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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa explora como a criminologia cultural, terminologia que surge no Norte Global para 

explicar a criminalização de manifestações artísticas populares, pode ter uma abordagem diferente 

nos territórios da América Latina - territórios esses que passaram por violações histórico-sociais 

atrelados ao sistema colonial escravocrata. Especialmente no Brasil, utiliza-se o estudo de caso do 

massacre do baile da Dz7, em Paraisópolis, para testar a hipótese de que criminalizar a arte 

periférica seria criminalizar a arte que nasce nos territórios negros. Assim, três temáticas dialogam 

ao longo da dissertação: criminologia cultural, perspectivas decolonais e conflitos no território 

urbano. Justifica-se a pesquisa em razão da importância social da temática, bem como a relevância 

da interdisciplinaridade, assim como a emergência de estudos na área de criminologia cultural no 

Brasil, principalmente se tratando de baile funk, e da falta de pesquisas empíricas no direito. Para 

atingir os objetivos da presente pesquisa, a metodologia terá característica predominantemente 

descritiva, com a utilização das seguintes ferramentas: revisão bibliográfica, análise documental e 

estudo de caso.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The research explores how cultural criminology, a terminology that emerges in the Global North 

to explain the criminalization of popular artistic manifestations, can take a different approach in 

the territories of Latin America - territories that have undergone historical and social violations 

linked to the colonial slave system. Especially in Brazil, the case study of the “Baile da Dz7” 

massacre in Paraisópolis, is used to test the hypothesis that criminalizing peripheral art is 

criminalize art that was born in black territories. Thus, three themes dialogue throughout the 

dissertation: cultural criminology, decolonial perspectives and conflicts in the urban territory. The 

research is justified due to the social importance of the theme, as well as the relevance of 

interdisciplinarity, and, also, by the emergency of studies in the area of cultural criminology in 

Brazil, especially regarding “baile funk”, and the lack of empirical research in law. To achieve the 

objectives of this research, the methodology will have a predominantly descriptive characteristic, 

using the following tools: literature review, document analysis and case study. 
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Figura 1 - O contraste entre a favela e asfalto 



   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - O beco 

 

Figura 3 - Marcas da segregação 
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INTRODUÇÃO 

  

Desde a graduação procuro explicações sobre o porquê da criminalização dos bailes funk. 

Torno-me bacharel em direito estudando manifestações artísticas populares e descubro que minhas 

pesquisas apenas poderão elaborar explicações teóricas se diversos campos do conhecimento 

interagirem para formular pareceres.  

Partindo desta constatação, ficou evidente que a criminalização é um fenômeno intrigante. 

Ele se enraíza por diversos âmbitos da vida privada: nos comportamentos familiares, no ambiente 

de trabalho, nas comunidades e nos diálogos que se travam.  

Ainda, a pesquisa empírica no direito ainda é incipiente e a questão dos bailes funk me 

pescou: como um ritmo que toca em todo território brasileiro prende e mata jovens de periferia? 

Em busca desta resposta, passo a investigar os campos da criminologia, descobrindo, mais 

especificamente, a criminologia cultural entre os anos de 2012 a 2021. 

Esta é a pesquisa que se apresenta: dividida em três partes, falando em primeiro momento 

sobre minha trajetória, em segundo uma revisão bibliográfica dos campos e, por último, o caso do 

Massacre. 

Assim, para tratar das trajetórias investigativas e metodológicas deste trabalho, permito-me 

escrever em primeira pessoa a Introdução, a Parte I e a Parte III deste trabalho.1 Não parece fazer 

sentido trazer as vivências que levaram a delimitação de tema e do problema a ser resolvido sem 

que as impressões pessoais que a pesquisadora absorveu durante os anos de pesquisa venham à 

tona.  

Na Introdução, um pouco de onde falo: o histórico da graduação, dos questionamentos para 

o problema de pesquisa, como a temática surge e sua relação com a pesquisa desenvolvida dentro 

e fora do país. Um panorama sobre o estado da pesquisa e da pesquisadora. 

 
 

1 Recentemente a técnica metodológica de Storytelling vem ganhando notoriedade e espaço dentro do âmbito 

jurídico. Trata-se de uma ferramenta para contar uma história ou um fato em primeira pessoa para compreender a 

realidade. O professor Adilson Moreira destaca-se na utilização desse instrumento metodológico em seu livro 

“Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica”. Nesse sentido, ver MOREIRA, Adilson José. 

Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. São Paulo: Contracorrente, 2020. 
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Na Parte I da dissertação trago um panorama metodológico, discorrendo sobre como a 

pesquisa foi desenhada: desde a revisão bibliográfica até a escolha do caso. A trajetória deste 

documento é traçada. 

Na Parte II da dissertação realizo uma revisão bibliográfica com alguns debates nos campos 

da criminologia, criminologia na américa latina, estado e racismo, territórios negros, planejamento 

urbano e decolonialidade.  

A Parte III é dedicada exclusivamente ao Massacre do Baile da Dz7. Uma introdução 

metodológica, falando sobre a história do funk no Brasil e em São Paulo, a escolha do caso, a 

relação com os entrevistados, bem como a criação do roteiro e, por fim, trechos recortados das 

entrevistas. Nesta parte também está a conclusão. 

 

Quem escreve? Trajetória da pesquisadora, justificativas e objetivos. 

  

A pesquisa em desenvolvimento está inserida dentro dos programas de pós-graduação da 

Faculdade de Direito e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ambas da Universidade de São 

Paulo. A trajetória investigativa nasce da inquietude de se pensar novos modelos de estudo sobre 

violência urbana, atuação do estado nas periferias e a aplicabilidade das normas criminalizantes 

nas cidades latino-americanas. 

 Desde a graduação, início minhas pesquisas tentando descobrir novos formatos para 

questões interdisciplinares, característica inerente tanto na criminologia quanto do planejamento 

urbano. Este caminho interdisciplinar paira sobre dois campos do conhecimento que, embora 

sejam irmãos, são separados dentro da USP em instituições diferentes. Essa divisão, todavia, tem 

me proporcionado importantes diálogo em diversos ambientes. Fruto destes diálogos, elenco 

inúmeras conquistas acadêmicas advindas de publicações acadêmicas dentro e fora do país. 

Chamo atenção para o II Congresso de Direito à Cidade e Justiça Ambiental (2017), 

realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), em que apresentei o trabalho “Direito à 

cidade e criminologia cultural: democratização de espaços públicos no caso dos 'pancadões' 

paulistanos”; para o IX Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, realizado pelo IBDU em 

Florianópolis na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com o trabalho “Direito, Cidade 

e Cultura: Disputa pela democratização de espaços públicos no caso dos grafites paulistanos”; 

publicação de capítulo no “Teoria e empiria no direito” (2018), da editora Multifoco, sobre 
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“Grafite/arte, pichação/crime? Análise do caso paulistano à luz do direito ambiental e da 

criminologia cultural”; artigo "O caso da região da luz sob o aporte da criminologia cultural: uma 

análise latino-americana dos grafites" (2019), apresentado no I Congresso Internacional 

Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, Programa de Pós-graduação Integração da 

América Latina da FFLCH USP, São Paulo e, por fim, cito algumas apresentações em congressos 

internacionais, como no Congress of the Latin American Studies Association - LASA (2018), em 

Barcelona, no Fifth Annual Fordham International & Comparative Urban Law Conference 

(2018), do Urban Law Center da Fordham University, em São Paulo e no 23rd Latin American 

Social and Public Policy (LASPP) Conference (2019), na University of Pittsburgh, EUA. Esta 

última oportunidade me rendeu convite para um mestrado sanduíche. 

No ano de 2019, também apresentei minha pesquisa em outros importantes espaços 

acadêmicos. Menciono o III Colóquio Espaço e Economia – Transformações no capitalismo 

mundial e a produção social do espaço: novos arranjos territoriais e a economia política do 

desenvolvimento, no Rio de Janeiro, o ISECS International Congress on the Enlightenment, 

realizado na University of Edinburgh, Reino Unido; o Sixth Annual International & Comparative 

Law Conference (2019), realizado na University of New South Wales, em Sydney, Austrália; e o 

2019 Conference of the Law and Development Research Network, a ser realizada na Humboldt 

University of Berlin. Nos últimos casos, fui agraciada com bolsas de auxílio para viagem. 

Meu mais recente trabalho está incluído em uma coletânea publicada pela editora 

D'Plácido, organizada por Alvino Augusto de Sá, Sérgio Salomão Shecaira e eu. A obra intitulada 

"Novas perspectivas da criminologia" engloba minha pesquisa de mestrado, buscando entender 

como políticas públicas recentes, bem como tendências urbanas e sociais, refletem mudanças nos 

diagnósticos penais.   

No primeiro ano pandêmico, 2020, apresento minhas investigações já sobre violência do 

Estado, territórios negros e bailes funk virtualmente no Congress of the Latin American Studies 

Association - LASA (2020), a ser realizado em Guadarajara mas, em virtude da pandemia mundial, 

ocorreu virtualmente e publiquei na revista chilena Ediciones ARQ, o artigo “Ocupación Artística 

Ouvidor 63: Arte y vida más allá de la norma”. Em todos estes congressos internacionais recebi 

bolsa para apresentar meus trabalhos. Ainda em 2020, lancei curso no IBCCRIM intitulado “Novas 

Perspectivas da Criminologia” e lecionei a aula “Criminologia Cultural sob a ótica do Sul Global”. 

Organizei também o livro “Criminologia: Estudos em homenagem a Alvino Augusto de Sá”, que 

foi lançado virtualmente em junho de 2020. Publiquei no Jornal 247 a coluna “Bolsonaro, 
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necropolítica e COVID-19: por que a postura governamental não é surpresa?”. Sobre a área de 

pesquisa, publiquei no Jornal USP a coluna “A nova geração vai ter espaço nas ciências?”. 

No segundo ano pandêmico, 2021, completo a organização e apresentação do “Boletim 

Especial Descolonizando as Ciências Criminais e os Direitos Humanos”, em parceria com o 

IBCCRIM que também gerou um ciclo de debates organizado por mim em parceria com o 

professor Gabriel Mantelli e o instituto. Leciono diversas aulas no Núcleo Direito, Cidade e 

Cultura (NDCCult) que coordeno na USP, bem como ajudo a organizar o Podcast deste projeto. 

Me tornei Head de Pesquisa no escritório Baptista Luz Advogados, onde publiquei diversos 

artigos, como “Cenário regulatório do mercado canábico brasileiro”. Também, lecionei aulas na 

PUC São Paulo a convite do Grupo de Estudos em Cultura, Entretenimento e Mídia no Direito, 

com o tema “O funk e o ordenamento jurídico brasileiro”. No Instituto Polis, fui professora no 

curso “Direito e Cidade”. Ainda, participei como palestrante na aula “criminalização da vida 

periférica” e aula no laboratório de ciências criminais com o tema “Política Criminal e Segurança”. 

Ao lado do meu orientador Sergio Salomão Shecaira integrei a mesa de debates do documentário 

“Central: O poder das facções no maior presidio do Brasil”. Mais recentemente, iniciei minhas 

atividades na nova diretoria do Instituo Brasileiro de Criminologia Cultural e participei da 

inauguração do livro “Crime e Estilo” do autor Jeff Ferrel. 

Posso dizer, portanto, que o presente trabalho de investigação se justifica por duas 

perspectivas principais. A primeira se relaciona com a minha trajetória de pesquisa, dado que desde 

a graduação desenvolvo os temas que aqui se entrelaçam, apresentando a pesquisa dentro e fora 

do país, destacando o interesse nacional e internacional no assunto. A segunda tem relação com a 

urgência e importância da temática: tratamos de violência contra grupos historicamente 

subalternizados. Esse debate é atual e se reflete tanto no crescimento dos núcleos de debate de 

direito urbanístico, criminologia e artes quanto nas remodelagens de nosso ordenamento penal, na 

ânsia de se pensar uma criminologia da América Latina. Levando em consideração, também, todos 

os últimos acontecimentos violentos nas periferias de São Paulo – e do Brasil2. 

 
 

2 Durante a elaboração dessa pesquisa posso citar diversos episódios que que a violência do Estado foi noticiada. 

Por exemplo, massacre de Jacarezinho, ocorrido em 06 de maio de 2021, deixou 28 mortos. Processo ainda em 

investigação que consterna moradores da comunidade do Rio de Janeiro. Mais em: MATTA, João da. Jacarezinho: 

favela palco de massacre nasceu como quilombo, lutou contra a ditadura e hoje é refém da violência. Disponível 

em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57208131. Acesso em junho de 2021. 
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Acredito, ainda, que a interdisciplinaridade deve ser alcançada no campo das ciências 

humanas para que nossas estruturas internas, bem como perspectivas criminalizantes locais, 

possam construir arcabouço normativo condizente com a realidade fática populacional.3 A questão 

tem sido tratada isoladamente, sem correlacionar decolonialidade, criminologia cultural e a 

temática específica dos bailes funk. É necessário equalizar o cotidiano vivido pelas comunidades, 

as violências históricas a que estamos e somos submetidos com as terminologias jurídicas, 

pensando em novas modalidades regionais. 

Uma das razões que reforçam a existência desse estudo é, inclusive, a dificuldade no acesso 

à bibliografia do Norte Global. Isso demonstra que a colonização do conhecimento é tão arraigada 

em nossas instituições que até para contestá-las, o trabalho é redobrado. Isso muito explica sobre 

como a construção do conhecimento é realizada atualmente.  

Falo do lugar de uma branca, heterossexual, de classe média, da melhor universidade da 

América Latina. Ainda assim, sou brasileira e mulher escrevendo em meio a uma pandemia que 

desvalorizou a moeda nacional fazendo o dólar atingir níveis exorbitantes. Um livro que custaria 

trinta dólares se transforma cento e oitenta reais, o que corresponde a mais de dez por cento de 

uma bolsa de pesquisa oferecida pelo governo estadual.  

Isso implica diretamente minha pesquisa e tantas outras pesquisas latinas: como contestar 

uma nomenclatura do Norte Global se o acesso aos livros ultrapassa valores acessíveis ao 

conhecimento? O próprio exercício para ler a bibliografia básica de criminologia cultural pode 

justificar este trabalho. E ficam cada vez mais claras as discrepâncias sociais e acadêmicas. A saída 

é, inevitavelmente, contestar as velhas estruturas do conhecimento, se empoderando localmente e 

construindo nossos próprios núcleos de pesquisa e conhecimento.  

...Embora esses universais pareçam referir-se às coisas como existem, enraizados em uma 

realidade particular, eles evocam várias camadas de sensibilidades, convicções, 

suposições culturais e escolhas ideológicas vinculadas à sua própria situação contextual. 

Para construir essas realidades locais e universais, o projeto epistemológico que gera esse 

conhecimento persiste em tentar negar sua localização e as histórias de que emanam. 

Assim nas palavras de Trouillot (2002: 221-222), esses universais não se limitam a 

descrever a diversidade do mundo, mas nos oferecem uma interpretação única do mundo. 

 
 

3 Neste sentido, busco questionar sempre: de onde falamos? Para que o Direito e o Planejamento Urbano servem? 

E a criminologia? 
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Mas em toda a Europa e no Norte Global, um sentimento de exaustão intelectual e política 

é a face contemporânea do eurocentrismo.4 

 

Por que essa pesquisa é importante? 

 

A importância do tema foi introdutoriamente justificada no tópico anterior. Entretanto, 

alguns apontamentos sobre a elaboração do trabalho são interessantes. Em um primeiro momento, 

sinto a necessidade de me colocar ao leitor enquanto pesquisadora branca, de classe média, 

cisgênero, moradora de parte central da cidade de São Paulo, estudante da Universidade de São 

Paulo. Para que a dissertação possa ser compreendida, de onde falo é a raiz de muitos dos 

questionamentos trazidos. 

Percebo-me como pesquisadora da Universidade de São Paulo e a importância que essa 

titulação tem apenas no final da minha graduação. Para além da concorrência universitária pelas 

vagas e por quem vai ocupar o espaço da famosa USP, apreendo que a qualidade dos trabalhos 

fora dessa instituição, em bons centros de pesquisa do Brasil, não são inferiores. A USP produz 

muito conhecimento5, mas um conhecimento que não é inigualável dentro do território nacional. 

A ida aos congressos nacionais e internacionais, seminários, aulas em outros estados e instituições 

me permitiu observar os espaços de privilégio que ocupo. As impressões de que a apresentação de 

uma aluna como “formada pela Universidade de São Paulo” causa são notórias: uma validade e 

 
 

4 Tradução livre. No original, em espanhol: “mientras estos universales parecen referirse a las cosas tal como 

existen, arraigadas en una realidad particular, evocan múltiples capas de sensibilidades, persuasiones, 

suposiciones culturales y opciones ideológicas vinculadas a su propia situación contexto. Para construir, tanto 

estas realidades locales como las universales, el proyecto epistemológico que genera este conocimiento persiste 

en intentar negar su localización y las historias de las que emanan. Como tal, en las palabras de Trouillot (2002: 

221-222), estos universales no se limitan a describir la diversidad del mundo sino que nos ofrecen una 

interpretación singular del mundo. Pero a lo largo de Europa y el Norte global, un sentimiento de agotamiento 

intelectual y político es la cara contemporánea del eurocentrismo”. Ver mais sobre isso em: SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Más allá de la imaginación política y de la teoría crítica eurocêntricas. Revista Crítica de 

Ciências Sociais, 114, 76. 2017. 
5 Conforme dados fornecidos pelo ScienceDirect, grande plataforma para publicações cientificas, o Brasil se 

apresentaria como país principal dentre os produtores de conteúdo acadêmico. No período entre 1998 e 2017 o 

Brasil reuniu um montante de 836.421 artigos, sendo que, no intervalo de 2008 a 2017 400.000 publicações foram 

feitas. No rank de publicações a Universidade de São Paulo ocupa o primeiro lugar com 218.579 publicações 

seguida logo atrás pela UNICAMP e UFRJ. A USP também ocupa primeiro lugar na Web Of Science, outra das 

maiores plataformas de publicação, entre os anos de 2011 a 2016 com 54.108 produções. Ainda nesse sentido, de 

acordo com o relatório fornecido pela Clarivate Analytics foi demonstrado que no período de 2013 a 2018, quinze 

universidades públicas brasileiras produzem mais da metade da ciência no país. A universidade de São Paulo ocupa 

mais uma vez o primeiro lugar nesse pódio, seguida da UNESP e UNICAMP. Entenda mais sobre em: ESCOBAR, 

Herton. Fábricas de conhecimento: o que são, como funcionam e para que servem as universidades públicas de 

pesquisa. O que são, como funcionam e para que servem as universidades públicas de pesquisa. 2021. Jornal da 

USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/fabricas-de-conhecimento/. Acesso em: 26 set. 2021. 
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escuta atenta redobradas. Porém, como já tratado, a suposta qualidade de pesquisa não traz os 

financiamentos em âmbito local: em quase dez anos de pesquisa dentro da USP, conto na mão o 

auxílio monetário para investigação acadêmica que recebi em nível nacional. 

Ao contrário, fora do país, minhas pesquisas ganharam bolsas e financiamentos altíssimos, 

mostrando que a qualidade da USP também não é insuficiente em nenhum critério se comparada 

às melhores universidades do mundo. Concluo que trata-se de uma questão de narrativa, privilégios 

e redes de contato: quem tem maior visibilidade e financiamento tem sua pesquisa ouvida e 

validada nos espaços acadêmicos.  

Assim, no momento que público dentro e fora do país, começo a questionar o meu papel 

enquanto investigadora da instituição e quais rumos minha pesquisa deveria tomar. Isso porque 

logo que saio da graduação escrevo sobre grafite e “pixo” em uma perspectiva que dialoga muito 

com a semiótica, com os símbolos e o debate sobre o que é a arte no Sul e no Norte Global. A ideia 

transita sobre como a criminalização ocorre por não reconhecermos a arte local como arte legítima: 

apenas quando vislumbramos elementos artísticos em referências advindas do Norte Global é que 

classificamos como valorável. Um debate interessante e necessário para repensar a validade e 

qualidade da nossa produção artística, entretanto, dou-me conta que essa discussão não é tão 

urgente quanto compreender os massacres policiais que tem como justificativa as manifestações 

de arte não legais.  

Reflito, também. que essa inquietação tem conexão com o lugar que exerço minha existência 

no território. Morar na parte central da cidade de São Paulo trouxe um fascínio pelos muros e 

caminhos que me levavam até a Faculdade de Direito. Apesar de cinza e melancólica, a parte 

central é a que mais tem desenhos em suas paredes, trazendo um sentimento de pertencimento. 

Inclusive, a busca pelo pertencimento advém do fato de eu ser nascida e criada no interior do 

estado de São Paulo, mudando-me para a capital em busca de uma formação acadêmica de 

excelência.  

Acredito que minha agenda de pesquisa amadureceu durante o processo de sua elaboração 

no momento em que faço algumas reflexões. Tratar dos territórios negros e da violência 

institucional, pensando os processos criminalizantes da América Latina, podem melhor responder 

os apagamentos da arte em nosso território. Neste momento, me debruço sobre os autores e autoras, 

negros e negras, que abordam a temática e busco explicações raciais sobre como o Estado opera 

em determinadas localidades.  
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Esse confronto com uma bibliografia não majoritariamente branca, e muitas vezes trazida 

através das conversas com amigos e militantes do movimento negro, potencializou e abriu as portas 

para uma parte crítica que não observa cidade e suas divisões apenas por uma questão 

socioeconômica, mas sim através de uma perspectiva racial e, portanto, segregadora dos espaços.  

A importância desta pesquisa é – ou pretende ser – não apenas tratar da temática da 

criminalização, mas também dar um enfoque especial em quem está falando desta temática. A 

minha maior preocupação nesta investigação passou a ser descobrir uma criminologia cultural 

decolonial, que vem me alimentando das vozes dos subalternos, das vozes daqueles que não tem 

seu discurso escrito dentro dos livros produzidos pelos acadêmicos da Universidade de São Paulo. 

Com todo amor que tenho pelas aberturas e novas perspectivas que a USP me deu, não podemos 

negar que tratar-se de um corpo docente6 e discente majoritariamente branco e que reproduz as 

violências das instituições criadas sob regimes coloniais.  

Quando dou conta das disparidades das teorias criminológicas com o objeto que pretendo 

analisar, o estudo de caso fez-se fundamental. Não existiria outra opção, tratando de criminologia 

e estudos latino-americanos, a não ser observar de perto as violações. Assim, escolho Paraisópolis 

como foco do debate. Inclusive, na última parte deste trabalho discorro com mais detalhes como 

foi este processo. 

Por esta perspectiva, tive a meta de tentar dirimir as violências que submetemos e somos 

submetidos dentro desta Instituição. Ou seja, busquei uma escuta ativa, no exercício de 

compreender o universo dos entrevistados, imergindo na temática e nos problemas cotidianos 

travados.7 O foco foi a investigação do massacre do baile da Dz7, entretanto, outras questões da 

 
 

6 A Universidade de São Paulo recentemente vem sendo provocada por estudantes e integrantes do movimento 

negro a agir contra as fraudes que corrompem a efetividade do sistema de cotas raciais na universidade. O pedido 

é para que a USP tenha medidas preventivas em relações a esses acontecimentos. Nas palavras do Diretor da ONG 

Educafro, David Santos, “Ao não prevenir e garantir que quem de fato ocupa essas vagas é negro ou pardo, está 

sendo omissa com uma política recentemente conquistada”. O órgão extraoficial do Comitê Antifraude às Cotas 

Raciais na USP fica responsável por reunir as denúncias, que nos últimos quatro anos já somam mais de 381 casos. 

As medidas contra esses casos podem chegar à expulsão dos alunos, como ocorrido em julho de 2020 em que a 

instituição expulsou um aluno pela primeira vez por fraude no sistema de cotas. Para além desse problema no 

corpo discente, o quadro de professores e docentes da Universidade caminham no mesmo sentido. Apenas 2,2 % 

dos professores da USP se autodeclaram pretos ou pardos em pesquisa realizada em 2018, dos 5.820 docentes 

ativos da Universidade, apenas 129 se autodeclaram pretos ou pardos. Mais em: PALHARES, Isabela. Alunos e 

movimentos negros pressionam USP por ações para coibir fraude em cotas. 2021. Estadão. Disponível em: 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,alunos-e-movimentos-negros-pressionam-usp-por-acoes-para-

coibir-fraude-em-cotas,70002738828. Acesso em: 29 ago. 2021. 
7 Muito do que Alvino Augusto de Sá pregou nos tempos em que participei de suas aulas e do Grupo de Diálogo 

Universidade-Cárcere-Comunidade (GDUCC) foram lembrados. Fiz parte do programa em 2012. Inclusive, ele é 
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comunidade não puderam ser deixadas de lado, nem no momento das entrevistas e muito menos 

na coleta das informações. Elementos que podem ser debatidos em profundidade em pesquisas 

futuras. Essa parece ser a contribuição mais rica da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“um grupo de intervenção multidisciplinar que se debruça teórica e empiricamente em torno da questão 

carcerária e, dentro de suas propostas, busca fomentar a interface e o diálogo entre os segmentos que compõem 

o próprio nome do projeto (universidadecárcere-comunidade). A proposta do GDUCC é a de inserir os alunos 

nas discussões referentes à reintegração social, e o faz por meio da combinação entre solidificação teórica e 

imersão de campo. Com isso, espera-se que os participantes tenham uma experiência sensível da situação 

carcerária, possibilitando a formação de estudantes críticos e conscientes da realidade que os rodeia. Neste 

sentido, o GDUCC busca reduzir a distância que as grades tanto impõe: a distância entre quem está preso, de um 

lado, e quem está solto, de outro lado. Temáticas diversas são tratadas ao longo do semestre, tendo sempre como 

pano de funda a certeza de que a via dialógica tende a ser a melhor para lidar com qualquer questão que envolva 

seres humanos”. Mais em: GRUPO DE DIÁLOGO CÁRCERE-COMUNIDADE. Site da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. Disponível em: 

http://www.direito.usp.br/extensao/Arquivos/edital_grupo_dialog_carcere.pdf. Acesso em 8 de junho de 2021.  
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PREOCUPAÇÕES MOTODOLÓGICAS 
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1. ESCOLHA DE MÉTODOS 
 

Como explicado no item anterior, para tratar de criminologia cultural sob uma perspectiva 

decolonial, apenas a revisão bibliográfica não poderia ser suficiente. Claro, se o problema quer 

contestar exatamente a criação de terminologias do Norte Global, não é possível passar sem uma 

varredura sobre as percepções locais dos processos criminalizantes. Enquanto nenhum método 

define a criminologia cultural, as metodologias etnográficas têm sido amplamente utilizadas como 

uma via alternativa para análise das dinâmicas do crime e da cultura. Conforme sustenta Paul 

Willis, tais metodologias oferecem "uma sensibilidade aos significados e aos valores, bem como 

uma capacidade de representar e interpretar as articulações simbólicas, as práticas e as formas de 

produção cultural".8 Proporcionando vulnerabilidade, humildade, risco e profundo envolvimento 

com os temas de estudo, tais metodologias proporcionam um resgate do fazer criminológico da 

racionalização cientifica e objetificação metodológica. Conduzidos adequadamente, os estudos 

etnográficos são impregnados de imprevisibilidade e de incerteza.9  

Sob esta perspectiva, a pesquisa explora a doutrina identificada nos campos da criminologia 

crítica, cultural e decolonial, bem como do planejamento urbano crítico, conectando-as e 

almejando enriquecer o debate com elementos acadêmicos descritivos. A pesquisa se pretende uma 

contribuição tanto aos estudos criminológicos quanto aos estudos urbanos.  

Ainda, duas premissas guiaram a metodologia e os processos de observação de minha 

pesquisa. Como pesquisadora do direito, busco ampliar os campos do conhecimento criminológico 

entrelaçando-o com planejamento urbano. Como pesquisadora da Universidade de São Paulo, 

reforço a necessidade da empiria mesclada e a escuta ativa para que as investigações desta 

Instituição sirvam à sociedade de fato.    

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS E MATERIAIS 
 

Em um primeiro momento, a investigação se procedeu através de uma observação de 

documentos, observação bibliográfica (livros, artigos e conteúdo audiovisual) e de uma observação 

 
 

8 WILLIS, Paul. Learning to labor: why working class kids get working class jobs. New York: Columbia 

University Press, 1977.p.3 
9 FERRELL, Jeff. Tédio, Crime e Criminologia: um convite à criminologia cultural. Tradução: Salo de Carvalho 

e Simone Hailliot. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 18, 2010.p.253 
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de fenômenos sociais que vivi durante os anos de pesquisa (congressos decoloniais, sobre 

planejamento urbano crítico e direito urbanístico, debates sobre criminalização do funk), 

confrontando a conceituação de criminologia cultural advinda do Norte Global.  

A coleta de materiais se deu através de uma pesquisa tanto nas bibliotecas da Faculdade de 

Direito da USP, quanto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (também USP) e, ainda, 

buscando na internet os principais textos e livros publicados pelos autores chave elencados nos 

próximos capítulos. Falamos de um período compreendido entre os anos de 2018 à 2021, momento 

em que faço matérias da pós-graduação nas duas instituições citadas. Também, durantes os 

congressos internacionais que participei, tive a oportunidade de apreender com diversos teóricos, 

absorvendo estas bases no trabalho. 

Na FD, alguns temas como criminologia racial, desenvolvidos por Paula Nunes, 

criminologia feminista, da Mariana Lins10 e problemas carcerários falados por Luigi Giuseppe 

Barbieri contribuíram muito para que os rumos do debate florescessem. Tomo conhecimento 

através dos pesquisadores Aluísio Marino, Marina Harkot, Paula Monroy11 e Paula Santoro sobre 

os debates de território, insurgência e cultura. A mescla de temas entre as instituições deu ensejo 

ao que produzi. 

Ainda, devo ressaltar que os aportes teóricos e críticos ao Direito decorrem da minha 

experiência como monitora e pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas. Momento em que troco 

conhecimentos com Maria Claudia Girotto Couto. Ela foi minha monitora quando participei do 

Grupo de Diálogo Universidade Cárcere Comunidade e, nos últimos anos, tem sido um grande 

apoio para descobrir a pesquisa empírica nas instâncias judiciais.  

 
 

10 Com a Mariana Lins, fiz uma live convidada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais para debater sobre 

a criminologia cultural a partir de perspectivas latino-americanas para repensar a figura feminina e o sistema penal 

brasileiro. Esse olhar, trazido pelas novas perspectivas criminológicas, é capaz de abordar as relações sociais em 

um contexto específico, buscando responder indagações relacionadas a à violência doméstica, relações abusivas 

interconjugais, sistema carcerário na América Latina, decolonialismo e criminologia, cultura local e sistema penal.  

Mais em: ALMEIDA, Julia de Moraes; LINS, Mariana. Criminologia Cultural e mulheres no sistema penal. 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Agosto de 2020. Disponível em: 

https://www.instagram.com/tv/CDzk2cyDZ1i/. Acesso em 18 de jul. de 2021. Ou seja, minha relação com a 

Mariana foi uma construção acadêmica rica, cheia de debates acerca do nosso papel na Academia e instituições. 
11 Com a Paula, fiz meu primeiro trabalho de campo: fomos até a Ocupação Cultural do Ouvidor 63 conversar com 

os moradores para pensar projeto de conclusão da matéria na FAU, ministrada pela minha orientadora. Debatemos 

sobre planejamento insurgente e sobre como a cultura é fundamental nas discussões que o Plano Diretor 

Estratégico de São Paulo enfrenta sobre cultura. Dessa experiência, realizo pela primeira vez as complexidades de 

fazer uma pesquisa de campo em pouco tempo ocupando o papel institucional que me situo. MONROY, Paula; 

ALMEIDA, Julia de Moraes. Ocupación artística Ouvidor 63: Arte y vida más allá de la norma. ARQ (Santiago), 

n. 104, p. 98-109, 2020.  

https://www.instagram.com/tv/CDzk2cyDZ1i/
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A partir do momento em que foi finalizada a base teórica, percebi que ela conseguiu sustentar 

a hipótese levantada para responder o problema de pesquisa. Observo que o método utilizado, 

portanto, foi o hipotético-dedutivo. 

Ainda assim, no decorrer do processo de elaboração deste trabalho, apenas o debate 

encontrado nos documentos que circundam o tema poderia me dar indicações, mas não respostas, 

sobre o modo que o tipo de criminalização tratado em minha agenda se dava. E, para além disso, 

apenas a revisão bibliográfica não preencheria a totalidade de reflexões acerca da criminologia 

cultural, afinal, metodologicamente, a falta de ida a campo seria uma falha na tentativa de 

compreender o fenômeno social. Ou seja, o estudo de caso, com ida ao campo, me servindo de 

entrevistas semi-estruturadas, foi fundamental para a conclusão das respostas do problema. Neste 

aspecto, um item apenas sobre o estudo de caso será tratado na Parte III da dissertação. 

A seguir, mapeio os tipos de pesquisa desenvolvidas nestes processos.  

 

2.1 Tipos de pesquisa: 

 

Pelos mecanismos explicitados no item anterior, a pesquisa é explicativa e descritiva:12 

a) a pesquisa explica, na Parte II deste trabalho, por meio da revisão bibliográfica dos 

principais autores do campo da criminologia cultural, do campo decolonial e do 

planejamento urbano crítico, porque a criminologia cultural pode ter uma abordagem 

decolonial na América Latina. Recolhi elucidações sobre o fenômeno da 

criminologia cultural no Norte Global, da criminologia cultural na América Latina, 

dos movimentos decolonais, dos confrontos urbanos e dos territórios negros. Esta 

etapa foi majoritariamente trabalhada em síntese bibliográfica. 

b) a pesquisa de campo, relatada na Parte III, descreve e investiga o caso escolhido 

(massacre de Paraisópolis, do Baile da Dz7) e testa a proposição de que deve e pode 

existir uma criminologia cultural decolonial através de entrevistas semi-estruturadas. 

O estudo de caso é instrumental e teve o propósito de falsear a hipótese de pesquisa 

levantada no problema. Também, pode-se dizer que trata-se de uma pesquisa 

explicativa, dado que descreve e investiga o massacre de Paraisópolis através de 

documentação e vivência tida com a comunidade). Os documentos analisados foram: 

 
 

12 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA, p.26-32.2008. 
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(i) formulário de entrevistas13 de dez pessoas,14 (ii) documento judicial: inquérito e 

processo, esmiuçados adiante. 

 

2.2 Etapas 

 

O presente estudo teve início em janeiro do ano de 2019 com materiais que coletei a 

respeito de criminologia cultural desde o final da graduação. Foi neste momento, portanto, que as 

inquietações a respeito da terminologia “criminologia cultural” surgiram e a pesquisa de mestrado 

começou a se delinear. Buscou-se, no geral, compreender a relevância de se pensar, de forma 

contunta, em território, racismo e decolonialidade para pensar na criminalização de arte periférica.  

O universo desta pesquisa se delimitou à América Latina. Percebendo que estudos sobre 

território, criminalidade e localidade são interessantes tanto à criminologia quanto planejamento 

urbano, as teorias decolonais foram pilares para comprovação da hipótese, aprofundando a 

temática na Universidade de São Paulo. Cerca-se, ainda mais, das temáticas de localidades e 

território quando da escolha do estudo do massacre de Paraisópolis, restando este instrumento para 

comprovação da proposta.15 

Para que se entenda o caminho metodológico, fez-se necessário dividir a pesquisa em 

quatro momentos. Deste modo, no primeiro momento, reuni as inquietações de pesquisa e, 

utilizando base bibliográfica sobre a criminologia cultural e bailes funk, formulei a hipótese de 

pesquisa: a criminologia cultural teria uma abordagem decolonial. Assim, da primeira fase, obtive 

o problema deste projeto. 

 Na segunda fase, fiz um levantamento bibliográfico e documental dos campos da 

criminologia cultural, racismo e território, planejamento crítico e teorias decolonais. Essa etapa 

está presente na Parte II. 

Na segunda fase, retiram-se as bases teóricas dos referidos campos sintetizados no escopo 

dessa investigação. Estes dados são somados aos dados da terceira fase (Parte III do trabalho) para 

produzir a conclusão e resolução do problema estudado.  

 
 

13 Visitar Parte III do trabalho. 
14 DE SÁ, Alvino Augusto; BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia Clínica E Execução Penal: 

Proposta de Um Modelo de Terceira Geração. Editora Saraiva, p.111-122, 2007. 
15 GIL, Antonio Carlos et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, p. 65. 2002. 
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Assim, foram coletados dados das instâncias jurídicas e instâncias comunitárias, que 

circundavam o Massacre. O fechamento desta etapa analisou tais informações. 

 O confronto entre a síntese bibliográfica e documental com o estudo de caso foi 

desenvolvido no último momento, presente também na Parte III. Ela também discutiu a hipótese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 -
Consolidação da 

hipótese

Inquietações 
premilinares da 
pesquisa foram 
transformadas 
em hipótese: 

a criminologia 
cultural tem 
uma abordagem 
decolonial.

Fase 2 - Revisão 
bibliográfica e 
documental

2.1 Levantamento 
bibliográfico e 
documental dos 
campos da 
criminologia 
cultural, racismo e 
território, 
planejamento 
crítico e teorias 
decolonais;

2.2 Elaboração de 
síntese bibliográfica 
relacionando os 
temas para embasar 
hipótese levantada.

Fase 3 - Estudo 
de caso

3.1 Coleta de dados 
por meio de 
formulários das 
Instâncias jurídicas 
e Instância 
comunitária;

3.2  Análise dos 
dados coletados 
com elaboração de 
Relatório.

Fase 4 -
Análise das 
fases 2 e 3 + 

comprovação 
da hipótese

4.1 Confronto da 
síntese bibliográfica 
com o relatório do 
estudo de caso;

4.2 Comprovação 
da hipótse e 
elaboração da 
conlusão. 

Figura 4 Etapas da pesquisa 



   

 

 

31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

PANORAMA LATINO 

  



   

 

 

32 

 
 

A segunda parte da dissertação tem um papel fundamental na construção teórica do trabalho: 

é nele que as bases para o estudo de caso estão construídas. Neste segundo momento, toda a revisão 

teórica a respeito de criminologia cultural, decolonialidade e territórios negros está situada. 

Também, seus itens e subitens se propõem a conectar assuntos que, tradicionalmente, estão em 

campos de conhecimento diversos na Universidade de São Paulo. 

Território e criminologia estão situados em faculdades diversas. A temática territorial se 

alinha aos estudos da geografia crítica e do planejamento urbano crítico, na Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, respectivamente. Já a 

criminologia está na Faculdade de Direito. 

Para que este desenvolvimento fosse elaborado, o capítulo foi dividido em duas partes. A 

primeira parte imergiu na temática da criminologia cultural, conceituando e contextualizando o 

estado da arte na temática. Concebe-se, com isso, o porquê de uma terminologia de criminologia 

cultural voltada à América Latina pode ser interessante, perpassando o momento histórico de sua 

concepção, sua trajetória no Norte Global e a chagada na América Latina e Brasil.  

Já a segunda parte do primeiro capítulo tratou da definição das teorias decoloniais, racismo 

estrutural, territórios negros e insurgência. Pretendeu não só definir estes campos como entrelaçá-

los, na tentativa de construir análise crítica das condutas Estatais e políticas, demonstrando a 

necessidade de uma criminologia sob olhar local. Ainda nesta parte, muito se falou sobre o papel 

do direito e das instâncias governamentais no combate às violações de Direitos Humanos. 

Estes dois blocos assentam terreno para o debate do estudo de caso, da terceira parte. 
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3. CRIMINOLOGIA CULTURAL, UM PANORAMA GERAL 

 

A primeira parte deste capítulo contextualiza a criminologia cultural dentro do seu próprio 

campo  de estudo. Dessa maneira, um panorama inicial pretendeu uma aterrisagem vinda de uma 

perspectiva global da criminalização de condutas para uma perspectiva específica. Nessa toada, 

foi possível perpassar temas como crise financeira global, crise do sistema capitalista, fenômeno 

da criminalização maciça e comportamento do Estado. 

O fenômeno do crime é geral e global. Entretanto, não é um acontecimento sem 

especificidades. O item “Estado, criminalização e crise global: novas perspectivas” permite 

estabelecer conexão preciosa entre as crises globais vividas, o descrédito nas instituições estatais 

e fenômenos de criminalização.  

O item “Criminologia cultural: definição e perspectiva histórica” elabora o que é a 

criminologia cultural, trazendo reflexões propostas por aqueles que escrevem sobre o conceito, 

assentando o ponto de partida da dissertação.  

Já em “Autores internacionais” intentou-se mapear o estado da arte deixado pelos autores 

que escreveram sobre a terminologia. A divisão entre nacional e internacional foi proposital, para 

estabelecer um marco entre Norte e Sul Global interessante às indagações aqui presentes. Assim, 

em “Autores nacionais” esmiuçaram-se os pesquisadores locais que trabalham com criminologia 

cultural. Estes dois itens recolheram os principais autores para corroborar no tratamento decolonial 

desenvolvido no próximo capítulo. 

 

3.1 Estado, Crise Global, Criminologia e novas repressões 

 

A criminologia pode ser considerada uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa 

do estudo do crime, do delinquente, da vítima e do controle social do delito. Interessa-lhe, 

complementarmente, mecanismos de prevenção do crime e técnicas de diálogo com o infrator.16 

Desta maneira, a criminologia, enquanto um estudo embasador da elaboração tanto de normas 

quanto de medidas governamentais, oferece o saber para alimentar decisões político-criminais. 

 
 

16 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 45. 
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Para introduzir o debate da criminologia cultural, faz-se necessário compreender o fenômeno 

da criminalização como um todo, perpassando, neste primeiro item, os principais agentes 

envolvidos.  

Em análise cronológica breve, a criminologia nasce atrelada ao Direito Penal: tudo o que se 

relacionava à criminalidade, com o processo punitivo e com as penas restava como face da mesma 

moeda. Foi a partir da consolidação dos centros urbanos complexos, do aumento da violência nas 

cidades e da consolidação das ciências como norteadoras do conhecimento que a criminologia se 

emancipou, ainda no século XIX, do grande magma penal, para se voltar às causas do crime, 

tentando desvendá-las para, assim, diminuir a criminalidade17. A partir de então, diversas escolas 

sociológicas surgiram. Inicialmente, pensando que quem comete crimes rompe o pacto social com 

o Estado e demais cidadãos. Esta visão faz parte das chamadas “Teorias do Consenso”, que se 

ocupam apenas em desvendar as razões do indivíduo para romper com as regras sociais impostas, 

sem contestá-las.  

Posteriormente, surgem as “Teorias do Conflito”, que rompem com o paradigma etiológico 

para adotar como objeto de estudo o próprio controle social. Nessas teorias não se perguntam – ao 

contrário das anteriores – por que o sujeito comete o crime, mas porque algumas condutas são 

criminalizadas. É nesta última categoria que a criminologia cultural se encontra. 

Nos atentamos, assim, àquele que transforma a conduta em crime: nada pode ser considerado 

proibido senão por força da Lei. 

A palavra direito é usada em diferentes sentidos, os quais, embora intimamente ligados, 

são completamente diferentes, embora sejam frequentemente confundidos. Quando 

alguém diz que o direito não proíbe isso, está se referindo à lei feita pelos legisladores. 

