

aprendendo seus estilos de vida.  

 

Os fones estão sempre nos ouvidos, os olhos nos seus celulares em punho, 
os corpos dançam ao som dos batidões, e o que mais queiram ouvir. 
Continuam dançando nas batalhas do passinho. Os jovens estudantes 
moradores da favela são as/os rappers, as/os funkeiras/os, as/os 
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dançarinas/os, as/os artistas “da hora”, assim como dizem. Criam um 
caledoscópio cultural diante dos meus olhos. No entanto, diante da escola, 
ainda vejo passar os restos das disciplinas que tensionam os seus corpos 
livres e os desejos latentes (4/09/2013). 

 

 A escola fica e os jovens estudantes seguem a diante. Falar deles é o mesmo 

que falar da atualidade da escola e do mundo. São eles que trazem os novos ares 

que sopram e anunciam mudanças. Podemos correr atrás deles com o olhar da 

cartografia, questionando, problematizando, estranhando, pela perplexidade dos 

sentidos diante do novo, pelo lado ínfimo, rasteiro, dos detalhes, das 

particularidades das micro-relações de poder no cotidiano escolar.  

Como professoras/es podemos deixar o tempo livre fluir pensamentos, cada 

um a seu modo e no seu ritmo, através da fruição em arte, do diálogo e do encontro 

na escola. Sem deixar que tantas normas controlem as nossas condutas, as 

punições disciplinares nos responsabilizem, as culpas pastorais prevaleçam, os 

medos nos paralisem. Podemos sim, apostar e deixar viver uma IDEIA VIVA88.  

Desafio posto perante as relações de poder da/na educação. É possível 

encará-la como aposta, de coração aberto que sonha novos rumos. Junto aos 

jovens estudantes vibrar seus sonhos, sentir seus abraços, ouvir os seus novos 

sons, andar com os seus passinhos pelo cotidiano escolar, e descobrir novas 

experiências, afetos, sentidos. Podemos juntos inventar mistérios, contar histórias, 

imaginar lendas, criar ficções científicas, cantarolar poesias e raps, poetizar os 

funks, rir, gargalhar, ser feliz, e tudo o mais... inimaginável? É possível. 

 

Nada passará pela lembrança, tudo aconteceu nas linhas, entre as linhas, 
[...] E que os torna imperceptíveis, um e o outro, nem disjunção nem 
conjunção, mas linha de fuga que não para mais de se traçar, para uma 
nova aceitação, o contrário de uma renúncia ou de uma resignação, uma 
nova felicidade? (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.89). 

 

Penso que o ato de pesquisar traz a liberdade da interrogação, da incerteza, da 

perplexidade, da beleza do pensamento livre, que nos impulsiona, como 

pesquisadoras/es a seguir em frente, em busca, a fim de conhecer. Sinto-me 

renovada a continuar como professora-pesquisadora nos cotidianos escolares, 

experimentando o novo, o que me tornei... O atual em mim, degustando os novos 

sentidos, de olho nas relações de poder junto aos jovens estudantes que 
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 O Centro Educacional IDEIA VIVA foi uma escola experimental criada pela minha mãe a professora 
Stelamaris Rosa Cabral no ano de 2001, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. 
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interessam. Continuarão resistindo? Espero que ultrapassem os limites impostos, 

institucionais, a fim de libertar a vida pela arte. 
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ANEXO A - Quando a escola é de vidro por Ruth Rocha 

 

 

Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito. 
Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes... 
Eu ia pra escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo, eu tinha que 
me meter no vidro. 
É, no vidro! 
Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada 
um, não! 
O vidro dependia da classe em que a gente estudava. 
Se você estava no primeiro ano ganhava um vidro de um tamanho. 
Se você fosse do segundo ano seu vidro era um pouquinho maior. 
E assim, os vidros iam crescendo à medida em que você ia passando de ano. 
Se não passasse de ano era um horror. 
Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado. 
Coubesse ou não coubesse. 
Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. 
E pra falar a verdade, ninguém cabia direito. 
Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram pequenos e ficavam 
afundados no vidro, nem assim era confortável. 
Os muitos altos de repente se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe, ás 
vezes até batiam no professor. 
Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com força, que era pra não sair mais. 
A gente não escutava direito o que os professores diziam, os professores não 
entendiam o que a gente falava... 
As meninas ganhavam uns vidros menores que os meninos. 
Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabia nos 
vidros, se respiravam direito... 
A gente só podia respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação física. 
Mas aí a gente já estava desesperado, de tanto ficar preso e começava a correr, a 
gritar, a bater uns nos outros. 
As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio. e na aula de educação 
física elas ficavam atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficarem livres, não 
tinha jeito nenhum para Educação Física. 
Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidros até em casa. 
E alguns meninos também. 
Estes eram os mais tristes de todos. 
Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada á toa, uma tristeza! 
Se a gente reclamava? 
Alguns reclamavam. 
E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim; ia ser assim o resto da 
vida. 
Uma professora, que eu tinha, dizia que ela sempre tinha usado vidro, até pra 
dormir, por isso que ela tinha boa postura. 
Uma vez um colega meu disse pra professora que existem lugares onde as escolas 
não usam vidro nenhum, e as crianças podem crescer a vontade. 
Então a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de 
comunistas. Ou até coisa pior... 
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Tinha menino que tinha até de sair da escola porque não havia jeito de se acomodar 
nos vidros.  
E tinha uns que mesmo quando saíam dos vidros ficavam do mesmo jeitinho, meio 
encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos 
vidros. 
Mas uma vez, veio para minha escola um menino, que parece que era favelado, 
carente, essas coisas que as pessoas dizem pra não dizer que é pobre. 
Aí não tinha vidro pra botar esse menino. 
Então os professores acharam que não fazia mal não, já que ele não pagava a 
escola mesmo... 
Então o Firuli, ele se chamava Firuli, começou a assistir as aulas sem estar dentro 
do vidro. 
O engraçado é que o Firuli desenhava melhor que qualquer um, o Firuli respondia 
perguntas mais depressa que os outros, o Firuli era muito mais engraçado... 
E os professores não gostavam nada disso... 
Afinal, o Firuli podia ser um mal exemplo pra nós... 
E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem-bom, de perna esticada, quando 
queria ele espreguiçava, e até mesmo que gozava a cara da gente que vivia preso. 
Então um dia um menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. 
Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter 
no vidro, como qualquer um. 
Mas no dia seguinte duas meninas resolveram que não iam entrar no vidro também: 
- Se o Firuli pode por que é que nós não podemos? 
Mas Dona Demência não era sopa. 
Deu um coque em cada uma, e lá se foram elas, cada uma pro seu vidro... 
Já no outro dia a coisa tinha engrossado. 
Já tinha oito meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. 
Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar Seu Hermenegildo que era o 
diretor lá da escola. 
Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado: 
- Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli. É um perigo esse tipo de gente 
aqui na escola.  
Um perigo! 
A gente não sabia o que é que queria dizer fomentada, mas entendeu muito bem 
que ele estava falando mal do Firuli. 
E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os meninos um por um 
e enfiar à força dentro dos vidros. 
Mas nós estávamos loucos para sair também, e pra cada um que ele conseguia 
enfiar dentro do vidro - já tinha dois fora. 
E todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era pra ele não pegar a 
gente, e na correria começamos a derrubar os vidros. 
E quebramos um vidro, depois quebramos outro e outro, mas dona Demência já 
estava na janela gritando - SOCORRO! VÂNDALOS! BÀRBAROS! (pra ela bárbaro 
era xingação). Chamem o Bombeiro, o exército da Salvação, a Polícia Feminina... 
Os professores das outras classes mandaram cada um, um aluno para ver o que 
estava acontecendo. 
E quando os alunos voltaram e contaram a farra que estava na 6° série todo mundo 
ficou assanhado e começou a sair dos vidros. 
Na pressa de sair começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a 
cair e a quebrar. 
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Foi um custo botar ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo 
pra casa, que era pra pensar num castigo bem grande, pro dia seguinte. 
Então eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar 
muito caro comprar aquela vidraria tudo de novo. 
Então diante disso seu Hermenegildo pensou um pocadinho, e começou a contar 
pra todo mundo que em outros lugares tinha umas escolas que não usavam vidro 
nem nada, e que dava bem certo, as crianças gostavam muito mais. 
E que de agora em diante ia ser assim: nada de vidro, cada um podia se esticar um 
bocadinho, não precisava ficar duro nem nada, e que a escola agora ia se chamar 
Escola Experimental. 
Dona Demência, que apesar do nome não era louca nem nada, ainda disse 
timidamente: 
- Mas seu Hermenegildo, Escola Experimental não é bem isso... 
Seu Hermenegildo não se perturbou: 
- Não tem importância. Agente começa experimentando isso. Depois a gente 
experimenta outras coisas... 
E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as Escolas Experimentais. 
Depois aconteceram muitas coisas, que um dia eu ainda vou contar... 
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ANEXO B - Notícias com a tag "unidade de polícia pacificadora - UPP".89  

 

 

Rio inaugura duas novas Unidades de Polícia Pacificadora - 12 de Abril de 

2013. Na cerimônia, o governador anunciou aumento de 50% na gratificação de 

PMs. 