Por vez, quando diz que o direito não se preocupa com isso, em geral se refere aos 

doutrinadores que constroem o conhecimento jurídico nas academias e universidades. E, 

quando diz que com o direito não vamos resolver isso, está falando do poder do Estado 

que a lei possibilita, ou seja, aquele exercido pelos órgãos do Estado de forma coercitiva. 

Por fim, mesmo que a palavra direito não seja mencionada, também se costuma dizer que 

a justiça não trata disso, caso em que se refere ao que fazem os juízes.18 

 
 

17 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 48. 
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O direito latinoamericano na fase superior do colonialismo. Passagens: Revista 

Internacional de História Política e Cultura Jurídica, v. 7, n. 2, p. 184, 2015. Tradução livre. No original: “La 

palabra derecho se emplea en diversos sentidos, que si bien están intimamente vinculadas, son por completo 

diferentes, pese a lo cual muchas veces se confunden. Cuando alguien dice el derecho no prohíbe esto, se está 

refiriendo a la ley, que la hacen los legisladores. En lugar, cuando dice el derecho no se preocupa por esto, en 

general se refiere a los doctrinarios que construyen un saber jurídico en las academias y universidades. Y cuando 

dice con el derecho no vamos a resolver esto, está hablando del poder estatal que el derecho habilita, es decir, el 

que ejercen las agencias del estado en forma coactiva. Por último, aunque no mencione la palabra derecho, 

también suele decirse la justicia no se ocupa de esto, en cuyo caso se refiere a lo que hacen los jueces.” 
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 A Lei é obra do Estado. Interessante, neste diapasão, notar que esse Estado regulador tem 

perdido sua notoriedade e liderança, restando como alvo de diversas manifestações e 

reivindicações. Menos proeminente que no século passado, o Estado tem se preocupado muito 

mais em garantir ao empreendedor o sucesso econômico que aos cidadãos seus direitos 

fundamentais. É este o fenômeno narrado na passagem de Boaventura de Sousa Santos, ao colocar 

a postura estatal de priorização das pautas econômicas, facilmente abandonando a luta saneadora 

de deficiências estruturantes da sociedade. 

O desarme da social democracia foi disfarçado durante algum tempo pela nova articulação 

das formas de dominação que vigoram no mundo desde o século XVII: capitalismo, 

colonialismo e patriarcado. As reivindicações sociais passaram a orientar-se para as 

agendas ditas pós-materiais, os direitos culturais ou de quarta geração. Estas reivindicações 

eram genuínas e denunciavam modos de opressão e de discriminação repugnantes. Incidiam 

especificamente em dois eixos da dominação, o colonialismo (racismo, monoculturalismo) 

e o patriarcado (sexismo e hetero-sexismo). O modo como as reivindicações foram 

orientadas fez crer aos agentes políticos que as mobilizaram (movimentos sociais, ONGs, 

velhos e novos partidos) que as podiam levar a cabo com êxito sem tocar no terceiro eixo 

da dominação – o capitalismo. Houve mesmo uma negligência do que se foi chamando 

política de classe (igualdade, distribuição) em favor das políticas de raça e sexo 

(reconhecimento da diferença). Essa convicção provou-se fatal no momento em que o 

regime pós-1989 caiu. A dominação capitalista, reforçada pela legitimidade que criou 

nestes anos, virou-se facilmente contra as conquistas anti-racistas e anti-sexistas na busca 

incessante de maior acumulação e exploração. E estas, desprovidas da vontade anti-

capitalista ou separadas das lutas anti-capitalistas, estão a sentir muitas dificuldades para 

resistir.19 

 

Vive-se um momento de crises – não de uma crise, mas de uma pluralidade delas. A crise é 

do capitalismo, mas também do clima, da política e da economia.20 Vive-se a crise de um modelo 

sociopolítico neoliberal21 que se consolidou como capitalista e que, nas últimas décadas, tem se 

 
 

19 SANTOS, Boaventura de Sousa. O novo interregno. Sul 21, 1 fev. 2018. p. 1. Disponível em: 

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/02/o-novo-interregno-por-boaventura-de-sousa-santos/. Acesso 

em 4 de junho de 2020. 
20 Museológicas Podcast: #14 – Boaventura de Sousa Santos – Epistemologias do Sul e a defesa da Universidade 

Pública. [Locução de:] Boaventura de Sousa Santos. [S.I.]: UFPE, 18 dez. 2019. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2FbgzCbRKF9nmXCVrXFtDi?si=dWJkf3L3T9WA2v3Dq7-hOg. Acesso em 

04 jun. 2020.  
21 O conceito de neoliberalismo interessante à avaliação e construção teórica deste trabalho é a dissertada por 

Harvey: “O neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que 

o bem-estar humano pode ser melhor promovido pela liberação das liberdades e habilidades empresariais 

individuais dentro de uma estrutura institucional caracterizada por fortes direitos de propriedade privada, mercados 

livres e comércio livre. O papel do Estado é criar e preservar um quadro institucional adequado a tais práticas. O 

estado deve garantir, por exemplo, a qualidade e integridade do dinheiro. Deve também criar as estruturas e funções 

militares, de defesa, policiais e jurídicas necessárias para garantir os direitos de propriedade privada e garantir, se 

necessário, pela força o bom funcionamento dos mercados. Além disso, se os mercados não existem (em áreas 
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mostrado carente.22 Esta falha se apresenta nas insuficiências do Estado, que não consegue realizar 

suas tarefas elencadas na Constituição Federativa do Brasil. Podemos dizer que o Estado opera 

minimamente na matéria direitos humanos.  

Vivemos em uma era em que os ideais de direitos humanos ocuparam o centro do palco, 

tanto política quanto eticamente. Muita energia política é colocada na promoção, proteção 

e articulação de seu significado na construção de um mundo melhor. Em sua maior parte, 

os conceitos que circulam são individualistas e baseados na propriedade e, como tais, nada 

fazem para desafiar fundamentalmente as lógicas de mercado hegemônicas liberais e 

neoliberais e os modos neoliberais de legalidade e ação do Estado. Afinal, vivemos em um 

mundo onde os direitos de propriedade privada e a taxa de lucro superam todas as outras 

noções de direitos que alguém possa imaginar. Mas há ocasiões em que o ideal dos direitos 

humanos assume uma direção coletiva, como quando os direitos do trabalho, das mulheres, 

dos gays e das minorias vêm para o minério (um legado do movimento trabalhista de longa 

data e do movimento dos direitos civis dos anos 1960 nos Estados Unidos Estados que eram 

coletivos e tinham uma ressonância global). Essas lutas por direitos coletivos têm, na 

ocasião, rendido alguns resultados (de forma que uma mulher e um negro se tornem 

verdadeiros concorrentes à presidência dos Estados Unidos).23   

 

 
 

como terra, água, educação, saúde, seguridade social ou poluição ambiental), eles devem ser criados, por ação do 

Estado, se necessário. Mas, além dessas tarefas, o estado não deve se aventurar. As intervenções do Estado nos 

mercados (uma vez criadas) devem ser mantidas no mínimo porque, de acordo com a teoria, o Estado não pode 

possuir informações suficientes para questionar os sinais do mercado (preços) e porque grupos de interesse 

poderosos inevitavelmente distorcerão e enviesarão as intervenções do Estado (particularmente nas democracias) 

para seu próprio benefício. Tradução livre. No original: Neoliberalism is in the first instance a theory of political 

economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual 

entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property 

rights, free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional framework 

appropriate to such practices. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of money. It must 

also set up those military, defence, police and legal structures and functions required to secure private property 

rights and to guarantee, by force if need be, the proper functioning of markets. Furthermore, if markets do not 

exist (in areas such as land, water, education, health care, social security, or environmental pollution) then they 

must be created, by state action if necessary. But beyond these tasks the state should not venture. State 

interventions in markets (once created) must be kept to a bare minimum because, according to the theory, the state 

cannot possibly possess enough information to second-guess market signals (prices) and because powerful interest 

groups will inevitably distort and bias state interventions (particularly in democracies) for their own benefit. Ver 

em: HARVEY, David. Do administrativismo ao empreendedorismo: a transformação da governança urbana no 

capitalismo tardio. In A produção capitalista do espaço (p. 163-190). São Paulo: Anablume. 2005. 
22 BRITO, Monica Silveira. Modernização e tradição: urbanização, propriedade da terra e crédito hipotecário em 

São Paulo na segunda metade do século XIX. 2006. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
23 Ver HARVEY, David. The right to the city. The City Reader, v. 6, n. 1, p. 1, 2008. Tradução livre. No original: 

”We live in an era when ideals of human rights have moved center stage both politically and ethically. A lot of 

political energy is put into promoting, protecting and articulating their significance in the construction of a better 

world. For the most part the concepts circulating are individualistic and property- based and, as such, do nothing 

to fundamentally challenge hegemonic liberal and neoliberal market logics and neoliberal modes of legality and 

state action. We live in a world, after all, where the rights of private property and the profit rate trump all other 

notions of rights one can think of. But there are occasions when the ideal of human rights takes a collective turn, 

as when the rights of labor, women, gays and minorities come to the ore (a legacy of the long-standing labor 

movement and the 1960s Civil Rights movement in the United States that was collective and had a global 

resonance). These struggles for collective rights have, on occasion, yielded some results (such that a woman and 

a black become real contestants for the US Presidency).” 
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Observamos, como declara Harvey, uma falência estatal. O Estado Democrático de Direito 

não existe mais, ele serve apenas ao capital e na negligência as lutas por igualdade e humanidade. 

O papel do governo se restringe aos resgates econômicos, transformando a máquina pública em 

uma grande gestora. 

Essa gestão que propõe o desenvolvimento econômico gera desigualdades. Afinal, a 

acumulação de capital pode existir apenas em um ambiente de exploração. A exploração é do 

trabalho, das classes menos favorecidas, que suportam o sistema financeiro, mas que estão 

chegando ao limite.24 A crise sistêmica é cada dia mais evidente: vivemos escassez de recursos, 

índices de desemprego alarmantes, corrupções institucionalizadas e gestões ineficientes em todo o 

globo. As desigualdades econômicas e injustiças geram revoltas e questionamentos. Inevitável 

repensar o modelo de desenvolvimento que estão reproduzindo globalmente.  

 Entretanto, percebe-se que a resposta estatal para os problemas sociais enfrentados como as 

desigualdades raciais, de gênero e de violência urbana é a segregação e/ou o extermínio. 

Segregação e extermínio das mulheres, do povo negro, da periferia e de tudo o que for 

“minoritário”.25 São as minorias que sofrem as pressões de um modelo de vida estabelecido pela 

ordem mundial que prioriza o lucro e não a igualdade de condições de direitos sociais.26 É nesse 

sentido que o fenômeno da criminalização de condutas surge como uma ferramenta para 

incessantemente tentativas de conter as consequências de um sistema econômico explorador e 

 
 

24 Museológicas Podcast: #14 – Boaventura de Sousa Santos – Epistemologias do Sul e a defesa da Universidade 

Pública. [Locução de:] Boaventura de Sousa Santos. [S.I.]: UFPE, 18 dez. 2019. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2FbgzCbRKF9nmXCVrXFtDi?si=dWJkf3L3T9WA2v3Dq7-hOg. Acesso em 

04 jun. 2020. 
25 Sobre o termo “minoria” pode-se abordar que “Na literatura sociológica a palavra minoria tem sido utilizada 

frequentemente em dois sentidos. Significa primeiro, mais amplamente, um grupo de pessoas que de algum modo 

e em algum setor das relações sociais se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um 

outro grupo, "maioritário", ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um 

tratamento discriminatório por parte da maioria. Nesse sentido, por exemplo, uma pequena comunidade religiosa 

de credo divergente da fé professada pela maioria da população é uma minoria e pode sofrer problemas vários no 

campo das relações religiosas; ou a oposição num país "pouco democrático", ocupando lugar subordinado na 

estrutura política, tendo pouca chance de ação. Segundo, exprime as denominadas "minorias nacionais", grupos 

raciais ou étnicos que, em situação de minoria, cointegram juntamente com uma maioria um determinado Estado”. 

Ver em: CHAVES, Luís de Gonzaga Mendes. Minorias e seu estudo no Brasil. Revista de Ciências Sociais, 

Fortaleza, v. 1, n.1, p. 149, 2007.   
26 MOREIRA, Adilson José. Tratado de direito antidiscriminatório. São Paulo: Contracorrente, 2020. 
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falido.27 Nas palavras de Angela Davis, “a prisão se tornou um buraco no qual são depositados os 

detritos do capitalismo contemporâneo”.28 

Na matéria em questão, a descrença e o questionamento da função estatal na América Latina 

têm fomentado o debate sobre a criminalização de condutas e a quem essa criminalização atende. 

Como explora Zaffaroni,29 o Direito Penal, como todo direito, é um fenômeno político, cultural e 

histórico. Portanto, tanto as medidas governamentais de gestão pública quanto as sentenças 

judiciais que condenam são atos elaborados por indivíduos que representam a instituição. O 

funcionamento do Estado, através de seus integrantes é, sob esta ótica, um ato político. E esta 

instituição usa uma metodologia que não dialoga com a realidade, pensando que a norma não se 

alterada a depender das demandas estruturais sociais em que está inserida. A norma pretende ser 

rígida e imutável. 

A realidade criminológica na América Latina pode ser definida em três direções principais: 

a) a repressão impiedosa das classes dominadas (especialmente os setores do proletariado 

urbano e rural não integrados no mercado de trabalho, como força de trabalho ociosa e 

excedente), para as quais existem os Códigos Penais e outras leis especiais ainda mais 

rigorosas, a polícia, os tribunais e as prisões; b) a imunidade das classes dominantes pelas 

práticas criminosas contra a vida, a saúde, a integridade e o patrimônio do povo, nas práticas 

antisociais abrangidas pela chamada criminalidade do colarinho branco; e a imunidade 

complementar do terror institucionalizado (torturas e assassinatos de presos políticos, os 

assassínios de grupos militares e paramilitares (esquadrões de morte) e a tortura sistemática 

de presos comuns); do genocídio de índios; do tráfico de escravos para venda de 

trabalhadores, confinados em ‘campos de concentração’ de empresários rurais geralmente 

estrangeiros. Essas práticas não constituem privilégio deste ou daquele país do Continente, 

mas se generalizaram em toda a América Latina, como conseqüência de sua 

absorção/integração no mercado mundial, sob a égide do imperialismo, mas é preciso 

reconhecer que o chamado ‘Cone Sul’ do Continente desenvolveu ao mais alto nível a 

tecnologia dessa violência, que constitui um de seus mais sofisticados produtos de 

exportação (o filme ‘Estado de Sítio’, de Costa Gravas, é uma amostra eloqüente da 

transnacionalização e do intercâmbio dessas técnicas, na área); c) a terceira forma de 

violência é, talvez, a mais sutil, mas não menos eficiente: a violência do imperialismo 

ideológico, que impõe à América Latina o consumo de teorias importadas [...].30 

 
 

27 MOREIRA, Adilson José (org.). Direito Antidiscriminatório e Direito Penal: Uma história trágica em nove 

atos. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2021. 
28 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016. p. 17. 
29 Pensamiento Penal Guatemala: Los Derechos Humanos em el Derecho Penal durante la crisis mundial: Uma 

conversación com Raúl Eugenio Zaffaroni. [Entrevistado:] Raúl Eugenio Zaffaroni. [S.I.] Epidemic Sound, mar. 

2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5qc357bSp4gygb4q4WUJZ9?si=pCPBj0NQTeW3qqCKV0k9lQ. Acesso em 6 

jun. 2020. 
30 SANTOS, Juarez Cirino dos. As raízes do crime. Um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência. 

Rio de Janeiro: Forense. 1984. p. 70-71. 
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Essa inflexibilidade advém da importação pelo ordenamento brasileiro do Direito Penal 

alemão do pós-Segunda Guerra. Outrora, este ordenamento foi pensado como um Direito Penal 

neutro, o que daria, teoricamente, imparcialidade e justiça no desenrolar jurídico.  

Entretanto, esta neutralidade nunca existiu nos países latinos pela sua própria formação 

histórica: a América Latina é fruto de um sistema colonial exploratório, racista e reprodutor de 

desigualdades. Essa tentativa de reprodução da imparcialidade legitima um poder punitivo do 

Direito Penal que ignora as singularidades presentes no território. Tentando seguir a dogmática 

alemã, caminha para uma neutralidade e rigor normativo que não deveria existir. Em seu lugar, os 

julgados deveriam ser permeados pelas diferenças e violências estruturantes que compõe o quadro 

social latino. E é exatamente por não enxergar a população em que está inserido, o Direito Penal 

se encontra desgastado e desacreditado.  

Sob esta perspectiva, existe uma dissonância entre o direito repressor aplicado e aquele 

contido na Constituição. A Constituição é garantista, mas as políticas penais das ruas são 

reprodutoras de violências. Políticas que se propõem ser neutras, na realidade, propagam a 

segregação. Isso porque tentam ordenar a sociedade através de proibições, que se tornam 

numerosas, em evidente desespero do corpo normativo em ordenar a população. Porém, as 

medidas adotadas não analisam o contexto social e econômico das pessoas; desaguando em um 

encarceramento sem redução da criminalidade, por exemplo. Ou seja: o crime passa a existir, mas 

não há mudança na conduta social. 

Esse processo elimina a ideia direito penal mínimo e, ao contrário, fomenta sua expansão:  

A primeira quebra do sistema advém do fim do direito penal mínimo como resultado de 

forças expansivas tradicionais: o Movimento da Lei e da Ordem e o Movimento de 

Tolerância Zero. Tais movimentos de origem americana, acabaram por produzir uma 

ampliação do sistema de controle punitivo, seja por modificações legais, seja pela leitura 

mais rigorosa nos sistemas interpretativos das mesmas leis. Quanto ao Movimento da Lei 

e Ordem, consegue-se ver claramente o marco legal de sua chegada ao Brasil. A criação da 

Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072/90, e suas sucessivas modificações, permitiu a 

ampliação de penas (casos de estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro, etc), a 

limitação da concessão de medidas liberatórias processuais em casos de prisão processual 

(depois consideradas inconstitucionais), a proibição da concessão de regime progressivo de 

penas (também consideradas inconstitucionais pelo STF), a dificultação da concessão de 

regimes menos rigorosos de progressão de regime (de 1/6 para 2/5, quando réu primário e 

de 1/6 para 3/5 quando réu reincidente) dentre muitas outras normas que se constituíram 

em gravame punitivo, resultando em grande medida no encarceramento em massa hoje 

vigente. De outra parte, o Movimento de Tolerância Zero, concebido como uma política 

restritiva para pôr cobro ao avanço da criminalidade na cidade de Nova York, aqui chegou 

como uma espécie de aval hermenêutico para juízes e promotores repaginarem suas visões 
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mais tolerantes para uma leitura radical e extremada do que deve ser o sistema de 

garantias.31 

 

Assim, numa busca pela retomada de controle, os processos criminalizantes têm seu apogeu. 

Parece a tipificação de condutas responder à ânsia populacional de insegurança, numa tentativa 

infindável de acabar com as mazelas populacionais apenas por força de Lei. Sabe-se, entretanto, 

que apenas através de políticas públicas que sejam  efetivas e redirecionamento do foco 

governamental nas diferenças e singularidades regionais, poderemos caminhar à justiça. 

Inclusive, até a criminologia – que deveria pensar o fenômeno do crime com olhar mais 

atento – demorou a perceber que as respostas sistêmicas deveriam ser repensadas regionalmente. 

A criminologia apenas se deu conta das especificidades sociais, como explicitado acima, após a 

década de 1960, quando a sociologia entra para compor o fenômeno do crime não apenas através 

da norma32￼ O questionamento do campo parte do “por que as pessoas cometem crime?” para 

“por que determinadas condutas são crime?”.  

Neste momento, surge nos Estados Unidos uma criminologia chamada de criminologia 

crítica, para entender os aspectos sociais que desencadeiam o fenômeno do crime, observando o 

que as segregações e desigualdades estabelecidas e/ou mantidas pelo Estado significavam. 

Projetado o horizonte conceitual da Criminologia crítica, são sete as questões a precisar. 

a) É legítimo caracterizar o conjunto dessa produção científica não homogênea, nem 

constituída por uma monolítica comunidade de cientistas, como um “movimento” 

criminológico crítico que, surgido quase ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, desenvolve-se no eixo euro-americano, em cenários como Alemanha, Itália, 

Holanda, França e países nórdicos, Canadá e, enfim, na América Latina. 

b) Enquanto movimento, sua unidade está dada precisamente pelas matrizes comuns 

anteriormente referidas. Na América Latina, adquirirá o sentido de um movimento de 

resistência; aqui e acolá, entretanto, movimento de transformação do controle penal que 

não perde de vista, em momento algum, sua conexão política com a transformação social. 

c) Em sentido lato, para além da característica datada de “movi- mento”, constituiu-se um 

“campo” analítico complexo, a partir do paradigma do controle ou da reação social, 

integrado por um pluralismo teórico; um campo novo, instituído e instituinte para a 

Criminologia, a que proponho denominar de “criticismo”, do qual resulta tanto um acúmulo 

criminológico instituído quanto um espaço aberto para a necessária continuidade e a 

permanente reinvenção (instituinte). A Criminologia crítica, ao contrário do que 

proclamaram e proclamam leitores apressados, não está morta. Declará-la como tal é 

 
 

31 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 340. 
32 Pensamiento Penal Guatemala: Los Derechos Humanos em el Derecho Penal durante la crisis mundial: Uma 

conversación com Raúl Eugenio Zaffaroni. [Entrevistado:] Raúl Eugenio Zaffaroni. [S.I.] Epidemic Sound, mar. 

2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5qc357bSp4gygb4q4WUJZ9?si=pCPBj0NQTeW3qqCKV0k9lQ. Acesso em 06 

jun. 2020. 
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produzir uma hermenêutica equivocada, tomando o conteúdo já produzido pelo conteúdo 

final, tomando a parte (contexto fundacional de “movimento” e estrutura teórica) pelo todo 

(processo), equivalendo à declaração da morte do socialismo como utopia (processo) à 

queda do Muro de Berlim (contexto). 

d) Em sentido estrito, Criminologia crítica designa o modelo antes enunciado, sobretudo 

por Alesandro Baratta e Massimo Pavarini. 

e) Em sentido lato, Criminologia crítica designa o conjunto das teorias integrantes desse 

movimento crítico; a “radical”, a “nova”, as latino-americanas (“da libertação”, “de raízes”, 

“dialética” etc.). 

f) Ainda, Criminologia crítica, em sentido lato, pode designar toda Criminologia 

desenvolvida com base no paradigma da reação social, inclusive as que não aderiram ao 

marxismo (“realismo jurídico-penal marginal”, “sociologia do controle penal”). A unidade 

da pluralidade, nessa hipótese, é dada pela matriz “b” e este é o con- ceito alargado de 

criticismo proposto por Eugenio Raúl Zaffaroni para a América Latina e por Nilo Batista 

para o Brasil, podendo referir-se alargadamente à existência de Criminologias críticas 

(teorias plurais dentro de um paradigma). 

g) O campo do criticismo, edificado pelas mãos da Criminologia, atinge o domínio do 

Direito penal dogmático e da Política criminal, dando origem a um Direito penal crítico, 

cuja síntese será o(s) garantismo(s), edificado(s) a partir da deslegitimação do controle 

penal.33 

 

A partir do final da década de 1970, torna-se insustentável apartar os fenômenos sociológicos 

dos estudos do crime. Entende-se que as medidas realizadas pelo Estado criam desigualdades que 

influem diretamente no cometimento de delitos.34 E mais, o poder seletivo do Estado, que dá 

garantias para uma parte da população e rejeita uma outra, leva a um descrédito nas instituições e 

à necessidade de se pensar uma criminologia radical para eliminar o Estado como hoje o 

conhecemos.  

Recentemente, vivenciam-se ainda mais fenômenos sociais, urbanos e históricos – 

fenômenos estes que se revestem de complexidade ímpar. A nova etapa da modernidade nos 

apresenta com um rompimento de tudo aquilo que considerávamos no século passado como 

amálgama da sociedade. As relações interpessoais são cada vez mais rápidas, as mensagens e 

símbolos chegam muito com velocidade inigualável e passa-se a ansiar o novo como nunca. 35 É-

 
 

33 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A criminologia crítica na América Latina e no Brasil: em busca da utopia 

adormecida. Revista de derecho Penal y Criminología, n. 10, p. 58-66 e 266, 2014. 
34 BARATTA, Alessandro. Criminologia critica e critica del diritto penale; introduzione alla sociologia giuridico-

penale. Meltemi, 1982. p. 48. 
35 O confinamento, produto do distanciamento social causado pela COVID-19 despertou a atenção da sociedade 

brasileira para um assunto pouco fomentado, a ansiedade. A busca pela sua compreensão, em pesquisa realizada 

pela empresa Google, se tornou três vezes maior durante a situação pandêmica, comparado ao mesmo período 

anterior. O movimento de conexão ao mundo on-line já era presente, o que se observa é que essa tendência se torna 

mais alarmante quando em condições de isolamento e para além disso se torna insustentável pelos próprios 

usuários. A sequência de consumo de dados e a produção de vontade feita pelos algoritmos tem como resultados 
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se bombardeado por diversas informações, paradoxos e interseccionalidades36 que necessitam de 

amplas teorias e novas perspectivas para serem compreendidas.37 

A sociedade em que vivemos, da modernidade líquida, é cada vez mais punitiva. A 

irrevogabilidade da exclusão é consequência direta da decomposição do Estado Social. O 

definhamento, o declínio e a ruptura do projeto social fazem desaparecer as oportunidades 

de redenção e a eliminação do direito de apelar por esperança. A ideia pode ser posta nos 

seguintes termos: na modernidade havia as instituições e seus muros; na modernidade 

líquida esses muros não deixam de existir, mas acompanha-se um movimento contínuo em 

que a vigilância se espraia por toda a sociedade. O controle extrapola os muros e se distribui 

numa rede social em que se alcança toda a subjetividade. De outra parte, o processo que 

existia desde as grandes descobertas, acentua-se brutalmente nos últimos 20 anos do século 

passado, em período que coincidirá com as grandes modificações decorrentes do fim do 

socialismo real e com a construção de um mundo globalizado líquido: o processo 

imigratório explode, seja pela criação de um continente sem fronteiras, como aconteceu na 

Europa, seja pela facilitação das grandes imigrações, quer por necessidade quer pela busca 

de novos desafios. O mundo passa a ter uma explosão multicultural e isso não poderá ser 

ignorado pela criminologia. Consequência maior desse fenômeno, é que a criminologia da 

modernidade líquida pode ser resumida em duas grandes características: o reconhecimento 

da perda de validade universal das grandes narrativas e a impossibilidade de aceitação de 

qualquer tipo de verdade universal.38  

 
 

situações instantâneas que acabam gerando danos psicológicos permanentes (PORTINARI, Beatriz. Os efeitos do 

confinamento na saúde mental de crianças e adolescentes. El País, Madri, 06 de junho de 2020. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/mamas_papas/2020-06-06/os-efeitos-do-confinamento-na-saude-mental-de-criancas-e-

adolescentes.html. Acesso em: 07 de setembro de 2020). 
36 Interseccionalidade é um termo que surgiu dentro do movimento feminista negro, bem definindo por Collins ao 

dizer que se trata de uma “abordagem que afirma que os sistemas de raça, classe social, gênero, sexualidade, etnia, 

nação e idade são características mutuamente construtivas de organização social que moldam as experiências das 

mulheres negras e, por sua vez, são formadas por elas”. Mais em: COLLINS, Patricia Hill. Pensamento feminista 

negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 460). 
37 Neste sentido, ao tratar de modernidade líquida, a concepção elaborada por Bauman pode ser debatida através 

do seguinte trecho: “As formas de vida moderna podem diferir em vários aspectos - mas o que as une a todas é 

precisamente sua fragilidade, temporariedade, vulnerabilidade e inclinação para mudanças constantes. "Ser 

moderno" significa modernizar - compulsivamente, obsessivamente; não tanto apenas "ser", quanto mais para 

manter sua identidade intacta, mas para sempre "tornar-se", evitando a conclusão, permanecendo subdefinido. 

Cada nova estrutura que substitui a anterior assim que for declarada antiquada e após a data de validade é apenas 

mais uma solução momentânea - reconhecida como temporária e "até novo aviso". Ser sempre, em qualquer estágio 

e em todos os momentos, "pós-algo" também é uma característica indissociável da modernidade. Conforme o 

tempo passa, a "modernidade" muda suas formas à maneira do lendário Proteu. O que há algum tempo foi 

apelidado (erroneamente) de 'pós-modernidade' e o que escolhi chamar, mais precisamente, de 'modernidade 

líquida', é a crescente convicção de que a mudança é a única permanência e a incerteza a única certeza. Cem anos 

atrás, "ser moderno" significava perseguir "o estado final de perfeição" - agora significa uma infinidade de 

melhorias, sem nenhum "estado final" à vista e nenhum desejo”. BAUMAN, Zygmunt. Liquid modernity. 

Cambridge: Polity Press, 2012, p. 1, tradução livre. No original: “Forms of modern life may differ in quite a few 

respects – but what unites them all is precisely their fragility, temporariness, vulnerability and inclination to 

constant change. To ‘be modern’ means to modernize – compulsively, obsessively; not so much just ‘to be’, let 

alone to keep its identity intact, but forever ‘becoming’, avoiding completion, staying underdefined. Each new 

structure which replaces the previous one as soon as it is declared old-fashioned and past its use-by date is only 

another momentary settlement – acknowledged as temporary and ‘until further notice’. Being always, at any stage 

and at all times, ‘post-something’ is also an undetachable feature of modernity. As time flows on, ‘modernity’ 

changes its forms in the manner of the legendary Proteus . . . What was some time ago dubbed (erroneously) 'post-

modernity' and what I've chosen to call, more to the point, 'liquid modernity', is the growing conviction that change 

is the only permanence, and uncertainty the only certainty. A hundred years ago 'to be modern' meant to chase 'the 

final state of perfection' -- now it means an infinity of improvement, with no 'final state' in sight and none desired.” 
38 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. Apêndice. 
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 Como campo empírico, a criminologia tem se adaptado e criado vertentes na tentativa de 

explicar e/ou debater novos fenômenos criminalizantes, com o intuito de acompanhar as 

transformações sociais. São as chamadas criminologias alternativas críticas.  

Pretendem essas vertentes subdividir as pautas sociais e abarcar novos debates dessa 

tipologia. Nesse sentido, abriram para pensar a criminologia de maneira conjunta, ou seja, pensar 

a política aliada às teorias da academia – questão que há muito se debate, mas cuja implementação 

permanece ainda descolada da realidade. Com isso, parece a criminologia entender e apreender 

seu papel político.39 

As criminologias críticas alternativas pretendem dissecar as estruturas sociais, culturais e 

históricas, procurando abordagens críticas para a elaboração do crime e do criminoso sob óticas 

permeadas com as mudanças sociais locais. A relação entre o sistema de justiça, a política criminal 

e as normas está, portanto, sob a ótica crítica voltada à desconstrução de conceitos consolidados 

nestes campos.  

E, é claro, não é preciso dizer que o termo 'criminologias alternativas críticas', em última 

análise, designa um processo de crítica permanente, uma série de estados de transição de 

novos conhecimentos e ideologia, em vez de conjuntos de teorias fechadas. Pois no 

momento do reconhecimento de uma criminologia alternativa crítica, a alternativa crítica 

torna-se sujeita à própria crítica alternativa. Nesse momento, pode ser analisado por outros 

como não sendo nem crítico nem alternativo! Pela mesma lógica, projetos de criminologia 

alternativa aparentemente conservadores podem, ao mudar as condições políticas, ter 

efeitos socialmente progressistas. Assim, as marcas e reivindicações de criminologia de 

marca (incluindo o nome 'criminologias alternativas críticas') empregadas neste capítulo 

devem ter apenas uma saliência nominalista e discursiva, não são proferidas como tendo 

qualquer realidade empírica essencial ou compensação progressiva garantida da política.40 

 
 

39 CARLEN, Pat. Alternative Criminologies: an introduction. In: CARLEN, Pat. FRANÇA, Leandro Ayres (Ed.) 

Alternative Criminologies.. London: Routledge, 2017. p. 2. 
40 CARLEN, Pat. Alternative Criminologies: an introduction. In: CARLEN, Pat. FRANÇA, Leandro Ayres (Ed.). 

Alternative Criminologies. London: Routledge, 2017. p. 1. Tradução livre. No original: “And, of course, it should 

go without saying, that the term 'critical alternative criminologies' ultimately names a process of permanent 

critique, a series of transitional states of new knowledge and ideology rather than sets of closed theories. For at 

the moment of recognition of a critical alternative criminology the critical alternative becomes subject to 

alternative critique itself. At such time it may be analysed by others as being neither critical nor alternative! By 

the same logic, apparently conservative alternative criminology projects may, in changing political conditions, 

have socially progressive effects. Thus, the brand names and brand-name criminology claims (including the name 

`critical alternative criminologies') employed in this chapter are expected to have only a nominalist and discursive 

saliency, they are not proffered as having any essential empirical reality or guaranteed progressive policy pay-

off”. No artigo “Alternative Criminologies”, Pat Carlen debate sobre esta mudança da criminologia crítica ao 

compreender que apenas a crítica social não seria suficiente para criar uma sociedade menos controversa. 

Criminologias alternativas poderiam ser críticas ou conservadoras. As conservadoras, apesar de inovarem na 

temática de análise, não teriam como prioridade dirimir as desigualdades sociais. Na realidade, teriam uma análise 

social aprofundada visando manter o status quo. Neste sentido, a autora discorre sobre três momentos das 

chamadas criminologias alternativas. O primeiro deles teria advindo das teorias marxistas após a década de 1970, 
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Dentre essas novas perspectivas da criminologia crítica alternativa, temos o objeto do 

presente estudo: a criminologia cultural.  

3.2 Criminologia Cultural: definição e perspectiva histórica 

 

O termo criminologia cultural é vertente do campo da criminologia crítica e se remete à 

década de 1990, quanto à fusão de pensamentos criminológicos da América do Norte e do Reino 

Unido.41 Seu início, em termos de elaboração teórica, se dá no Norte Global, com a pretensão de 

analisar interdisciplinarmente manifestações artísticas populares presentes nas ruas. 

Assim, é dentro do contexto cultural e das dinâmicas socioeconômicas dos indivíduos 

analisados que o fenômeno do crime e da criminalidade é observado.  Nessa perspectiva: 

A criminologia cultural preocupa-se com a convergência dos processos culturais, criminais 

e de controle do crime; como tal, situa a criminalidade e seu controle no contexto da 

dinâmica cultural e da contestada produção de sentido. Desta forma, a criminologia cultural 

busca compreender as realidades cotidianas de um mundo profundamente desigual e 

injusto, e destacar as maneiras pelas quais o poder é exercido e resistido em meio à interação 

de criação de regras, regras. quebra e representação. O tema da criminologia cultural, então, 

atravessa uma gama de questões contemporâneas: a construção mediada e mercantilização 

do crime, violência e punição; as práticas simbólicas daqueles envolvidos em atividades 

ilícitas subculturais ou pós-subculturais; as ansiedades existenciais e emoções situadas que 

animam o crime, a transgressão e a vitimização; os controles sociais e significados culturais 

que circulam dentro e entre os arranjos espaciais; a interação de controle estatal e resistência 

cultural; as culturas criminogênicas geradas pelas economias de mercado; e uma série de 

outros casos em que o significado situado e simbólico está em jogo. Para realizar essa 

análise, a criminologia cultural abraça perspectivas interdisciplinares e métodos 

alternativos que regularmente a movem além das fronteiras da criminologia convencional, 

com base em estudos de mídia, antropologia, estudos de juventude, estudos culturais, 

geografia cultural, sociologia, filosofia e outros (...).42 

 
 

nos Estados Unidos e Reino Unido. O segundo teria foco na desconstrução e reconstrução das teorias já elaboradas, 

repensando a ideia de crime. O terceiro caminharia pela ideia de significância política dentro das criminologias 

críticas alternativas. Sobre isso, ver, por exemplo, CARLEN, Pat. Alternative Criminologies: an introduction. In: 

CARLEN, Pat; FRANÇA, Leandro Ayres (Ed.). Alternative Criminologies.  London: Routledge, 2017.  
41 FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith; YOUNG, Jock. Cultural Criminology. London: Editora Sage. 2012. p. 2. 
42 FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith; YOUNG, Jock. Cultural Criminology. London: Editora Sage, 2012. p.1. 

Tradução livre. No original: ”Cultural criminology is concerned with the convergence of cultural, criminal and 

crime control processes; as such, it situates criminality and its control in the context of cultural dynamics and the 

contested production of meaning. In this way cultural criminology seeks to understand the everyday realities of a 

profoundly unequal and unjust world, and to highlight the ways in which power is exercised and resisted amidst 

the interplay of rule-making, rule-breaking and representation. The subject matter of cultural criminology, then, 

crosses a range of contemporary issues: the mediated construction and commodification of crime, violence and 

punishment; the symbolic practices of those engaged in illicit subcultural or post-subcultural activities; the 

existential anxieties and situated emotions that animate crime, transgression and victimization; the social controls 

and cultural meanings that circulate within and between spatial arrangements; the interplay of state control and 

 



   

 

 

45 

 
 

 

Ainda, os pesquisadores desta vertente se utilizam dos símbolos replicados por determinadas 

sociedades para o estudo da criminologia cultural. O texto também destaca como a nova 

ramificação criminológica está em constante adaptação e mudança já que, por essência, as 

características analisadas dentro de um grupo podem ser muito diferentes de outro, exigindo uma 

abordagem analítica que se desenvolva e se modifique para compreender as especificidades da 

população em discussão. Em outras palavras, a criminologia cultural deve se adaptar a formatos e 

métodos para apreender as formas culturais, que podem se expressar de maneiras tão diversas 

quanto a criatividade humana. E os comportamentos criminalizantes de uma certa sociedade 

devem ser analisados sob a ótica da interpretação e representação dos símbolos por um 

determinado ordenamento. 

Como já anteriormente introduzido, a questão cultural é analisada para além da perspectiva 

legal. O sistema econômico e as dinâmicas sociais da urbe são colocadas à prova para tentar 

compreender os crimes artísticos: 

Os criminologistas culturais seguem uma tradição estabelecida por Marx e os marxistas 

humanistas posteriores que argumentam que a essência da "humanidade" não é sermos seres 

racionais e calculistas, mas seres produtivos e criativos que carregam conosco uma "visão 

de mundo" e ideologia isso molda nossa própria versão do que é certo e errado (Lukacs, 

1970; Goldmann, 1970). Não obstante, vivemos o "cotidiano" em um mundo social que é 

estruturado, pelo menos em parte, por um sistema econômico que insiste na busca do 

racionalismo científico para sobreviver. Nesse contexto, para os grupos políticos 

dominantes na sociedade, o “crime” parece ser endêmico e simplesmente um reflexo de seu 

mundo virado de cabeça para baixo. Mike Presdee observa que a irresistível atração da 

transgressão para o criminologista cultural traz consigo um 'fascínio pelo inaceitável' na 

sociedade científica racional.43 

 

 
 

cultural resistance; the criminogenic cultures spawned by market economies; and a host of other instances in 

which situated and symbolic meaning is at stake. To accomplish such analysis, cultural criminology embraces 

interdisciplinary perspectives and alternative methods that regularly move it beyond the boundaries of 

conventional criminology, drawing from media studies, anthropology, youth studies, cultural studies, cultural 

geography, sociology, philosophy and other (…).” 
43 BURKE, Roger Hopkins. An introduction to criminological theory. London: Routledge, 2017. p. 387. Tradução 

livre. No original: “Cultural criminologists follow in a tradition established by Marx and the later humanist 

Marxists who argue that the essence of 'humanity' is not that we are rational calculating beings but that we are 

productive and creative beings who carry with us a 'world vision' and ideology that shapes our own version of 

what is right and wrong (Lukacs, 1970; Goldmann, 1970). We nevertheless live out the 'everyday' within a social 

world that is structured at least in part by an economic system that insists on the pursuit of scientific rationalism 

in order to survive. In this context, 'crime' appears to the dominant political groups in society to be endemic and 

simply a reflection of their world turned 'upside down'. Mike Presdee observes that the overwhelming lure of 

transgression for the cultural criminologist brings with it a 'fascination with the unacceptable' in scientific rational 

society.” 
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A globalização, as multifacetas dos sistemas econômicos estabelecidos global e localmente, 

bem como suas ramificações,44 não podem ser estranhas à leitura interpretativa da lei. Pelo 

contrário, o estudo que pretende analisar comportamentos sociais, governamentais e legais deve 

ter em mente que as condutas estabelecidas como normais e/ou aceitáveis são fruto de uma 

logística social construída ao longo dos séculos. Inclusive, esta é uma perspectiva muito forte 

trazida pela criminologia cultural. Tanto os processos de criminalização, quanto os processos de 

formação do arcabouço legal estão atrelados ao histórico impregnado no território45 objeto. Este 

território contém uma dada população que responde singularmente às ordens da norma. Esta 

população pode estar em determinada parte da cidade, em mais de uma cidade ou representando 

uma conformação socioterritorial única no mundo. 

Essas e outras representações de crimes culturais são apresentadas em um fio quimerático 

ao longo deste livro como representações das médias de uma forma virulenta de 

globalização destacada pela primeira vez por Manuel Castells em seu estudo das redes 

emergentes da Era da Informação. No entanto, a Criminologia Cultural fornece uma análise 

mais precisa das subculturas urbanas examinadas como parte da narrativa sociocultural do 

livro, ao mesmo tempo que critica a justiça criminal e as indústrias de mídia que surgiram 

na sequência da adoção de uma 'lei pela Nova Direita e a ética da ordem no exato momento 

em que essa direção ideológica veio a desconstruir o estado de bem-estar.46 

 

Este foco no território e na arte elaborada por Liam Leonard são razões para que a 

metodologia deste tipo de criminologia crítica seja essencialmente empírica. Entende-se que a 

empiria conseguiria representar com maior aproximação as análises realizadas em uma certa 

comunidade: este seria o único mecanismo das ciências sociais47 que possibilitaria a observação 

 
 

44 Para Harvey, globalização e o sistema econômico sempre se relacionaram. A crença de que a conquista do 

espaço-tempo está ao alcance do ser humano de um leva à tendência do outro a produzir o que se chama de 

“compressão do espaço-tempo”, tornando o mundo progressivamente um local em que o capital se move mais 

rapidamente e as distâncias são compactadas (HARVEY, David. Condição Pós Moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 

2012. p. 131). 
45 A definição de território será trabalhada no próximo capítulo. 
46 LEONARD, Liam. KENNY, Paula. Book Review: Jeff Ferrel, Keith Hayward and Jock Young: Cultural 

Criminology: An Invitation. Theoretical Criminology, Londres, v. 14, p. 122. Tradução livre. No original: “These 

and other depictions of cultural crimes are presented in a chimeratic thread throughout this book as 

representations of the meanalities of a virulent form of globalization first highlighted by Manuel Castells in his 

study of the emergent networks of the Information Age. However, Cultural Criminology provides a sharper 

analysis of the urban sub-cultures examined as part of the book’s socio-cultural narrative while going on to 

critique the criminal justice and media industries that have emerged in the aftermath of the New Right’s embrace 

of a ‘law and order’ ethic at the very moment when this ideological direction came to deconstruct the welfare 

state.” 
47 Ferrell faz uma digressão interessantíssima sobre como a transformação dos acontecimentos sociais analisados 

pelas ciências humanas limitam nosso entendimento sobre os mesmos. As etapas científicas pretendem colocar os 

acontecimentos sociais dentro de sistematizações e nomenclaturas específicas que muitas vezes não condizem com 
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real dos fenômenos criminológicos analisados pela criminologia cultural devido a toda 

complexidade das informações a serem debatidas. Cabe considerar, também, que a observação 

participante é essencial na captação dos dados necessários. Uma análise estranha à comunidade 

que comete os crimes da criminologia cultural, ou dentro das normas legais criminalizantes, não 

conseguiria ter familiaridade ou conjectura real sobre o fenômeno criminológico em voga.48 

Outro ponto poderoso é a preocupação da criminologia cultural em entender as dinâmicas 

culturais e seus laços com o sistema de justiça. Como já foi introduzido, seu foco são as questões 

sociais particulares a determinadas sociedades. É uma criminologia que se molda ao meio social 

em que está inserida: claro, para se tratar de cultura e normas criminalizantes, é fundamental a 

inserção dos debates travados localmente.49 O contexto deste tipo de criminologia é estruturante: 

fala de respostas estatais dadas a comportamentos tidos como normais ou desviantes. Isso não 

difere em contexto amplo da criminologia tradicional, entretanto, quando pensamos em 

manifestações culturais, uma ótica mais presente nas repercussões externas artísticas parece 

transparecer.  

Cabe, neste sentido, esmiuçar o papel da cultura50 na discussão. A cultura se relaciona a 

diferentes grupos, de acordo com suas múltiplas linguagens e concepções de mundo. A partir delas, 

 
 

o real significado pretendido ou utilizado na sociedade A exigência das ciências como hoje se estabeleceram nas 

Academias têm uma função limitada e engessam o fenômeno que, segundo ainda o autor, estaria ligado aos 

financiamentos que as universidades recebem. Ou seja: as sistematizações cientificas, convertidas em análises 

criminológicas que podem ser digeridas pela ciência como hoje conhecemos estão subjugadas aos financiadores e 

seus interesses. Sem estas etapas pré-determinadas para a análise, não temos ciência. Sem ciência não temos 

financiados para as pesquisas. (HAYWARD, Keith John; FERRELL, Jeff; YOUNG, Jock. Cultural criminology: 

An invitation. USA: Sage Publications, 2015) Essa crítica se alia àquela da colonização das ciências: se está dentro 

dos moldes não apenas do mercado financiador mas sob uma ótica mercantil do norte global que, além de não 

financiar as pesquisas sociológicas – ou financiar delimitando os métodos e escopo de pesquisa – estamos 

obedecendo, aqui no Sul Global, as métricas e modelos aplicados pelo Norte: em dupla defasagem, não 

conseguimos chegar ao cerne de nossos processos sociais já que nos utilizamos de métodos e metodologias de 

outras localidades, não próprios aos nossos (Museológicas Podcast: #14 – Boaventura de Sousa Santos – 

Epistemologias do Sul e a defesa da Universidade Pública. [Locução de:] Boaventura de Sousa Santos. [S.I.]: 

UFPE, 18 dez. 2019. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2FbgzCbRKF9nmXCVrXFtDi?si=dWJkf3L3T9WA2v3Dq7-hOg. Acesso em 

04 jun. 2020.  
48 FERRELL, Jeff. Tédio, Crime e Criminologia: um convite à criminologia cultural. Tradução: Salo de Carvalho 

e Simone Hailliot. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 18, p. 355, 2010. 
49 HAYWARD, Keith John; FERRELL, Jeff; YOUNG, Jock. Cultural criminology: An invitation. USA: Sage 

Publications, 2015. p. 23. 
50 Existe crítica ferrenha à falta de desenvolvimento do que seria cultura ao se tratar de criminologia cultural. 

Alguns autores acreditam que, por pouco discorrer sobre cultura, a terminologia misturaria etnografia com 

conceitos sociológicos, transformando o termo “criminologia cultural” em uma grande confusão (O’BRIEN, 

Martin. What is Cultural About Cultural Criminology? The British Journal of Criminology, v. 45, n. 5, p. 600, 

2005). Inclusive, vale ressaltar que o que é cultura têm sido ditado quase que exclusivamente pelo norte global e, 
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os indivíduos interpretam o material e o utilitário que lhes cercam.51 Essa perspectiva cultural se 

relaciona também à história de usos, interpretações e produções. As ideias e inteligências, dessa 

forma, são classificadas como tais a partir de determinada construção de sociedade, espaço e 

tempo52.  

Por um outro aspecto, pode-se auferir que o conceito de cultura vai além desta interpretação 

dos signos. Ela pode ser reacionária, vez que seria uma maneira de separar atividades de orientação 

no mundo social em esferas às quais os homens seriam submetidos e subjugados.53 Em outras 

palavras, a cultura pode ainda isolar, padronizar e capitalizar as diferentes atividades humanas de 

acordo com os mercados de poder e dos mercados econômicos, não a nível de produção e de 

consumo e de criação real. Neste momento, fala-se da cultura dominante (mercadológica) e da 

cultura dominada54 (não mercadológica).55  

A criminologia cultural, especificamente, abarca em suas análises momentos muito 

singulares sobre o que seria cultura. Ela retoma, portanto, dois conceitos na história da 

criminologia em que a cultura foi o foco da atenção para se pensar o crime na urbe. O primeiro 

deles se relaciona às noções de subcultura delinquente:56 trata-se da ideia dos jovens que, 

insatisfeitos com os caminhos a serem percorridos para atingir a vida ideal proposta pela cultura 

dominante, usam pequenos delitos para subverter a ordem. Esta ordem seria a da cultura 

dominante, atrelada ao arcabouço legal como permitida. Teóricos como Albert Cohem57 já 

 
 

talvez, esta indecisão terminológica elaborada por Ferrell – e criticada por O’Brien, possa contribuir para que o 

Sul Global tenha voz ao modular a terminologia. 
51 ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular?. 8a edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. p. 26. 
52 OLIVEIRA, Cícero. Chartier e Foucautl: poder, cultura e representação. Poliética. São Paulo, v. 6, n. 2, p. 73, 

2018. 
53 GUATTARI, Félix. ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 12a ed. Petrópolis: Editora Vozes, 

2011. p. 15. 
54 A ideia de arte e identidade local têm ganhado notoriedade. Por exemplo, nos anos de 2019 e 2020, o Museu de 

Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) dedicou uma série de seminários com a temática “Arte e 

descolonização” para falar sobre como o conceito cultural está ligado aos processos de dominação ideológica que 

perpassamos durante o período colonial. 
55 Este diálogo entre o dominante e dominado será mais profundamente tratado no próximo item do capítulo um.  
56 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
57 Albert Cohen, no livro “Deliquent Boys”, emerge na pesquisa de jovens que criam tribos próprias para o 

cometimento de crimes. Ansiosos por encontrar sua identidade e descontentes com os modos de vida, os jovens 

cometem crimes para confrontar os ditames sociais. Esta teoria ganha o nome de subcultura delinquente e é não 

utilitária, maliciosa e negativista. Não utilitária porque nem sempre o produto do crime é usado. Muitos roubos 

não constituem meios racionais para um fim determinado. Maliciosa porque os membros dos grupos subculturais 

encontram um prazer em causar a desconformidade nas outras pessoas. Negativista porque o objetivo do 

cometimento do crime é a inversão total das normas e valores da cultura dominante. É uma espécie de polaridade 

negativa às culturas de classes médias. Há, pois, normas próprias presidindo as relações dentro do grupo. 

(SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 224).  A última 

característica é o rechaço deliberado dos valores correlativos da classe dominante.  
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discorreram sobre esta perspectiva cultural quando trataram de gangues urbanas, em momento 

próximo ao ano de 1955. Desta vez, também nos EUA, a criminologia cultural absorveria este 

contexto urbano de quebra da hegemonia analisando os grupos que se manifestam através de sua 

cultura na urbe – pixando, fazendo música, ocupando espaços. Através desta visão de cultura, 

subgrupos tentam extravasar-se para romper com o tédio e o descontentamento com o sistema. 

Não se trataria de uma outra cultura, mas sim de um comportamento cultural com sinal invertido: 

manifestar-se através do proibido. 

Inspirando-se na ideia de subcultura delinquente, surgiu uma necessidade de repensar a 

criminologia através do tédio. Os teóricos da matéria passaram a repensar as formas de 

entretenimento hoje existentes para a população e correlacionar com cometimento de crimes.58 O 

tédio seria capaz de produzir contravenções legais quando determinados grupos, na tentativa de 

quebra dos símbolos sociais que o monótono representa, enfrentam o status quo. O descrédito com 

o Estado59 de bem estar social, a visão crítica da instituição da família tradicional e a falta de 

perspectiva para seguir os padrões tradicionais de comportamento são, portanto, fatores que 

estimulariam o cometimento de crimes culturais urbanos. A proposta seria romper com a 

monotonia trazida pelo comportamento cotidiano sem emoção: o percurso trabalho-casa não supre 

as demandas populacionais e os investimentos à cultura não são acessíveis a todos. Nessa linha de 

pensamento, o rompimento com as estruturas é inevitável e faz-se fundamental à sobrevivência e 

à sanidade urbana usufruir da adrenalina de andar por cima dos trilhos do metrô ou pixar60 estátuas 

 
 

58 A ideia do tédio como fomentadora da arte urbana contestadora é trazida por Ferrell através de estudo de caso 

em que emerge em comunidade punk e, através da observação participante, constata que o enclausura mento das 

relações humanas nas relações de consumo” traziam um vazio imensurável que era preenchido com o cometimento 

de contravenções. O autor também faz uma relação muito interessante de como essa monotonia trazida pelos meios 

de vida tem relação com o meio de vida urbano, ou seja, é impossível tratar de situações tediosas sem tratar dos 

moldes intransponíveis que a vida urbana infere em seus cidadãos: a cidade ambiente apenas para trabalho e 

consumo; fora isso, podemos entrar da esfera da contravenção. (FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith; YOUNG, 

Jock. Tédio, crime e criminologia: Um convite à criminologia cultural. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

n. 82, p. 340-356, 2010). 
59 A palavra estado é usada de duas formas no texto, diferenciadas por iniciarem como maiúscula e/ou minúscula. 

Estado com letra “E” maiúscula refere-se a uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de 

uma área territorial delimitada. Mais em: Significados. O que é estado. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/estado/. Acesso em: 27 de outubro de 2021. Assim, pode-se dizer que os 

elementos constitutivos do Estado são: poder, povo, território, governo e leis. Para o sociólogo alemão Max Weber 

(1864-1920), o que define o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Mais em: WEBER, Max. A política 

como vocação. Editora: UNB, Nº 1, 2003. Por sua vez, estado com letra “e” minúscula, refere-se o estado de 

coisas, ou situação. Mais em: Ernest Sosa, 1999. "Condition". Cambridge Dictionary of Philosophy. R.Audi, Ed. 

Cambridge: Cambridge UP. p. 171. 
60 Micaela Altamirano coloca o grafite como um tipo de arte urbana contemporânea composto por inscrições 

realizadas com tinta spray em edificações urbanas (ALTAMIRANO, Micaela. A pixação na paisagem de São 

Paulo: o risco como construção de sentido da vida humana. 2018. 300 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação 

 

https://www.significados.com.br/estado/
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simbólicas da cidade.61 São crimes para fugir do ócio da grande cidade. São crimes objeto de uma 

criminologia cultural – uma criminologia intrinsecamente relacionada à cidade pós-moderna e aos 

efeitos sociológicos de seus modos de vida. 

Já o segundo ponto cultural trazido pelas criminologias e importado para esta vertente tem 

ligação com a ideia de crime pela ausência de cultura, ou seja, uma vez desconectada do meio 

cultural dominante em que está inserida, a pessoa que comete crimes, sob o olhar da criminologia 

cultural, não conseguiria compreender as regulações da cultura dominante. Não se trata de uma 

afronta, mas de um total descrédito e insubordinação. Esta seria uma visão importada da 

criminologia crítica, ao entender que a noção de cultura é particular a determinadas sociedades. 

 
 

e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018). O grafite surge como um ato 

transgressor, composição não desejada na cena urbana, e, com o tempo, se transforma de forma a se difundir 

enquanto atração turística. Nesse contexto, surge a diferenciação entre grafite e pichação ou pixação, dada a partir 

de um critério objetivo de intervenção autorizada ou não (Ibidem, p. 148).  

Pichação e pixação distinguem-se a partir da ideia de um movimento político. O primeiro termo denota 

simplesmente o ato de desenhar símbolos muito simples, de poucas cores, com o intuito de marcar presença, de 

maneira não autorizada e aleatória, nos muros e paredes das cidades. O segundo termo, por sua vez, implica a 

atribuição de um sentido de protesto político ou de uma expressão artística a esses símbolos (ALTAMIRANO, 

Micaela. Por uma estática da diversidade: a pixação de São Paulo como estratégia de sobrevivência social. In: 

Congresso IBERCOM, XV, 2017, Lisboa. Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2017. p. 1-26). Em muito 

relacionado ao questionamento da apropriação do caráter transgressor do grafite. Para Altamirano, “o uso da 

palavra grafada de modo diferente como apresentado no dicionário foi uma escolha distintiva adotada pelos 

praticantes do movimento. Pixação, escrita com “xis” transgride as normas da língua culta, assim como a pixação 

instalada no espaço público transgride a lógica das programações da cidade e a própria lei – o ato de pichar constitui 

crime contra o ordenamento urbano a patrimônio cultural, como consta na constituição federal brasileira” 

(ALTAMIRANO, Micaela. Por uma estática da diversidade: a pixação de São Paulo como estratégia de 

sobrevivência social. In: Congresso IBERCOM, XV, 2017, Lisboa. Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 

2017. p. 7). 
61 No primeiro semestre de 2020, estátuas e monumentos ao redor do mundo que homenageiam figuras históricas 

reconhecidas como racistas, escravagistas ou colonialistas têm sido alvo de manifestações atreladas aos 

movimentos antirracistas e antifascistas incitados pelo assassinato de George Floyd por um policial branco no 

Estados Unidos (GUIMÓN, Pablo. Estátuas de Colombo são o novo alvo do movimento revisionista nos EUA. El 

País, Washington, 12 jun. 2020). As figuras foram pixadas, arrancadas de seus pedestais, marretadas e jogadas 

fora (MEIRELES, Maurício. Artistas vêem derrubada de estátuas como resgate e não apagamento de figuras. Folha 

de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2020). Por um lado, se argumenta que as estátuas têm relevância histórica, servindo 

ao propósito de educar e conscientizar, ou que os movimentos têm cometido ações de dano ao patrimônio público 

ou vandalismo. Nomes como o do escritor de “Escravidão” Laurentino Gomes argumentam abertamente que 

referidas imagens devem ser preservadas como objetos de estudo e reflexão (Ibidem), e não alteradas da maneira 

como têm sido. Paralelamente, argumenta-se que o que os monumentos fazem é homenagear figuras que levaram 

ao genocídio de povos, à supremacia branca e à instituição da escravidão, de modo que a sua não manutenção 

representa a busca por reparação pelo que as figuras representadas, antes de serem matéria inanimada, 

promoveram, a realização de uma justiça tardia, ou, ainda, o fim do heroísmo ali conferido (GUIMÓN, Pablo. 

Estátuas de Colombo são o novo alvo do movimento revisionista nos EUA. El País, Washington, 12 jun. 2020). 

Nomes como o do artista plástico Antônio Obá descrevem “a iconoclastia dos protestos como um gesto de 

elucidação histórica, levantando uma série de questões” (MEIRELES, Maurício. Artistas veem derrubada de 

estátuas como resgate e não apagamento de figuras. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2020) como às custas 

de qual patrimônio aquele monumento foi erguido e o que é exaltado e o que é marginalizado na sociedade. No 

Brasil, o principal debate se dá em torno do Monumento às Bandeiras, símbolo do passado genocida da colonização 

brasileira. (OLIVEIRA, Regiane. Por que nos importamos com símbolos escravagistas dos EUA e ignoramos os 

do Brasil? El País, São Paulo, 04 set. 2017).  
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Afinal, estamos falando de inserção nos meios, tanto urbanos quanto do circuito cultural. Para este 

trabalho, o referido ponto é o mais interessante. Ora, se cultura é o que liga os integrantes de uma 

sociedade para que pactuem convivência pacífica e frutífera, ao perceberem que os símbolos 

culturais nada têm em comum com o cotidiano, este pacto pode ser quebrado. A cultura, assim, 

pode ser diversa em muitos nichos urbanos, existindo pluralmente em um único ou em diversos 

territórios, cada um com sua singularidade. Esta parece a alternativa que explica as diversidades 

globais que enfrentamos.62 

Não parece este prisma analisado ter relação com contracultura. Pensando que a 

contracultura é um conjunto de valores e padrões que contradizem diretamente os da sociedade 

dominante,63 não intenta esta desconexão com os comportamentos da maioria afrontar diretamente. 

Não existe intenção em negação articulada do que está posto. Na realidade, parece uma cultura à 

margem daquela estabelecida em determinado território.64  

Estas duas maneiras de se observar o cometimento de crimes através da cultura são 

importadas para a criminologia cultural. Alicerçado nelas, os debates sociais e as manifestações 

da arte urbana criminalizadas tomam as pautas para debater território, simbologias e resistência 

cultural através da arte.  

Concebe-se que desta revisão conceitual do que é criminologia cultural e do que ela trata, o 

termo cunhado advém de uma necessidade de se debater crime e cultura. Os desafios da sociedade 

pós-moderna impõem novos rumos às vertentes criminológicas, que, então, se adaptam e se 

especificam. A criminologia cultural está em constante construção e definição exatamente por 

compreender que cada sociedade possui suas particularidades a serem analisadas pelos 

pesquisadores em uma imersão sociocultural. As definições até então trazidas sobre o que seria 

criminologia cultural coalham coletas advindas de nichos sociais específicos.  

A  criminologia  cultural,  nesse  sentido, emerge  por  meio  da  análise  das  expressões 

culturais  urbanas  em  caráter  de  resistência  e  confrontação  da  estética  cultural  

 
 

62 HAYWARD, Keith John; FERRELL, Jeff; YOUNG, Jock. Cultural criminology: An invitation. USA: Sage 

Publications, 2015. p. 30. 
63 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 221. 
64 Neste contexto, é possível refletir sobre qual ordenamento urbano impera nos territórios. Por exemplo, para fazer 

um baile funk, não parece haver sentido em se conseguir um alvará da prefeitura. Explicando: trata-se de festa que 

ocorre em assentamento irregular de parte da cidade. Assim, qual o sentido de cumprir a regra urbana de permissão 

para usar/cercar ruas em um território que não possui sequer conformações de “cidade” que o ordenamento 

normativo preza? O alvará para uma festa de baile funk seria o correspondente àquele expedido para tomar parte 

da rua com pessoas, excluindo carros e motos. Se não existe rua, como poderia existir um alvará? A irregularidade 

e o desrespeito a norma não é uma afronta ao que está posto: apenas não há conexão com a realidade deste território.  
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dominante e é importante  ferramenta  na verificação  de  tais  fenômenos,  vez  que  seu  

estudo parte  de  um modelo  intervencionista  que  busca observar o  crime  sob  o  enfoque  

da  cultura, ou  seja, a compreensão  sobre  o  que  se  define  como  criminologia  cultural  

deve  passar  pela  análise  do crime e do controle social com olhos atentos às interações 

culturais.65 

 

A seguir, será analisado como os pesquisadores tanto do Norte Global quanto do Brasil têm 

trabalhado a terminologia, a depender de seus objetos de estudo. Cumpre observar que, para este 

trabalho, entendeu-se coerente dividir os autores por suas origens. Afinal, o lugar de fala66 e as 

perspectivas advindas deste locus nortearam o debate proposto neste estudo. Por fim, trataremos 

dos autores brasileiros e suas percepções.  

 

3.3 Autores internacionais  

 

Apesar de muitos pesquisadores já desenvolverem trabalhos nos campos de crime e cultura,67 

o termo criminologia cultural nasce de Jeff Ferrell, que se interessa pelos fenômenos sociológicos 

urbanos e decide estudar mais de perto os jovens pichadores.68 É interessante notar que seus relatos 

 
 

65 FURQUIM, Saulo Ramos e LIMA, Luiz Gustavo Stefanuto. Aportes iniciais sobre a criminologia cultural e a 

pertinência no universo subcultural. Revista Transgressões – Ciência Criminal em debate, Natal, v. 3, n.1, p. 151, 

maio 2015. 
66 Djamila Ribeiro parte da teoria feminista para conceituar lugar de fala. Para a autora e ativista, os debates do 

feminismo eram monopolizados por mulheres brancas, que, tendo em vista suas próprias realidades e cotidianos, 

vez que inseridas em uma posição mais privilegiada na cadeia social, sequer consideravam problemáticas 

específicas das mulheres negras (FREITAS, Thayanne Tavares. RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo 

Horizonte: Letramento, 2017. p. 112). A respeito do monopólio da discussão sobre o feminismo branco, ver, por 

exemplo, RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017). O lugar de fala vem 

como meio que permite reivindicar diferentes pontos de análises e possibilita a viabilização teórica de outras falas 

que não as presentes nos universais hegemônicos. Segundo Djamila Ribeiro, o conceito marca o protagonismo de 

quem o propõe, de forma que a marcação de diferentes vozes se torna necessária ao entendimento de outras 

realidades que foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica (RIBEIRO, Djamila. O que é 

lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 28).  
67 Por exemplo, o pesquisador Danilo Cymrot trabalha a temática de criminalização do funk, políticas culturais e 

cidade. Entretanto, apesar de vasta publicação e pesquisa no assunto, não carrega o termo criminologia cultural 

em suas pesquisas de pós-graduação. Sua contribuição para o campo da criminologia cultural no Brasil é 

inegavelmente enorme, debatendo questões fundamentais para a sedimentação da temática e seus principais pontos 

de debate. Danilo traz à tona a questão da criminalização da cultura de periferia, elencando como as legislações 

recentes barram este tipo de manifestação popular. Também, sua contribuição acadêmica fomenta o debate das 

teorias críticas frente aos desafios penais atuais; propondo novos mecanismos e olhares para tendências 

criminalizantes no funk, que é seu objeto de estudo (CYMROT, Danilo. A criminalização do funk sob a perspectiva 

da teoria crítica. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. p. 34). 
68 This Is Not A Pipe: Jeff Ferrel: Drift. [Locução de]: Chris Richardson. [Entrevistado]: Jeff Ferrell, [S.I.]: 

tinapp.org, 09 de março de 2019. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/24lFTBLDKZBdxRuNysAFhy?si=Dwl0ivSARLii6xs5qlBhZA. Acesso em: 04 

de junho de 2020. 
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destacam essa incipiência da empiria para os estudos criminológicos e intentam apreciar de perto 

a visão do cometimento destes crimes. O autor consagra sua trajetória adentrando na comunidade 

que faz o delito artístico. Essa relação de cidade, crime e arte é o motor gerador da criminologia 

cultural. É de onde o termo vem e para onde a maioria dos autores que a exploram pretendem 

caminhar, como se demonstrará nos itens a seguir. 

O termo “criminologia cultural” foi extraído de estudos sobre o grafite nos Estados Unidos. 

As obras “Crimes of style: Urban graffiti and the politics of criminality”,69 do ano de 1993 e 

“Urban Graffiti: Crime Control and resistance”,70 do ano de 1995, condensam as pesquisas 

desenvolvidas na temática. Foi especificamente uma pesquisa realizada em Denver, no Colorado, 

que deu corpo a esta corrente, ao levantar inquirições ligadas à migração, grupos urbanos e 

criminologia.71 

Assim, assertivamente, compreende-se que a criminologia cultural nasce para analisar 

manifestações artísticas na cidade, pensando em formas de se expressar nos espaços privados e 

públicos da urbe.72 Ferrell73 conclui que a juventude arruma maneiras para expressar sua revolta 

com o sistema, destacando que um novo tipo de grafite, aquele que pixa74 na parede injustiças 

sociais, é a manifestação de uma revolta para com as desigualdades socioeconômicas em suas 

instâncias política, criminal e econômica. Ele deve ser entendido para além de uma rebeldia 

escolar, da juventude transviada. Trata-se de um clamor pela atenção dos governantes a políticas 

públicas muito mal geridas ou inexistentes.75  

 
 

69 FERRELL, Jeff. Crimes of style: Urban graffiti and the politics of criminality. New York: Garland, 1993. 
70 FERRELL, Jeff. Urban graffiti: Crime, control, and resistance. Youth & Society, v. 27, n. 1, 1995. 
71 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
72 DA ROCHA, Alvaro Oxley; FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith John. Explorando a Criminologia Cultural.  

Belo Horizonte: Letramento, 2018 p. 86. 
73 FERRELL, Jeff. Urban graffiti: Crime, control, and resistance. Youth and Society, n. 27, p. 87, 1995. 
74 Novamente, a grafia de “pixação” é usada como marca de transgressão das lógicas hegemônicas das 

programações da cidade e da própria lei (ALTAMIRANO, Micaela. Por uma estática da diversidade: a pixação de 

São Paulo como estratégia de sobrevivência social. In: Congresso IBERCOM, XV, 2017, Lisboa. Lisboa, 

Universidade Católica Portuguesa, 2017. p. 7). 
75 Este estudo muito se assemelha às pesquisas desenvolvidas no Brasil e nos países latinos sobre grafite. Esta tem 

sido uma manifestação reivindicatória presente nas cidades brasileiras: em São Paulo, por exemplo, a 

criminalização dos grafites é pauta muito presente nas gestões municipais das últimas décadas. Isto porque,      

desde que surge no Brasil, o grafite clama por mudanças. Historicamente, teve seu início na ditadura militar, em 

que frases contra repressão policial eram deixadas nos muros por resistentes ao sistema ditatorial. Atualmente, 

vislumbramos que a característica insurgente do grafite permanece, tanto no Brasil quanto na América Latina, 

restando como via de expressão para reivindicar melhorias, ainda combatida pelas mais diversas autoridades. 

Como exemplo, tem-se o carro chefe da gestão Doria na prefeitura de São Paulo, iniciada em 2017, correspondente 

aos projetos de limpeza urbana (ALMEIDA, Julia de Moraes; MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Por um 
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A pesquisa sobre grafite, como dito, leva ao nascimento da terminologia. A partir deste 

momento, em meados dos anos 1990, o estudo com cultura caminha para elaboração de livro 

intitulado “Cultural Criminology”,76 também de Jeff Ferrell, em coautoria com Clinton Sanders, 

para tratar especificamente das confluências entre cultura, práticas criminosas e vida 

contemporânea. A obra muito adentra na temática de violência midiática. Explora como o crime é 

trazido, por exemplo, nos noticiários, enredos de filmes e jogos. As obras “Cultural Criminology 

Unleashed”77 “Cultural Criminology: some notes to the script”78 e “Cultural Criminology: an 

invitation”79 são muito relevantes neste processo de definição do que é – ou pode vir a ser – a 

vertente, sintetizando estudos individuais ou de múltiplos autores coordenados por pesquisadores 

especialistas. Em resumo:  

A Criminologia Cultural foi inicialmente desenvolvida por Jeff Ferrell e Clinton Sanders.80 

Essa abordagem pode ser, entretanto, rastreada no passado, até escolas sociológicas e 

criminológicas bem anteriores. O próprio Ferrell refere a "nova criminologia" dos anos 

setenta81 e, em particular, a Escola de Estudos Culturais de Birmingham.82 Os mesmos 

antecedentes são referidos por outros autores, como Presdee,83 o qual também desenvolve 

aspectos relacionados aos clássicos da Sociologia, em especial os trabalhos de Karl Marx, 

Èmile Durkheim, Talcott Parsons e Robert Merton. Ao mesmo tempo, Hayward e Young84 

avançam no que se refere à antropologia social e à sociologia urbana de Jonathan Raban e 

Michel de Certeau. Esses desenvolvimentos, e em especial as referências aos precursores 

 
 

direito urbanístico crítico a partir do sul global: ensaio exploratório a partir do caso de São Paulo, Brasil. In: PIRES, 

Lilian Regina Gabriel Moreira; TEWARI, Geeta (Coord.). 5ª Conferência Anual de Direito Urbanístico 

Internacional & Comparado: artigos selecionados/Selected Papers from the Fifth Annual Internationaland 

Comparative Urban Law Conference. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 176). Tidos como necessários para o início 

de uma gestão eficiente e inovadora, projetos como a “revitalização” dos Arcos do Jânio (ou Arcos do Bixiga), o 

caso do grafite na Avenida 23 de Maio e a construção da parede de vidro da Universidade de São Paulo 

representaram gastos milionários, apressados e acríticos, dados mais à característica neoliberal de alimentar fluxos 

de capital – no caso, somente de empresas de maquiagem urbana – do que no sentido de atender, realmente, a 

população e suas necessidades (Ibidem, p. 178). 
76 FERRELL, Jeff; SANDERS, Clinton. Culture, crime and criminology. In: FERRELL, Jess. SANDERS, Clinton. 

Cultural criminology. Boston: Northeastern University Press, 1995. p. 3-24. 
77 FERRELL, Jeff et al. (Ed.). Cultural criminology unleashed. London: Routledge, 2016. 
78 HAYWARD, Keith J.; YOUNG, Jock. Cultural criminology: Some notes on the script. Theoretical Criminology, 

v. 8, n. 3, p. 259-273, 2004. 
79 O livro discorre amplamente sobre o papel da mídia nas construções de crime no âmbito cultural e traz à 

atualidade um debate ainda hoje muito presente: os sensacionalismos criados a partir da propagação das 

informações violentas e chocantes que fazem pressão no poder público. Os crimes culturais parecem ganhar maior 

relevância e a gestão pública se interessa em suprir as críticas efetuadas pelos canais de comunicação. Este debate 

tem norteado a criminologia desde que a informação advinda da tela perpassa o globo. (HAYWARD, Keith John; 

FERRELL, Jeff; YOUNG, Jock. Cultural criminology: An invitation. USA: Sage Publications, 2015). 
80 FERRELL, Jeff; SANDERS, Clinton. Culture, crime and criminology. In: FERRELL, Jess. SANDERS, Clinton. 

Cultural criminology. Boston: Northeastern University Press, 1995. p. 3-24. 
81 TAYLOR, I. et al. The New Criminology. New York: Harper & Row, 1973. 
82 HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony (Ed.). Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain. 

London: Psychology Press, 1993.  
83 PRESDEE, Mike. Cultural criminology and the carnival of crime. London: Routledge, 2003. 
84 HAYWARD, Keith J.; YOUNG, Jock. Cultural criminology: Some notes on the script. Theoretical Criminology, 

v. 8, n. 3, p. 259-273, 2004.  
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intelectuais, convenceram Ferrel85 a sugerir que a criminologia cultural "é menos um 

paradigma definitivo do que uma matriz emergente de perspectivas", preocupadas com 

representações, imagens e significados do crime.86  

 

Cronologicamente, podemos reflexionar que a Escola de Estudos Culturais de Birmingham 

é a grande responsável pelos insights teóricos que Ferrell e seus colegas tiveram para elucubrar 

sobre nova terminologia. A Escola desenvolveu importantes trabalhos principalmente na esfera 

cultural e no estudo de mídia popular e condutas desviantes. Também, a Conferência Nacional 

sobre Desvios e a “nova criminologia” na Grã-Bretanha durante a década de 1970 foram 

importantes espaços para novos pensamentos. Segundo Martin O’Brien, após o Reino Unido 

passar por uma oxigenação acadêmica, se debruçando sobre condutas desviantes e cultura, 

puderam se embrenhar sobre terminologias novas das ciências criminais.87 

Entretanto, a criminologia cultural não bebeu apenas de estudos culturais britânicos. Como 

destacamos acima, mistura-se com as pesquisas de campo dos Estados Unidos e caminha focando 

na metodologia empírica e de observação participante para analisar as condutas delituosas 

relacionadas à cultura e sua manifestação na cidade, correlacionando, ainda, políticas públicas e 

medidas legais envolvidas neste processo.88  

Trazendo a criminologia crítica de Young, o conceito se incorpora a estudos sobre 

criminalidade e cultura, fazendo repensar a relação de reprovação social frente a comportamentos 

elencados como rebeldes. As injustiças e mazelas são analisadas sob uma vertente mais humana e 

compreensiva das apreensões de mundo que envolvem os habitantes da cidade. Esta abordagem é 

um dos destaques trazidos pelo sociólogo Presdee89 que analisa a criminologia cultural no livro 

“Cultural Criminology and the Carnival of Crime” refletindo como a conexão entre criminalização 

da cultura e vida cotidiana deve ser objeto de estudo pelos criminólogos. O autor percebe que o 

fenômeno da criminalização de determinadas condutas rebeldes – os carnavais de crimes – está 

intrinsecamente ligado aos comportamentos sociais aceitáveis moralmente ou não. 

 
 

85 FERRELL, Jeff. Cultural Criminology. Annual Review of Sociology, v. 25, p. 396, 1999. 
86 DA ROCHA, Álvaro Filipe Oxley. Crime e cultura: novas perspectivas e abordagens no crime e no controle do 

crime. In: GAUER, Ruth Maria Chittó. Criminologia e sistemas penais contemporâneos. Porto Alegre: 

EdiPUCRS, 2018. p. 88. 
87 O'BRIEN, Martin; YAR, Majid. Criminology: The key concepts. London: Routledge, 2008. p. 14. 
88 FERRELL, Jeff. Cultural Criminology. Annual Review of Sociology, v. 25, p. 396, 1999. 
89 PRESDEE, Mike. Cultural criminology and the carnival of crime. Routledge, 2000. p. 162. 
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Observa-se que a terminologia nasce no Norte Global e, nos últimos dez anos, têm ganhado 

volume de publicações encorpado nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Universidade de Kent, 

local em que Jeff Ferrell leciona como professor visitante, é ambiente de muito fomento ao tema 

e ponto intenso de intercâmbio entre ambos países. 

Por fim, sintetiza-se que os autores que mais publicaram na temática no Norte Global são: 

Clinton Sanders, Jeff Ferrell, Martin O’Brien Mike Presdee, Keith Haywarde e Jock Young.  

 

3.4 Autores brasileiros 

 

No Brasil, a criminologia cultural se enraíza por dois institutos brasileiros. O primeiro deles 

é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e, o segundo, o Instituto Brasileiro de 

Criminologia Cultural.  

O IBCCRIM publicou em sua revista o texto “Tédio, crime e criminologia: Um convite à 

criminologia cultural”90 e, assim, sedimentou o debate em seu instituto e passou a promover cursos 

e palestras na temática.91 Vinculado à instituição, Sérgio Salomão Shecaira dedica apêndice de seu 

livro “Criminologia”92 para debater as contribuições desta vertente criminológica, destacando que, 

por seu prisma, a criminologia cultural não seria um novo ramo da criminologia mas sim uma das 

criminologias alternativas advindas da criminologia crítica. Também Salo de Carvalho publica 

texto “Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas ciências criminais”,93 

agregando à Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCim) o debate da criminologia cultural 

em âmbito nacional. O mesmo autor organiza a coletânea “Criminologia cultural e rock”94 que 

propõe debater a criminalização da referida manifestação artística. Destaca-se, ainda, Saulo Ramos 

 
 

90 FERRELL, Jeff. HAYWARD, Keith. YOUNG, Jock. Cultural Criminology. London: Editora Sage, 2012. 
91 O curso “Novas Perspectivas da Criminologia” aborda de forma minuciosa conceitos atuais e relevantes, que 

ajudam a compreender fenômenos da atualidade relacionados à criminalidade, ao criminoso, à vítima e ao controle 

social. O corpo docente desta edição é composto por Clara Masiero (Criminologia Queer), Fátima Cabral 

(Criminologias: a teoria feminista e o sistema jurídico), Julia de Moraes Almeida (Criminologia cultural sob a 

ótica do sul global), Luigi Giuseppe Barbieri Ferrarini (Cárcere e o Voto. A morte social pela suspensão de direitos 

políticos do condenado.), Mariana Lins de Carli Silva As mulheres nas teias da expansão do sistema penal: autoras 

e vítimas) e Sérgio Salomão Shecaira (Introdução do curso) (IBCCRIM. Novas perspectivas da criminologia. 19 

mar. 2020, 14 dec. 2020. Curso EAD). 
92 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
93 CARVALHO, Salo de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas ciências criminais. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 17, n. 81, p. 294-338, nov./dez., 2009. 
94 CARVALHO, Salo de; NETO PINTO, Moysés; MAYORA, Marcelo; LINCK, José Antônio Gerzson. 

Criminologia Cultural e Rock. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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Furquim, autor de extensas publicações, como sua tese de mestrado “A criminologia cultural e a 

criminalização das culturas periféricas”,95 apresentada na Universidade de Coimbra, Portugal. 

Ainda, em 2021, ocorre o lançamento do Boletim Especial “Descolonizando as Ciências Criminais 

e os Direitos Humanos” do IBCCRIM, em volume que trata sobre criminologia cultural e 

perspectivas latino-americanas em seu texto de abertura intitulado “Descolonizar e deslocalizar: 

radicalidades contra-jurídicas96”.  

 A criminologia cultural ganha ainda uma forte ponte no Sul Global com os livros 

“Explorando a Criminologia Cultural”97 e “Criminologia cultural: um convite”.98  O primeiro é 

uma coletânea que reúne a tradução e artigos nacionais e outros traduzidos dos principais autores 

do Norte Global. Já o segundo é tradução completa de um dos exemplares mais exploratórios da 

temática. Ambas as obras estão estritamente conectadas com o Instituto Brasileiro de Criminologia 

Cultural, que pretende ser, além de ambiente de fomento e pesquisa em criminologia cultural, 

também ambiente para agregar eventos e unir os interessados no campo.  

O Instituto tem em seu estatuto que:  

De fato, a Criminologia Cultural é agora um campo de estudo bem estabelecido, ainda 

que heterogêneo e contencioso. O trabalho de criminologistas culturais apoia vários 

periódicos internacionais, organizações regionais e conferências globais. É dentro deste 

contexto que Salah H. Khaled Jr, Álvaro Oxley da Rocha, Jeff Ferrell e Keith Hayward 

conceberam o Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. Fundado em abril de 2019, o 

Instituto tem as seguintes finalidades:  

I. Difundir a Criminologia Cultural, seus autores e principais obras no Brasil, bem como 

desenvolver a Criminologia Cultural brasileira; 

II. Fomentar o desenvolvimento do ensino, de pesquisas e de estudos relacionados à 

Criminologia Cultural e demais áreas do conhecimento com as quais ela possa dialogar, 

através da promoção de cursos, debates, seminários, encontros, ou conferências que 

tenham como eixo central as perspectivas da Criminologia Cultural; 

III. Manter grupos de estudos e debates comprometidos com análises sobre a questão 

criminal brasileira sob a perspectiva da Criminologia Cultural e das demais áreas que com 

ela possam dialogar; 

 
 

95 FURQUIM, Saulo Ramos. A Criminologia Cultural e a Criminalização das Culturas Periféricas: Discursos 

sobre crime, multiculturalismo, cultura e tédio. 2014. 126f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-

Criminais) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2014. 

96 ALMEIDA, Julia de Moraes; MANTELLI, Gabriel Antônio Silveira. Descolonizar e deslocalizar: 

radicalidades contra-jurídicas. In: Boletim Especial Descolonizar as Ciências Criminais e os Direitos Humanos. 

IBCCRIM. Fevereiro de 2021. 
97 DA ROCHA, Alvaro Oxley; FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith John. Explorando a Criminologia Cultural. 

Belo Horizonte: Casa do Direito, 2018. 
98 FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith; YOUNG, Jock. Criminologia cultural: um convite. Belo Horizonte: 

Letramento, 2019. 
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IV. Qualificar o debate público sobre o crime e o controle do crime com base nos insights 

da Criminologia Cultural, o que compreende a circulação de ideias no âmbito do 

Legislativo, da grande mídia e das diferentes agências que integram o sistema penal; 

V. Contribuir, com base nas perspectivas e métodos da Criminologia Cultural, para a 

produção e a difusão de conhecimento teórico e empírico sobre a questão criminal, de 

modo comprometido com a progressiva realização de justiça social; 

VI. Promover o debate científico resultante das pesquisas e atividades desenvolvidas no 

âmbito do Instituto por meio da publicação de livros, de boletins e de revistas que 

abordem temas de interesse da Criminologia Cultural e demais áreas que com ela possam 

dialogar; 

VII. Estabelecer contatos e parcerias com outras Instituições afins, que tenham por 

objetivo o ensino, o estudo e/ou a pesquisa das matérias atinentes à Criminologia Cultural 

e às ciências criminais.99 

 

E, hoje conta com a seguinte composição: Salah H. Khaled Jr como Presidente, 

Sérgio Salomão Shecaira como Vice-Presidente, Luigi Giuseppe Barbieri Ferrarini no cargo de 1º 

Secretário, Julia de Moraes Almeida no cargo de 1ª Tesoureira, Yuri Alonso Nunes como 2ª 

Secretário, Anayara Fantinel como 2º Tesoureira, Ruth Gauer integrando a organização ocupando-

se como Consultora Especial, Álvaro Oxley da Rocha como Consultor Especial, Luciano Góes 

como Consultor Especial e Vanessa Chiari como Consultora Especial. Bem estruturada, a 

organização pretende traduzir diversos volumes do Norte Global bem como iniciar a produção de 

outros, encorpando o debate.  

No site, por exemplo, constam muitas produções de pesquisadores que tratam deste ramo da 

criminologia crítica. Sintetiza-se, então, que os autores que mais publicaram na temática no Brasil 

são: Álvaro da Rocha, Adilson Moreira, Humberto Barrionuevo Fabretti, Luciano Goés, Moysés 

Neto Pinto, Marcelo Mayora, Matheus Vieira da Rosa, José Linck, Julia de Moraes Almeida, Salah 

H. Kaled, Salo de Carvalho, Saulo Ramos Furquim e Sérgio Salomão Shecaira. 

 

3.5 Considerações da primeira parte 

 

Não aparenta a criminologia cultural ser um ramo inovador na criminologia. Afinal, a 

criminologia crítica e a criminologia radical já deram conta de abarcar as incongruências e 

inconsistências tanto estatais quanto econômicas na pós-modernidade. Ainda assim, a terminologia 

 
 

99 Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. Disponível em: https://www.criminologiacultural.com.br/. Acesso 

em julho de 2021.  
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se mostra fundamental para questionar e especificar problemas locais, muito relacionados a cultura 

e suas expressões no meio ambiente das cidades.  

Um diferencial importante é a abordagem sociológica e antropológica desta criminologia 

alternativa que ganha centralidade nos estudos. Isso está expresso, por exemplo, quando seus 

investigadores afirmam que é impossível pensar criminalidade e arte urbana sem assimilar o 

contexto em que os delitos se inserem: sem imersão social na comunidade que se pretende 

entender, toda conclusão é um mito. É como intentar especializar-se na produção de mandioca da 

América Latina a partir de um laboratório na Alemanha: a mandioca é endógena desse solo e 

ambiente. Portanto, não seria bem estudada/compreendida em um pano de fundo alemão. 

Com relação à cultura e suas definições, algumas considerações podem ser feitas. À primeira 

vista, a cultura também parece ter sido muito debatida pelas correntes criminológicas anteriores. 