Polícia realiza operação em favela após morte de soldado de UPP - 7 de Julho 

de 2015. Agente foi morto na noite de segunda-feira. Ação conta com policiais do 

Bope, do Batalhão da Polícia de Choque e do Batalhão de Ações com Cães. 

Beltrame anuncia que não fará UPP na Maré - 21 de Março de 2016. Em 

reunião na Assembleia Legislativa para discutir o orçamento de 2016, secretário de 

segurança avisa que não terá dinheiro para ocupar as 16 favelas da região antes da 

Olimpíada. 

Beltrame tira fuzis das UPPs - 10 de Dezembro de 2015. A partir do próximo 

dia 15, policiais que trabalham patrulhando favelas consideradas pacificadas 

passarão a utilizar as 1 000 carabinas .40 compradas, que têm o poder de fogo 

menor do que o do fuzil. Decisão causou reação negativa entre integrantes da 

cúpula da PM. 

UPP prende um dos mais antigos líderes de facção no Rio - 7 de Novembro de 

2015. Isaias do Borel, que passou mais de duas décadas na cadeia e chegou a ser 

considerado o 'presidente' do Comando Vermelho, foi capturado com outros quatro 

comparsas. 

Policial de UPP é encontrado morto em favela - 28 de Setembro de 2015. 

Polícia Civil investiga hipótese de assassinato de militar em Nova Iguaçu, na 

Baixada Fluminense. 

Mais um policial é morto em favela 'pacificada' do Rio - 6 de Julho de 2015. 

Soldado foi atingido na cabeça durante confronto no Morro do Andaraí, área 

considerada de risco moderado. É o sétimo PM morto em favelas com UPP em 

2015. 

Rio: Exército deixa patrulhamento da Maré nesta terça - 29 de Junho de 2015. 

Forças Armadas ocuparam o complexo de favelas em abril de 2014 e agora serão 

completamente substituídas por unidades da Polícia Militar. 
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Rio: tráfico mata PM e faz zombaria em favela 'pacificada' - 25 de Junho de 

2015. Bandidos comemoram e se exibem com armas no Facebook após matarem 

sargento com tiro no peito no Morro do Zinco, no Estácio, bairro com UPP há quatro 

anos. 

Caso Amarildo: MP suspeita de envolvimento do Bope - 22 de Junho de 2015. 

Imagens periciadas revelam que comboio de elite da PM fluminense esteve na UPP 

da Rocinha horas depois do crime e saiu com volume envolto em plástico preto na 

caçamba – corpo do pedreiro nunca foi encontrado. 

Número de policiais baleados em favelas com UPP chega a 201 - 14 de Junho 

de 2015. Desde 2008, 21 foram mortos e 2015 já tem a pior média desde a criação 

do projeto. 

Dois militares das Forças Especiais são feridos no Rio - 25 de Maio de 2015. 

Unidade de elite foi atacada por traficantes no Complexo da Maré, que ainda feriram 

um terceiro soldado. Vídeo mostra ataque que deixou dois feridos. 

PM começa a substituir Forças Armadas no Complexo da Maré - 1 de Abril de 

2015. 'Se não der certo, vai todo o mundo para o buraco', diz porta-voz da 

corporação ao criticar pessimismo em relação às UPPs. 

Soldado morto serviu no Haiti, mas temia favela no Rio - 28 de Novembro de 

2014. Michel Augusto Mikami, primeiro militar das Forças Armadas morto desde o 

início do plano de pacificação, ficou seis meses na missão da ONU no Haiti. 

Exército e Marinha ocuparão Complexo da Maré neste sábado - 4 de Abril de 

2014. Operação levará 2.500 homens das Forças Armadas ao conjunto de 15 

favelas próximas das linhas Vermelha e Amarela. Pelo Twitter, Dilma elogia 

militares. 

Na Maré, a vida termina às três da tarde - 3 de Abril de 2014. Serviços, creches 

e postos de saúde antecipam fim do expediente para evitar os confrontos armados. 

Taxa de analfabetismo entre jovens é quase o dobro da encontrada no restante do 

município do Rio. Moradores ainda não estão convencidos da pacificação. 

O Brasil precisa de uma nova polícia - 31 de Março de 2014. Criticadas por seu 

grau de violência e pela baixa eficácia, instituições formam policiais com vícios da 

ditadura militar. Governos insistem em soluções pontuais que sucumbem às antigas 

práticas de corrupção e corporativismo. 
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