Neste sentido, as diferenças culturais, as constituições sociais diversas e os costumes são assuntos 

muito bem explorados nas últimas décadas. Mas a criminologia cultural inova quando denuncia 

que a massificação cultural vivida globalmente se enraíza drasticamente em todas as instâncias da 

vida privada e particular. E que este enraizamento, aliado a fenômenos recentes de migração e 

tecnologia, produz a criminalização da cultura das minorias que se expressam no território. O fato 

da nomenclatura ter nascido de estudos como o grafite, a arte estampada nos muros da cidade, 

parece muito emblemático, pois investiga como a luta pelo espaço urbano é travada, por meio de 

reivindicações e denúncias nos muros. Estes aspectos vão além dos anteriormente tratados pela 

criminologia crítica, que esmiuçava valores culturais de convivência familiar, rotina e trabalho. 

Desta vez, denuncia-se a guerra urbana pelo território e questiona-se como ocupá-lo.  

Além disso, o que relatam os autores que trabalham com a criminologia cultural é que este 

enfrentamento sistêmico é feito através da arte. Ela é usada para manifestar contra as 

incongruências estatais, que geram desigualdades. Podemos ter como modelo a pixação: mesmo o 

autor do delito entendendo o regramento, quer contestar a posição de clandestinidade em que se 

encontra, através da arte. Busca fazer sua marca em partes da cidade que normalmente não 

adentraria.100 Portanto, em breve sentença conclusiva, a criminologia cultural figura ramificação 

 
 

100 CORPO, DISCURSO E TERRITÓRIO: Escritas Marginais: Scank Vive! [Locução de]: Carla Mariani. [S.l.]:  

independente, 21 mar. 2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/7rAk3aJG8l4DG08nXP4wWf?si=JqL1fhUKQYeJIeynD6HDBA. Acesso em 

20 de agosto de 2020. 
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necessária da criminologia crítica, já que coloca em foco as artes urbanas que representam 

simbologias anti-sistêmicas.101 E isto é inédito.  

Desta feita, tendo concluído o estado da arte dos estudos de criminologia cultural e o que 

eles representam no panorama da criminologia globalmente, volta-se ao objeto da pesquisa. Para 

este trabalho, a criminologia cultural nos interessa a partir da ideia de reivindicação simbólica de 

um determinado território – motivo pelo qual criminologia cultural necessita de uma abordagem 

decolonial.  

É a perspectiva decolonial que trabalha as localidades e o território como fundamentais para 

a composição de nossas epistemes.102 Estamos falando de um lugar: este lugar é a América Latina. 

E especificamente, estamos falando do Brasil, e, no estudo de caso, de Paraisópolis, o maior 

assentamento irregular da cidade de São Paulo.  

Como foi tecido nas páginas anteriores, falar de localidades para se estudar criminologia 

cultural é a única maneira de colocar sentido nas explanações: as formações histórico-sociais aqui 

são completamente diferentes das formações presentes, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a 

expressão foi cunhada no início da década de 1990. O reconhecimento dos processos de formação 

histórica faz parte da constituição da criminologia da América Latina. Falar de criminologia 

cultural no Brasil é falar sob o aporte de uma plataforma decolonial, o que será trabalhado no item 

seguinte.  

Corroborando com esta hipótese, a perspectiva trazida pelos especialistas da criminologia 

cultural do Norte Global como motivo para cometimento de crime muito se alia a uma experiência 

de confronto da classe média com o Estado. Algo muito parecido com a teoria da subcultura 

delinquente,103 já que elucubram a adrenalina sendo motor gerador de condutas desviantes para 

combater o tédio. Entretanto, debate-se nesta pesquisa a questão estrutural muito mais profunda 

 
 

101 ALTAMIRANO, Micaela. Por uma estática da diversidade: a pixação de São Paulo como estratégia de 

sobrevivência social. In: Congresso IBERCOM, XV, 2017, Lisboa. Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 

2017. p. 1-26.  
102 A episteme se relaciona à possibilidade lógica de conhecimentos (FOUCAULT, Michael. As palavras e as 

coisas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 10). 
103 O termo “subcultura delinquente” é usado por autores como Albert Cohen, Walter B. Miller, Richard Cloward 

e Lloyd Ohlin para, de maneira geral, se referirem à atitude de delinquência específica de membros jovens de 

classes inferiores jovens que objetivam escapar e desafiar a ordem proposta pela cultura dominante que lhes impõe 

caminhos específicos de ideal de vida (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2018. p. 217). 
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que a referida análise sobre os jovens de classe média aventureiros: são pessoas completamente 

marginalizadas pelo Estado, apartadas da gestão socioterritorial oficialmente implantada.  

Por fim, como também já abordado, o estudo de caso é essencial para demonstrar as 

afirmações propostas. E, sem empiria, isso não seria possível. Adentra, portanto, o estudo de caso 

no último capítulo, relatando que a música funk é criminalizada apenas no local em que é 

produzida: nas periferias da cidade.  

 

4. CRIMINOLOGIA CULTURAL: UM TERRITÓRIO NEGRO? 

 

A segunda parte do primeiro capítulo pretende entrelaçar as questões de território, 

criminologia, racismo e políticas públicas. Basicamente, defende-se que a criminologia merece um 

olhar decolonial pela estrutura racializada de poder instalada na América Latina.  

Para cumprir essa finalidade demonstrativa, foram elaborados quatro itens, esmiuçando as 

conexões entre os campos através de revisão bibliográfica. O primeiro item “Decolonial: o que 

quer?” traz a definição do que seriam as teorias decolonais e como ela pode se encaixar nesta 

dissertação.  

O segundo item “Criminologia na América Latina: conexões com criminologia cultural” 

conecta a primeira parte do capítulo com o item anterior. Assim, elabora-se como uma 

criminologia cultural decolonial é possível. Ainda, é neste momento que “Racismo estrutural, 

direito e território” compõe a trama: a criminologia decolonial existe graças a uma observação 

local das estruturas, que são racistas.  

Já o quarto item “Uma abordagem decolonial do território: como e porque criminaliza-se”, 

tem a preocupação de tecer criticamente como as políticas públicas, através de uma leitura racial 

de partes da cidade, segregam e afunilam desigualdades. Estas desigualdades podem ser sentidas 

em processos criminalizantes refletidos em ações governamentais, tratados também no item.  

A conclusão faz um apanhado dos principais conceitos e prepara o leitor para o estudo de 

caso. 

 

4.1 Decolonial: o que quer? 
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Este item, propositalmente, remete ao nome de artigo crítico104 que questiona o que as teorias 

pós-colonais pretendem e para que servirão em nosso contexto socioeconômico. Podemos observar 

que novas perspectivas criminológicas são fundamentais à proposta principal desta pesquisa. A 

ideia de novas abordagens na criminologia, como já foi destacado em item anterior, nasce da 

urgência em redescobrir campos, mecanismos e metodologias que consigam aborcar o que o 

sistema jurídico-penal até agora não tem conseguido fazer na América Latina.  

Quando se conceituou criminologia cultural, percebeu-se que ela nasce como todas as outras 

teorias jurídicas que conhecemos: do Norte Global para o mundo, expandindo a narrativa local 

europeia e norte americana para o globo, a propagando como a única realidade presente em um 

território específico.  

Não há, entretanto, neste trabalho, uma tentativa de desmerecimento ou rompimento 

completo com estas linhas. Afinal, por lógica, esta dissertação apenas existe porque a Academia 

europeia colonizou nossos espaços de produzir conhecimento. Negar totalmente as teorias 

jurídicas ou do conhecimento até hoje elaboradas daria nulidade completa a estes escritos. Assim, 

ao invés da negação, propõe-se repensar as matérias de forma local. É exatamente por esta razão 

que as perspectivas decolonais são trazidas.  

A perspectiva decolonial nasce para analisar nossa visão de mundo, do Estado das coisas e 

de como o conhecimento é produzido, para entender o papel que se ocupa no globo quando se 

parte do lugar de fala da América Latina. Os pensadores deste território, então, passariam a 

influenciar até teorias da África e Ásia. Neste sentido, importante frisar que o decolonialismo, 

enquanto vertente crítica sobre os papéis ocupados pelos indivíduos no globo, advém do 

movimento pós-colonial. Para falar deste movimento, três nomenclaturas são postas em diálogo: 

colonial, pós-colonial e crítica pós-colonial.  

Pode-se conjecturar que estes três marcos geográfico-sociais-espaciais possuem as mesmas 

estruturas estatais e sociais. Isso é interessante ao processo de comprovação da hipótese matriz 

deste trabalho, já que se considera que essas estruturas advêm de uma mesma episteme,105 a do 

Norte Global. Para comprovar a afirmação proposta, serão debatidas as três classificações a seguir.  

 
 

104 MANTELLI, Decolonial, o que você quer? Coluna Empório Descolonial. Abril de 2020. Disponível em: 

https://emporiododireito.com.br/leitura/decolonial-o-que-voce-quer. Acesso em julho de 2020.  
105 FOUCAULT, Michael. As palavras e as coisas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 10. 
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Portanto, ao falar de colonialismo, aufere-se que todo conhecimento como concebido hoje 

estaria associado a uma mesma plataforma de ciência e linguagem por ele estabelecidas. Isso 

significa que o colonialismo consagrou certa dominação de pensamento, sobre como dever-se-ia 

viver, comportar-se, aprender. Em suma, abafou todas as demais culturas presentes no planeta que 

não a europeia:  

Durante o período de dominação europeia, quando mais de três quartos do mundo estavam 

submetidos a uma complexa rede ideológica de alteridade e inferioridade, os encontros 

coloniais deram um golpe duro à cultura indígena, considerada sem valor ou de extremo 

mau gosto diante da suposta superioridade da cultura germânica ou greco-romana.106 

 

 O sufoco causado pela colonização deixou marcas muito severas nas estruturas do Sul 

Global. Para além um regime estruturador das relações contemporâneas, a colonização é fonte de 

algumas violências e opressões que perpassaram centenas de anos. O início da colonização, no 

século XV e XVI, inicia uma narrativa de mundo europeizada que se espalha para todas as outras 

populações do globo disseminando seus modos de ser, viver e pensar dentro das instituições, das 

cidades e das relações intra e interpessoais. Nos últimos quinhentos anos, este regime moldou a 

estrutura do planeta. Uma maneira, também, como já dito, de produzir ciência e saber, com o 

homem no centro do conhecimento. Deste modo, todas as estruturas conhecidas são cópias das 

organizações estatais e sociais europeias do século XVIII. O movimento iluminista aliou-se às 

grandes navegações para reproduzir globalmente os modos de vida aliados a racionalidade, 

capitalismo e dominação (dos corpos e do espaço). Séculos após período emancipatório, ainda 

permanecem as heranças moduladas neste tempo.107.  

O período colonial usurpou determinados povos. Não aqueles europeus ou descendentes que 

vieram refugiados ao Brasil trabalhar: esses tiveram condições de ascendência socioeconômica 

propiciadas pelo Estado, tanto em períodos de ciclos econômicos mais tardios quanto recentes.108 

 
 

106 BONNICI, Thomas. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v. 19, n. 1, p. 8, 1998. 
107 ALMEIDA, Julia de Moraes. MANTELLI, Gabriel Antônio Silveira. Decolonizing Enlightenment from Brazil: 

A Sociolegal and Territorial Perspective of Marquis of Pombal’s Indigenous Law (1757). In: International 

Congress on the Enlightenment, University of Edinburgh, XV, 2019, Edimburgo.. Edimburgo, 2019. p. 88. 
108 Tradicionalmente, a história econômica do Brasil é dividida em grandes ciclos, períodos em que o centro 

dinâmico da economia se concentra em determinado projeto conjuntural, representativo da principal atividade 

econômica e de sua integração e estruturação do conjunto de atividades culturais que lhe são adjacentes. A 

cronologia dos ciclos econômicos brasileiros é composta pelo ciclo do pau-brasil, pelo ciclo do açúcar, pelos 

subciclos do gado e do fumo, pelo ciclo da mineração, pelo subciclo do algodão, pelo ressurgimento do ciclo do 

açúcar e pelo ciclo do café.  

Especificamente quanto aos ciclos, tem-se que o do pau-brasil (aproximadamente 1503-1550) se deu em condições 

da expansão econômico-territorial europeia, sendo marcado pela extração do recurso natural do pau-brasil, 
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Os processos de dominação dos corpos de trabalho foram muito bem delimitados: a escravidão 

dos negros e indígenas durou centenas de anos e, ainda no Estado moderno, observa-se a 

reprodução das explorações destes corpos nas instituições e relações pessoais.109 

  Entretanto, a subjugação destes povos não se deu – e não se dá – de maneira pacífica.110 A 

partir do momento em que as independências dos países explorados pelo sistema colonial afloram, 

começa a etapa pós-colonial. Isso significou o início da emancipação não só institucional – ou pelo 

menos uma emancipação institucional no campo normativo, ou seja, determinado por leis – como 

intelectual. Assim, a produção bibliográfica independente destas ex-colônias se inicia, tecendo ares 

emancipatórios e identitários, advindos dos povos originários ou subjugados: 

As próprias teorias europeias emergem de tradições culturais particulares que estão ocultas 

por falsas noções do "universal". Teorias de estilo e gênero, suposições sobre as 

características universais da linguagem, epistemologias e sistemas de valores são todas 

radicalmente questionadas pelas práticas da escrita pós-colonial. A teoria pós-colonial 

surgiu da necessidade de abordar essa prática diferente. As teorias indígenas foram 

desenvolvidas para acomodar as diferenças dentro das várias tradições culturais, bem como 

o desejo de descrever de uma forma comparativa as características compartilhadas por essas 

tradições. O monocentrismo político e cultural do empreendimento colonial foi um 

resultado natural das tradições filosóficas do mundo europeu e dos sistemas de 

representação que este privilegiou. A expansão imperial do século XIX, a culminação do 

impulso externo e dominante dos europeus para o mundo além da Europa, que começou 

durante o início do Renascimento, foi sustentada de maneiras complexas por essas 

suposições. Em um primeiro momento, isso produziu práticas de subserviência cultural, 

caracterizadas por um crítico pós-colonial como "encolhimento cultural" (Phillips, 1958). 

Posteriormente, o surgimento de teorias indígenas identificáveis em reação a isso formou 

um elemento importante no desenvolvimento de consciências nacionais e regionais 

específicas (ver capítulo 4). Paradoxalmente, entretanto, a expansão imperial teve um efeito 

radicalmente desestabilizador sobre suas próprias preocupações e poder. Ao empurrar o 

mundo colonial para as margens da experiência, o "centro" empurrou a consciência para 

além do ponto em que o monocentrismo em todas as esferas do pensamento pudesse ser 

aceito sem questionamento. Em outras palavras, o processo alienante que inicialmente 

 
 

monopólio da Coroa portuguesa, pela mão de obra indígena local, escrava ou que recebia pequenos pagamentos 

em natura, que o abrigava em feitorias temporárias. O ciclo do açúcar (aproximadamente 1550-1650) também se 

voltou ao desenvolvimento europeu e à elevação de suas rendas, organizando-se em unidades de produção, 

conhecidas como engenhos, utilizando tecnologia de alto valor de investimento inicial desenvolvida para a 

otimização da plantação, colheita e estágios iniciais do refino, e sendo viabilizada pela escravidão da mão de obra 

indígena local ou de escravos negros africanos, maciçamente trazidos ao Brasil. O ciclo da mineração 

(aproximadamente 1693-1760) se deu mediante o crescimento da importância do ouro como moeda internacional, 

valendo-se de tecnologia simples e generalizadamente conhecida, de mão de obra que poderia reduzir-se ao colono 

particular e individual e de mecanismos estatais para controle, fiscalização e tributação dos metais extraídos. Por 

fim, o ciclo do café (aproximadamente 1830-primeiras décadas do séc. XX) deu-se mediante a elevação do padrão 

de consumo dos países europeus e dos Estados Unidos da América, exigindo mão de obra numerosa e, durante 

quase todo período, amplamente marcada pela escravidão, pelo uso de tecnologia inicialmente primitiva e pela 

mobilização de grandes lotes de terras em regiões naturalmente favoráveis. No geral, é interessante notar que os 

grandes ciclos se voltaram, até as primeiras décadas do séc. XX, à exportação, mobilizando, a seu favor, políticas 

nacionais e configurações sociais desiguais (PAIM, Antônio (org.). História Econômica do Brasil. Bahia: CDPB, 

2011). 
109 Este assunto é tratado com mais afinco nos próximos itens.  
110 YOUNG, Robert J. C. Postcolonialism: an historical introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2001. p. 2. 
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serviu para relegar o mundo pós-colonial à "margem" se voltou contra si mesmo e agiu para 

empurrar aquele mundo através de uma espécie de barreira mental para uma posição a partir 

da qual toda experiência poderia ser vista como não centrada, pluralista, e multifacetada. A 

marginalidade, portanto, tornou-se uma fonte sem precedentes de energia criativa. O 

impulso para o descentramento e o pluralismo sempre esteve presente na história do 

pensamento europeu e atingiu seu último desenvolvimento no pós-estruturalismo. Mas a 

situação das sociedades e culturas marginalizadas permitiu-lhes chegar a essa posição muito 

mais cedo e mais diretamente (Brydon, 1984b). Essas noções estão implícitas nos textos 

pós-coloniais do período imperial até os dias atuais.111  

 

As teorias que advém do momento posterior ao colonialismo surgem em uma tentativa de 

compreender o que representou este processo para o mundo, refletindo em como se tem encarado 

as relações humanas com o meio ambiente. 

Necessário ressaltar que se tem considerado que o período pós-colonial inicia com a 

emancipação das colônias e caminha até a atualidade, afinal, as raízes desta etapa histórica ainda 

estão presentes em nossas estruturas básicas. Esta abordagem envolve também reflexões acerca 

dos imperialismos culturais que são impostos ao Sul Global em pleno século XXI. Esta percepção 

advém, por exemplo, da cultura de massa estadunidense que impera na América Latina. Os Estados 

Unidos não colonizaram o Brasil, mas as estruturas coloniais disseminadas ao longo dos séculos 

adquiriram novos formatos: ao invés da cultura portuguesa ou inglesa imperar nos territórios, é a 

 
 

111 ASHCROFT, Bill; GRIFFITHS, Gareth; TIFFIN, Helen. The empire writes back: Theory and practice in post-

colonial literatures. London: Routledge, 2003. p. 12. Tradução livre. No original: “European theories them-selves 

emerge from particular cultural traditions which are hidden by false notions of 'the universal'. Theories of style 

and genre, assump-tions about the universal features of language, epistemologies and value systems are all 

radically questioned by the practices of post-colonial writing. Post-colonial theory has proceeded from the need 

to address this different practice. Indigenous theories have developed to accommodate the differences within the 

various cultural traditions as well as the desire to describe in a comparative way the features shared across those 

traditions. The political and cultural monocentrism of the colonial enterprise was a natural result of the 

philosophical traditions of the European world and the systems of representation which this privileged. 

Nineteenth-century imperial expansion, the culmination of the out-ward and dominating thrust of Europeans into 

the world beyond Europe, which began during the early Renaissance, was underpinned in complex ways by these 

assumptions. In the first instance this produced practices of cultural subservience, characterized by one post-

colonial critic as 'cultural cringe' (Phillips 1958). Subsequently, the emergence of identifiable indigenous theories 

in reaction to this formed an important element in the development of specific national and regional 

consciousnesses (see ch. 4). Paradoxically, however, imperial expansion has had a radically destabilizing effect 

on its own preoccupations and power. In pushing the colonial world to the margins of experience the 'centre' 

pushed consciousness beyond the point at which monocentrism in all spheres of thought could be accepted without 

question. In other words the alienating process which initially served to relegate the post-colonial world to the 

'margin' turned upon itself and acted to push that world through a kind of mental barrier into a position from 

which all experience could be viewed as uncentred, pluralistic, and multifari-ous. Marginality thus became an 

unprecedented source of creative energy. The impetus towards decentring and pluralism has always been present 

in the history of European thought and has reached its latest development in post-structuralism. But the situation 

of margin-alized societies and cultures enabled them to come to this position much earlier and more directly 

(Brydon 1984b). These notions are implicit in post-colonial texts from the imperial period to the present day.” 
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cultura da potência econômica do século XXI que está impregnada. Assim, através do mesmo 

sistema colonial, os Estados Unidos influenciam a cultura nacional.  

Trata-se de fenômeno global que afeta as mais distintas localidades em determinadas partes 

do globo.112 Este mesmo comportamento aqui observado pode ser apreendido em outros territórios, 

principalmente nas chamadas periferias do capitalismo.113 

Seguindo a ordem de definições, o movimento pós-colonial veio dos movimentos de 

resistência que buscavam a emancipação dos países recém libertos. Ou seja, o período pós-colonial 

pode ser compreendido como aquele temporalmente após o período colonial: vai do momento da 

emancipação das primeiras colônias aos dias de hoje. Esses movimentos ocuparam posições 

fundamentais para a constituição da identidade – no escopo deste trabalho – latina.  Inclusive, o 

movimento decolonial faz parte do chamado pós-colonialismo. Neste sentido: 

A crítica pós-colonialista é enfocada, no contexto atual, como uma abordagem alternativa 

para compreender o imperialismo e suas influências, como um fenômeno mundial e, em 

menor grau, como um fenômeno localizado. Esta abordagem envolve: um constante 

questionamento sobre as relações entre a cultura e o imperialismo para a compreensão da 

política e da cultura na era da descolonização; o autoquestionamento do crítico, porque 

solapa as próprias estruturas do saber, ou seja, a teoria literária, a antropologia, a geografia 

eurocêntricas; engajamento do crítico, porque sua preocupação deve girar em torno da 

criação de um contexto favorável aos marginalizados e aos oprimidos, para a recuperação 

da história, da voz e para a abertura das discussões acadêmicas para todos; uma 

desconfiança sobre a possível institucionalização da disciplina e a apropriação da mesma 

pela crítica ocidental, neutralizando a sua mensagem de resistência (Parry, 1987).114 

 

Esta identidade latina começou a ser debatida na literatura por uma reunião de autores, 

principalmente da África e da Ásia. Estes estudos, ao longo das últimas décadas, se 

retroalimentaram e continuaram se influenciando em prol da descolonização. É importante relatar, 

também, que os estudiosos decoloniais bebem das críticas iniciais destes pós-colonais para 

fomentar seus debates.   

 
 

112 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de 

Ciências Sociais, v. 48, p. 11- 32, jun. 1997.  
113 Raúl Prebisch, ao analisar as transformações econômicas da América Latina, cunha o conceito do “sistema 

centro-periferia” para se referir à configuração do capitalismo no mundo. Segundo esse, o centro seria 

industrializado e tecnicamente desenvolvido, exportador de produtos industrializados, detentor de uma estrutura 

diversificada e integrada, enquanto as periferias abrigariam setores adiantados e atrasados, sendo, por vez, 

exportadora de matérias-primas (COUTO, Joaquim Miguel. Raúl Prebisch e a concepção e evolução do sistema 

centro-periferia. Revista de Economia Política, v. 37, n. 1, p. 66-87, jan.mar., 2017). 
114 BONNICI, Thomas. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v. 19, n. 1, p. 8, 1998. 
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Estas aventuras conceituais fora da episteme colonial encampam matérias de diversas áreas, 

intentando construção de críticas locais a partir dos colonizados. Assim, os estudos pós-coloniais 

são “uma categoria empírica que descreve a descentralização dos sujeitos e narrativas 

contemporâneas (e não o programa teórico e político do pós-modernismo); e com os estudos 

culturais”.115 

Os estudos pós-coloniais não constituem uma escola bem definida, mas sim uma agenda de 

pesquisa internamente diversa preocupada em criticar a relação entre o colonialismo e as 

múltiplas dimensões de poder e conhecimento. Como Sapiro, Steinmetz e Ducournau 

(2010) notaram, inclui análises pós-Foucaultianas da relação entre colonialismo e 

imaginação eurocêntrica (na obra de Edward Said), desconstrução derridiana de textos 

coloniais e pós-coloniais (como aquele de Gayatri Spivak), avaliações psicanalíticas das 

subjetividades coloniais (por Homi Bhabha, mas também na obra anterior de Frantz Fanon 

e Albert Memmi) e as críticas heideggerianas da modernidade ocidental (ver, por exemplo, 

a obra de Timothy Mitchell e Dipesh Chakrabarty). Pode-se adicionar a esta lista a 

historiografia anticolonial gramsciana (bem representada pelo trabalho de historiadores 

subalternos indianos, como Ranajit Guha e Partha Chatterjee) e combinações criativas do 

marxismo gramsciano e pós-estruturalismo francês na tradição dos estudos culturais 

britânicos (especialmente por Stuart Hall e Paul Gilroy).116 

 

Interessante frisar como a teoria pós-colonial engloba diversas perspectivas para dar conta 

da elaboração teórica para além do que é posto e tido como universal a partir das perspectivas do 

Norte. Há um exercício extremo, ligando teorias, localidades e mazelas sociais para avançar em 

novas plataformas epistemológicas. 

 

FIGURA 1 – INFLUÊNCIAS DOS ESTUDOS PÓS-COLONIAIS 

 
 

115 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2019. p. 61. 
116 COSTA, Sérgio. Desprovincializando a sociologia: a contribuição pós-colonial. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, v. 21, n. 60, p. 118. 2006. Tradução livre. No original: “Postcolonial studies do not constitute a well-

defined school, but is rather an internally diverse research agenda concerned with critiquing the relationship 

between colonialism and multiple dimensions of power and knowledge. As Sapiro, Steinmetz, and Ducournau 

(2010) have noted, it includes post-Foucaultian analyses of the relationship between colonialism and an 

Eurocentric imagination (in the work of Edward Said), Derridian deconstruction of colonial and post-colonial 

texts (such as that of Gayatri Spivak), psychoanalytic assessments of colonial subjectivities (by Homi Bhabha, but 

also in the earlier work of Frantz Fanon and Albert Memmi), and Heideggerian critiques of western modernity 

(see, e.g., the work of Timothy Mitchell and Dipesh Chakrabarty). One might add to this list Gramscian anti-

colonial historiography (represented well by the work of Indian Subaltern historians, such as Ranajit Guha and 

Partha Chatterjee) and creative combinations of Gramscian Marxism and French post-structuralism in the 

tradition of British cultural studies (especially by Stuart Hall and Paul Gilroy).” 
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Figura 5 Estudos Pós-coloniais e seus desmembramentos 

Fonte: MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 63. 

 

Ainda, é prudente deixar claro que, dentro da classificação geral de estudos pós-coloniais, é 

possível elencar três subdivisões: (i) a ideia do pós-colonialismo africano e asiático, 

posteriormente (ii) um decolonialismo latino-americano (foco deste trabalho) e (iii) uma ideia 

global de descolonização117. A seguir estes três serão debatidos.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial, os últimos países africanos e asiáticos ainda sob 

as regras das colônias europeias começam seus processos políticos de descolonização. Neste 

momento, próximo à década de 1940, principalmente nos países africanos, surgem as primeiras 

literaturas atreladas ao momento político de luta e independência, mudando o lugar de fala para 

narrativa diferente da do colonizador. O foco passa a ser o colonizado, aquele quem sofre a 

opressão narrando suas perspectivas sobre o momento histórico. Neste período, podem ser citados 

Franz Fanon,118 Albert Memmi,119 Aimé Cesáire.120 Estes últimos inauguram o período pós-

colonial sob uma perspectiva anticolonial, pensando na emancipação dos corpos e pessoas.121 A 

 
 

117 [Apenã #038] Decolonialismo - Gabriel Mantelli [Locução de]: Chris Richardson. [Entrevistado]: Gabriel 

Mantelli. Podcast. [S.I.]: Medium, setembro de 2019. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2ezkYMqNSwHRjeAvebBaHy?si=4v8fSdamSbSSQxBDy5Aekg. Acesso em: 

29 de julho de 2020. 
118 FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: UFJF, 2005. 
119 MEMMI, Albert. Retrato do Colonizado Precedido do Retrato do Colonizador. Civilização Brasileira, 2007. 
120 CÉSAIRE, Aimé. Discursos sobre el colonialismo. Madrid: Ediciones Akal, 2006. 
121 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law 

and development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 65. 
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partir da voz da subalternidade que pensa a libertação do império da colonização, por exemplo, 

Franz Fanon prossegue com sua produção e, a partir da década de 1960, torna-se referência para 

os movimentos negro tanto do Brasil de outros países da América Latina, ao tratar dos sujeitos 

colonizados e na construção da subjetividade negra e sua libertação.122  

Neste período ainda não havia uma ideia de pensamento pós-colonial. Apesar da literatura 

já estar em processo de formação, como foi explicitado, tratam-se de relatos sobre o momento 

emancipatório vivido. Já na década de 1980, Edward Said123 lança livro fundador da teoria pós-

colonial, pensando em novos formatos de colonialidade, intitulado pelos autores da temática de 

neocolonialismo. As bases teóricas deste movimento, então, se inauguram. O autor destaca que 

para criar um padrão de soberania, foi necessário criar um outro. Este outro, inclusive, está em 

outros momentos da literatura. Pensando em direito penal, podemos falar do direito penal do 

inimigo.124 A criação do estranho serve à divisão do mundo entre civilização e não civilização, 

refletido em desenvolvido e não desenvolvido, moderno e primitivo, entre populações europeias 

brancas de um lado e autóctones no terceiro mundo.125 

Na Índia, concomitantemente, surge um grupo dos estudos subalternos, pensando no 

contexto local. Spivak126, no final da década de 80, escreve sobre subalternidade e filosofia, 

tratando desta questão de maneira global. Começa o diálogo sobre a construção da história e dos 

papéis que os subalternos ocupam. Desta vez, saindo das esferas econômicas e geográficas já 

tratadas pelos referidos autores, passa-se a observar a produção do conhecimento e como esta 

 
 

122 FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: SciELO-EDUFBA, 2008. 
123 SAID, Edward W. Orientalismo. Milão: Feltrinelli Editore, 1999. 
124 O direito penal do inimigo é figura recorrente ao longo da história. O inimigo sempre foi aquele que é contra o 

sistema. Tivemos na história as bruxas, os povos originários, os comunistas e, no sistema penal, o criminoso. O 

direito penal do inimigo, neste sentido, existe no direito penal para justificar fenômenos de segregação e violência 

urbana. Este ente que em um primeiro momento não tem forma ou endereço, que paira gerando medo e justificando 

o abuso de poder, se materializa, então no criminoso que comete pequenos delitos, ou no assaltante de celular, no 

vendedor clandestino. O inimigo coletivo do nosso tempo está no direito penal: é o criminoso que fantasticamente 

no mundo das ideias se materializa naquele que comete crime. Sob esta pessoa, então, recai toda a culpa de um 

sistema falido e desigual, como se a criminalidade fosse a única questão a ser solucionada. (ZAFFARONI, Eugenio 

Raúl; TAVAREZ, Juarez. O Nascimento da Criminologia Crítica. Aula online. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY. Acesso em agosto de 2020). Ver, também, FABRETTI, 

Humberto Barrionuevo. Direito penal do inimigo: uma análise sob os aspectos da cidadania. Belo Horizonte: 

Editora D’Plácido, 2021.  
125 Os Estados pós-coloniais surgidos após a Segunda Guerra Mundial e aqueles latino-americanos são conhecidos 

como integrantes do terceiro mundo, marcados como dependentes, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, em 

oposição aos Estados desenvolvidos capitalistas e socialistas do primeiro e do segundo mundo, respectivamente 

(HOBSBAWM, Eric. O terceiro Mundo. In: HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos: O breve século XX, p. 337-

362, 1991). 
126 SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar?. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
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produção é elaborada. Os subalternos127 não teriam tido voz nesta elaboração desde a colonização. 

A ideia é que, agora, os sujeitos colonizados emancipem-se e tragam os conhecimentos renegados 

desde a colonização para dentro dos diálogos e redes de conhecimento sejam elas acadêmica, 

informacionais/midiáticas, das redes de relacionamento etc., ou seja, de todos os campos do 

conhecimento. O homem branco europeu deve sair do centro das questões.  

Na América Latina, portanto, reuniu-se esse conhecimento africano e asiático para formar o 

movimento decolonial. Essas vozes muito contribuíram à construção local interessante a este 

trabalho. Os autores aqui situados lançaram a ideia de que o colonialismo perdura mesmo após a 

emancipação fática e que pode ser entendido no vigor do regime colonial; afinal, quando as 

estruturas internalizadas pelos países submetidos a gestões europeias ainda não tem sua 

independência, o colonialismo tem sua continuidade.  

Neste sentido, a ideia de “colonialidade” é entendida como um modo de funcionamento 

ainda à mercê da dominação econômica, jurídica e cultural europeia. Os estudos subalternos da 

Índia que clamaram à reestruturação da história – ou como ela é contada – questionavam como a 

leitura de mundo pode ser feita a partir da América Latina. De alguma forma, a colonização 

americana entra em foco por ter sido o primeiro local no globo em que a relação colono-colonizado 

havia sido instalada. Isto influenciou o modo colonial em outras partes do mundo, cabendo sua 

observação com maior atenção. Assim, este clamor pelos relatos latino-americanos fez com que 

um grupo de estudos se formasse localmente e começasse a trabalhar a ideia de modernidade.  

Este grupo percebeu que o progresso ovacionado pelos europeus trouxe matança e violência 

às populações originárias. Com o aprofundamento nas questões estruturantes latinas, tornam-se 

estas perspectivas mais radicais e chamam por um giro epistêmico, não só pensando em olhar o 

colonialismo como produtor das violências, entretanto, sob uma outra ótica, pensar um projeto de 

conhecimento diferente do que está posto. 

O chamado giro epistêmico prega a criação de nomenclaturas como colonialidade do saber, 

colonialidade do ser, colonialidade do poder, desobediência epistêmica e epistemologias do Sul.128 

 
 

127 Sujeitos conhecidos como os “outros” da episteme, ligados “às camadas mais baixas da sociedade constituídas 

pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar?. 

Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 12). 
128 SANTOS, Boaventura de Sousa. PAULA, Meneses Maria. Epistemologias do sul. Coimbra: Cortez Editora, 

2014. 
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Essa última é muito interessante: dá ensejo a pensamentos focados em narrativas a partir do Sul 

Global em excentricidades em relações sociais, econômicas e históricas do Brasil, por exemplo.  

 

Na América Latina, os estudos críticos que abordaram questões relacionadas ao sistema 

colonial existiam antes da emergência dos estudos pós-coloniais. Entretanto, a filiação 

explícita de teóricos latino-americanos com abordagens pós-coloniais começou durante os 

anos 1990, com o Grupo Latino Americano de Estudos Subalternos. Inicialmente inspirado 

pelos estudos subalternos, em seu manifesto inaugural incorporou diversas temáticas com 

que lidava o historiador indiano Ranajir Guha, e também colocou ênfase em categorias 

políticas como classe, nação e gênero. Com o passar do tempo, contudo, o grupo 

acrescentou vozes críticas aos projetos pós-coloniais pré-estabelecidos. A partir desse 

momento, a principal marca desses estudos pós-coloniais foi a busca por denunciar o 

“imperialismo” cultural e também estudos pós-coloniais e subalternos que não rompiam 

com autores e perspectivas eurocêntricas. Uma das principais figuras do grupo, o argentino 

Walter Mignolo, defendia que o movimento latino-americano deveria reclamar seu locus 

epistêmico, como o primeiro continente a sofrer da violência do regime 

moderno/colonial/imperial . 

Foi a partir de conferências realizadas no continente americano desde a década de 1990 que 

surgiu o Grupo Modernidade/Colonialidade, que se autodesigna representante do 

pensamento decolonial. Um dos primeiros trabalhos do grupo foi a publicação coletiva “A 

colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais”, publicado em 2000. Autores 

decoloniais se identificaram como um grupo de pesquisa que compartilha noções, conceitos 

e análises que lhe conferem uma unidade e um vocabulário próprio. Entre esses conceitos, 

destaco três. 

Primeiro, o conceito de colonialidade, inicialmente delineado pelo peruano Aníbal Quijano, 

que expressa a noção de que relações coloniais nas esferas econômica e política não 

findaram com a desconstrução do colonialismo. Nas palavras de Mignolo, colonialidade 

seria o lado obscuro e necessário da ideia de modernidade. Segundo, as ideias de geopolítica 

do conhecimento e a proposta de giro decolonial. O primeiro conceito é a intensificação do 

argumento pós-colonial, já desenvolvido pelos autores pós-coloniais clássicos, de violência 

epistêmica e negativa da alteridade, já que a ideia é defendida por [em razão de] 

perspectivas geopolíticas. O segundo é uma consequência do diagnóstico do primeiro, e 

representa o movimento teórico e prático, a resistência política e metodológica à lógica 

modernidade/colonialidade . Em terceiro lugar, ressalto o conceito de teoria do sistema 

mundo de Immanuel Wallerstein, originalmente utilizada para dividir o planeta entre 

regiões centrais e periféricas , que é atualizado pela gramática decolonial em termos de 

sistema mundo moderno/colonial, incluindo outras categorias e hierarquias, como aquelas 

relacionadas à sexualidade, ao patriarcado, a raça e espiritualidade.129  

 

Esse giro incorpora outros saberes para enxergar a realidade para além daquele hegemônico. 

A construção do universal é um dos conceitos chave aqui trabalhados: o sujeito europeu é aquele 

que consegue falar tudo sobre todas as coisas e perspectivas. Sua perspectiva é única e soberana.  

 
 

129 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 71. 
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Referido modo de observar estruturou toda a ciência hoje construída, enquanto verdade 

absoluta que sai de apenas um narrador. Essa certeza absoluta dá ensejo à neutralidade da norma, 

por exemplo, como se fosse possível um direito imparcial independentemente do seu narrador. 

Interessante notar que a colocação do universal, por si só, é violenta: aniquila e descarta outras 

perspectivas e modos de saber ou construir. Se está fora da neutralidade e métodos embalsamados 

pela ciência, de nada vale.  

Por esta toada, esses pensadores trazem ao debate quem estava marginalizado ou esquecido, 

pensando para além da caixa acadêmica e das esferas do saber restritas às instituições europeias e 

norte-americanas. A ideia de bom e ruim sai de pauta para ouvir outras percepções de construção 

do mundo e saberes.130  

A partir destas colocações da teoria decolonial, surge a última classificação a ser elaborada 

neste item. A crítica pós-colonial explora exatamente como algumas apropriações destes conceitos 

foram feitos e clama por insurgências que poderiam dar voz a grupos não ouvidos nas antigas 

colônias e, da mesma maneira, não ouvidos nos espaços que tomaram as pautas decoloniais, mas 

continuam reproduzindo desigualdades e calando vozes.  

Muitos destes autores, por exemplo, colocam a Academia como canal de institucionalização 

e apropriação de conceitos anteriormente tratados pelos povos tradicionais. Sob esta ótica, a 

própria internalização acadêmica sugere modelagem de perspectivas, tratando o saber dos povos 

tradicionais como experimentos e não como parte da construção social e normativa. Também, ao 

fagocitar as teorias decolonais, estas instituições estariam repetindo o comportamento colonizador 

através de raízes europeias epistêmicas do pensamento perspectiva totalmente emancipatória. Ou 

seja, fazem exatamente o que se vem fazendo desde o regime colonial, tratando o outro como 

objeto passível de estudo sob o olhar universal da Academia branca.  

A crítica pós-colonialista é enfocada, no contexto atual, como uma abordagem alternativa 

para compreender o imperialismo e suas influências, como um fenômeno mundial e, em 

menor grau, como um fenômeno localizado. Esta abordagem envolve: um constante 

questionamento sobre as relações entre a cultura e o imperialismo para a compreensão da 

política e da cultura na era da descolonização; o auto-questionamento do crítico, porque 

solapa as próprias estruturas do saber, ou seja, a teoria literária, a antropologia, a geografia 

eurocêntricas; engajamento do crítico, porque sua preocupação deve girar em torno da 

 
 

130 Mencionada ideia se relaciona ao conceito de pluriversidade, reformulação da universidade, espaço de 

conhecimento, enquanto local polifônico, que promove saberes ecológicos, plurais e contra-hegemônicos 

(SANTOS, Boaventura de Sousa. Da universidade à pluriversidade: Reflexões sobre o presente e o futuro do 

ensino superior. Revista Lusófona de Educação, v. 31, p. 201-212, 2015. Entrevista concedida à Manuela 

Guilherme e Gunther Dietz). 
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criação de um contexto favorável aos marginalizados e aos oprimidos, para a recuperação 

da história, da voz e para a abertura das discussões acadêmicas para to- dos; uma 

desconfiança sobre a possível institucionalização da disciplina e a apropriação da mesma 

pela crítica ocidental, neutralizando a sua mensagem de resistência.131 

 

A tabela a seguir pretende resumir e deixar mais nítidos os momentos tratados no item:  

 

TABELA 1 – SUMÁRIO DE CONCEITOS RELACIONADOS AO PÓS-

COLONIALISMO 

 

Tabela 1 - Diferenças conceituais e terminológicas das vertentes pós-coloniais 

Conceitos Dimensões Definições 

Colonialismo 

Conceito básico 
Prática de dominação que envolve a subjugação 

de um povo por outro. 

Conceito histórico 

Colonização moderna em geral, dos territórios 

americanos, africanos e asiáticos, desde o 

século XIV, por países europeus. 

Neo 

colonialismo 

Conceito histórico 

Colonização moderna especifica de territórios 

asiáticos e africanos, a partir do século XVIII, 

por países europeus. 

Conceito teórico 

Versão indireta do antigo colonialismo, 

consistente em uma forma de dominação por 

meio de meios econômicos, e não 

necessariamente políticos. 

Pós-

colonialismo 

Conceito histórico 

Período temporal posterior ao momento 

colonial ou à independência, genericamente 

considerado. 

Análise econômica, sociológica e política a 

respeito da construção de novos estados e das 

rupturas e continuidades do sistema colonial e 

das alianças regionais. 

Conceito teórico 

Estudos teóricos e movimentos acadêmicos 

originados de estudos culturais e literários, 

colocados em evidência a partir dos anos 1980. 

 
 

131 BONNICI, Thomas. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v. 19, n. 1, p. 9, 1998. 
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Decolonização 

Conceito básico 

Processos políticos de desfazimento do 

colonialismo, envolvendo emancipação 

política e recuperação da soberania. 

Conceito histórico 

Período temporal específico posterior à 

Segunda Guerra Mundial, quando países 

colonizados começaram a obter suas 

independências. 

Conceito teórico 
Emancipação intelectual e cultural dos 

conjuntos de ideias dos colonizadores. 

Fonte: MANTELLI (2019)132 

 

 

4.1.1 Decolonial: sua relação com o Brasil? 

 

 
Figura 6 - América Invertida 

 
Fonte: Joaquim Garcia133 

 

 

 

 
 

132 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 55.  
133 SALES, Carla Monteiro. Cartografia, arte e visões de mundo na reprodução do “mapa invertido da América do 

Sul”. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, v. 1, n. 39, p. 157-174, jun. 2016. 
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O pensamento decolonial parece surgir no território brasileiro a partir de diversos campos 

do conhecimento que seguem, separadamente, suas análises.134 Campos esses que, nas ciências 

humanas, isoladamente consomem a temática, se propondo a dialogar com termos já existentes em 

suas bolhas de estudo. Isso muito dialoga com a proposta da presente dissertação: captura-se uma 

terminologia nascida no Norte Global para analisá-la, criticá-la e adaptá-la para reais necessidade 

locais. Trata-se, portanto, das violências vividas desde o período colonial pelos povos brasileiros 

e que demandam outras reflexões que não as mesmas elaboradas para trabalhar criminologia 

cultural nos Estados Unidos e/ou Europa.  

Analisando a trajetória decolonial no Brasil, aufere-se que certos vínculos com a produção 

latino-americana de pensamento crítico foram perdidos devido ao regime ditatorial que se instalou 

em solo nacional a partir da década de 1960. A primeira geração do pensamento decolonial, 

portanto, inicia sua influência nos pensamentos locais em meados dos anos 2000, quando o 

processo de emancipação ditatorial começa a ganhar raízes.135 O movimento decolonial aflora 

dialogando pouco com autores nacionais contemporâneos, mas usufruindo de autores 

internacionalmente conhecidos.136 Ressalta-se, inclusive, que muita da responsabilidade do 

 
 

134 Nesta toada, surge a Rede Brasileira de Saberes Descoloniais, intentando pensar união entre os campos do 

conhecimento e, também, propostas para modelos estatais/socioeconômicos escritos interdisciplinarmente. A ideia 

é entender como estas perspectivas têm trabalhado e se espalhado, apreendendo vivências e práticas, acadêmicas 

ou não para formação do debate ([Apenã #038] Decolonialismo - Gabriel Mantelli [Locução de]: Chris Richardson. 

[Entrevistado]: Gabriel Mantelli. Podcast. [S.I.]: Medium, setembro de 2019. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2ezkYMqNSwHRjeAvebBaHy?si=4v8fSdamSbSSQxBDy5Aekg. Acesso em: 

29 de julho de 2020). Alguns exemplos de autores nos campos das ciências humanas podem ser citados. Na 

sociologia: Adélia Ribeiro (RIBEIRO, Adelia Miglievich; DOS PRAZERES, Lílian Lima Gonçalves. A produção 

da Subalternidade sob a ótica pós-colonial (e decolonial): algumas leituras. Temáticas, v. 23, n. 45/46, 2015) e 

Sérgio Costa (COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Editora UFMG, 

2006). No direito: Fernanda Bragato (BRAGATO, Fernanda Frizzo. Para além do discurso eurocêntrico dos 

direitos humanos: contribuições da descolonialidade. Novos estudos jurídicos, v. 19, n. 1, p. 201-230, 2014), 

Gabriel Mantelli (MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to 

international law and development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019), Silvio Almeida (ALMEIDA, Silvio. 

Racismo estrutural. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019) e César Baldi (BALDI, César Augusto. 

Descolonizando o ensino de direitos humanos?. Hendu–Revista Latino-Americana de Direitos Humanos, v. 5, n. 

1, p. 8-18, 2014). Na ciência política: Luciana Ballestin (BALLESTRIN, Luciana Maria de Aragão. 

Modernidade/Colonialidade sem “Imperialidade”? O elo perdido do giro decolonial. Dados, v. 60, n. 2, p. 505-

540, 2017). Na antropologia Esteban Fernandes (FERNANDES, Esteban. Homossexualidade indígena no Brasil: 

Um roteiro histórico-bibliográfico. Aceno, v. 3, n. 5, 2016). No planejamento urbano: Paula Santoro (SANTORO, 

Paula Freire. Gênero e planejamento territorial: uma aproximação. In: ABEP. Anais, p. 1-16, 2019) e Raquel Rolnik 

(ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 2017). 
135 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 124. 
136 Como, por exemplo, Paulo Freire. O autor clama por observações locais, emancipação de narrativas e novas 

formas de se conceber a realidade brasileira (FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo: 

Editora Paz e Terra, 2014). 



   

 

 

76 

 
 

formato de emancipação do pensamento brasileiro e seu alinhamento com a decolonialidade deve-

se aos intercâmbios institucionais, como aqueles acadêmicos  dos países vizinhos já que, de 

maneira geral, a solidariedade regional acabou por tornar-se fraca devido aos processos 

nacionalistas que infectaram tanto o Brasil quanto a América Latina, atravessando décadas 

pregando individualismo e o fortalecimento econômico de seu próprio Estado.137 

Paralelamente, nos anos 2000, as ascensões de governos de esquerda proporcionaram, na 

América Latina, um desenvolvimento138 da política de união, não só econômica, mas, também, 

cultural. Isso fomentou e engrandeceu muito os debates decolonais, pensando nas similaridades 

históricas que estes países compartilham e no momento político de fomento ao regionalismo para 

fazer frente às potências econômicas do Norte Global. Nesta toada, Anibal Quijano,139 Walter 

Mignolo,140 Ramon Grosfoguel,141 Nelson Maldonado Torres,142 e Catherine Walsh143 são autores 

muito presentes nas citações de trabalhos acadêmicos.  

 
 

137 Nos anos de grande desenvolvimento econômico da Ditadura Militar (aproximadamente 1969- década de 1970), 

adotou-se uma política de redução de inflação, equilíbrio externo e expansão dos empréstimos a estratos 

qualificados pautada no que se vê como um receituário convencional: “drástica redução do déficit orçamentário, 

disciplina monetária e creditícia, manutenção da política salarial com seu conhecido caráter restritivo” 

(MACARINI, José Pedro. A política econômica da ditadura militar no limiar do “milagre brasileiro”: 1967/69. 

Texto para Discussão. IE/UNICAMP, Campinas, n. 99, set. 2000, p. 30). Diz-se que a suspensão da esfera política 

viabilizou maior liberdade entre o governo e os atores econômicos considerados relevantes, destacando-se, assim, 

que o consenso político na cúpula ao redor dos métodos a serem adotados para um crescimento econômico 

acelerado foi acompanhado de interdição do debate público e repressão (MARINELI, Felipe. O pensamento de 

Antônio Delfim Netto e o milagre econômico brasileiro (1968-73). 2017. 297f. Dissertação (Mestrado em História 

Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
138 As políticas comuns dos governos de esquerda latino-americanos dos anos 2000 são marcadas pelo caráter 

social e, consequentemente, por metas como o combate à pobreza. O período pautou-se no que se chama de 

desenvolvimentismo esclarecido, que transforma um Estado produtor em Estado redistribuidor e vê a coordenação 

do Estado entre o mercado e a sociedade através do planejamento, de maneira pluralista e compatível com um 

mundo globalizado, carregando consigo práticas liberais – diz-se, aqui, que, apesar da estratégia 

desenvolvimentista, o Estado continua atrelado ao mercado para manter suas políticas redistributivas. No geral, as 

políticas adotadas se relacionam a estratégias de parcerias público-privadas, cogestão, produção compartilhada, 

concessões, câmaras setoriais, audiências públicas e acordos tripartites (PINHO, Carlos Eduardo Santos. A 

Governança de Esquerda na América Latina e a Retomada do Desenvolvimento Diante da Aquiescência às 

Instituições da Democracia Liberal e Parlamentar: O Caso Singular do Brasil. In: Circuito de Debates Acadêmicos, 

I, 2011. Brasília. Brasília: IPEA, 2012). 
139 QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú indígena, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1992. 
140 MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. 

Cadernos de Letras da UFF–Dossiê: Literatura, língua e identidade, v. 34, p. 287-324, 2008. 
141 GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: 

transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista crítica de ciências sociais, n. 80, p. 

115-147, 2008. 
142 MALDONADO-TORRES, Nelson. A topologia do ser e a geopolítica do conhecimento. Modernidade, império 

e colonialidade. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, p. 71-114, 2008. 
143 WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. Educação 

intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro, v. 7, p. 12-43, 2009. 
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Retomando a linha desta pesquisa, quando o termo criminologia cultural surge, consegue-se 

vislumbrar uma preocupação extremamente forte com o apagamento de expressões artísticas 

urbanas, mas não o mesmo inquietamento para falar sobre índices de violência policial nas ruas144 

da cidade. São preocupações metodológicas e conceituais do Norte Global que se assemelham 

mais a uma lembrança do regime fascista que utilizou a queima de obras ou o apagamento de 

literatura como ferramenta para determinar a inferioridade racial dos judeus.145 Diferentemente 

desse foco, conectado com a história europeia, o Brasil perpassa violências históricas atreladas ao 

regime escravocrata. Abusos cometidos pela esfera estatal que ainda não foram sanados avançam 

nas práticas socioculturais das minorias, cometendo violação de direitos humanos e genocídio ao 

povo negro.146 

Sob este prisma, refletindo sobre as estruturas que ainda restaram deste sistema colonial, 

volta-se à percepção de que hierarquias sociopolíticas e teorias acadêmicas construídas sob bases 

epistêmicas do Norte mantêm-se: o Estado-nação se constitui a partir de um imaginário europeu. 

E assim, o arcabouço normativo, intelectual, científico, corporal já vigente é o aplicado no restante 

do mundo. 

[a] nação moderna surge dentro da ordem de mapeamento da história moderna; a história 

linear, progressiva e eurocêntrica que se tornou o modo hegemônico de experimentar o 

tempo e o ser. A história, ao designar o Estado-nação como a agência que realizará a 

promessa da modernidade, manteve-se atenta à divisão racial e colonial que fragmentou a 

humanidade.147 

 

 
 

144 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado 

brasileiro. 2006. 145 f. 2006. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2006. 
145 Silvio de Almeida, ao analisar a concepção histórica de raça, constatando que não há nada no domínio natural 

que corresponda a esse conceito, usa do exemplo do genocídio judeu realizado pelo regime nazista alemão para 

constatar que a “raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito 

socioantropológico” (ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. 

p. 24). 
146 COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS HUMANOS. Situação de direitos humanos no Brasil é denunciada na 

OEA. Coalizão Negra por Direitos Humanos, 03 de março de 2020. Disponível em: 

https://coalizaonegrapordireitos.org.br/2020/03/03/situacao-de-direitos-humanos-no-brasil-e-denunciada-na-oea/. 

Acesso em: 06 de setembro de 2020. 
147 MAHMUD, Tayyab. Geography and international law: towards a postcolonial mapping. Santa Clara Journal 

of International Law, v. 5, n. 2, p. 535, 2007. Tradução livre. No original: “[t]he modern nation arises within the 

mapping order of modern History; the linear, progressive and Eurocentric history that became the hegemonic 

mode of experiencing time and being. History, while designating the nation-state as the agency that will realize 

the promise of modernity, remained mindful of the racial and colonial divide that fractured humanity.” 
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Essas manchas coloniais são, também, revistas em modos de operação do Estado em diversas 

atuações. Tratamos de mecanismos de criminalização e racialização148 advindos do sistema 

colonial que cometem violências em prol de um modelo atrelado à ideia de modernidade.149 

A ideia de avanço e/ou desenvolvimento que políticas governamentais têm adotado nos 

últimos anos tem justificativas atreladas, também, ao sistema econômico neoliberal, não diferentes 

das justificativas do início do sistema colonial, em que, também, violações territoriais e dos povos 

eram cometidas em prol do ganho econômico (como o tráfico de pessoas, genocídio indígena e 

dos povos negros) e desenvolvimento. O custo humanitário e ambiental é tido como necessário 

para que a economia gire: são centenas de anos reproduzindo estruturas de abuso de poder e 

violência para que o lucro consiga sobreviver.  

Além disso, a prática neoliberal tem justificado as violências sistêmicas contra grupos 

minoritários quando coloca todos aqueles que são contra o crescimento desenfreado como 

inimigos. Assim, os que lutam por seus direitos, são tidos como equivalentes a atraso. A desordem, 

ou o chamado contra desenvolvimento, é interpretada como sinônimo das lutas sindicais, das 

concentrações populares, das pautas feministas, dos direitos humanos, das lutas ecologistas, etc.150 

Tendo revelado o carácter totalitário do poder financeiro, vemos que, para o confundir, a 

ideologia que o ocultamente ao seu nome, ao usurpar descaradamente o nome de 

liberalismo. Embora o liberalismo político tivesse as limitações de uma ideologia de classe 

(a crescente burguesia europeia) e ocultasse a face da escravidão e do colonialismo que deu 

origem a essa, a verdade é que não se pode negar sua impressão libertadora que, por mais 

circunstancial que fosse, não pode ser ignorada. A usurpação do nome busca confundir, 

estigmatizando toda resistência como uma regressão iliberal, quando o que se impõe é 

avançar mais e superar as óbvias limitações do antigo liberalismo político.151 

 

 
 

148 O tópico será esmiuçado no próximo item. 
149 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2017. p. 178-179. 
150 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; DIAS DOS SANTOS, Ílison. La nueva crítica criminológica: criminología en 

tiempos de totalitarismo financiero. La nueva crítica criminológica, 2020, p. 60. 
151 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; DIAS DOS SANTOS, Ílison. La nueva crítica criminológica: criminología en 

tiempos de totalitarismo financiero. La nueva crítica criminológica, 2020, p. 77. Tradução livre. No original: 

“Develado el carácter totalitario del poder financiero vemos que, para confundir, la ideología que lo oculta miente 

desde su nombre, al usur- par con descaro el nombre del liberalismo. Si bien el liberalismo político tuvo las 

limitaciones propias de una ideología de clase (la burguesía eu- ropea en ascenso) y ocultaba el rostro de la 

esclavitud y el colonialismo que dieron lugar al surgimiento de esa clase, lo cierto es que no puede negársele su 

impronta liberadora que, por circunstancial que fuese, no puede desconocerse. La usurpación del nombre busca 

confundir estig- matizando a toda resistencia como una regresión antiliberal, cuando lo que se impone es avanzar 

más allá y superar las obvias limitaciones del viejo liberalismo político.” 
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O desenvolvimento tornou-se sinônimo de boa economia e, nesta toada, o PIB,152 por 

exemplo, é classificação primordial para escolhas de projetos em gestões governamentais.  

[...] não é por acaso que as noções de ‘desenvolvimento’ e ‘subdesenvolvimento’ nasceram 

no mesmo momento em que a descolonização estava em andamento. De acordo com este 

relato profundamente historicista, a não universalidade das nações recém-formadas era 

entendida em contradição com as nações universais (ocidentais) e foi mantida mais uma 

vez através da ideia de que formas não modernas de organização social existiram no 

passado histórico e que as atuais nações ocidentais foram exemplos do futuro para aquelas 

nações não modernas. Assim, em vez de diferentes tipos de entidades, potencialmente 

nacionais e não nacionais e existindo de forma heterônoma lado a lado, a nação moderna 

existia em um "tempo vazio homogêneo". [...] Esta compreensão do mundo autorizou – na 

verdade, necessitou de – intervenções contínuas para tornar o Terceiro Mundo ‘moderno’. 

Do sistema de Tutela e Mandato às intervenções contemporâneas do Fundo Monetário 

Internacional e do Banco Mundial, bem como de inúmeras outras instituições de 

desenvolvimento e organizações de ajuda, os povos selvagens, primitivos, atrasados e 

finalmente subdesenvolvidos do mundo foram reconstituídos como Outro para o Ocidente. 

A noção de cortesia das nações (civilizadas) foi substituída por uma comunidade 

internacional fundada em "valores universais". 153  

 

Assim, a crítica decolonial se baseia neste processo de enraizamento e evolução da 

colonização, de suas classificações criadas para modular formas sociais. Por exemplo: de primitivo 

para evoluído, de subdesenvolvido para desenvolvido, de atraso para progresso, de modernidadade 

versus antiguidade ou, ainda, de primeiro para terceiro mundo. Essas  classificações tornaram-se 

parâmetros fundamentais aos Estados hoje constituídos, refletindo perspectiva econômica que faz 

 
 

152 De todos os modelos que poderíamos usar para medir os processos históricos pelos quais um país passa, o Norte 

Global adota o Produto Interno Bruto, frisando que a perspectiva econômica é o principal foco que se deve perceber 

enquanto gestor (DENZIN, Christian. CÁLIX, Álvaro (eds.). Existe Vida Além do PIB – Uma Crítica aos Padrões 

de Concentração e Estilos de Desenvolvimento na América Latina. São Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019). 

Essa perspectiva muito diz sobre onde está o foco das preocupações das políticas públicas adotadas. O debate 

caminha para a questionamento muito interessante: se a economia é o principal norteador de avanço e progresso, 

ou seja, sinônimo de caminhar pela trajetória correta e esperada, em qual plano ficam as perspectivas humanitárias? 

Este trabalho se propõe a dialogar com criminologia e violência urbana e é por esta razão que o questionamento 

resta interessante. Seria o foco nas questões econômicas a mais importante em um contexto de violações dos povos 

tradicionais?  
153 PAHUJA, Sundhya. The postcoloniality of international law. Harvard International Law Journal, v. 46, n. 2, 

p. 464, 2005. Tradução livre. No original: “[…] it is no coincidence that the notions of ‘development’ and ‘under-

development’ were born at the same moment that decolonization was underway. According to this deeply 

historicist account, the non-universality of the newly formed nations was understood in contradistinction to the 

universal (Western) nations and was maintained once again through the idea that non-modern forms of social 

organization existed in the historical past and that the present Western nations were exemplars of the future for 

those non-modern nations. Thus, instead of different kinds of entities, potentially both national and non-national 

and existing heteronomously side by side, the modern nation existed in ‘homogenous empty time’. […] This 

understanding of the world authorized – indeed necessitated – ongoing interventions to make the Third World 

‘modern’. From the Trusteeship and Mandate system to the contemporary interventions of the International 

Monetary Fund and World Bank, as well as countless other development institutions and aid organizations, the 

savage, primitive, backward, and finally under-developed peoples of the world were re-constituted as Other to the 

West. The notion of the comity of (civilized) nations was replaced by an international community founded on 

‘universal values’”. 
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pressão nas formas de viver latinas, conceitos esses todos absorvidos pelo imaginário 

governamental e popular, que encaminha os projetos internos e externos para um parâmetro 

atrelado ao Norte Global. 

Faz-se, aqui, referência necessária à noção de imperialismo cultural. Enquanto conceito 

ideológico, carregado de implicações acadêmicas e políticas, o imperialismo cultural marca uma 

atitude etnocêntrica de vinculação dos âmbitos culturais da colônia àqueles de sua Metrópole. 

Subentende-se, aqui, a dominação da colônia como polo meramente receptor do que é produzido, 

correspondente ao conhecimento legítimo e moderno, na Metrópole. Dessa maneira, o conceito 

carrega, consigo, dimensões de desigualdades de poder, dada sua imposição tão forçosa quanto 

simbólica, e de interesses econômico-financeiros ocultos nas intenções das “grandes nações”154 – 

ora, referida dominação certifica-se de que a colônia é mantida economicamente dependente e 

subordinada. 

A análise dos projetos implantados em território nacional é una: coloca-se como modelo 

aquilo que já foi utilizado por outros países e, neste sentido, os Estados Unidos e a Europa são o 

centro do debate. Segundo o aporte teórico decolonial aqui defendido, a crítica é que ao invés de 

entender as perspectivas locais e o contexto sócio-político regional, o espelho são os ditos países 

desenvolvidos, com contextos completamente distintos da América Latina.  Inclusive, a 

classificação de terceiro mundo e primeiro mundo serviu para transformar os países historicamente 

exploradores do Norte Global em protótipos de modo correto de vida e gestão, como se todos os 

outros modelos globais estivessem inadequados. Um ideário inalcançável de fórmula de bem-viver 

que não encontra base em países que se estruturaram de maneira única, a depender de seu contexto 

histórico-social.  

As modernidades alternativas ou subalternas que reclamam seu direito de existir reafirmam 

o imperialismo ou a ideia ocidental da modernidade ocidental travestida de universalidade. 

Em segundo lugar, se se aceita que a modernidade é uma narrativa e não uma ontologia, 

uma possível resposta consiste em reclamar “nossa modernidade”, como faz o politólogo 

indiano Partha Chatterjee ao reformular o passado e o papel da Índia na história global. 

Resulta necessário eliminar o conceito de “pré-moderno”, que presta um bom serviço à 

modernidade imperial, para falar em seu lugar com orgulho do “não-moderno”. Argumentar 

o “não-moderno” requer uma prática de desprendimento e do pensar fronteiriço, para, 

assim, legitimar que outros futuros mais justos e igualitários possam ser pensados e 

construídos para além da lógica da colonialidade constitutiva da retórica da modernidade. 

A resposta decolonial tem sido dizer simplesmente: “não existe uma modernidade nossa”, 

como tem argumentado contundente e convincentemente Chatterjee. Mas também se 

 
 

154 ORTIZ, Renato. Revisitando la noción de imperialismo cultural. Comunicación, cultura y globalización, v. 9, 

p. 47, 2003. 
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poderia responder com a mesma contundência, a ideia de modernidade é uma ficção na qual 

o eurocentrismo se funda e devemos tratá-la como tal; o que torna irrelevante a necessidade 

de sermos modernos. Hoje diríamos que mais que “nos modernizar” a orientação é para 

“nos naturalizar”. Isto é, na medida em que o discurso constitutivo da modernidade separou 

ser humano e natureza, cultura e natureza, e nos fez esquecer que somos (nossos corpos 

necessitam de água e alimentos) natureza. Por isso, a tendência hoje é a de naturalizar-nos 

mais que nos modernizar.155 

 

Finalmente, tem-se que a decolonialidade pode ser apreendida no Brasil como um resgate às 

raízes que verdadeiramente levam em conta suas próprias formações e perspectivas. A ideia não 

precisa ser, necessariamente, de um rompimento completo com as instituições ou modos de 

saber/viver, mas, sim, um olhar crítico sobre quais modos de saber e viver que queremos para o 

território.  

Sob esse aporte fundamenta-se a pesquisa: entender a criminologia cultural sob uma 

perspectiva decolonial é compreender que nem todas as nomenclaturas, metodologias e 

perspectivas elaboradas na Europa e nos Estados Unidos dão conta de abastecer as complexas 

violações e processos criminalizantes aqui presentes. É, em resumo, uma tentativa de incorporar 

novos olhares a partir do Sul Global156. 

 

 
 

155 MIGNOLO, Walter. Desafios decolonais hoje. Revista Epistemologias do Sul, v. 1, n. 1, p. 26, 2017. 
156 Para além da terminologia aqui em pauta (criminologia cultural) e como pode ser o processo de descolonização 

desta categoria criminológica, pode uma questão ainda maior vir a debate. Quando se fala também de violações e 

direitos humanos, caminhando-se caminha por um ramo do Direito que ainda é muito arraigado nas concepções 

colonizadores do que é violência e o que pode ser, eventualmente genocídio: “Entre o discurso dominante sobre a 

fundamentação histórico-geográfica e filosófico-antropológica dos direitos humanos e a sua atual configuração, 

observam- se profundas falhas e incoerências. A teoria dominante supõe que os direitos humanos são o produto 

do esforço histórico e teórico do Ocidente Moderno. Por outro lado, os direitos humanos abrangem tão variados 

bens e exigem a proteção para tão variadas formas de vida humana, que é difícil traçar uma linha contínua que os 

ligue aos chamados direitos naturais do homem moderno. Todavia, essa teoria é dominante porque é produzida 

por quem tem legitimidade epistêmica para produzir conhecimento válido. Além disso, ainda que se remeta ao 

arcabouço teórico da modernidade, ignora completamente a sua dimensão colonial. Por isso, o discurso dominante 

é eurocêntrico e justamente por isso é dominante. Ocorre que, sendo eurocêntrico, é um discurso localizado e 

parcial. Pensa os direitos humanos como um fenômeno situado apenas em um dos lados da linha abissal: no 

contexto das sociedades colonizadoras. E porque o discurso é produzido neste lado da linha para falar da história 

e das concepções teóricas de dentro dela, ele se tornou dominante, como evidencia a geopolítica do conhecimento” 

(BRAGATO, Fernanda Frizzo. Para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos: contribuições da 

descolonialidade. Novos estudos jurídicos, v. 19, n. 1, 2014, p. 225) 
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4.2 Criminologia na América Latina 

 
O fato é que tanto o positivismo como racismo científico de Lombroso são permanências 

culturais no pensamento criminológico produzido no Brasil na América Latina, contra suas 

populações mestiças.157 

 

Partindo dos itens anteriores, reforça-se que a elaboração do conhecimento nasce de 

elucubrações exteriores ao Sul Global. Não foi diferente com a criminologia: ela nasce na América 

Latina atrelada às teorias do Norte Global. Assim como todo o conhecimento universalmente 

disposto, este campo segue a regra e floresce importando das teorias debatidas no Norte Global e, 

sem critérios ou reflexão sobre sua aplicabilidade em território local, começa a ser aplicado “não 

somente deformada e artificial, mas dando lugar a uma alienação ideológica”158. Importa, da 

mesma forma, todo o arcabouço colonialista, que elenca os povos que são superiores e os que são 

inferiores. Neste sentido, o excerto de Rosa deixa nítido que o enraizamento dessa epistemologia 

de dominação paira sobre o estudo criminológico. Também neste sentido: 

 

(...) temos de advertir que essa adoção das ideologias europeias traço mesmo aparentemente 

deformado e artificial em relação ao modelo europeu traço responde às necessidades locais 

e teve precisamente que ser deformada para se fazer racional dentro do contexto latino-

americano. Nas tentativas de solução do problema do delito ocorreu mesmo ponto nas 

palavras de Lombroso, Ferry e Garofalo eram sagradas para os latino-americanos e tinham 

que ser assimilada sempre que se levasse encontre aqui a história da Itália e, portanto, de 

sua delinquência era muito distinta da nossa.159 

 

Em retrospectiva, essa importação da criminologia na América Latina se liga ao contexto 

global de estudos criminológicos. Parte-se da ideia de que o Estado como o concebemos perde sua 

capacidade concentradora de comandos a partir do século XIX. A ideia do liberalismo econômico 

havia transformado o Estado em mero supervisor das condições gerais sociais. Entretanto, essa 

pouca intervenção nada durou: a partir da consolidação do neoliberalismo e o início da falência 

 
 

157 BATISTA, Vera Malaguti. O realismo marginal: criminologia, sociologia e história na periferia do capitalismo. 

In: MELLO, Marcelo Pereira de. Sociologia e direito: explorando as interseções. Niterói: PPGSD, 2007. p. 15. 
158 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan. . 2017. p. 161. 
159 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan,  2017. p. 161. 
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das estruturas econômicas, o Estado passa a ser requisitado como provedor dos ajustes econômicos 

para a continuidade do sistema de produção instalado.160  

Porém, os problemas sociais (como saúde, educação, pobreza e desemprego) também 

recaíram sobre este Estado que, desta vez, precisou encontrar mecanismos para controlar a 

população. Estes mecanismos não poderiam mais estar conectados à repressão direta – como na 

idade média – em prol dos mais favorecidos. O uso da tortura, calabouços e masmorras estava 

vetado. Desta vez, o Estado encontrou a ciência como respaldo para controle, recorrendo à recém-

criada criminologia. Nasce a cientificação do controle social, muito apoiada no iluminismo do 

século XVIII.  

Essa cientifização se espalha nos países que contêm a hegemonia das narrativas. A partir do 

final do século XIX há relatos das instituições acadêmicas debaterem perspectivas e suas possíveis 

aplicações em eventos que discutem antropologia e direito. O Norte Global passa a se reunir 

periodicamente, através de congressos internacionais, para elucubrar a respeito de perspectivas 

locais de encarceramento, que acabam por se transformarem em explicações criminológicas 

aplicáveis ao mundo todo. Vale ressaltar que mesmo que tivessem representantes latinos nestas 

reuniões acadêmicas, elas eram compostas pelos chamados intelectuais de alta classe, mais ligados 

aos países tradicionalmente produtores de conhecimento do que às regionalidades presentes nos 

países da América Latina de que tratavam. Claro, o conhecimento é, ainda hoje, caro, pois apenas 

a classe média e alta consegue acesso.  

Enfim, a partir deste momento, a criminologia é difundida e aplicada sem restrições sobre 

especificidades regionais, se limitando, inicialmente, ao encarceramento. Os momentos de 

independência das colônias revelam a necessidade de expurgar os excedentes populacionais, 

compostos por aqueles que não se adequam como trabalhadores no sistema industrial. Esse 

excedente precisa ser contido, tarefa delegada à arquitetura e à criação de prisões. Nesse contexto, 

os modelos de cárcere foram semeados pelos territórios, tendo como base os moldes americanos e 

europeus, que já usavam o encarceramento como saída há alguns anos, possuindo estudo e know-

how no quesito arquitetura prisional.161  

 
 

160 CHESNAIS, François. O capital portador de juros: acumulação, internacionalização, efeitos econômicos e 

políticos. A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, consequências. São Paulo: Boitempo, 

2005. p. 35-67. Latina: o direito e o pensamento decolonial. Volume IV. Florianópolis: FUNJAB, 2012. 
161 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2017. p. 166. 
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Seguindo o espelho alheio, muitos fatores intrínsecos ao comportamento histórico social 

local foram ignorados. Caminhou-se, por exemplo, sem considerar o clima quente da América 

Latina nas construções prisionais, ou a eficácia deste encarceramento nos índices de criminalidade. 

Os presídios foram espalhados nos países tropicais e o depósito de presos permanece até hoje, 

marca persistente da ingerência e ignorância das gestões governamentais em políticas de 

reintegração social.162 

Interessante conjecturar que este encarceramento é um reflexo do positivismo italiano, na 

qual sua filosofia entendia que era necessário abandonar o passado e caminhar ao futuro, mesmo 

que com medidas drásticas. O que significou ignorar as violências histórias e desigualdades 

geradas pelo período colonial, propondo a implementação da antropologia criminal: 

Enfatizando diferenças físicas e mentais entre os delinquentes e não delinquentes, 

antropologia criminal teve imediatamente total colhida ponto correspondia ao racismo 

difundido na América Latina no final do século para justificar as limitações desses países 

ponto as classes dominantes estavam percebendo a crescente distância entre o desempenho 

econômico de seus países e dos Estados Unidos da Europa ocidental, mas consideravam 

esse um fato inevitável devido à composição racial da população latino-americana.163 

 

Arraigada até hoje em nosso sistema de justiça, a antropologia criminal pregava que as 

características físicas do indivíduo determinavam se ele tinha propensões ao crime ou não.164 Estas 

 
 

162 O conceito de ressocialização social é trazido como possível solução para a catástrofe hoje vivida no sistema 

carcerário brasileiro. Encarcera-se centenas de milhares de pessoas anualmente no país sem que os índices de 

criminalidade ou violência urbana diminuam. O encarceramento em massa serve apenas à segregação e expurgação 

dos jovens negros de classes menos favorecidas. Levando em consideração este quadro, o termo reintegração 

permitiria desenvolver diálogo cárcere-cidadão para que aquele que comete crime e, por força do judiciário, é 

segregado do restante da população, passe por processo de reintegração à sociedade através de oportunidades a ele 

devolvidas: trabalho, casa, educação e família. Sem estes pilares, o indivíduo reincidirá no que o ordenamento 

chama crime. Mais em SÁ, Alvino Augusto de; BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia Clínica 

E Execução Penal: Proposta de Um Modelo de Terceira Geração. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 284. 
163 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro, 2017. p. 173. 
164 Na temática, é interessante avaliar alguns fatores complementares. Em primeiro lugar, tem-se que 61,7% da 

população carcerária brasileira corresponde a indivíduos pretos ou pardos – em comparação aos 53,63% da 

população brasileira no geral que possui essas mesmas cores de pele (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

MINORIAS. Sistema carcerário brasileiro: negros e pobres na prisão. Câmara dos Deputados, 06 de agosto de 

2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cdhm/noticias/sistema-carcerario-brasileiro-negros-e-pobres-na-prisao. Acesso em: 06 de setembro 

de 2020).  Em segundo lugar, observa-se uma tendência do Judiciário brasileiro a usar critérios raciais em seus 

julgamentos, vide o caso ocorrido no segundo semestre de 2020 no qual uma juíza tomou o réu como claramente 

parte de um grupo criminoso em razão de sua raça (UOL, Juíza diz que homem negro é criminoso "em razão de 

sua raça" e o condena. UOL Notícias, São Paulo, 12 de agosto de 2020. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/12/sentenca-de-cunho-racista.htm. Acesso em: 06 

de setembro de 2020). 
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características outrora elencadas tinham focos muito nítidos: os negros e os povos tradicionais. 

Inclusive, são eles, até hoje, os capturados pelo sistema de justiça da América Latina.  

A criminologia na América Latina também se ocuparia de todos quantos tentassem contra 

a ordem estabelecida: em suma, dos resistentes ponto isso não deve causar estranheza, se 

recordarmos que os primeiros fatos significativos a serem qualificados como delitos no 

capitalismo atentavam contra este sistema ponto os primeiros presos foram na realidade 

abre aspas presos políticos fecha aspas, mesmo quando não fosse assim especificados: os 

opositores religiosos, os grevistas ingleses, os agitadores anarquistas, etc. Nesse período, 

seria um qualificados como delinquentes não somente índios, negros e chineses, mas 

também brancos revolucionários todos, de algum modo, atentavam contra o 

“desenvolvimento” de nossas sociedades e muito particularmente contra o processo de 

acumulação reinante ponto eu já não funcionava até da raça como explicação devido aos 

problemas provocados pelos migrantes. A partir desse momento, pode ser vislumbrar com 

maior clareza o fato de que a criminalidade, e muito particularmente a definição que dela 

faz do Estado, tem vínculo estreito com as relações de classes de uma sociedade 

determinada.165  

 

Nesta toada, a criminologia local do início do século XX caminha aliada à clínica médica, 

atuando nos presídios como criadora de diagnósticos de pessoas que infringiam a lei penal: é o 

estudo clínico do delinquente e da personalidade criminosa. Neste período, também,166 iniciam-se 

os primeiros congressos voltados ao estudo latino de criminalidade; afinal, finalmente se 

compreendeu que as temáticas divergiam dos estudos do Norte, cabendo encontros para debater as 

mazelas específicas. Deste momento indenitário, porém não crítico, saiu a criação de escolas 

penitenciarias, escolas para o judiciário, criação de institutos locais. Todas elas cópias de modelos 

já existentes nos ditos países desenvolvidos.  

À época, o foco das pesquisas estava no delinquente, tratando-o como doente a ser analisado, 

como um ente passível de intervenção psiquiátrica e médica.167 Entretanto, o quadro se modifica 

com o final da Segunda Guerra Mundial, quando “o importante então seria a nova doutrina da 

defesa social”.168 Espelhando-se nas diretrizes norte-americanas, a criminologia deveria servir à 

proteção dos cidadãos contra esses indivíduos que forneciam perigo. Manteve-se a justiça 

europeia, pensando na doutrina jurídica aplicada, mas conectou-se a política penal/criminal latino-

americana aos Estados Unidos, tomando como diretriz a organização de corpos policiais no 

 
 

165 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2017.  p. 181. 
166 O primeiro encontro internacional latino-americano se deu em 1938, reunindo em Buenos Aires pelo I 

Congresso Latino-Americano de Criminologia estudiosos locais e do Norte Global.  
167 SÁ, Alvino Augusto de; BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia Clínica E Execução Penal: 

Proposta de Um Modelo de Terceira Geração. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 202. 
168 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2017. p. 217. 
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território. Assim, a criminologia focou suas análises a separar os delinquentes dos cidadãos de 

bem, para que não oferecessem risco à saúde e, principalmente, aos seus patrimônios.  

Os delinquentes eram aqueles contrários à exploração ou provenientes da resistência dos 

povos tradicionais. Deve-se lembrar que, no período, quem não era favorável ao sistema eram os 

opositores dos regimes ditatoriais que se instalaram na América Latina. Assim, a formação desta 

política criminal, com corpos dirigidos ao policiamento das ruas procurando um inimigo, visava a 

proteger os líderes dos regimes ditatoriais.  

O quadro evolui quando, no final dos anos 1960, chega a onda de crise capitalista. As 

mudanças estruturais na economia mundial trouxeram uma política conjunta no continente 

americano contra a criminalidade, tendo como principal disseminador de narrativas os Estados 

Unidos. Essa subordinação às formas de controle propostas pelo Norte Global, respaldadas pelas 

teorias criminológicas, correspondem a uma obediência ao sistema estadunidense de gerência da 

população. É possível conjecturar, também, que este controle demasiado serviria como plano para 

engessamento da insurgência: apesar das mazelas e desigualdades serem acentuadas, o 

conformismo é essencial.    

O problema é mais complexo está vinculado a nova ordem mundial; não se trata de simples 

efeito da progressiva internacionalização da delinquência, e sim da nova maneira de 

internacionalizar - ou melhor dito, transnacionalizar - determinadas formas de controle que 

respondem aos interesses dos países hegemônicos nesta nova ordem mundial. É assinalada 

a necessidade de “intercâmbio de ideias experiências”, mas já se demonstrou que esse 

intercâmbio é sempre fundamentalmente desigual ponto trata-se de mais um 

“assessoramento” dos países desenvolvidos”, que hoje em dia se tornou se torna mais 

complexo difícil de detectar devido à utilização de “especialistas” locais para difundir 

implantar as formas de controle necessário aos países hegemônicos.169 

 

Foi nesse momento que a integração no Sul teve de se fazer presente: as deficiências 

estruturais já não mais podiam ser ignoradas e a necessidade de se repensar as estruturas policiais 

e estatais internas era crucial. A partir da década de 1970, pesquisas críticas alinhadas às 

incongruências do sistema começam a propor novas medidas para estrutura do sistema penal. 

Assim, trabalhos acadêmicos críticos de alta qualidade dialogam com campos antes não adentrados 

pelas políticas de defesa social, buscando a dissolução do sistema econômico como hoje 

conhecemos através da criminologia, propondo remediar a crise do capitalismo.170 

 
 

169 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2017. p. 256. 
170 DEL OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2017. p. 259. 
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Esta perspectiva crítica crava sua inauguração com congresso na Venezuela, fazendo 

repensar as estratégias e ótica criminais:  

Um pensamento que já pode ser denominado, com propriedade, de ‘Criminologia crítica’ 

teve seu ponto inicial na Venezuela, no ano de 1974, durante a realização de um congresso 

de Criminologia que centraria o foco na violência institucional e em abordagens diferentes 

da Criminologia tradicional. Ali se uniriam as vozes de críticos europeus convidados, como 

Christie, Cohen e Basaglia, às das jovens Lola Aniyar e Rosa Del Olmo, que realizaram 

uma reflexão com poderosa carga política contra o imperialismo violento e o papel 

desempenhado em sua negação pela Criminologia tradicional e seus cultores. Basaglia 

declarou que em Maracaíbo, a velha Criminologia havia morrido e que uma ciência 

alternativa abria passagem para visualizar o homem numa dimensão humana”. A criação 

do grupo foi então direcionada para a investigação da realidade latino-americana e sua 

especificidade (controle social, violência, criminalidade de colarinho branco) baseada na 

premissa de que a Criminologia, na América Latina, não se poderia converter numa mera 

reprodução das Criminologias norte-americana e europeia.171  

 

A partir deste momento, os criminólogos latinos compreendem que as singularidades aqui 

registradas requerem debates específicos.172 Nesse momento, os congressos voltados ao território 

latino se iniciam com as temáticas de drogas, violência, desigualdades e direitos humanos. A 

criminologia crítica criada no Norte Global começa a ser incorporada nas academias locais, 

influenciando a confecção de uma criminologia latino-americana. A crítica entra para contestar o 

modo de vida social, as características das sociedades que construímos, a narrativa penal e os 

valores difundidos pelo neoliberalismo. Sob esta perspectiva, a importação automática de todas as 

perspectivas criminológicas anteriores passa a não fazer sentido, afinal, os guias sempre foram as 

luzes das teorias acadêmicas e as políticas públicas dos Estados Unidos e Europa, territórios 

completamente estranhos.  

[...] que impõe à América Latina o consumo de teorias importadas, em todas as ciências 

sociais, mas, especialmente, nas ‘ciências’ do controle social e do crime, como as 

criminologias positivistas biológicas, etológicas, psicológicas, psiquiátricas, genéticas, 

sociológicas e fenomenológicas, e sua condensação em Códigos Penais, com suas políticas 

criminais literalmente transplantadas dos países imperialistas, como cópias de suas 

legislações. Esse imperialismo ideológico está na base do conformismo mimetista 

irresponsável da maioria dos intelectuais e ‘teóricos’ latino-americanos, imersos no descaso 

pelo funcionamento da justiça criminal.173  

 

 
 

171 MANZANERA, Luis Rodríguez. Control social en América Latina. In: OLIVEIRA, Edmundo (Coord.). 

Criminologia crítica. Belém: Cejup, 1990; p. 191-192. 
172 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A criminologia crítica na América Latina e no Brasil: em busca da utopia 

adormecida. Revista de derecho Penal y Criminología, n. 10, p. 60, 2014. 
173 SANTOS, Juarez Cirino dos. As raízes do crime. Um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência. 

Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 71. 
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Em breve apanhado das elaborações aqui dispostas, a trajetória da América Latina sobre 

teorias e aplicações da criminologia esteve sempre subordinada às decisões de acadêmicos e 

juristas estrangeiros. Possível notar, também, que essa contaminação com teorias exógenas advém 

dos encontros continentais de que acadêmicos e renomados pesquisadores locais participavam.174 

Inclusive, nas raras oportunidades que um representante da América latina estivesse presente, 

sempre era colocado no lugar de ouvinte. Suas escutas eram replicadas em políticas 

governamentais e/ou correntes teóricas importadas em pelas academias locais. A construção da 

criminologia foi feita por encontros internacionais em que os latinos ocuparam papel de 

coadjuvantes e, concomitantemente, incorporavam estas diretrizes para dentro de suas legislações.  

Esse paradigma começa a ser descoberto como incompatível. É nessa toada que a 

criminologia crítica aplicada à América Latina dá ensejo à uma criminologia da América Latina. 

O limite entre o término da primeira e começo da segunda ainda é incerto e carente de debate.175 

Este trabalho, inclusive, é fruto deste exercício de se pensar localidades e a construção de uma 

criminologia decolonial.  

O que antes era incomunicável tornou-se permeável. Campos que caminhavam 

completamente isolados passam a, por meio de pesquisadores críticos, conversar. O Direito Penal 

e a Criminologia encontram interseções em seus campos contestadores, tornando o fazer legal 

menos descolado da realidade latina. Assim, a neutralidade e o pragmatismo supostamente 

absolutos na legislação nacional, por exemplo, deixam de ser o único som que ecoa das análises 

acadêmicas. A crítica se funda em consistência no plano real: os debates saem do fictício e das 

elucubrações pautadas em teorias europeias para o que pode ser aplicado no cotidiano do sistema 

 
 

174 A perspectiva latino-americana é o foco deste item. Entretanto, os países africanos sofreram até mais 

tardiamente as influências diretas do colonialismo em suas leis penais. Os povos africanos eram tidos como 

primitivos e pouco desenvolvidos e, portanto, as suas leis, as que tradicionalmente eram aplicadas ao território não 

tinham validade. Pelo contrário, as leis que continham rituais e justiça comunitária eram proibidos. Isso intentava 

a ordem colonial e a justiça conforme o pensamento dos colonizadores. Assim, “até 1940, na colônia belga, e até 

1946, nas colônias francesas, os regimes penais apresentavam este dualismo jurídico, que distinguiu europeus ou 

negros assimilados dos indígenas. De fato, o direito penal africano foi pouco aplicado porque a maioria das 

administrações que julgava os povos autóctones ignorava o direito comunitário e aplicava as sanções de acordo 

com os Códigos europeus. Desde a década de 1940, a aplicação dos Códigos Penais europeus foi generalizada aos 

habitantes das colônias africanas. Alguns dispositivos, em particular, estabeleceram a repressão à magia e ao 

charlatanismo, à compra e à venda de ossos humanos, ao canibalismo, às ordálias, à fraude ao regime de dotes etc. 

No entanto, essas ações legislativas unilaterais não tiveram nenhum consenso na população local, sobretudo porque 

as proibições ficaram dissociadas das práticas e das concepções das comunidades africanas” “CODINO, Rodrigo. 

Para uma outra criminologia do terceiro mundo: Perspectivas da criminologia critica no sul (tradução: Salo de 

Carvalho). Revista Liberdades, v. 20, p. 30, 2014).  
175 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A criminologia crítica na América Latina e no Brasil: em busca da utopia 

adormecida. Revista de derecho Penal y Criminología, n. 10, p. 260, , 2014. 
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penal e do cárcere. As deficiências da importação deste modelo criado em narrativa histórico-

social completamente alheia à estruturação social latina tornaram-se irremediáveis, incidindo na 

urgência de novos caminhos. 

Esses novos caminhos trazem, mais uma vez, reflexões. A criminologia na América Latina 

deve considerar seus percursos históricos, atrelados à violência do regime colonial, para refletir 

sobre a aplicabilidade das teorias trazidas pelo Norte Global. Essa violência tem sido elemento 

insuperável, refletida não apenas nos índices de cometimento de crimes, mas em todo o 

funcionamento hierárquico do Estado.176  

Inclusive, a exploração dos povos tradicionais foi repassada ao longo do período pós-

colonial aos trabalhadores assalariados. Esses seguem condicionados aos modos de vida impostos 

pelo neoliberalismo que, em momentos de crise, tem cada vez mais restringido e confrontado os 

direitos básicos supostamente garantidos pela norma. 

O referido estado de violência constante se reflete no modo como as instâncias de controle 

se comportam. É ele também o guia cultural de comportamento das instâncias sancionadoras, 

fazendo rota às políticas públicas e julgados.  

 Aqui, na periferia, a lógica da punição é simbiótica com uma lógica genocida e vigora uma 

complexa interação entre controle penal formal e informal, entre público e privado, entre 

sistema penal oficial (pena pública de prisão e perda da liberdade) e subterrâneo (pena 

privada de morte e perda da vida), entre lógica da seletividade estigmatizante e lógica da 

tortura e do extermínio, a qual transborda as dores do aprisionamento para ancorar na 

própria eliminação humana, sobretudo dos sujeitos que “não têm um lugar no mundo”, os 

sujeitos do “lugar do negro”. Dialetizando-se com a pena oficial de prisão – a pena vertebral 

da modernidade – aparece a pena de morte informal ou subterrânea para a colonialidade. 

Daí que, na Criminologia latino-americana aparece um conjunto de conceitos novos: poder 

configurador, policização, sistema penal subterrâneo, vulnerabilidade, autoritarismo cool. 

De fato, em sociedades latino-americanas como a brasileira, com uma secular tradição de 

maus-tratos, tortura e extermínio (crueldade) como tecnologia punitiva e mecanismo de 

controle social, os corpos, sobretudo de pobres e mestiços, indígenas e negros (antes das 

tribos, campos e senzalas, e depois das favelas), das marginalizadas e conflitivas periferias 

urbanas ou zonas rurais, ainda que jovens e até infantis, nunca saíram de cena como objeto 

da punição. Ainda, quando a pena é declarada pública-estatal, subterraneamente se perpetua 

a pena privada, por meio do exercício arbitrário de poder, por atores e em espaços 

privatizados e domesticados, completamente subtraída do controle publicamente 

declarado.177 

   

 
 

176 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas: deslegitimación y dogmática jurídico-penal. 

Buenos Aires: Ediar, 1989. p. 15. 
177 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A criminologia crítica na América Latina e no Brasil: em busca da utopia 

adormecida. Revista de derecho Penal y Criminología, n. 10, p. 271, 2014. 
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Portanto, a criminologia na América Latina aflora buscando uma identidade local que ainda 

segue obscura e em construção. Como contado no item anterior, os períodos ditatoriais aqui 

enfrentados fizeram esmaecer o foco das elaborações verdadeiramente latinas e insurgentes. A 

criminologia na América Latina nasce insurgente e contestadora, depois sofre um baque no regime 

militar e, agora, vai engatinhando, se mesclando às teorias dominantes. Parece, então, procurar 

novamente outros formatos que levem em consideração não apenas os colonizadores, mas também 

os colonizados, os subalternos.   

No campo dos subalternizados cabe refletir, por fim, sobre os conhecimentos e as apreensões 

culturais que tomamos na construção do saber criminológico.178 Pensando que a Academia está 

completamente vinculada aos processos de formação social do Norte, em seus congressos 

internacionais, teóricos e instituições de ensino que trazem a narrativa estrangeria como primordial 

devem ser confrontados a emancipar os campos do conhecimento para selecionar outros tipos de 

saber.  

Não ignoramos os importantes esforços de elaboração de uma sociologia latino-americana 

em seus diferentes ramos ou especialidades (conflito, urbana, rural, educação, saúde, 

criminal, etc.), bem como os da antropologia cultural da região, mas o jurista precisa ser 

treinado para compreender o referencial teórico a partir do qual o cientista social lhe fala, 

ou seja, distinguir se o faz de um referencial importado e apenas reafirmado com a 

autoridade do teórico central ou se, ao contrário, ele responde a um esforço construtivo 

mais próximo da realidade regional ou local, gerado pelo colonialismo nesta ou em suas 

fases anteriores. Dado que - pelo menos na sua origem - todo o nosso conhecimento é 

importado e que em todos os seus ramos estão em formação os referenciais teóricos 

adequados para a compreensão dos efeitos da nossa posição no mundo, verifica-se que o 

anticolonialismo é uma frente comum em todos nosso conhecimento e, portanto, em todo 

ele há também impulsos colonialistas ou importações funcionais para eles. Portanto, não 

basta ao jurista conhecer elementos básicos de outras disciplinas, mas ele deve estar em 

condições de identificar de que local é o cientista que o nutre com os dados da realidade 

que deve incorporar em suas decisões. Se não for dotado dessa capacidade de discriminação 

teórica, corre o risco de incorporar como dados o que o colonialismo quer que ele incorpore 

e, assim, abrir o campo teórico do direito em falso sentido, contrário ao impulso de sua 

realização social. É preciso especificar que, muitas vezes, pouco importa se o quadro 

importado é de esquerda, progressista ou crítico em sua sociedade de origem. Embora o 

colonialismo seja uma hegemonia que opera em duas pontas e, portanto, o que é reacionário 

e retrógrado no centro também é reacionário na periferia hegemônica, não se pode ignorar 

que o arcabouço teórico progressista no centro é crítico da realidade social do colonialismo 

em sua sociedade central, que não pode ser simplesmente transferida para a periferia, onde 

o colonialismo cria uma realidade social inteiramente diferente. A transferência acrítica das 

estruturas progressistas centrais para a periferia do poder hegemônico nos faz correr o risco 

de criticar como nossa uma sociedade que nos é alheia. Parte disso aconteceu quando a 

 
 

178 SOZZO, Máximo. "Traduttore traditore". Traducción, importación cultural e historia del presente de la 

criminología en América latina. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, v. 7, n. 13, p. 353, 2002. 
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crítica central anterior à crise dos anos setenta foi dirigida contra a sociedade de consumo, 

típica dos welfare states, que não tínhamos na América Latina.179 

 

4.2.1 Criminologia no Brasil: perspectivas recentes 
 

Especificamente com relação ao Brasil, cabe salientar que a criminologia brasileira parece 

ter permeado o positivismo durante sua história. Por conta da nossa trajetória arraigada no racismo, 

elitistismo e patriarcado, o que predominou até a década de 1970, em questão de teoria 

criminológica, está muito atrelada a estruturas racial observada nas normas e no meio jurídico. Ou 

seja, este quadro se refletiu nos estudos criminológicos180 que parecem ter partido de um 

positivismo direto pra criminologia crítica, extremamente necessária quando o Estado de bem estar 

social entra em crise. Para observar a trajetória da criminologia no Brasil alguns pontos podem ser 

destacados. Em primeiro lugar, a pouca visibilidade que se dá a matéria: pouquíssimas disciplinas 

de criminologia são dadas nas faculdades de direito do país. Normalmente, a matéria é optativa 

e/ou está nas grades dos últimos anos da graduação, quando os alunos já estão se iniciando no 

mercado de trabalho. Isso significa que pouco da temática é explorada. 

 
 

179 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O direito latinoamericano na fase superior do colonialismo. Passagens: Revista 

Internacional de História Política e Cultura Jurídica, v. 7, n. 2, p. 226, 2015. Tradução livre. No original: “No 

ignoramos los importantes esfuerzos por elaborar una sociologia latinoamericana en sus distintas ramas o 

especialidades (del conflicto, urbana, rural, de la educación, de la salud, criminal, etc.), como tampoco los de la 

antropología cultural en la región, pero el jurista requiere estar formado para comprender el marco teórico desde 

el que le habla el cientista social, o sea, para distinguir si lo hace desde un marco importado y sólo reafirmado 

con la autoridad del teórico central o si, por el contrario, responde a un esfuerzo constructivo más próximo a la 

realidad regional o local, generada por el colonialismo en esta o en sus anteriores fases. Dado que -al menos en 

su origen- todo nuestro saber es importado y que en todas sus ramas están en formación los marcos teóricos 

adecuados para la comprensión de los efectos de nuestra posición en el mundo, resulta que el anticolonialismo es 

un frente común en todos nuestros saberes y, por ende, en todos ellos también existen pulsiones colonialistas o 

importaciones funcionales a ellas. Por ende, no basta con que el jurista conozca elementos básicos de otras 

disciplinas, sino que debe estar en condiciones de identificar de qué parte está el cientista que lo nutre de los 

datos de realidad que debe incorporar a sus decisiones. De no estar dotado de esta capacidad de discriminación 

teórica, corre el riesgo de incorporar como dato lo que el colonialismo quiere que incorpore y, de este modo, 

abrir el campo teórico del derecho en un sentido falso, contrario a la impulsión de su realización social. Menester 

es precisar que muchas veces importa poco si el marco importado es de izquierda, progresista o crítico en su 

sociedad de origen. Si bien el colonialismo es una hegemonía que opera a dos puntas y, por ende, lo que sea 

reaccionario y retrógrado en el centro también lo es en la periferia hegemónica, no se puede dejar de lado que el 

marco teórico progresista en el centro es crítico de la realidad social del colonialismo en su sociedad central, lo 

que no puede transferirse sin más a la periferia, donde el colonialismo crea una realidad social por completo 

diferente. La transferencia acrítica de marcos progresistas centrales a la periferia del poder hegemónico, nos 

hace correr el riesgo de criticar como nuestra a una sociedad que nos es ajena. Algo de eso sucedía cuando la 

crítica central anterior a la crisis de los setenta, se dirigía contra la sociedad de consumo, propia de los estados 

de bienestar, que nosotros no teníamos en Latinoamérica.” 
180 CARRINGTON, Kerry; HOGG, Russell, SCOTT, John; MAXIMO, Sozzo. Criminology, southern theory and 

cognitive justice. In: The Palgrave handbook of criminology and the global south. Palgrave Macmillan, Cham, 

2018. p. 3-17. 
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Como segunda questão, a criminologia parece estar atrelada ao direito e não as escolas 

sociológicas como tradicionalmente se dá. Ou melhor, como o norte global enxerga sociologia, 

advinda dos estudos sociológicos. Portanto, no Brasil, a criminologia vem do direito e, como as 

tradicionais teorias deste campo do conhecimento, contém pouca empiria. O direito, 

principalmente no Brasil, tem muito mais relação com a dogmática do que com pesquisas de 

campo. Ou seja, os estudos criminológicos os recentes e, apenas estes, parecem se conectar a 

sociedade em que está inserida – isso será tratado melhor nos próximos capítulos. 

Um terceiro ponto importante na característica dos estudos criminológicos tanto brasileiros 

quanto latino-americanos é a falta de investimento. Isso coloca o Sul Global e as teorias nacionais 

muito aquém daquelas produzidas em instituições do Norte. A qualidade do que produzimos aqui 

é indubitável, mas para criar uma rede nacional ou da américa latina, fazendo debates e 

promovendo novas teorias, faz-se necessário investimento para eventos, reuniões, pesquisas, 

viagens, etc181.  

Enfim, não se pode deixar de notar, como explanado, que a história da criminologia no 

Brasil, como um todo, está atrelada a história da criminologia na América Latina. 

4.3 Criminologia Decolonial 
 

Em uma breve reflexão sobre o que foi travado, neste item, reafirma-se que parece a 

criminologia crítica europeia nascer já esgotada: ela advém que um sistema punitivo fadado ao 

insucesso.182 A criminologia anglo-saxã, por sua vez, vem desta mesma ideia de pensar o castigo 

criminal como resposta, daí tem-se a pena de morte e a pena de prisão.  

A criminologia latino-americana surge através dos acadêmicos que não são apenas 

professores que tratam das temáticas do crime, mas falam também de violência histórica a que o 

território do Sul Global é submetido.183 A América Latina pensa-se a pena como vingança, 

sacrifício, como uma relação de subordinação que se estende ao Direito através de um regime 

 
 

181 KEESE, Pedro Bertolucci. A criminologia crítica brasileira no debate sobre a concentração espacial do 

encarceramento. 2020. Fundação Getúlio Vargas. Dissertação de Mestrado. p. 167. 
182 CODINO, Rodrigo; ALAGIA, Alejandro. Seminários: A Descolonização da Criminologia. Universidade La 

Sale. 45minutos. Disponível em: https://www.unilasalle.edu.br/canoas/eventos/seminarios-a-descolonizacao-da-

criminologia. Acesso em: 8 de julho de 2021. 
183 JUNIOR, Ney Fayet Júnior; FLORES, Carlos Thompson (orgs.). Maracaibo 74: Uma outra criminologia (se 

tornou) possível. São Paulo: Editora Elegantia Juris, 2016.  p. 305.  
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patriarcal aplicado pelo Estado.184 A submissão é pensada como uma figura vinda do patriarcado 

compreendido ao regime punitivo do sacrifício. Uma experiência que vem da escravidão: uma 

condição ainda de subordinação extrema – como tratado no próximo item. Há quem acredite, 

inclusive, que escravidão está relacionada a pena: um governo punitivo indireto através da 

escravidão e da subjugação doméstica. 

O Estado permanece como o monopólio da violência legítima, como tratado em Congresso 

de Maracaibo, Venezuela, no XXIII Curso Internacional de Criminologia - II Jornadas 

Venezuelanas de Criminologia em que se debate a violência institucional. Neste momento a 

criminologia começa a pensar em assassinatos em massa não como crimes, mas como um plano 

sistemático que faz um regime específico de punição: o regime punitivo genocida. Em 1974, o 

genocídio, como termo, não era amplamente utilizado, embora essa expressão já tivesse sido 

introduzida.  

Rosa Del Olmo pensa o massacre como um problema estatal e como o desaparecimento de 

pessoas tem relação com a pena pública na América Latina. O debate sobre a pena pública, sobre 

o massacre realizado pelo Estado e os genocídios sob uma dimensão atrelada aos processos de 

descolonização estão vinculados a escravidão. A criminologia eurocêntrica pensa a implicação do 

crime não como a pena cercando determinados grupos. Diferentemente do que opina Foucault, 

relatando que a pena tem relação com a fábrica, a experiencia América Latina tem como base as 

amarras da violência histórica. Esse debate será melhor travado nos próximos itens. 

4.3.1 Conexões com criminologia na América Latina 

 

Neste diapasão, é exatamente por este argumento que o estudo de caso é essencial à 

construção de uma criminologia cultural. E, por óbvio: um estudo de caso que seja no Sul Global. 

A criminologia cultural neste território tem outros elementos, como tratado na primeira parte do 

capítulo.185  

 
 

184 CODINO, Rodrigo; ALAGIA, Alejandro. Seminários: A Descolonização da Criminologia. Universidade La 

Sale. 50 minutos. 8 de julho de 2021. 
185 Neste sentido: “Acredito, dessa forma, que o processo de globalização em curso, não obstante colonizado pela 

dimensão econômica e pela lógica de reprodução do capital e do mercado (a denominada globalização neoliberal), 

apresenta potenciais ambíguos ao trazer à cena uma infinidade de lutas comunitárias, locais ou articuladas em 

redes (a denominada globalização comunitária, societária, de baixo para cima), entre as quais se inserem aquelas 

relativas à construção de saberes e de paradigmas contra-hegemônicos: a academia tem, pois, o seu lugar neste 
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A ideia da identidade local não é apenas uma aproximação teórica com o que se pretende 

mais atual na Academia. É verdade que a aproximação das leis com suas regionalidades tem por 

trás um forte movimento global de especificidades.  A especificação dos campos do conhecimento 

advém de uma demanda neoliberal de especialização, na busca incessante por novos mercados e 

consumidores.186 Inclusive, os ataques à universidade pública são ferrenhos e, sedentos, os 

pesquisadores dobram suas investigações para conseguir angariar fundos de grandes investidores. 

Esses investidores pedem a especialização e o debate cada vez mais profundo, requerendo 

pesquisas muitas vezes extremamente dissonantes com as construções teóricas locais. É o caso da 

América Latina. Para além da busca por investimento nas pesquisas acadêmicas, as ciências 

humanas sofrem desmonte aplicado por gestões recentes de governos de direita. Isso implicou em 

um atraso nas pesquisas voltadas à América Latina e uma busca quase que total dos pesquisadores 

em alinhar suas pautas de pesquisa a temáticas interessantes apenas aos investidores e a assuntos 

de interesse na Europa e nos Estados Unidos.  

Ou seja, repensar em como elaboramos as estruturas de poder é fundamental. A dependência 

que paira sobre as instituições políticas latino-americanas pode ser rompida apenas com uma visão 

crítica interna, não à margem das estruturas de elaboração do pensamento jurídico-penal.187 A 

criminologia cultural, por uma vertente decolonial, pode ter este papel emancipatório.  

4.3.2 Racismo Estrutural, Direito e Território 

 

Concebeu-se já nesta pesquisa que a construção das estruturas de poder nacional está pautada 

nos privilégios advindos do sistema colonial. As formas de relacionar os indivíduos com o 

ambiente, socialmente e intelectualmente está, portanto, sob uma plataforma construída a partir do 

 
 

processo. A Criminologia, nessa esteira, também se reveste de potenciais ambíguos. Não obstante ser mecanismo 

co-constitutivo e legitimador da ordem, neste momento em que, sob o influxo das referidas lutas, os saberes se 

deslocam e se revisam, há espaço para a teorização de um projeto criminológico crítico para a América Latina e 

para o Brasil, que concorra para a compreensão de nossa latinidade e de nossa brasilidade, relacionadas à Europa 

e à América do Norte, matrizes constitutivas dela, e para as práxis libertadoras no subcontinente.” (ANDRADE, 

Vera Regina Pereira de. A criminologia crítica na América Latina e no Brasil: em busca da utopia adormecida. 

Revista de derecho Penal y Criminología, n. 10, p. 58-66, 2014. p. 280).  
186 Museológicas Podcast: #14 – Boaventura de Sousa Santos – Epistemologias do Sul e a defesa da Universidade 

Pública. [Locução de:] Boaventura de Sousa Santos. [S.I.]: UFPE, 18 dez. 2019. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2FbgzCbRKF9nmXCVrXFtDi?si=dWJkf3L3T9WA2v3Dq7-hOg. Acesso em 

04 jun. 2020. 
187 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología: aproximación desde un margen. Bogotá: Temis, 1988. p. 11.  
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homem europeu, branco, de classe média e heterossexual188 que usa a exploração dentro de uma 

relação metrópole-colônia. 

Nessa dinâmica, a exploração dos corpos negros é chave principal. Não há colonialismo sem 

a subjugação de determinados indivíduos. Este item parte da concepção de que essa exploração 

caminhou ao longo dos séculos e se enraizou em todas as estruturas. Assim, “todo racismo é 

estrutural”.189 E, como estruturas, pode-se ler a economia, relações interinstitucionais e políticas, 

os processos de constituição da cultura e o direito enquanto forma jurídica. 

 

A Escola de Direito de São Paulo nasce para atender a elite oligárquica acumuladora de 

terras da capital do estado no ano de 1827. O Brasil, colonizado e ocupado pelas potências 

europeias do século XVIII, viu as terras indígenas divididas entre os simpatizantes da corte 

portuguesa. Sob este cenário conseguimos conceber o nascimento do estudo do Direito no 

Brasil: elitista e proprietário de terras. 

A propriedade destas terras tinha – e tem - tanta importância que foi necessário criar uma 

Faculdade de Direito, que posteriormente foi integrada pela Universidade de São Paulo, 

para que os futuros herdeiros debatessem legalmente os assuntos concernentes a elas. E, 

assim, o debate jurídico tem como ponto de partida perspectiva colonial, de regramento 

atrelado a narrativa portuguesa dominadora, tentando até hoje manter a propriedade e posse 

das terras sob o controle de determinadas famílias brasileiras.  

Infelizmente, a referida linguagem colonial segue enraizada nos diversos ramos do direito, 

não escapando o direito urbanístico. Claro, se o direito brasileiro paulistano nasce para 

proteger os proprietários de terras temos convergência das matérias urbanas e do Direito. 

O nascimento do direito urbanístico tem como função a manutenção de privilégios da 

propriedade – que por anos se refletirá na manutenção da propriedade urbana da capital. 

Entendemos que a perspectiva dominadora do século XVIII, "O século da filosofia” se 

mantém até hoje.190  

 

O racismo é um processo de reprodução das relações sociais que tem como base a existência 

de raças. Essa existência foi elaborada historicamente por meio de um conceito do que seriam estas 

raças – umas superiores e outras inferiores – e, também, através da estruturação do sujeito 

racializado – aquele que se coloca no espaço como pertencente a uma determinada classificação.   

Ora, é neste contexto que a raça emerge como um conceito central para que a aparente 

contradição entre a universalidade da razão e o ciclo de morte e destruição do colonialismo 

 
 

188 SANTOS, Boaventura de Sousa. PAULA, Meneses Maria. Epistemologias do sul. Coimbra: Cortez Editora, 

2014. 
189 ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. p. 50. 
190 ALMEIDA, Julia de Moraes. A linguagem jurídica e o urbano na cidade de São Paulo: uma análise decolonial 

sobre interdisciplinaridade. In: II seminário internacional espaços narrados: as línguas nas construções dos 

territórios íbero-americanos. p. 739, São Paulo, 2019. 
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e da escravidão possam operar simultaneamente como fundamentos irremovíveis da 

sociedade contemporânea.191   

 

Essas construções foram elaboradas e adaptadas por meio de estruturas políticas e 

econômicas. Isso significou dar formato a uma construção que é subjetiva. Neste sentido, o 

imaginário e as práticas sociopolíticas estão em uma plataforma fictícia, mas arraigada nos 

tratamentos e comportamentos de uma determinada sociedade. Essas formulações se 

amalgamaram às relações sociais que se pretendeu estabelecer para abastecer um modelo 

econômico: o modelo colonial, época em que o racismo foi implementado em escala global.  

Quando Frantz Fanon termina seu Pele negra, máscaras brancas com uma prece: Oh corpo 

meu, faz de mim, sempre, um homem que se interrogue! (1973, p. 192) expressou, em uma 

só́ frase, as categorias básicas da epistemologia fronteiriça: a percepção biográfica do corpo 

Negro no Terceiro Mundo, fundando assim uma política do conhecimento que está 

arraigada assim como o corpo racializado, nas histórias locais marcadas pela colonialidade. 

Ou seja, um pensamento que faz visível a geopolítica e corpo-política de todo pensamento 

que a teologia cristã e a egologia (e.g. cartesianismo) ocultam.192 

 

Sua implementação, inclusive, veio na cristalização do período pós-colonial. No final do 

século XIX, com a busca da reconstrução radical das sociedades e o chamamento do progresso e 

modernidade,193 justificou-se a emancipação das nações por meio da construção de um estado-

nação segregado: o Estado independente sai, mas a escravidão fica. Desta maneira, a segregação 

racial fez – e faz – parte da elaboração não só do Brasil, mas de todos os países que passaram por 

regimes colonais.  

O racismo e a produção da inferioridade de grupos populacionais baseados em critérios 

difusos (fenotípicos e/ou culturais) não são novidade no mundo. Conforme já́ observamos 

neste texto, eles têm sido ferramenta fundamental na construção das diferentes fases da 

república brasileira. E vêm se beneficiando de diferentes estruturas e sistemas de 

administração estatal, penetrando nos distintos territórios da vida social, econômica e 

política. Como uma das bases fundamentais para a implantação e disseminação do 

capitalismo no mundo, o racismo estrutura a modernidade capitalista brasileira, em sua 

autoafirmação democrática.194 

 

Como já afirmado, através deste mecanismo, o imaginário social, espacial e econômico está 

pautado no racismo como fundamental e central. O racismo que é estruturante, por esta ótica, pode 

 
 

191 ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. p. 28. 
192 MIGNOLO, Walter. Desafios decolonais hoje. Revista Epistemologias do Sul, v. 1, n. 1, p. 16, 2017. 
193 Esta parte tem correlação com o descrito no ítem “decolonial: o que quer?”. p. 53.  
194 WERNECK, Jurema. A Luta Continua: o combate ao racismo no Brasil pós-Durban. Observatório da 

Cidadania. Brasília, 2005. p. 64. 
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ser, também, institucional, ou seja, de dentro da instituição. Isso significa que estamos tratando de 

instâncias de poder, já que as instituições são fonte destas delações hierárquicas criadas 

socialmente.  

A ‘brancura’ passa a ser parâmetro de pureza artística, nobreza estética, majestade moral, 

sabedoria científica, etc. Assim, o branco encarna todas as virtudes, a manifestação da 

razão, do espírito e das idéias: ‘eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a 

humanidade’.195 

 

Essas instituições são operadas por parcela da população que, por meio de um sistema racial, 

foi determinada como branca e privilegiada. Assim, esta pequena parcela branca aplica poder 

extremamente violento e deletério, que exclui a maioria da população (negra), segregando-a, não 

apenas espacialmente – como reflexo das cidades –, mas também economicamente, na área da 

saúde, da educação, enfim, onde os ramos do Estado adentram. Ou seja, há uma negação à maior 

parte da população das estruturas que deveriam ser dadas a todos os cidadãos irrestritamente. 

Comparando com outros países historicamente conhecidos como racistas, a exemplo dos Estados Unidos e da África 

do Sul, o Brasil é um país racista sui generis, por não ter tido leis segregacionistas e nem protecionistas das vítimas 

do racismo. O mito da democracia racial deixou o Brasil sem leis protecionistas contra o racismo de fato até 1951, 

quando foi promulgada a Lei Afonso Arinos, que, entretanto, considerava qualquer prática de discriminação racial 

comprovada apenas como simples contravenção penal sujeita ao pagamento de uma multa irrisória. Da abolição da 

escravatura, em 13 de maio de 1888, até a Lei Afonso Ari nos, decorreram 63 anos para que se reconhecesse que 

havia no Brasil práticas de discriminação racial não punidas. Trinta e sete anos depois da Lei Afonso Arinos, as 

práticas de discriminação racial comprovadas são reconhecidas na Carta Magna de 1988 como crime inafiançável, 

sujeito à reclusão. Por causa da ausência desses dois tipos de lei, vive-se a crença de que o Brasil não é um país 

segregacionista, isto é, um país onde a discriminação racial não é acompanhada de fronteiras especiais definidas pela 

cor da pele. A segregação residencial, escolar, hospitalar, nos espaços de lazer, nos transportes públicos, nos 

restaurantes, nos banheiros, estádios de jogos etc. conhecida no sul dos Estados Unidos e na África do Sul durante o 

regime do apartheid é geralmente negada no Brasil, tanto na visão popular quanto nos discursos oficiais. A ideologia 

de um Brasil de mistura racial, que é uma das peças essenciais de ideologia racial no Brasil, rejeita qualquer 

observação de uma segregação racial implícita.196 

 

Postas essas definições, o trabalho caminha à contestação deste sujeito de direitos pleno e 

universal, afinal, ele não o é. Esse sujeito não ser afeta as políticas aplicadas no território pelo 

Estado. A suposta neutralidade Estatal, apesar de comprovada estrutura racializada, gera problema 

muito nítido: não se pode combater o que não é assumido como problema. Como o sujeito de 

direitos absoluto que insiste a Constituição em criar não existe no mundo real, a universalidade 

 
 

195 NOGUEIRA, B. Izildinha. Significações do Corpo Negro. 1998. Tese (Doutorado em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano). Universidade de São Paulo, 1998. p. 101-102. 
196 MUNANGA, Kabengele. Prefácio. In: SILVA, Maria Nilza. Nem para todos é a cidade: segregação urbana e 

racial em São Paulo. São Paulo: Fundação Cultural Palmares, 2006. p. XI. 
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serve apenas à propagação de sistema jurídico violador. Pelo contrário, a depender do local da 

cidade, do seu CEP, ele terá relevância ou não para o aparato governamental. O apagamento dos 

sujeitos se dá pela discricionariedade da aplicação do direito e suas normas no território e em qual 

contexto essa aplicação se dá: se de forma colaborativa ou repressiva. E esta segregação tem um 

formato nítido: o racial . Não há nada de neutro. 

Fórmulas generalistas e perniciosas disseminadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo 

Monetário Internacional foram produzindo um quadro de privilégio do sistema financeiro, 

em detrimento de toda a sociedade, com sacrifícios e violações de direitos intensificados 

contra os grupos populacionais subordinados. No Brasil e fora daqui, a população negra 

encabeça a lista dos mais espoliados. A regra da acumulação implica desde sempre 

espoliação (que outras correntes de pensamento chamavam de mais-valia), e a vantagem 

neoliberal é fazer isso a partir de comandos transmitidos eletronicamente, distantes do 

contato face a face. (...) Vale recordar que essa implementação neoliberal – dita 

modernizante – tem sido denunciada e atacada desde então por diferentes setores, até 

mesmo pelo movimento social antirracista. Suas principais consequências são: a ampliação 

das disparidades e a redução do espaço público e da ação do Estado. Isso ocorre por meio 

da retirada maciça dos recursos destinados às políticas públicas, transferindo-os de forma 

perniciosa para o setor financeiro, sob o eufemismo de superávit primário. Se a 

desigualdade racial se estabelece e se mantém pela distribuição seletiva dos bens públicos, 

fica visível que a manutenção das formas econômicas que privilegiam os setores financeiros 

nacionais e internacionais e o aprofundamento de políticas redutoras da esfera pública e 

social(...).197 

 

4.3.3 Políticas públicas em uma leitura criminológica e decolonial 

 

As políticas são aplicadas ao território, deixando marcas de violência, criminalização e 

silenciamento. Nesse diapasão, o genocídio, termo criado por Lemkin,198 foi pensado para 

descrever uma série de atos com a finalidade de aniquilar um povo.199 Essa nomenclatura é 

 
 

197 WERNECK, Jurema. A Luta Continua: o combate ao racismo no Brasil pós-Durban. Brasília: Observatório da 

Cidadania, 2005. p. 64. 
198 LEMKIN, Raphael. Les actes constituant un danger general (interétatique) consideres comme delites des droit 

des gens. Paris: Librarie de la cour d'appel ed de l'order de advocates, 1933. Disponível em: 

http://www.preventgenocide.org/fr/lemkin/madrid1933.htm. Acesso em 25 de agosto de 2020. 
199 “A definição do crime de genocídio contida no Artigo II da Convenção sobre Genocídio foi o resultado de um 

processo de negociação e reflete o compromisso alcançado entre os Estados-Membros das Nações Unidas em 

1948, na época da redação da Convenção. O genocídio é definido nos mesmos termos da Convenção sobre o 

Genocídio no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (artigo 6), bem como nos estatutos de outras 

jurisdições internacionais e híbridas. Muitos Estados também criminalizaram o genocídio em seu direito interno; 

outros ainda não o fizeram. Definição Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Artigo II: 

Na presente Convenção, genocídio significa qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no 

todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: (i) Matar membros do grupo; (ii) Causar 

sérios danos físicos ou mentais aos membros do grupo; (iii) Infligir deliberadamente ao grupo condições de vida 

calculadas para provocar sua destruição física no todo ou em parte; (iv) Impor medidas destinadas a prevenir 

nascimentos dentro do grupo; (v) Transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS. Genocide. United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to 
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revisitada no Brasil por Abdias Nascimento200 que, em análise crítica, inserta a prática de genocídio 

no contexto racista nacional.201  O autor discorre sobre o genocídio como a série de mecanismos 

criados para segregar, matar, silenciar cultural e socialmente um povo: o povo negro. Embala, 

ainda, no debate de como essa segregação e aniquilação é velada, em uma imparcialidade falsa do 

Estado e das políticas públicas que não permite contestar o modo como a sociedade funciona já 

que o problema não é assumido. Consegue clamar o leitor para enfrentar a questão e se insurgir 

contra o que está posto:  

Na impossibilidade de apelar para a consciência brasileira, acreditamos que a consciência 

humana não poderá mais permanecer inerte, endossando a revoltante opressão e liquidação 

coletiva dos afro-brasileiros que estamos documentando nestas páginas, tanto mais eficaz 

quanto insidiosa, difusa e evasiva. Caracteriza-se o racismo brasileiro por uma aparência 

mutável, polivalente, que o torna único; entretanto, para enfrentá-lo, faz-se necessário 

travar a luta característica de todo e qualquer combate antirracista e anti-genocida. Porque 

sua unicidade está só na superfície; seu objetivo último é a obliteração dos negros como 

entidade física e cultural.202 

 

Nesta mesma concepção, Achille Mmembe203 vai tratar de necropolítica como um 

mecanismo estatal aplicado no território que, por meio de ferramentas institucionais escolhe quem 

vai morrer e quem vai viver. A escolha, feita pelo Estado, não é aleatória: intencionalmente 

seleciona os negros pobres e periféricos para serem dizimados. Essa aniquilação pode não ser clara 

como no crime de genocídio em toda sua potência de violência escancarada, sendo passível de se 

manifestar, também, como uma série de negligências de políticas públicas estatais; negando saúde, 

 
 

Protect. Disponível em: https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml. Acesso em: 06 de setembro 

de 2020. Tradução livre. No original: “The definition of the crime of genocide as contained in Article II of the 

Genocide Convention was the result of a negotiating process and reflects the compromise reached among United 

Nations Member States in 1948 at the time of drafting the Convention. Genocide is defined in the same terms as 

in the Genocide Convention in the Rome Statute of the International Criminal Court (Article 6), as well as in the 

statutes of other international and hybrid jurisdictions. Many States have also criminalized genocide in their 

domestic law; others have yet to do so. Definition Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide. Article II: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent 

to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (i) Killing members of the 

group; (ii) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;(iii)Deliberately inflicting on the group 

conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (iv)Imposing measures 

intended to prevent births within the group; (v) Forcibly transferring children of the group to another group).” 
200 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de 

um racismo mascarado. São Paulo: Paz e Terra, 1978. p. 698. 

 201 LEI Nº 2.889, DE 1º DE OUTUBRO DE 1956. Define e pune o crime de genocídio. 
202 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de 

um racismo mascarado. São Paulo: Paz e Terra, 1978. p. 136. 
203 MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1 

Edições, 2019. 
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educação, moradia e cultura, por exemplo. Por meio da inviabilização de verbas e cuidado para 

com as áreas mais carentes, executa a necropolítica.  

Neste sentido, após a revolução burguesa, a ideia do castigo para ser a ideia de vigilância 

social ocupada pelo Direito Penal. Achile Memble, inclusive, ao tratar de necropolítica, 

correlaciona Foucault e indica um esgotamento do pensamento europeu.204 Foucault não pode ver 

um regime, entretanto, a sociedade de vigilância já podia ser concebida como como uma via 

política de poder exercido através da micropolítica. 

Também pode-se pensar como o movimento de eugenia, (definida como “a ciência que lida 

com todas as influências que melhoram as qualidades inatas de uma raça; também com aqueles 

que os desenvolvem com a máxima vantagem. A melhoria das qualidades inatas, ou estoque, de 

alguma população humana será discutida aqui”)205 faz parte desta dinâmica. Importado e adaptado 

no Brasil, ele ajudou a configurar o conceito de raça através da cientifização das análises 

intelectuais e sociais, que justifica todas estas ações de apagamento. A justificativa do conceito de 

raça dada a eugenia206 é embasada pela ciência e, muito desta importação nas ciências criminais, 

vem da criminologia atrelada a medicina legal, em uma época que a crítica na tipificação dos 

delitos não estava sendo explorada.207 Ainda, a política de eugenia repousa nos territórios negros 

quando tira as verbas aplicáveis às periferias. Em contexto de pandemia, por exemplo, não investe 

em máscaras para população carente, medidas emergenciais para territórios mais afetados ou ainda 

compra de medicamentos e formação de bases emergenciais para auxiliar no combate ao vírus em 

partes da cidade com menor infraestrutura.208 Em contexto de habitação, segue sem regularização 

 
 

204 CODINO, Rodrigo; ALAGIA, Alejandro. Seminários: A Descolonização da Criminologia. Universidade La 

Sale. 60 minutos. Disponível em: https://www.unilasalle.edu.br/canoas/eventos/seminarios-a-descolonizacao-da-

criminologia. Acesso em: 8 de julho de 2021. 
205 GALTON, Francis. Eugenics: Its definition, scope, and aims. American Journal of Sociology, v. 10, n. 1, p. 1, 

1904. Tradução livre. No original: “the science which deals with all influences that improve the inborn qualities 

of a race; also with those that develop them to the utmost advantage. The improvement of the inborn qualities, or 

stock, of some one human population will alone be discussed here.” 
206 Neste mesmo sentido: “A história da eugenia no Brasil tem interesse analítico e comparativo por várias razões. 

Primeiro, ela revela como o discurso científico foi um elemento constituinte da moderna história brasileira. Como 

tema, como linguagem de análise e como conjunto de políticas sociais, a eugenia não foi um fenômeno 

exclusivamente anglo-saxão, mas serviu para estruturar de- bates e ações no Brasil, um país, à época, distante das 

pesquisas genéticas, mas bem sintonizado com a ciência como símbolo de modernidade”. Ler mais em: STEPAN, 

Nancy Leys. In: MISKOLCI, Richard. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Editoria 

Fiocruz. 2005. p. 224-224.  
207 Este aspecto foi explorado no item “2.2. CRIMINOLOGIA NA AMÉRICA LATINA: CONEXÕES COM 

CRIMINOLOGIA CULTURAL”.  
208 PRATA, João. Hospital de Campanha no Pacaembu é finalizado e receberá pacientes na segunda. UOL Notícias, 

São Paulo, 01 de abr. de 2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
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dos terrenos para moradia digna. E em contextos culturais, a criminalização de manifestações 

artísticas nas favelas.209  

A aniquilação da cultura periférica vem de um medo institucional de uma minoria branca 

que tenta se equilibrar em suas redes. Nesse sentido, o uso da violência para a manutenção dos 

privilégios e do poder reflete o pensamento governamental. Utiliza-se mecanismos políticos e 

sociais para enriquecer herança privilégios – enquanto filhos, netos e bisnetos de europeus que 

aqui chegaram – e, então, se compadecer, apenas, com a condição de subalternidade que o negro 

tem, condição essa que não é analisada em sua complexidade histórica, mas restrita a episódios 

pontuais de racismo.210 Essa pontualidade tira o foco do sistêmico e contempla o imediatismo, 

arrancando a responsabilidade individual do branco enquanto corpo político com descendência 

privilegiada,211 Nesse sentido, também caminha o conceito de branquitude.212 enquanto 

reprodutora de vantagens entre os que são brancos.  

Por fim, coloca-se reflexão sobre as lacunas na discussão das formações das instituições, 

bem como a responsabilidade histórica dos cargos de quem ocupa estes ambientes. É necessário 

criticamente elaborar a descendência deixada em como define-se o indivíduo, tanto nas instituições 

e suas normas quanto na transmissão de saberes. A chave racial de colocar o cidadão perante o 

mundo tem fomentado desigualdades extremas: desde a falta de representatividade nas instâncias 

de poder à violência por controle policial nas ruas. Iniciar novas epistemes refletirá no 

funcionamento de toda dinâmica social.  

 

4.4 Uma abordagem Decolonial do Território: como e porque criminaliza-se 
 

 
 

estado/2020/04/01/hospital-de-campanha-no-pacaembu-e-finalizado-e-recebera-pacientes-na-segunda.html. 

Acesso em 06 de setembro de 2020.  
209 O uso da palavra “favela” é usado como reflexão sobre empoderamento local. É uma opção para dar visibilidade 

e menos romanização a um termo politicamente relevante. O termo costuma ser utilizado pelos moradores de 

regiões periféricas, ao passo que os “agentes externos” a esse ambiente tendem a usar termos supostamente mais 

“educados”, ou concepções mais eufemísticas, a exemplo do termo “comunidade”. Nos jornais, por exemplo, é 

raro apresentadores de TV falando em favelas, mas sim em comunidades.  
210 KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 

2020. 
211 BENTO, Maria Aparecida Silva. Aprendendo e ensinando relações raciais no Brasil. Saberes e fazeres: modos 

de ver, v. 1, p. 74. 
212 SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na 

construção da branquitude paulistana. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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“Tratando de território, não basta falar de mundialização ou globalização, se desejamos 

aprofundar o processo de conhecimento desse aspecto da realidade total. O território são 

formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço 

habitado”.213  

 

O conceito de território interessante a este trabalho relaciona-se a concepções sobre os usos 

dados a uma determinada parte da cidade, levando em consideração a população que ali se 

desenvolve. Isso se faz relevante já que, para falar de criminologia cultural, é fundamental 

compreender em qual local este estudo criminológico é aplicado. Retoma-se a necessidade da 

empiria: criminologia cultural sem análise de caso é uma formulação vazia sobre como pode se 

dar a sanção e as relações sociais de uma dada comunidade.  

Portanto, para conectar no plano real as perspectivas decolonais (atreladas ao 

comportamento latino-americano) à criminologia cultural, o estudo do massacre de Paraisópolis 

estará presente na segunda parte deste trabalho. Para que isso seja possível, algumas considerações 

sobre território e delimitação espacial são basilares: 

 

aproxima o território, em suas diversas formas de apreensão em termos políticos e 

econômicos (local, regional e nacional), do conceito marxista de formação socioeconômica. 

A cada território corresponde uma formação socioeconômica respectiva, junção do modo 

de produção com as relações sociais inseridas em arcabouços jurídico-normativos 

específicos por região e país. A conjugação do espaço e suas escalas com a formação 

socioeconômica define a formação socioespacial.214 

 

Sob esta perspectiva, a sociedade se organiza no território transformando-o e imprimindo 

sua carga histórico-cultural. Essa relação pode ser vista nos tipos de população que habitam 

determinadas regiões urbanas. A cidade não é feita de uma trama uniforme de comunidades. Pelo 

contrário, a multiculturalidade é explorada cada vez mais nas grandes cidades. As cidades globais 

encampam diversas formas de viver e se relacionar.  

Entretanto, estas diversidades também comportam formas de segregação muito similares em 

seus abismos. A segregação urbana mostra como os territórios negros são apartados das melhores 

áreas da urbe: as que possuem mais infraestrutura estão ocupadas por brancos e as ocupadas por 

negros resgam marginalizadas. Não apenas à margem geográfica – como no caso de São Paulo – 

 
 

213 SANTOS, Milton et al. O retorno do território. Território: globalização e fragmentação, v. 4, p. 16, 1994. 
214 FUINI, Lucas Labigalini. Território e territórios na leitura geográfica de Milton Santos. Brazilian Geographical 

Journal: Geosciences and Humanities research medium, v. 6, n. 1, p. 253-271, 2015, p. 253-271. 
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mas à margem política. Nestes espaços, o braço Estatal não entra para dar suporte ou fornecer 

melhorias, entra apenas com sua parte mais repressora e violenta.  

Neste diapasão encontram-se os processos de criminalização da arte periférica, que é a arte 

de matriz africana.215 Assim, quando os policiais adentram Paraisópolis e matam nove jovens em 

decorrência desta abordagem,216 pode-se deduzir este o retrato da violência racial perpetuada pelo 

Estado brasileiro há centenas de anos.217 

Será demonstrado no último capítulo que, no Brasil, o racismo estrutural presente no aparato 

estatal218 veta a arte negra219 no território. E ele o faz já que herda normas sancionadoras que, 

desde o período colonial, pretendem aniquilar as heranças dos povos tradicionais, almejando fazer 

reinar apenas a arte branca eurocêntrica. Portanto, o controle dos corpos no espaço efetiva-se 

através das estruturas de poder racializadas. O poder de polícia é, também, o reflexo do poder 

judiciário que criminaliza, expresso em ações diretas. Estas ações são aplicadas de maneira 

violenta e hierarquizada nos territórios ocupados pelos corpos das pessoas negras.220 

As justificativas governamentais reguladoras que baseiam abordagens violentas nestes 

nichos urbanos221 têm como finalidade oculta o fim da produção cultural dos povos tradicionais e 

 
 

215 Nota-se que a arte de “matriz africana” ou a “arte negra” carrega, consigo, o elemento da africanidade, 

associado, por alguns autores, à toda e qualquer expressão plástica cuja origem se relaciona a povos africanos e 

seus descendentes (DE MACEDO, Rafael Gonzaga. Encruzilhadas: as artes negras e as vanguardas artísticas 

europeias. PROA Revista De Antropologia E Arte, v. 1, n. 7, 2017). 
216 BRITO, Gisele; LIMA, Pedro; MARTIN, Isabel; MENDONÇA, Pedro; ROLNIK, Raquel. Região da Luz em 

Disputa: Mapeamento dos processos em curso. São Paulo: LabCidade, 2017. 
217 MOREIRA, Adilson. Racismo recreativo. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. p. 49. 
218 ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. 
219 E, também, indígena. A arte vetada é a dos povos tradicionais e daqueles que historicamente tiveram suas 

formas de se expressar reprimidas. Neste momento, nos limitaremos a falar da arte da população negra (SILVA, 

Joana Maria Ferreira da et al. Centro de cultura e arte negra: trajetória e consciência étnica. 1994;  CUNHA, 

Marcelo N.; NUNES, Eliane; SANDES, Juipurema A. Sarraf. Nina Rodrigues e a Constituição do Campo da 

História da Arte Negra no Brasil. Gazeta Médica da Bahia, v. 76, n. 2, 2008), para não fugir do escopo da pesquisa. 
220 CORPO, DISCURSO E TERRITÓRIO: Escritas Marginais: Scank Vive! [Locução de]: Carla Mariani. [S.l.]: 

independente, 21 mar. 2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/7rAk3aJG8l4DG08nXP4wWf?si=JqL1fhUKQYeJIeynD6HDBA. Acesso em 

20 de agosto de 2020. 
221 Muitas das abordagens policiais nos bailes funk têm como justificativa garantia da ordem pública, afinal, as 

festas que acontecem nas ruas e vielas não estariam conforme leis ambientais e urbanísticas. O som alto e a falta 

de equipamentos de segurança para conter, eventualmente, multidões não estaria presente. Este debate acende 

questionamento sobre investimento governamental na cultural, muito bem pontua Danilo Cymrot (Expresso 

Ilustrada: Funk, polícia e Judiciário: um histórico de tensões. [Participação de:] Danilo Cymrot, Juliana Bragança, 

Carlos Palombini e Rennan da Penha. Podcast. [S.I.]: Folha de S. Paulo, 23 de jul. de 2020. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/63bUv2u3byLthy47O5trgg. Acesso em: 06 de setembro de 2020). O autor parte 

de um pressuposto muito simples: como organizar festas com alvarás e segurança em locais onde nem o 

saneamento básico e/ou moradia são proporcionados para estas famílias? O Estado cobra rigidez formal conforme 

legalidades que nem mesmo ele consegue fornecer. Relembrando que moradia digna e saneamento está na 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, como obrigação legal do Estado.  
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não o aparente cumprimento das leis penais e administrativas, justificativas de fachada para que o 

conflito no território ocorra.222 Nesse sentido, os processos criminalizantes que se refletem no 

apagamento dos corpos negros e sua arte podem ser equiparados a uma face estatal que exclui e 

anula cultura que não é a dominante (branca). Claro, se as leis sempre propagaram a ideia de que 

os territórios mais privilegiados da cidade deveriam ser ocupados pelos brancos, dentro de um 

modelo eurocêntrico de ocupação, restou à população não-branca se instalar nas áreas com menor 

infraestrutura, mais afastados dos aparatos urbanos.223 Portanto, o processo histórico 

segregacionista e racista de constituição de nossa sociedade se reflete nas conformações urbanas 

em que os grupos de minoria política se estabeleceram. Esses são os territórios negros que, 

ocupados pelos corpos negros, sofrem maior repressão estatal, no intuito de condiciona-los à 

delimitação espacial imposta pela ideia de cidade disposta nos regramentos jurídicos. Assim, “o 

marcador raça, na reprodução espacial, vai delimitar o modo como as agências de polícia 

atuarão”.224 

No próprio processo de elaboração deste trabalho, muitas barreiras foram postas para 

dificultar o acesso aos dados processuais das ocorrências do dia do massacre. Isto reflete uma 

tendência estatal de minimizar ou velar o conflito materializado em disputa violenta no território, 

deixando a estrutura racializada225 a par das discussões penais e de criminalização. Tem-se, então, 

uma morte de narrativa, que, representada pelo apagamento de uma arte negra periférica, configura 

uma morte epistêmica. Sob um olhar decolonial, pode-se entender como uma tentativa de 

inviabilizar o outro como parte, anulando sua existência fora do que se considera normal pela 

branquitude.226 

 
 

222 MBEMBE, A. Necropolítica. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, 2016. 
223 ROLNIK, Raquel. Territórios negros nas cidades brasileiras: etnicidade e cidade em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Revista de Estudos Afro-Asiáticos, v. 17, p. 20, 1989. 
224 CORPO, DISCURSO E TERRITÓRIO: Escritas Marginais: Scank Vive! [Locução de]: Carla Mariani. [S.l.]: 

independente, 21 mar. 2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/7rAk3aJG8l4DG08nXP4wWf?si=JqL1fhUKQYeJIeynD6HDBA. Acesso em 

20 de agosto de 2020. 
225 Nesse sentido a racialidade é aqui compreendida como uma noção produtora de um campo ontológico, um 

campo epistemológico e um campo de poder conformando, portanto, saberes, poderes e modos de subjetivação 

cuja articulação institui um dispositivo de poder (CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-

ser como fundamento do ser. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2005. p. 56).  
226 A branquitude se refere a um lugar de poder, de vantagem sistêmica nas sociedades estruturadas pela dominação 

racial. Este lugar é, na maioria das vezes, ocupado por sujeitos considerados brancos (SCHUCMAN, Lia Vainer. 

Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 

2012. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

p. 102). 
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O fato de os estudos sobre branquitude se formarem como um campo de estudo 

transnacional e de intercâmbio entre ex-colônias e colonizadores corresponde à cadeia de 

fatos históricos que começa com o projeto moderno de colonização, que desencadeou a 

escravidão, o tráfico de africanos para o Novo Mundo, a colonização, as formações e 

construções de novas nações e nacionalidades em toda a América e a colonização da 

África. Portanto, é nestes processos históricos que a branquitude começa a ser construída 

como um constructo ideológico de poder, em que os brancos tomam sua identidade racial 

como norma e padrão, e dessa forma outros grupos aparecem ora como margem, ora como 

desviantes, ora como inferiores. Neste sentido, é importante pensar que as culturas 

nacionais e as identidades brancas e não brancas têm sido historicamente criadas, 

recriadas, significadas e redefinidas através das trocas circulares de símbolos, ideias e 

populações entre a África a Europa e as Américas, e assim este campo de estudo também 

aparece como trocas de pesquisas e ideias entre estes continentes.227 

 

Abdias Nascimento228 descreve que a criminalização da cultura negra no território brasileiro 

se deu como processo colonizador de dominação: corporal e territorial. Os navios negreiros, bem 

como as senzalas, eram locais onde a cultura negra restava escondida e, em alguns períodos, 

adormecida. Este pensamento se perpetuou ao longo da legislação e práticas governamentais. O 

Estado sempre conseguiu, de maneira violenta, aniquilar as formas de manifestação do povo negro. 

Esta violência nem sempre se deu de forma clara; muitos instrumentos foram aplicados para 

conseguir este resultado. A religião católica importa aos que aqui chegaram, e, bem como a 

imposição de uma nova língua – a língua portuguesa – eram (e são) formas de reprimir a cultura 

de matriz africana.  

Entretanto, esse apagamento não se deu de maneira pacífica. As resistências foram se 

embrenhando por atividades ritualísticas, muitas vezes escondidas, adaptando-se a formatos de 

festas populares e danças. Sob esta ótica, pode-se elencar diversas práticas como o Bumba-Meu-

Boi, capoeira, pagode, samba e os bailes funk. Fato é que a cultura sempre esteve atrelada ao 

território: onde o povo negro se estabelecia em área segura, adaptava suas práticas culturais ao 

ambiente exótico, permeando as localidades. 

 

Constituindo a fonte é a principal trincheira da resistência cultural do africano e o ventre 

gerador da arte afro brasileira o candomblé teve de procurar refúgio em lugares ocultos 

difícil acesso vim de suavizar sua longa história de sofrimentos as mãos da polícia se os 

ferreiros entre parentes templos localizado no interior das matas ou disfarçados nas encostas 

de morros distantes, nas frequentes invasões da polícia, tinham confiscados esculturas 

rituais, objetos culto vestimentas linguísticas, assim como eram encarcerados sacerdotes, 

 
 

227 SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na 

construção da branquitude paulistana. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 17. 
228 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de 

um racismo mascarado. São Paulo: Paz e Terra, 1978. p. 101. 
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sacerdotisas e praticantes do culto ponto um anônima poesia popular de negros nos informa 

o tratamento que a polícia dispensava os sacerdotes da religião africana.229  

 

 Por esta perspectiva, a criminalização das práticas culturais negras não é novidade. Ela 

perpassa as gerações, as festas e as conformações urbanas, reagindo, dependendo de sua 

localidade, à violência que o Estado as submete. Com os bailes funk, a mesma dinâmica é 

empregada.  

Para mim, o mistério ontológico e as vicissitudes da raça negra no Brasil se encontram e se 

fundem na religião dos Orixás: o Candomblé. Experiência e ciência, revelação e profecia, 

comunhão entre os homens e as divindades, diálogo entre os vivos, os mortos, e os não 

nascidos, o Candomblé marca o ponto onde a continuidade existencial africana tem sido 

resgatada. Onde o homem pode olhar a si mesmo sem ver refletida a cara branca do violador 

físico e espiritual de sua raça. No Candomblé, o paradigma opressivo do poder branco, que 

há quatro séculos vem se alimentando e se enriquecendo de um país que os africanos 

sozinhos construíram, não tem lugar nem validez. É por isso que os Orixás são a fundação 

da minha pintura. Para mim, a imagem e a significação que eles incorporam, ultrapassam a 

simples percepção visual-estética — são a base de um processo de luta libertária 

dinamizado por seu amor e sua comunhão e engajamento.230 

 

4.4.1 Políticas públicas em uma leitura urbanística do território: uma história de silenciamento 

do povo negro 

 

O Brasil, ocupado pelas potências europeias do século XVIII, viu as terras indígenas 

divididas entre os simpatizantes da corte portuguesa. Como já esmiuçado, depois da tomada de 

terras dos povos nativos, o sistema colonial imperou, trazendo a estrutura racializada para a 

sociedade e para as instituições brasileiras.231 Nesse cenário, foi concebido o nascimento do direito 

e no Brasil: elitista e latifundiário. A Faculdade de Direito, que posteriormente veio a ser 

incorporada pela Universidade de São Paulo, surgiu no ano de 1827 para que filhos de proprietários 

de terras pudessem debater o rumo de suas heranças;232 já premeditando que a regulação destas 

propriedades ocorreria. Nesse diapasão, o debate jurídico tem como ponto de partida as regras 

 
 

229 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de 

um racismo mascarado. São Paulo: Paz e Terra, 1978. p. 103. 
230 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de 

um racismo mascarado. São Paulo: Paz e Terra, 1978. p. 182. 
231 ALMEIDA, Julia de Moraes. A linguagem jurídica e o urbano na cidade de São Paulo: uma análise decolonial 

sobre interdisciplinaridade. In: II seminário internacional espaços narrados: as línguas nas construções dos 

territórios íbero-americanos. p. 739, São Paulo, 2019. 
232 DE CAMPOS NETO, Antonio Augusto Machado; DE MENDONÇA, Andrey Borges. A fundação dos cursos 

jurídicos no Brasil. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 95, p. 191-201, 2000. 
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coloniais de usurpação da terra: a narrativa dominante portuguesa tentando manter a propriedade 

e a posse de terras sob o controle de certas famílias brasileiras, vinculadas a Portugal.233  

Essa perspectiva dominante do século XVIII, “O Século da Filosofia”, continua arraigada 

no modelo de organização social do Estado moderno, refletindo estas perspectivas nas políticas 

públicas de terra. O direito urbanístico no Brasil coaduna com a exploração e utilização da terra 

de maneira seletiva: se a propriedade se constitui com aquilo que vai formar o patrimônio do 

cidadão urbano, elaborando sua identidade,234 ela é alcançável a apenas alguns.  

As políticas agrárias no Brasil colonial e pós-colonial tentaram – e tentam – limitar o acesso 

à terra à população negra e quilombola.235 O sistema de sesmarias, advindo de Portugal, distribuiu 

o Brasil entre as famílias amigas da corte.236 Entretanto, sentindo falta da propriedade dessas terras 

e/ou não cumprindo com as obrigações de sesmeiros, a mobilização para promulgação de uma lei 

se inicia. Assim, após perdurar por três séculos, as sesmarias terminam quando a Lei de Terras de 

1850 é promulgada. Sua criação pretendia acabar com a posse ilegal e a regularização fundiária. 

Porém, determinava que a propriedade seria dada mediante compra das terras; o que excluiu 

escravos, pobres e quilombolas da possibilidade de serem proprietários.237 

Com a abolição, realizada por pressões e mobilizações de caráter puramente econômico,238 

os negros libertos foram abandonados pelo Estado e tiveram de competir por emprego com os 

 
 

233 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo: Studio 

Nobel, 1997; p. 64. 
234 HARVEY, David. Spaces of global capitalism. New York: Verso, 2006. p. 29-82. 
235 AMORIM, Liliane Pereira; TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. O acesso a terra: a lei de terras “1850” 

como obstáculo ao direito territorial quilombola. Emblemas, v. 16, n. 1,p. 14,  2019.  
236 MOTTA, Márcia Maria Menendes. A lei de Sesmaria e a ocupação colonial: sobre as leis. In: MOTTA, Márcia; 

ZARTH, Paulo (Orgs.). Direito à terra no Brasil: a gestação do conflito 1795-1854. São Paulo: Alameda,2012. p. 

131. 
237 ROCHA, Ibraim et al. Manual de direito agrário constitucional. Belo Horizonte: Forum. 2010. p. 64. 
238 Neste sentido: “Foram muitas as pressões e mobilizações dos movimentos abolicionistas que deram fim a 

escravidão, no entanto, a abolição em 13 de maio de 1888, não ocorreu por razões humanitárias, mas para que 

desse lugar ao lucro que agora seria gerado através da força de trabalho livre, pois na lógica capitalista sairia mais 

barato ter um trabalhador assalariado, que se tornaria também um consumidor, além de que a manutenção do 

trabalho escravo geraria mais despesas do que manter um trabalhador com salário. No processo de transição das 

relações de trabalho, que vinha com a proposta de atender às exigências da divisão internacional do trabalho, 

imbuídas pelo capitalismo, a lei de terras e o fim do tráfico negreiro foram os eventos determinantes para dar início 

a essa nova fase, que vem carregada de complexidade, tanto no que diz respeito ao modo de economia, quanto ao 

futuro do negro no Brasil, antes reduzido à condição de mercadoria e, agora, seria excluído do mercado de trabalho, 

dando margem às questões que se tem discutido atualmente: a marginalização do povo negro e a reparação dos 

direitos, que por séculos foram negados, o que nos leva a compreender que as medidas paliativas para reparar esses 

danos são mais que necessárias, levando-se em consideração todo o contexto histórico da exclusão de direitos para 

os negros, sendo que a transição do trabalho escravo para o trabalho livre foi marcada por inúmeras mudanças 

sociais e econômicas que interfeririam diretamente na relação com a terra” (AMORIM, Liliane Pereira; 
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imigrantes que foram trazidos para satisfazer o projeto de produção agrária e mercantil do país.239 

As dominações políticas e territoriais se mantiveram, mudando apenas as engrenagens de um 

mesmo mecanismo colonial escravocrata.  

Seguindo a trajetória, apesar de liberto por promulgação de lei no ano de 1888, no plano 

fático o povo negro continuou atado às condições de subalternidade impostas pelos dominadores 

nos últimos séculos. A abolição não garantiu condições de acesso nem a propriedade de terras, 

nem a outros direitos civis disponíveis aos cidadãos da época. E, mesmo após a quebra do silêncio 

de um século sobre a matéria, a Constituição de 1988 reconheceu apenas o direito à propriedade 

às comunidades quilombolas, omitindo qualquer outra medida de reparação às violações causadas 

pelo Estado. 

Pode-se auferir que a história da propriedade de terras no Brasil está atrelada ao lucro e não 

à democratização de seu acesso. Em um primeiro momento, foi a vontade dos interesses 

econômicos que o Brasil fosse dividido em grandes partes. Isso se modifica ao longo dos anos e 

ele passa, então, a ser dividido em partes menores, porém, ainda sob o comando de um grupo de 

investidores seleto. Manteve-se a perspectiva exploradora da terra, reproduzindo o colonialismo 

através da propriedade e como seu uso poderia gerar melhor rendimento.240 Isso significou não 

atender às necessidades e demandas de todos os cidadãos. A história conta a política pública que 

sempre foi aplicada ao território nacional: oferecer à minoria branca os direitos garantidos pelo 

arcabouço normativo e negar direitos equivalentes aos negros.  

Sob esta perspectiva, Lucio Kowarick descreve como a situação de pobreza no Brasil não é 

tida como de responsabilidade do Estado e suas políticas públicas. Ao contrário, ao longo das 

 
 

TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. O acesso a terra: a lei de terras “1850” como obstáculo ao direito 

territorial quilombola. Emblemas, v. 16, n. 1, p. 17, 2019). 
239 SMITH, Roberto. A transição no Brasil: a absolutização da propriedade fundiária. In: SMITH, Roberto. 

Propriedade da terra & transição: Estudo da formação da propriedade privada da terra e transição para o 

capitalismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 334. 
240 Neste sentido, é interessante trazer o conceito de colonialidade do poder, que dialoga com a ideia de uma 

dominação que, mesmo após a emancipação, perdura: “A colonialidade do poder é um conceito desenvolvido 

originalmente por Aníbal Quijano, em 1989, e amplamente utilizado pelo grupo. Ele exprime uma constatação 

simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição 

do colonialismo. O conceito possui uma dupla pretensão. Por um lado, denuncia “a continuidade das formas 

coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas 

estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial (Grosfoguel, 2008, p. 126). Por outro, possui uma 

capacidade explicativa que atualiza e contemporiza processos que supostamente teriam sido apagados, assimilados 

ou superados pela modernidade” (BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Rev. Bras. Ciênc. 

Polít., Brasília ,  n. 11, p. 99,  ago. 2013). 
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últimas décadas, com a falência do Estado de bem-estar social,241 as responsabilidades do governo 

foram diminuindo, ausentando-se das pautas sociais e caminhando rumo as pautas econômicas.  

Diferentemente da estruturação discursiva norte-americana, creio que a matriz da 

desigualdade da sociedade brasileira não reside em culpar os pobres por sua pobreza, apesar 

de o discurso sobre a vadiagem ter estado muito presente em vários momentos da nossa 

história colonial, imperial e republicana. Contudo, a magnitude do pauperismo, na 

atualidade de nossas cidades, aparece de forma tão evidente que impede, cada vez mais, a 

afirmação de que vivemos em uma sociedade aberta e competitiva, onde quem trabalha 

duro e arduamente consegue ter êxito. Mesmo porque o desemprego, o subemprego e a 

precarização do trabalho atingiram também parcelas importantes das camadas médias. O 

mito da ascensão social pelo esforço e perseverança não encontra mais raízes para 

fundamentar o ideário da escalada social. (...) a pobreza passa a ser menos atribuído como 

de responsabilidade do Estado, mesmo porque a ação pública de proteção sempre foi de 

pequena envergadura. Além disso, atualmente, ganha corpo a percepção de que o Estado 

seja inoperante, ineficaz, corrupto, falido e que suas funções devam ser reduzidas e 

substituídas por agentes privados, mais capacitados para enfrentar as várias manifestações 

da marginalização social e econômica. Em consequência, tem ocorrido um amplo e diverso 

processo de desresponsabilização do Estado em relação aos direitos de cidadania, e, no seu 

lugar, surgem ações de cunho humanitário que tendem a equacionar as questões da pobreza 

em termos de atendimento particularizado e local.242 

 
 

241 A teoria moderna que trata do Estado-nação concebe uma comunidade nacional de destino, uma unidade 

jurídica soberana organizada em determinado território (HELD, David. A democracia, o Estado-nação e o sistema 

global. Lua Nova: revista de cultura e política, n. 23, p. 145-194, 1991). Ainda, está relacionada a ideia de Estado 

de Bem-Estar Social: “O Welfare State pode ser pensado como uma transformação do próprio Estado a partir de 

suas funções, estrutura e legitimidade. Surge devido à demanda por serviços de segurança sócio-econômica. Para 

Arretche (1995), os serviços sociais emergem para dar respostas às dificuldades individuais, visando garantir a 

sobrevivência das sociedades. A autora ainda salienta que as medidas de proteção aos pobres foram 

progressivamente deixando de tratá-los indistintamente, isto é, passaram a surgir políticas de atenção à 

heterogeneidade da pobreza. Para Briggs (2006), o Welfare State é um Estado no qual se usa deliberadamente o 

poder organizado em um esforço para modificar o jogo das forças do mercado em no mínimo três direções: 

primeiro, garantindo aos indivíduos e às famílias uma renda mínima, independentemente do valor de mercado de 

seu trabalho ou de sua propriedade; segundo, reduzindo a exposição à insegurança, colocando os indivíduos e 

famílias em condições de enfrentar certas contingências sociais que, de outro modo, levariam a crises do indivíduo 

ou de sua família; e terceiro, assegurando que a todos os cidadãos, sem distinção de status ou classe, sejam 

oferecidos os mais altos padrões de um conjunto reconhecido de serviços sociais. Wilenski (1975) trabalha com 

uma definição mais concisa: O fundamento do Welfare State, para esse autor, é a existência de um padrão mínimo 

(garantido pelo Estado) de renda, alimentação, saúde, alojamento e instrução, assegurado a qualquer cidadão como 

um direito político e não como caridade. Enquanto isso, para Pierson (1991), no momento em que há o 

comprometimento de um gasto social de pelo menos 3% do Produto Nacional Bruto, pode-se falar em surgimento 

nacional do Welfare State, ainda que incipiente. Resumindo, essas definições fazem referência à ação estatal na 

organização e implementação das políticas de provisão de bem-estar, independentemente do grau em que se efetiva 

a participação do Estado, reduzindo os riscos sociais aos quais os indivíduos estão expostos, baseando-se em uma 

noção de direito social, conforme será exposto mais adiante. Também estão ligadas a uma determinada relação 

entre o Estado e o mercado, na qual o segundo tem alguns de seus movimentos modificados pelo primeiro de modo 

a se reduzir os resultados socialmente adversos do mercado. Além disso, há a noção de substituição da renda, 

quando esta é perdida temporária ou permanentemente, dados os riscos próprios aos quais as economias capitalistas 

estão expostas. Vale mencionar ainda, a busca da presença da manutenção da renda em pelo menos um patamar 

mínimo de modo a que as necessidades dos indivíduos sejam atendidas, mesmo a dos que se encontram fora do 

mercado”. Mais em: BENEVIDES, Cláudia do Valle. Um Estado de bem-estar social no Brasil. Universidade 

Federal Fluminense. Departamento de Economia, Rio de Janeiro, 2011. p. 11-12. 
242 KOWARICK, Lúcio. Sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil: Estados Unidos, França e Brasil. Revista 

brasileira de ciências sociais, v. 18, n. 51, p. 77, 2003. 
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Assim, fincado sob esta plataforma racializada de se pensar o território, o direito urbanístico 

e todas as demais regulações urbanas seguem. A Lei de Terras apenas inaugura a filosofia sobre 

propriedade, que veio a ser espelhada na forma de se pensar território e cidades. Formação esta 

que não é conturbada e desigual apenas por falta de planejamento e regulação específica: mesmo 

quando a regulação existiu, ela perpetuou segregação e vantagem de determinados grupos sobre 

outros.  

Neste sentido, o que se pode nomear como planejamento/regramento do território, em 

realidade, afunilou vantagens históricas previamente estabelecidas. As elaborações sobre como as 

conformações urbanas se dariam nunca foram feitas previamente, pelo contrário, após gestões 

governamentais identificarem algum problema presente, a regulação surge como solução ao 

retorno de uma normalidade. Em uma fantasia de se pensar que problemas sociais seriam 

resolvidos por decretos e Leis. 

Uma tentativa de normalidade urbana que não dialogou com os locais geridos, mas, sim, 

uma base externa – europeia ou norte-americana – sobre o que seria cidade e/ou o que seria 

organização territorial na América Latina. As esferas da colonização perpassaram o regramento e 

as concepções de cidade e viver. 

Portanto, sobre planejamento territorial:  

A história recente do planejamento territorial no Brasil poderia ser narrada como uma 

trajetória continuada, embora não linear, de desconstituição. Em primeiro lugar, 

desconstituição política, evidenciada no desaparecimento progressivo da questão regional 

da agenda nacional.  Se é verdade que o próprio processo de elaboração e confronto de 

perspectivas nacionais abrangentes torna-se cada  vez menos  visível  e  audível,  também  

é verdade que quando esboços de uma agenda nacional ainda conseguem vir à tona, 

transcendendo a gestão quotidiana da economia, a questão regional e, de modo mais amplo, 

os territórios recebem pouca ou nenhuma atenção. Paralelamente, reflexo e fator deste  

processo,  a  desconstituição  tem  sido  também operacional – ou instrumental, se preferível 

–, com a desmontagem dos aparatos institucionais que, na segunda metade do século 

passado, foram implantados pelo governo federal para conceber e implementar políticas, 

planos e projetos cujo objetivo explicitamente  enunciado  era  o  ordenamento  territorial  

e  a  redução  das  desigualdades  regionais. Esvaziados de função e sentido, agências e 

órgãos regionais, onde sobreviveram, transformaram-se, via de regra, em nichos de 

articulação de interesses paroquiais e de reprodução de elites quase sempre decadentes. Este 

processo de desconstituição lança raízes nas transformações econômicas, sociais, políticas 

e culturais que integraram o território nacional e o submeteram, em seu conjunto e 

diversidade, às lógicas e dinâmicas da expansão de nosso capitalismo periférico e 

dependente a partir dos anos 60 e 70.2Desdobrou-se, em seguida, na longa e dramática crise 

dos anos 80 e na transição que se lhe seguiu, comumente chamada de ajuste estrutural,  

caracterizada  pela  adesão  às  diretrizes  do  Consenso  de  Washington.  Hoje, a 

desconstituição parece atualizar-se numa espécie de conformada aceitação da fragmentação 
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territorial que consagra a acomodação subordinada às formas contemporâneas da 

globalização.243    

 

O território nacional,244 portanto, foi se elaborando a partir de regramento espelhado no 

Norte Global – com interferência do Estado nesta formação – para determinadas partes da cidade. 

E, em outras partes, as conformações urbanas e suas periferias foram se autoconstruindo a partir 

da falta de respaldo do Estado.  

Neste sentido, as teias urbanas se manifestam com a exclusão do povo negro que vive nas 

periferias: a eles não foi oferecido todos os produtos básicos tradicionalmente implementados nas 

políticas públicas do território, como saúde, transporte, educação e, principalmente, habitação. A 

eles nem a propriedade das terras e nem os demais recursos que a Constituição de 1988 o obrigava 

fornecer.   

Se tivéssemos que apontar apenas um elemento comum e o suficientemente forte para 

definir cidades brasileiras histórica e regionalmente distintas, este seria sem dúvida a 

existência (e permanência no tempo) de contrastes profundos entre condições urbanas 

radicalmente distintas convivendo, muitas vezes conflitando, no interior da mesma cidade. 

Os morros e o asfalto na zona sul do Rio de Janeiro, o centro e as periferias da metrópole 

paulistana, o mangue e a orla na cidade beira-mar são traduções territorialmente distintas 

da desigualdade de oportunidades urbanas que define nossas cidades. 

Mais do que expressar diferenças econômicas e sociais, este contraste tem implicações 

profundas na forma e no funcionamento das cidades. O espraiamento em periferias 

precárias tem levado a uma necessidade absurda de viagens que atravessam a cidade, para 

conectar cotidianamente espaços de não-cidade às centralidades concentradoras de 

emprego, oportunidades econômicas, culturais etc. Os efeitos urbanísticos decorrentes da 

persistência desta dinâmica são devastadores e ocorrem nos dois termos desta equação. Nas 

periferias (ou favelas, ocupações, invasões), o urbanismo é eternamente incompleto e, no 

mais das vezes, de risco.245  

 

Hoje convive-se com os reflexos de uma regulação propositalmente voltada a apenas a parte 

branca da cidade. Claro, se a propriedade só é dada àqueles que podem comprar suas terras e quem 

tem dinheiro é quem trabalha; os descendentes dos escravos saem em desvantagem desta corrida 

por ocupação do solo e acabam ficando nas periferias. Além disso, não é coincidência que as áreas 

que possuam a maior parte dos aparatos Estatais fornecidos são, também, as que contêm a maior 

parte da população branca: essa é uma opção política de passar como prioridade projetos que 

 
 

243 VAINER, Carlos B. Planejamento territorial e projeto nacional: os desafios da fragmentação. Revista Brasileira 

de Estudos Urbanos e Regionais, v. 9, n. 1, p. 9-10, 2007. 
244  
245 ROLNIK, Raquel. Exclusão territorial e violência. São Paulo em perspectiva, v. 13, n. 4, p. 100, 1999. 
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estejam em áreas já nobres, cujo preço do terreno pode valorizar e garantir ainda mais vantagens 

aos brancos.246  

Como tratado noitem anterior, o repasse de privilégios e a perpetuação das vantagens 

adquiridas ao longo da história faz parte do processo da branquitude.247 Apenas com essa 

sistemática o poder entre a minoria da população continua circulando. Sob esta perspectiva, as 

políticas públicas aplicadas no território vêm procurando a requalificação do espaço sempre com 

foco na manutenção dos privilégios: concentração da branquitude é também a concentração do 

capital, que passa a circular em apenas determinadas partes da trama. Esse quadro afunila 

desigualdades,248 transforma a cidade em depósitos de corpos que trabalham tentando 

sobrevivência.  

Desde meados da década de 1980, político urbana neoliberal (aplicada por exemplo em 

toda a união europeia) conclui que a redistribuição da riqueza bairros, cidades e regiões 

menos favorecidas é inútil, e que, em vez disso os recursos deveriam ser canalizados para 

os polos de crescimento “empresarial” mais dinâmicos.249 

 

Também, o Estado tem patrocinado políticas públicas que investem em reformas urbanas, 

embelezamento e políticas higienistas que acarretam mudanças apoiadas nesta visão racial e 

colonial das formas de ocupação do solo. Essas geram reconfiguração dos espaços de 

representação – enquanto pertencimento a grupos, culturas e vivências – e as representações do 

espaço – enquanto representação significativa na forma, na funcionalidade, na estrutura urbana e 

no cotidiano.  

 

Aí reside, talvez, um dos aspectos mais interessantes da lei: aparentemente funciona, como 

uma espécie de molde da cidade ideal ou desejável. Entretanto, e isto é poderosamente 

verdadeiro para o caso de São Paulo e provavelmente para a maior parte das cidades latino-

americanas, ela determina apenas a menor parte do espaço construído, um vez que o produto 

— cidade — não é fruto da aplicação inerte do próprio modelo contido na lei, mas da 

relação que esta estabelece com as formas concretas de produção imobiliária na cidade. 

Porém, ao estabelecer formas permitidas e proibidas, acaba por definir territórios dentro e 

fora da lei, ou seja, configura regiões de plena cidadania e regiões de cidadania limitada. 

 
 

246 FIX, Mariana; PAULANI, Leda Maria. Considerações teóricas sobre a terra como puro ativo financeiro e o 

processo de financeirização. Brazilian Journal of Political Economy, v. 39, n. 4, p. 340, 2019. 
247 SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na 

construção da branquitude paulistana. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
248 CHESNAIS, François. O capital portador de juros: acumulação, internacionalização, efeitos econômicos e 

políticos. A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, consequências. Latina: o direito e o 

pensamento decolonial. Volume IV. Florianópolis: FUNJAB, 2012.São Paulo: Boitempo, 2005, p. 38. 
249  HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. Tradução Jefferson Camargo.  

São Paulo: Martins Editora Livraria Ltda., 2014. p. 71. 
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Esse fato tem implicações políticas óbvias, pois, além de demarcar as fronteiras da 

cidadania, há um importante mecanismo de mídia cultural envolvido, desde que as normas 

urbanísticas funcionem exatamente como puro modelo. Com isto queremos dizer que, 

mesmo quando a lei não opera no sentido de determinar a forma da cidade, como é o caso 

de nossas cidades de maiorias clandestinas, é aí onde ela é mais poderosa no sentido de 

relacionar diferenças culturais com sistemas hierárquicos.250  

  

No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, ela desenhou as configurações espaciais que 

seriam destinadas aos escravos alforriados.251 Se antes eles acompanhavam seus donos e, portanto, 

moravam no centro da cidade, após a abolição, com o processo de industrialização e urbanização, 

foram expulsos das áreas nobres e consideradas civilizadas. Isso significou a expulsão dos 

quilombos para as periferias: a presença destes corpos nas centralidades ricas incomodava.252 

Entretanto, essa estrutura que aparta e sanciona só pode operar aliada à expectativa 

econômica. É desta maneira que o colonialismo se funda e é desta maneira também, que o 

neoliberalismo atual sobrevive. Isso porque, nas últimas décadas, consolidou-se uma plataforma 

racista que propaga a exploração. Exploração dos corpos e do trabalho dos povos tradicionais da 

América Latina. A exploração colonial adaptou-se a novas formas econômicas e, neste sentido, o 

neoliberalismo passa também a ser incorporado na aplicação e elaboração do ordenamento 

jurídico, sempre priorizando formatos econômicos a sociais.253 Assim, essa racionalidade colonial 

exploratória vai influenciar o planejamento urbano254 e, com esse combo, consegue-se vislumbrar 

a criminalização de práticas que não são compatíveis com o modelo proposto. Assim, na chave da 

exclusão, operam todas as cidades capitalistas.255  

É interessante compreender como as dimensões políticas, econômicas e culturais conseguem 

exercer uma hegemonia de modelo – modelo de consumo, de organização da sociedade que, apesar 

das diversidades existentes, ainda se sobrepõe sobre os demais. Há resistência e luta das 

 
 

250 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo: Studio 

Nobel, 1997. p. 13.  
251 Silva, Maria Nilza. Nem para todos é a cidade: segregação urbana e racial em São Paulo. São Paulo:Fundação 

Cultural Palmares, 2006.p. 18. 
252 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo: 

Studio Nobel, 1997. p. 66. 
253 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

1999. 
254 MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1996. 
255 HARVEY, David. Do administrativismo ao empreendedorismo: a transformação da governança urbana no 

capitalismo tardio. In: HARVEY, David. A produção capitalista do espaço .São Paulo: Anablume, 2005. p. 163-

190; FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Lisboa: Leya, 2014. 
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configurações que contestam o padrão imposto dialogando com os sistemas econômicos,256 mas 

essa batalha não vem sem marcas como as do massacre de Paraisópolis – é o corpo negro no chão, 

demonstrando a repressão do Estado contra as partes fora do molde.  

Esse molde tem um centro, de onde parte a narrativa: o Norte Global. Assim, tendo como 

espelho estes marcos regulatórios, quando se fala de produção cultural, territorialidade e 

planejamento urbano, leva-se em consideração, também, esse discurso como ponto de partida. A 

dimensão epistemológica dos conceitos que se travam no Sul Global não deixa escapar a questão 

epistemológica europeia.257 Para responder a questionamentos sobre o que é arte, ou sobre o que é 

cultura, a discussão sempre se volta ao plano europeu ou estadunidense. Essa régua regulatória é 

revestida de nobreza criacional, de pureza advinda da Academia, mas que, em realidade, oculta o 

racismo. Não se identifica o que é próprio e característico de outras culturas já que isso requer uma 

emancipação dos modelos e abordagens raciais. 

Assim, quando alguns tipos de manifestações artísticas atendem o padrão proposto a partir 

de modelo de planejamento conhecido, elas podem sobreviver. Caso não, a legislação 

 
 

256 Neste sentido, explica Grosfoguel: “Salvo raras exceções, os estudos dedicados à globalização, os paradigmas 

da economia política e a análise do sistema-mundo não tiraram as ilações epistemológicas e teóricas da crítica 

epistémica proveniente dos lugares subalternos cavados pelo fosso colonial, que encontraram expressão no meio 

académico através dos estudos étnicos e dos estudos feministas. Com efeito, essas abordagens continuam a 

produzir conhecimento através dos olhos de deus, a partir do “ponto zero” do homem ocidental. Isto gerou 

importantes problemas no que respeita à forma como conceptualizamos o capitalismo global e o “sistema-mundo”. 

Estes conceitos precisam de ser descolonizados e tal só pode ser conseguido por meio de uma epistemologia 

descolonial que assuma abertamente uma geopolítica e uma corpo-política do conhecimento descoloniais como 

pontos de partida para uma crítica radical. Os exemplos que se seguem podem ilustrar esta questão.(...) Sem negar 

a importância da permanente acumulação de capital à escala mundial e a existência de uma estrutura de classes 

específica do capitalismo global, coloco a seguinte questão epistémica: Como seria o sistema-mundo se 

deslocássemos o locus da enunciação, transferindo-o do homem europeu para as mulheres indígenas das Américas, 

como, por exemplo, Rigoberta Menchu da Guatemala ou Domitilia da Bolívia? Não tenho a pretensão de defender 

ou representar a perspectiva destas mulheres indígenas. O que pretendo fazer é deslocar o lugar a partir do qual 

estes paradigmas são pensados. A primeira ilação a tirar do deslocamento da nossa geopolítica do conhecimento é 

que aquilo que chegou às Américas nos finais do século XVI não foi apenas um sistema económico de capital e 

trabalho destinado à produção de mercadorias para serem vendidas com lucro no mercado mundial. Essa foi uma 

parte fundamental, ainda que não a única, de um “pacote” mais complexo e enredado. O que chegou às Américas 

foi uma enredada estrutura de poder mais ampla e mais vasta, que uma redutora perspectiva económica do sistema-

mundo não é capaz de explicar. Vendo a partir do lugar estrutural de uma mulher indígena das Américas, o que 

então surgiu foi um sistema-mundo mais complexo do que aquele que é retratado pelos paradigmas da economia 

política e pela análise do sistema- -mundo. Às Américas chegou o homem 

heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/ europeu, com as suas várias hierarquias globais 

enredadas e coexistentes no espaço e no tempo...” (GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de 

economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. 

Periferia, v. 1, n. 2, p. 48-49, 2009). 
257 MIGNOLO, Walter. La Colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial 

de la modernidad. In:  LANDER, Edgardo (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 

Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p. 34-52. 
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administrativa e penalmente criminaliza-a.258 Essa dificuldade em identificar o que é próprio e o 

que é conceito do Norte Global tem relação muito próxima com a dominação a que a América 

Latina tem sido submetida.259 Por esta ótica, um salto teórico e prescritivo para pensar o direito 

urbanístico a fim de reverter o cenário observado nos bailes também se faz necessário.  

Os processos contemporâneos de ocupação e crescimento de cidades pós-coloniais latino 

americanas, revelam um modelo de expansão horizontal das malhas urbanas, que 

contribuíram, e ainda contribuem, para a fragmentação e segregação social no território, 

como também, para a interferência do modelo desenvolvimentista da globalização 

financeira, afetando diretamente a dinâmica econômica e protagonizando a 

internacionalização dos espaços urbanos (...) Em contraposição a esses modelos de 

intervenções sobre a cidade, que cada vez mais privilegiam uma parcela menor da 

população, comprometendo, principalmente, o acesso das camadas mais pobres, aos bens e 

serviços públicos, torna-se necessário o direcionamento de um olhar mais sensível ao 

planejamento urbano, buscando garantir o acesso ao direito à cidade, bem como o 

atendimento às especificidades das comunidades locais. Nesse sentido, orienta-se inclusive 

a associação com outros métodos de intervenção sobre o território, buscando uma 

aproximação com características como a coletividade e a afetividade, que despontam em 

regiões periféricas, declinando de perspectivas econômicas notadamente 

desenvolvimentistas. (...) Assim, no sentido de buscar alternativas ao planejamento 

desenvolvimentista, é preciso adotar novas ferramentas que permitam identificar outras 

dinâmicas urbanas, a partir do contato gradual com o território e o seu corpo social, 

redescobrindo experiências que compõem o cotidiano da cidade e imprimem ritmo à vida 

nas periferias.260 

 

 No caso dos bailes, há de se refletir sobre políticas aplicadas no território que repensem um 

direito que seja, em si mesmo, crítico; barrando tantas violações a direitos humanos. Nesse sentido, 

o pensamento crítico, seria não apenas aquele que não só é capaz de trazer elementos 

interpretativos da realidade em termos sociais e históricos,261 como também a crítica que permite 

o atingimento de uma forma específica de ordenar a vida social262 deve estar presente. 

Fundamental, ainda, a contextualização cultural e geopolítica desse pensamento crítico, aliando, 

 
 

258 SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 

2010. 
259 QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, 

Maria Paula (Org.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 2010. 
260 ARAÚJO, Ana Clara Oliveira de; NASCIMENTO Jones de Sousa; PARDO, Mariana Riberiro. Articulações 

urbanas em escada: planejamento colaborativo através da relação entre educação e cidade. III UrbFavelas–

Seminário nacional sobre urbanização de favelas, Salvador, p. 2-4, 2018. 
261 NOBRE, Marcos. Teoria crítica: uma nova geração. Novos estudos CEBRAP, n. 93, p. 23-27, 2012. 
262 MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. São Paulo: Editora Quartier Latin 

do Brasil, 2003. 
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por exemplo, os acúmulos das epistemologias do Sul263 e, principalmente, da virada decolonial 

latino-americana.264 

 No caso característico do território, e aqui dialoga-se muito com o direito urbanístico – a 

adoção de uma perspectiva crítica abre espaço para pesquisas sociologicamente orientadas no 

direito, ampliando a possibilidade da elaboração de um trabalho mais verossimilhante, assim como 

possibilita o surgimento de obras normativas e prescritivas que alinhem esse material empírico 

com uma visão aguçada de emancipação social. Um direito urbanístico crítico deve ser canalizado 

na redução das injustiças sociais, especialmente aquelas oriundas de um planejamento urbano 

segregador. De fato, o avanço neoliberal aliado ao colonialismo se enraizou pela lei e governança 

urbana, produzindo modificações urbanas que segregam e intensificam as desigualdades.265 

Portanto, o que se propõe, como saída, é uma abordagem crítica não só do direito urbanístico, 

mas também da criminologia, considerando as experiências de resistência e pensamento crítico 

para então dialogarmos com nossas criações locais, neste texto exemplificadas pelos bailes funk, 

mas que, historicamente, conectam-se com todas as artes do povo negro no território nacional. 

 

4.4.2 Direito ou insurgência como caminho? Uma análise possível através dos bailes. 

 

O direito é uma ferramenta e, por isso, uma constante luta entre quem quer operá-lo. A 

disputa entre justiça e poder é dinâmica e, ao longo da história, sofre modificações constantes.266 

O direito é, também, o que remedia o poder punitivo; o que o torna importantíssimo na batalha 

contra as violações de Direitos Humanos. Esse poder se manifesta através do Estado, como 

limitador das insurgências.   

Também, é possível auferir que a guerra travada entre aqueles que resistem ao apagamento 

e o poder punitivo é controlada pelas teorias e perspectivas escritas ao longo da história. Foi dessa 

 
 

263 SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 

2010. 
264 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón. Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento 

heterárquico. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial. Reflexiones para una 

diversidad epistémica más allá del capitalismo global, 2007. p. 9-23. 
265 VAINER, Carlos. Planejamento territorial e projeto nacional: os desafios da fragmentação. Revista Brasileira 

de Estudos Urbanos e Regionais, v. 9, n. 1, p. 9, maio 2007. Disponível em: 
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266 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; TAVAREZ, Juarez. O Nascimento da Criminologia Crítica. Aula online. 
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maneira com os teóricos coloniais, posteriormente com os apoiadores do regime escravocrata, e 

pode ser, atualmente, pelas teorias decoloniais.  

Por essa corrente, conseguimos vislumbrar o marco regulatório do direito penal, em seu 

contexto repressor, na seguinte premissa: a música funk é criminalizada as vezes não só por leis 

expressas penais, mas, também, por regulações administrativas que, por sua quantidade, âmbito e 

frequência acabam por barrar a manifestação popular.267 Essas regulações – e a pesquisa esmiúça 

a questão na “Parte II” sobre quais são e como se revelam no contexto do caso selecionado – 

podem ter como intenção barrar a expressão regional trazida pelo referido estilo musical. 

O poder punitivo está respondendo às mudanças de poder do mundo. Ele sempre foi um 

meio de controle social, como é o ensino, a Academia e a mídia. Assim, na medida em que é 

possível garantir o espaço social da dinâmica penal, tem-se espaço para trabalhar a contenção desse 

poder. Nesse sentido, a construção da dogmática penal é um projeto político: elas serão aceitas 

pelos juízes e incorporadas aos julgados e cárcere. Para fazer uma programação de contenção ao 

poder punitivo deve-se, também, fazer uma dogmática que explica o poder punitivo e reorganiza-

o. É, então, necessário integrar a criminologia e direito penal às perspectivas decoloniais. 

Há uma completa dissintonia entre a pena real e a pena fictícia que está em nossos códigos. 

Conter o poder ser dar a realidade concreta. Faz-se necessário construir, na América Latina, ao 

menos uma pena condizente com nossa realidade. Grandes teóricos do direito sempre escreveram 

dogmáticas para justificas as medidas estatais. Agora cabe aos críticos escrever teorias contra o 

poder punitivo em tempos de guerra política.268  

Nessa perspectiva, o primeiro pensamento seria o de validação dos espaços criminalizados, 

representados pelos territórios negros, através do direito. O direito atua como ferramenta que 

agrega uma cultura externa a ele, como um alvará cordial das instituições para com o fazer popular. 

Entretanto, essas práticas culturais talvez não precisem de validação do Estado, mas sim de 

aceitação como formas que já trazem a história de um povo, um comportamento próprio. Formas 

essas que já tragam um fazer de justiça não atrelado a uma instituição. Portanto, a 

institucionalização da cultura pode não ser algo primordial, mas sim a sua não criminalização.  

 
 

267 CYMROT, Danilo. A criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica. 2011. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 22. 
268 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; TAVAREZ, Juarez. O Nascimento da Criminologia Crítica. Aula online. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xke0rDhbmOY. Acesso em agosto de 2020. 
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Na realidade, garantir que essas pessoas continuem vivas, ou, melhor, que não sejam mortas, 

pode ser o foco. A criminalização funk é a finalização da vida dos negros que estão se expondo 

para produzir cultura em um território em que o Estado não chega para dar entretenimento. A 

forma de existir do povo negro é apagada repetidamente em operações policiais. Apaga-se o modo 

de ser na cidade: é a necropolitica em seu estado de morte, ou, melhor dizendo, é genocídio. 

Nesse diapasão, retomando a crítica econômica ao neoliberalismo, deve-se elucubrar sobre 

a trama sistêmica. O conceito de necropolitica se situa quando o Estado de bem estar social entra 

em ruína e o neoliberalismo se instaura. A necropolitica, portanto, deve ser lida como uma 

consequência da pressão estabelecida no mercado sob o Estado, requerendo uma resposta deste 

para crise econômica.269 A luta entre o poder punitivo e o econômico entra em jogo. Portanto, as 

práticas antirracista que visam cessar a necropolitica estão atreladas, necessariamente, a um projeto 

de combate ao neoliberalismo. 

Isso leva à reflexão sobre como a insurgência – aquela contra os ditames do sistema que 

autorizam o que é legal ou não é inevitável –, no sentido de criar novas proposições, pode forçar 

o direito a se adaptar às estruturas culturais já postas.  

A ideia de criminalização urbana está muito presente na chave de insurgência do 

planejamento e do território. Sob a referia ótica, também se consegue observar o Estado como 

agente central de ilegalidades quando anistia a classe média produtora de certos tipos de 

manifestação artística, mas não anistia a classe pobre e negra da periferia que produz música de 

rua. E assim, também, trata-se de criminologia cultural: por que criminalizarmos certas condutas 

artísticas e outras não? 

O insucesso do modo de vida que se leva nas periferias, à busca pela produtividade, típica 

de uma sociedade capitalista neoliberal e ao planejamento mal sucedido nas cidades são assuntos 

recorrentes das letras das melodias e das festas funk. Inclusive, relacionando clandestinidade e 

território, na perspectiva de criminalização, encontra-se a estigmatização de ambientes urbanos 

socioeconomicamente prejudicados, apontando que os que restam fora do marco de legalidade do 

planejamento urbano apresentam ameaça: 

 

 
 

269 ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019. 
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Para a cidade, território marginal é território perigoso porque é dali, daquele espaço 

definido (por quem não mora lá) como desorganizado, promíscuo e imoral, que pode nascer 

uma força desruptora sem limites. Assim se institui uma espécie de apartheid velado que, 

se por um lado confina a comunidade à posição estigmatizada de marginal, por outro nem 

reconhece a existência se seu território, espaço/quilombo singular.270 

 

Apesar da marginalização e do estigma atrelado a esse mundo, a identificação daqueles que 

vivem na comunidade com as letras é inegável – pode-se dizer que é música da comunidade para 

a comunidade. A identificação se faz necessária para “algumas minorias altamente desfavorecidas 

diante da existência de sobreviver, de orientar-se dentro de uma estrutura social, apesar das 

limitadíssimas possibilidades de atuar”;271 e é sob essa lente que o mundo funk ganha o espaço 

urbano.  

Inclusive, a música funk enquanto construção de territorialidade e direito próprio já é tratada 

em estudos cariocas. De acordo com tais estudos, “o conceito de território está relacionado a 

relações de poder”, com formas de permear as relações socais muito próprias.272 As pesquisas 

indicam, também, a existência de micro-territórios nesses contextos, ao mesmo passo que 

identificam nos bailes funk, “o local onde [jovens de baixa renda] podem expressar seu direito 

legítimo ao lazer e a diversão que muitas vezes é negado para os jovens”.273 Em outras palavras, 

Nessa perspectiva, entendemos os bailes funk como micro-território pelo fato de se 

caracterizarem por eventos efêmeros e transitórios, mas que se constituem novas formas 

espaciais que são apropriadas pela juventude, servindo de palco para as suas manifestações. 

Em tais espaços os jovens criam uma nova função às formas espaciais ao se apropriarem 

dos clubes e darem um significado particular tornando um micro-território de festa e 

diversão.274 

 

O funk, então, tomaria conta do espaço comunitário, criando organização e arcabouço 

próprio, descartando estruturas regulamentares hoje existentes que não servem ao 

desenvolvimento do processo de organização desses bailes. Nessa esteira, a relação entre 

territorialidade e insurgência275 vem para significar a ocupação do espaço urbano de maneira 

 
 

270 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 2017. p. 206. 
271 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 248. 
272 RODRIGUEZ, Andréa; FERREIRA, Rhaniele; ARRUDA, Angela. Representações sociais e território nas 

letras de funk. Psicologia em Revista, v. 17, n. 3, p. 419, 2011. 
273 RODRIGUEZ, Andréa; FERREIRA, Rhaniele; ARRUDA, Angela. Representações sociais e território nas 

letras de funk. Psicologia em Revista, v. 17, n. 3, p. 419, 2011. 
274 RODRIGUEZ, Andréa; FERREIRA, Rhaniele; ARRUDA, Angela. Representações sociais e território nas 

letras de funk. Psicologia em Revista, v. 17, n. 3, p. 419, 2011. 
275 HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil. São Paulo: 

Editora Companhia das Letras, 2013. p. 156. 



   

 

 

120 

 
 

singular, inerente ao contexto sócio-cultural-econômico pertencente as comunidades negras 

produtoras de funk.276 Vê-se que talvez tenha se criado uma legislação e comportamento próprios 

para certas partes da cidade, que não conseguem ser abarcadas pelo plano normativo. Mais do que 

marginais, as territorialidades e jurisdições aqui presentes podem ir contra o que o ordenamento 

jurídico posto prevê para estes espaços. A insurgência caminha na percepção de negação, voltando-

se contra ao já estipulado pelo ordenamento.277 Caminha-se, em termos de pesquisa e práxis, em 

um contexto de resistência e identidade regional.   

Existe uma ideia de ruptura epistemológica em que há uma percepção de múltiplas 

linguagens.278 Práticas insurgentes seriam contra hegemônicas e tentariam transgredir tempo e 

espaço. Apesar de nascer em determinados locais, a busca pela identidade, contestando o estado 

das coisas, aparece em várias das práticas transgressoras no mundo.279 

A prática contém certo planejamento militante e fortalecimento da ação popular. A ação 

social na base, neste caso representada pelos bailes, tem um sentido comum de cidade onde estes 

diversos bailes acontecem que, a partir da ideia nova de presença e ocupação do espaço, estimula 

a cidade avançar através do confronto.280 

 

4.5 Conclusões da segunda parte  

 

“o racismo [ou, como veremos, a supremacia branca global] é em si um sistema político, 

uma certa estrutura de poder formal ou informal, de privilégio socioeconômico e de normas 

para a distribuição diferencial de oportunidades e da riqueza material, de benefícios e 

encargos, direitos e deveres.”.281 

 

As periferias urbanas são territórios negros, territórios ocupados pela população negra que 

se aglomerou ali devido aos processos históricos escravocratas. O Estado se constitui a partir de 

uma política racista e continua reproduzindo, desde a sua fundação, estas características 

 
 

276 VAINER, Carlos. No conceito insurgente, cidadania é o exercício permanente do conflito. Revista POLI: saúde, 

educação e trabalho. Entrevista Cátia Guimarães e Raquel Júnia, ano III, n. 15, 2011. p. 15. 
277 HOLSTON, James. Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil. São Paulo: 

Editora Companhia das Letras, 2013. p. 156. 
278 TANAKA, Giselle Megumi Martino. Periferia: conceito, práticas e discursos; práticas sociais e processos 

urbanos na metrópole de São Paulo. 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
279 FAINSTEIN, Susan S. The just city. International journal of urban Sciences, v. 18, n. 1, p. 1-18, 2014. 
280 YIFTACHEL, O. Critical theory and 'grey space': mobilization of the colonized. City, v. 13, n. 2-3, 2009. 
281 MILLS, Charles. The Racial Contract. Ithaka: Cornell University, 1997. p. 3. 
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segregacionistas. O Estado brasileiro nasce a partir do poder de polícia aplicado aos escravos 

negros no Brasil,282 continuando a perpetuar vigilância e autoritarismo em seus territórios. Por essa 

perspectiva, o poder de polícia é aplicado diferentemente nos territórios negros.283 As áreas 

centrais das cidades – ambientes privilegiados com maior infraestrutura urbana proporcionada pelo 

Estado – dispõem de um poder de polícia que dialoga com a população branca e consegue passar, 

através da chamada segurança pública, sentimento de cuidado. Já os ambientes de ocupação 

majoritariamente negra, que são as partes da cidade mais precárias, na maioria das vezes com 

assentamentos urbanos irregulares, são as partes que sofrem ação de um Estado violento, 

ameaçador e mortífero.   

 

Comparando com outros países historicamente conhecidos como racistas, a exemplo dos 

Estados Unidos e da África do Sul, o Brasil é um país racista sui generis, por não ter tido 

leis segregacionistas e nem protecionistas das vítimas do racismo. O mito da democracia 

racial deixou o Brasil sem leis protecionistas contra o racismo de fato até 1951, quando foi 

promulgada a Lei Afonso Arinos, que, entretanto, considerava qualquer prática de 

discriminação racial comprovada apenas como simples contravenção penal sujeita ao 

pagamento de uma multa irrisória. Da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, até 

a Lei Afonso Ari nos, decorreram 63 anos para que se reconhecesse que havia no Brasil 

práticas de discriminação racial não punidas. Trinta e sete anos depois da Lei Afonso 

Arinos, as práticas de discriminação racial comprovadas são reconhecidas na Carta Magna 

de 1988 como crime inafiançável, sujeito à reclusão. Por causa da ausência desses dois tipos 

de lei, vive-se a crença de que o Brasil não é um país segregacionista, isto é, um país onde 

a discriminação racial não é acompanhada de fronteiras especiais definidas pela cor da pele. 

A segregação residencial, escolar, hospitalar, nos espaços de lazer, nos transportes públicos, 

nos restaurantes, nos banheiros, estádios de jogos etc. conhecida no sul dos Estados Unidos 

e na África do Sul durante o regime do apartheid é geralmente negada no Brasil, tanto na 

visão popular quanto nos discursos oficiais. A ideologia de um Brasil de mistura racial, que 

é uma das peças essenciais de ideologia racial no Brasil, rejeita qualquer observação de 

uma segregação racial implícita.284  

 

 
 

282 A violência policial e os atos antirracismo nos EUA. Locução: Magê Flores e Rodrigo Vizeu. Entrevistado: 

Thiago Amparo. [S. l.] Folha de S. Paulo, 02 jun. 2020. Podcast. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/2jloutLNqXN7mCklUc4CpU. Acesso em: 31 de julho de 2020. 
283 ROLNIK, Raquel. Territórios negros nas cidades brasileiras: etnicidade e cidade em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Revista de Estudos Afro-Asiáticos, v. 17, p. 1-17, 1989. 
284 MUNANGA, Kabengele. Prefácio. In: SILVA, Maria Nilza. Nem para todos é a cidade: segregação urbana e 

racial em São Paulo. São Paulo: Fundação Cultural Palmares, 2006. p. XI. 
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O movimento decolonial contesta a visão de mundo, do estado das coisas e de como o 

conhecimento é produzido.285 O foco epistêmico286 deve se libertar do locus europeu de produção 

para tratar dos sujeitos colonizados, da construção da subjetividade negra e libertação,287 a partir 

da voz da subalternidade que se liberta do império da colonização – pensando, ainda, na 

emancipação dos corpos e pessoas.288 Os pensadores dessa corrente entendem que a América 

Latina deve considerar, ao tratar de suas estruturas, o colonialismo como produtor das violências 

refletindo, ainda, sobre um projeto de conhecimento diferente do que está posto.289 

Fala-se de perspectiva decolonial, também, quando assumimos que os processos de 

formação histórica, latino-americanos, devem ser tidos como únicos e passíveis de análise local. 

Ainda, a perspectiva serve para compreender como a arte produzida nos territórios negros 

marginalizados tem sido a arte que é administrativamente e penalmente proibida pelo Estado.   

Esmiuçando a perspectiva decolonial, ela abastece a produção acadêmica com novos 

horizontes utópicos e radicais para o pensamento da libertação humana e está em constante diálogo 

com a produção de conhecimento:290 

 

O processo de descolonização não deve ser confundido com a rejeição da criação humana 

realizada pelo Norte global e associado com aquilo que seria genuinamente criado no Sul, 

no que pese práticas, experiências, pensamentos, conceitos e teorias. Ele pode ser lido 

como contraponto e resposta à tendência histórica da divisão de trabalho no âmbito das 

ciências sociais (Alatas, 2003), na qual o Sul Global fornece experiências, enquanto o 

Norte Global as teoriza e as aplica (Connell, 2012). Nesse sentido, é revelador que ao 

esforço de teorização no Brasil e na América Latina caibam os rótulos de “pensamento” 

e não “teoria” social e política.291  

 
 

285 O sufoco causado pela colonização deixou marcas muito severas nas estruturas do Sul Global. Pra além de ser 

um regime estruturador das relações contemporâneas é fonte de algumas violências e opressões que perpassaram 

centenas de anos. O início da colonização, no século XV, XVI, inicia uma narrativa de mundo europeia que se 

espalha para todas as outras populações do globo disseminando seus modos de viver, pensar instituições, cidade e 

relações. Nos últimos quinhentos anos este regime moldou a estrutura do planeta. Uma maneira, também, de 

produzir ciência e saber, com o homem no centro do conhecimento. Mais em: MANTELLI, Gabriel Antonio 

Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and development. 2019. 184 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo, 2019; p. 72). 
286 FOUCAULT, Michael. As palavras e as coisas. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 10. 
287 FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: SciELO-EDUFBA, 2008. 
288 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Maps and encounters: postcolonial approaches to international law and 

development. 2019. 184 f. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019; p. 65. 
289 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón. Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento 

heterárquico. CASTRO-GÓMEZ, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial. Reflexiones para una 

diversidad epistémica más allá del capitalismo global, p. 9-23, 2007. p. 10. 
290 BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista brasileira de ciência política, n. 11, p. 

108, 2013. 
291 BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista brasileira de ciência política, n. 11, p. 

108, 2013. 
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Nesse sentido, os aportes teóricos decoloniais são trazidos nesta segunda parte do primeiro 

capítulo, destacando críticos que focam em identidades locais latino-americanas. Foi falado de 

Santiago Castro-Gómez, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Maria Lugones, Thula Pires, Nelson 

Maldonado-Torres e Joaze Bernardino-Costa para provocar outras ideias e modificar terminologia 

criminal 

Tratamos aqui, ainda, de produção cultural marginal: uma produção de matriz africana que 

nasce driblando as barreiras legais e as adversidades mercadológicas para se inserir, oferecendo 

soluções criativas.292 Os maiores bailes da capital paulista, por exemplo, são divulgados pelas 

próprias músicas funk em vídeos e filmes. Contra a corrente, não se utilizam dos maiores meios 

de comunicação – os mais ortodoxos como rádio e televisão – para divulgação dos eventos, mas, 

sim, da própria musicalidade que descreve como são e onde ocorrem os bailes. Estas músicas 

mapeiam territorialmente como se chegam as festas. São explicações e singularidades locais 

descritas: com quem falar, com quem pegar carona e até mesmo para quem pedir a autorização 

necessária para que se possa frequentar os bailes. 

Na discussão sobre a questão criminal no Brasil de hoje, não importa que o extermínio, 

a violência contra os moradores de favelas e os sem-terra, a tortura e o isolamento nas 

prisões não tenha nenhum efeito sobre as condições reais de segurança. Não importa 

que quanto mais prendemos, torturamos e matamos não melhore em nada a situação dos 

nossos jardins cercados, a brutalidade e o extermínio fazem sentido por si; trata-se de 

um engajamento subjetivo à barbárie. É por isso que a criminologia do senso comum 

vai precisar de filósofos, psicanalistas, antropólogos e sociólogos que destilem emoções 

baratas. O importante é que a população não se identifique e não se compadeça da face 

mestiça e pobre da questão criminal no Brasil contemporâneo.293 

 

 

A criminologia tradicional não tem dado conta de suportar as decisões políticas estabelecidas 

até então. Falta olhar da América Latina, do subjugado, para construir a decolonialidade de dentro 

desta abordagem da criminologia crítica. 

 
 

292 NASCIMENTO, Érica Peçanha do. É tudo nosso! Produção cultural na periferia paulistana. 2011. Tese 

(Doutorado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, University of São 

Paulo, São Paulo, 2012. p. 6. 
293 BATISTA, Vera Malaguti. O realismo marginal: criminologia, sociologia e história na periferia do capitalismo. 

In: Sociologia e direito: explorando as interseções. Niterói: PPGSD, 2017. p. 145. 
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Ainda, para validar o que foi formulado, na segunda parte da dissertação, será analisado o 

estudo de caso. Assim, pretende-se dar seguimento ao estudo de caso do massacre de Paraisópolis, 

esmiuçando sobre bailes funk na cidade de São Paulo e a delimitação da escolha 
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Figura 7 - Paraisópolis no GeoSampa 

 

Fonte: Site Geo Sampa294 

 

 

  

 
 

294 GEO SAMPA. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 

17 de julho 2021 
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5. ESTUDO DE CASO: MASSACRE NO BAILE DA 17 

 

A parte três do trabalho aborda o Massacre em momentos distintos: em um primeiro 

momento realizou-se uma retrospectiva da história do funk na cidade de São Paulo, para 

contextualizar o Baile no território de estudo. Em seguida, um resumo dos documentos judiciais, 

em instancias diversas. Por último, as entrevistas realizadas coletando informações sobre o 

ocorrido no dia do Massacre. 

Então, a conclusão da dissertação está disposta conectando a parte I e II do trabalho com o 

estudo de caso.  

 

5.1 Funk em São Paulo 

 

5.1.1 Retrospectiva histórica 

 

 
No entanto, o movimento funk é alvo de estigmatização, reflexo dos preconceitos e das 

discriminações contra o estilo de vida e da origem racial e social dos funkeiros. A música 

funk está fincada em tradições musicais populares negras tanto brasileiras quanto 

estadunidenses e contam, de forma geral, com uma linguagem coloquial (recheada de gírias, 

palavrões e ironia) acompanhada de efeitos sonoros eletrônicos, sem que seja estritamente 

necessário contar com educação musical formal para garantir espaço no mundo funk. Trata-

se, portanto, de um gênero musical inserido na cena da “música eletrônica popular 

brasileira”. O que mais chama atenção na história do movimento é notar que o funk tem 

sido alvo das mais diversas investidas legais de coibição. Enquanto, na ditadura militar, 

vários artistas sofreram com a ação dos órgãos de censura, esta prática foi reinventada e 

hoje demonstra-se mais seletiva, direcionada contra os artistas das camadas menos 

privilegiadas de nossa sociedade.295 

 
 

295 BRAGANÇA, Juliana da Silva. “Porque o funk está preso na gaiola” (?): A criminalização do funk carioca 

nas páginas do Jornal do Brasil (1990-1999). 165 f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017. p. 14. 
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Uma linha do tempo foi elaborada pretendendo auxiliar o leitor a se localizar nos eventos 

descritos: 

 

 

 
Figura 8 -  Linha do tempo do funk 

 

 
Fonte: Autoria nossa 

 

A música funk no Brasil, objeto deste trabalho, tem uma trajetória que se inicia no Rio de 

Janeiro na década de 1970/1980. Pra compreender esse caminho, uma diferenciação muito básica 

faz-se necessária: a música produzida nos bailes das periferias do território nacional é 

completamente diferente do funk soul produzido na América do Norte. Apesar de estilos musicais 

muito diferentes, eles levam o mesmo nome. 

O funk como conhecemos é muito diferente deste. Repescando essa trajetória, cabe explicar que 

a soul music invadiu o Brasil na década de 1970, um ritmo que mistura o blues e a música 

gospel. As diferenças musicais entre estes últimos estilos, por sua vez, mais se conectam com as 

letras e contexto territorial do que com os próprios instrumentos utilizados nas melodias.  
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O soul surge entre 1950 e 1960 nos Estados Unidos e, a partir disso, traz elementos de jazz 

e gospel, com letras falando sobre a cultura negra. O soul de ritmo acelerado, com conotações 

sexuais, deu vazão ao funk soul. Nesta época, gravadoras como Motown, Atlantic e Stax 

proporcionaram a popularização do estilo e estes sons foram, inclusive, influentes durante o 

Movimento dos Direitos Civis agitado pelos negros no país do Norte Global. O funk já era uma 

manifestação cultural como modo de se portar, vestir e pensar: não apenas um ritmo musical296.  

Assim, em consonância com o movimento de empoderamento negro dos EUA,297 cantores 

importaram o discurso político de valorização da negritude mesclado a música. O cabelo 

blackpower, a postura desafiadora vieram denunciar o mito da igualdade racial pregado pela 

ditadura militar: ela nunca existiu desde os tempos da escravidão nas américas298.  

No mesmo período, aconteciam os “Bailes Black”. Eram organizados para tocar sucessos 

norte americanos recém lançados299. Neste encontros tinham fotos, filmes e frases politizadas 

 
 

296 No Brasil, o “Festival Internacional da Canção” foi um dos responsáveis por alastrar o estilo soul: “Criado em 

1966 pelo jornalista Augusto Marzagão e pelo então governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, com o 

objetivo de projetar a MPB, incentivar compositores e arranjadores, e promover maior intercâmbio entre os grandes 

centros musicais do mundo inteiro, o Festival Internacional da Canção (FIC) se tornou parte integrante do 

calendário oficial da Secretaria Estadual de Turismo. A primeira edição, de 1966, foi patrocinada pela TV Rio. 

Em 1967, a Globo passou a investir nos festivais e a transmiti-los. Foram sete edições ao todo, realizadas no ginásio 

do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Algumas eliminatórias também tiveram aconteceram em São Paulo. Hilton 

Gomes era o apresentador oficial do FIC. O festival era dividido em duas fases, a nacional e a internacional. A 

canção classificada em primeiro lugar na fase nacional representava o Brasil na fase internacional do festival, 

disputando com representantes de outros países o Prêmio Galo de Ouro – desenhado pelo cartunista Ziraldo e 

confeccionado pela joalheria H. Stern. Mais em: MEMÓRIA GLOBO. Festival Internacional da Canção. Globo. 

Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/musicais-e-shows/festival-internacional-da-

cancao/. Acesso em 28 de junho de 2021. 
297 James Brown cantava em suas letras, por exemplo, como preferia morrer a ficar de joelhos, fazendo referência 

a uma América branca. Aqui no Brasil, podemos reconhecer na trajetória de Wilson Simonal o soul com funk 

music mesclado as repressões da ditadura. Mais em:  HISTÓRIA PRETA. Do funk ao funk carioca. [Locução de]: 

Thiago Andre. Participação: Cláudio Costa. Fevereiro de 2020. Podcast. 11 minutos. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5ubIRz4MX8WYbCp9GRMeSC?si=X-. Acesso em: 29 de junho de 2021. 
298 Tony Tornado, por exemplo, esteve em Nova Iorque, no Harlem,  refugiado alguns anos quando apreendeu 

sobre o ritmo musical que veio a cantar no Brasil em rede nacional através do principal canal de Televisão. 
299 Tocavam neste local os DJs Big Boy e Ademir Lemos. Pouco tempo depois, ainda na década de 1970, Oséas 

Moura dos Santos, ou Mister Funky Santos e Asfilófio de Oliveira, Dom Filó, montam, no Catumbi e no Andaraí, 

os bailes black: de negros para negros. Mais em: BRAGANÇA, Juliana da Silva. “Porque o funk está preso na 

gaiola” (?): A criminalização do funk carioca nas páginas do Jornal do Brasil (1990-1999). 165 f. Dissertação 

(Mestrado em História). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ, 2017. p. 16. Dom Filó também produziu bailes de consciência negra no Clube Renacença. Ele 

absorveu muito do que Marcon X, Martim Luter King e outros pensadores que trabalhavam os Direitos Civis nos 

EUA. Mais em: HISTÓRIA PRETA. Do funk ao funk carioca. [Locução de]: Thiago Andre. Participação: Cláudio 

Costa. Fevereiro de 2020. Podcast.  minutos. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5ubIRz4MX8WYbCp9GRMeSC?si=X-. Acesso em: 29 de junho de 2021. 
299 HISTÓRIA PRETA. Do funk ao funk carioca. [Locução de]: Thiago Andre. Participação: Cláudio Costa. 

Fevereiro de 2020. Podcast. 22 minutos. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5ubIRz4MX8WYbCp9GRMeSC?si=X-

GklZFUTyOjNGqGiakUhQ&dl_branch=1. Acesso em 28 de junho de 2021.  
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falando sobre rascismo e diferenças sociais. Esse movimento cresceu e outros bailes no mesmo 

estilo apareceram em outros bairros de São Paulo, que não apenas no centro, sempre burlando a 

ditadura:  

Naquele fim de anos 1950, estavam em voga nos centros urbanos do País os grandes bailes 

conduzidos por big bands. Com a premissa de música ao vivo executada por grupos de dez 

a 15 músicos, custava caro produzir festas dessa natureza. Consequentemente, os ingressos 

eram restritivos, sobretudo para o público negro. Mas, a partir da profissionalização de 

Osvaldo Pereira como discotecário, surge na capital paulista uma alternativa de baixo custo. 

“Em 1958, comecei a ganhar dinheiro tocando em domingueiras no Edifício Martinelli. 

Vendo que o público era crescente, o organizador do baile apostou que também podia lucrar 

fazendo festas que virassem a madrugada e alugou um imóvel no número 82 da avenida 

Rio Branco, onde passei a tocar aos sábados das 22h às 4h.”300 

 

Parte deste fomento cultural fez nascer equipes de som próprias.301 Deste projeto nasceram 

alguns discos produzidos pelas equipes de som. Conforma a quantidade de bailes de funk e soul 

foi crescendo, as equipes de som também. Os CDs e discos começaram a circular por bancas da 

cidade de São Paulo e, também, Rio de Janeiro.  

Inclusive, fomentado por este sucesso, surge a “Som 2000”: uma outra equipe de som 

pequena que, inicialmente, tocava rock e rap mas, entrando na onda das batidas, investiu-se no 

soul e funk e, assim, nasceu a “Furacão 2000”. 

 
 

300 PINHEIRO, Marcelo. Negro é lindo: história dos bailes black de SP. Disponível em: 

https://artebrasileiros.com.br/nao-categorizado/negro-e-lindo-historia-dos-bailes-black/.Acesso em: 28 de outubro 

de 2021. 
301 SOUL GRAND PRIX. Site Funk de Raiz. Disponível em: http://www.funkderaiz.com.br/2010/09/soul-grand-

prix.html?m=0. Acesso em 01 julho de 2021. 
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Figura 9 - Furacão 2000 

 

Fonte: Humberto Cardoso302 

 As equipes de som começaram a produzir música nas periferias, para os negros que não 

tinha dinheiro para frequentar as festas da elite. Isso ocorreu de uma forma paralela e mais barata 

através das discotecas nos bailes black. Ou seja, o acesso a música foi se enraizando pelas 

comunidades: 

“No começo dos anos 1970, toda sexta-feira havia um corpo a corpo no Viaduto do Chá. 

A negrada se reunia para saber dos bailes que iam rolar no fim de semana e o viaduto 

ficava tomado de ponta a ponta”, diz Claudio303. 

 

No ano de 1980, portanto, nasce o funk como conhecemos no Brasil como estilo musical 

nacional. A década de 1970 termina com centenas de bailes acontecendo em São Paulo e nas 

comunidades do Rio. Estima-se que mais de um milhão de pessoas e trezentas equipes de som 

disputavam espaços, diferenciação e identidades musicais.304 Exatamente por conta dessa 

 
 

302 CARDOSO, Humberto. PÚBLICO MASSA MARCA PRESENÇA NO C.C.I.P. COM LIVE E 

FURACÃO 2000. 2010. Disponível em: http://acervodosbailes.blogspot.com/2010/08/funk-da-antiga-humberto-

dj.html. Acesso em: 07 ago. 2021. 
303 PINHEIRO, Marcelo. Negro é lindo: história dos bailes black de SP. Disponível em: 

https://artebrasileiros.com.br/nao-categorizado/negro-e-lindo-historia-dos-bailes-black/.Acesso em: 28 de outubro 

de 2021 
304 HISTÓRIA PRETA. Do funk ao funk carioca. [Locução de]: Thiago Andre. Participação: Cláudio Costa. 

Fevereiro de 2020. Podcast. 30 minutos. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5ubIRz4MX8WYbCp9GRMeSC?si=X-

GklZFUTyOjNGqGiakUhQ&dl_branch=1. Acesso em 28 de junho de 2021.  
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diferenciação, buscando alguma forma de tornar o evento exclusivo, os Mcs305 (pessoas que 

comandavam as festas com o microfone em mãos) ganharam importância, bem como a estética e 

luz dos eventos.  

Em meio a este turbilhão de bailes, tanto no Rio quanto em São Paulo, os estilos musicais 

começam a sair do soul e funk para caminhar sentido a hip-hop e rap.306 Como a maior influência 

era (e parece ainda ser) a música do Norte Global, o estilo Miami Bass torna-se o espelho do funk 

na década de 1980.307 Febre em Miami, o hip-hop se manifesta como uma festa de ocupação de 

rua em que os integrantes caminham com as caixas de som nos ombros, o que foi muito copiado e 

reproduzido no Brasil. Em São Paulo: 

Os jovens da periferia fizeram da região central seu palco de criação e apresentação. Os 

espaços de mármore no chão eram ideais para a dança. Foi neste endereço que o 

irreverente Nelson Triunfo e sua trupe da Funk Cia deram os primeiros passos de break 

em 1983, antes de ganhar fama ao participar da abertura da novela Partido Alto (1984), 

da TV Globo308. 

Inclusive, talvez o mais relevante desta importação de estética e música seja por onde o estilo 

se propagou: pelas periferias e pelos bailes, que ocupavam as quadras e vielas das favelas. Até 

então, as tendências eram dadas pela elite, que tinham acesso aos artistas e eventos. É neste 

momento que o rock nacional, liderado pelo público elitista parece perder a hegemonia do que 

 
 

305 A sigla MC “surgiu nas festas dos salões jamaicanos durante a década de 50 graças aos chamados SKA, que 

eram músicas que misturavam ritmos caribenhos, jazz e blues. Nas festas em que essas músicas eram tocadas, o 

DJ era quem comandava os discos de vinil e também o microfone. O sucesso foi tão grande que as festas dos SKAs 

foi bastante divulgada e estavam sempre nas rádios. Na época, as rádios não tinham locutores, mas sim Mestres 

de Cerimônia, responsáveis pela condução da festa. Dessa maneira, os DJs começaram a ser chamados de MC, 

que significava nada mais, nada menos, que Mestre de Cerimônias, ou pessoas que conduzem eventos importantes. 

Assim como alguns funks atualmente e também o rap e hip hop, a SKA falava de indignação social, marginalização 

e injustiças sociais.” Mais em: CAPELLÂO, Tony. Você sabe o que significa a sigla “MC” utilizadas pelos 

funkeiros?. Jornal no Palco, 14 mar, 2015. Disponível em: https://www.jornalnopalco.com.br/2015/03/14/voce-

sabe-o-que-significa-a-sigla-mc-utilizadas-pelos-funkeiros/. Acesso em 01 de julho de 2021 
306A dupla os Gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo, ganharam uma série documental chamada “Segredos” que 

acompanha e se propõe ser uma continuidade a exposição na pinacoteca “OS GÊMEOS: Segredos”. O 

documentário traz a história do hip hop nacional por meio da memória dos artistas que estiveram na sua origem, 

na década de 80, identificando as influências da arte de rua com o movimento. A obra é constituída por 4 episódios 

demonstra como a história de desenvolvimento dos artistas se mistura ao surgimento do movimento hip hop aqui 

no Brasil.  MARTINEZ, Baárbara. Dupla OSGEMEOS ganha série documental produzida pela Pinacoteca de São 

Paulo. Play para assistir o trailer de “SEGREDOS”! 2021. UOL. Disponível em: 

https://glamurama.uol.com.br/dupla-osgemeos-ganha-serie-documental-produzida-pela-pinacoteca-de-sao-paulo-

play-para-assistir-o-trailer-de-

segredos/#:~:text=A%20s%C3%A9rie%20com%204%20epis%C3%B3dios,cria%C3%A7%C3%A3o%20da%2

0dupla%20de%20artistas.. Acesso em: 29 ago. 2021. 
307 Esa referência se dá, também, porque os Mcs tinham que viajar daqui para os Estados Unidos para comprarem 

os CDs: em uma época sem internet, o acesso a música era físico.  
308 NUNES, Brunella. Demos um rolê a pé para retomar a história do hip-hop em SP. Disponível em: 

https://www.hypeness.com.br/2016/05/roteiro-hypeness-role-a-pe-retoma-a-historia-do-hip-hop-em-sp/. Acesso 

em: 27 de outubro de 2021. 

https://www.hypeness.com.br/2016/05/roteiro-hypeness-role-a-pe-retoma-a-historia-do-hip-hop-em-sp/
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ditar como sendo cultural popular: nos morros não se ouvia Paralamas do Sucesso ou Titãs, mas 

sim o suburbio fervia com Miami Bass e suas músicas instrumentalizadas. 

A gênese daquilo que viria a ser chamado movimento hip hop no Brasil surge no final dos 

anos 70, inicio dos anos 80, no exato momento da eclosão dos denominados “novos 

movimentos sociais” (4), que passam a incorporar questões como a de gênero e raça no 

processo de constituição de um novo modelo de sociedade, mais pluralista, democrática, 

participativa e cidadã (Lemos, 2004; Mourad, 2000; Sader, 1997; Sader 1995), criando 

novas formas, novas práticas de exercício político reivindicatório. 

Esse processo embrionário daquilo que viria a se tornar o hip hop brasileiro se caracteriza 

como o momento final do período de apogeu dos denominados “bailes blacks” das décadas 

de 1960 e 1970, onde a consciência racial e orgulho negro divulgados via soul music 

conjuntamente com artistas nacionais como Jorge Ben(jor), Tim Maia, Cassiano, Gerson 

King Combo entre outros, começavam a gerar uma nova ação comportamental, em especial 

na camada mais jovem da população afro-descendente. 

As equipes de dança surgidas nestes bailes, com o declínio dos “bailes blacks” no final dos 

anos 1970, passam a dançarem um ritmo diferente, com seqüências, com passos 

“quebrados” e compassados, que viam em reportagens televisivas ou através de fotografias 

em matérias de revistas importadas. 

Este tipo de dança denominada break é a primeira manifestação do hip hop no Brasil, e 

passa a ser executada na Praça Ramos, na Estação de Metrô da São Bento e na Galeria 24 

de Março, destacando-se neste período as equipes de dança Funk & Cia, onde se destaca o 

“pai” do break nacional Nelson Triunfo, e a equipe de break dance Jabaquaras Breakers309. 

 

O ressignificado do estilo logo aparece nas comunidades: todos queriam acompanhar as 

letras que casavam com as batidas. A criatividade começa a ser desenvolvida usando o ritmo das 

músicas extrangeiras como fundo. Letras nacionais são espelhadas para apreender o conteúdo 

alienígena ao nosso repertório.310 No ano de 1989 um CD entitulado “Funk Brasil” é elaborado 

com diversas melodias de Mcs nacionais. 

No mesmo período, DJ Rafael também produziu muitas músicas e um CD intitulado “Super 

Quente” e começou um projeto para gravar não apenas com letras em português, mas com 

intervenções de Mcs que cantavam ao vivo nos bailes. A partir daí o funk começa a acender e 

ganha formato.  

 
 

309 RIBEIRO, Christian Carlos Rodrigues. O Movimento hip-hop como gerador de urbanidade: um estudo de caso 

sobre gestão urbana em Campinas. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) - Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Campinas. p. 71-72. 2006. 
310 Um dos pioneiros do batidão do funk carioca que movimenta multidões no Rio de Janeiro em bailes produzidos 

desde a década de 1990, Fernando Luís Mattos da Matta também conhecido como DJ Marlboro, foi o criador do 

estilo musical “Funk das Favelas”, “Funk Brasil" ou "Funk Carioca", que se propunha a ser uma fusão dos ritmos 

hip hop, electro e Música Popular Brasileira (MPB). Ele começa a misturar as batidas e letras que, em seguida, são 

transmitidas em um programa de rádio. O DJ Malboro junta-se com o Mc Adbullah em um projeto para 

nacionalização do funk carioca: musicas inteiramente em lingua portuguesa estavam sendo produzidas. Mais em: 

MATTA, Fernando Luiz Mattos da. DJ Marlboro. 2003. Dicionário Cravo Albin. Disponível em: 

https://dicionariompb.com.br/dj-marlboro/biografia. Acesso em: 10 ago. 2021. 



   

 

 

134 

 
 

As letras passam a tratar de regionalismo, orgulho de ser favelado e sobre a realidade nas 

comunidades.311 Estas músicas tocam, a partir de 1990, nos festivais: momento de empoderamento 

que transita nas letras aonde a estética da branquitude deixa espaço pra estética do funk e da 

periferia. 

Os “Festivais de Galera” também eram conhecidos como “Bailes de Corredor” em que 

haviam disputas entre grupos, remetendo aos confrontos de qual baile ou quais letras eram 

melhores surgem:  

Os bailes funk (...), em meados da década de 90, podiam ser divididos em três categorias: 

o baile normal, o baile de corredor ou de embate e o baile de comunidade. Bailes de 

comunidade eram em geral gratuitos, realizados em quadras, clubes e terrenos dentro das 

favelas ou bairros populares. Nesses bailes, as brigas não eram admitidas pelos traficantes, 

para não atraírem a polícia (CUNHA, 2001, p. 147-148). Já os bailes normais e os de 

corredor eram pagos e ocorriam em clubes, escolas de samba e CIEPS do subúrbio do Rio 

de Janeiro e Baixada Fluminense. Contavam geralmente com instalações precárias e área 

física incompatível com o número de frequentadores. A diferença entre o baile normal e o 

baile de corredor estava no tempo e no espaço destinados ao confronto entre as galeras, 

grupos de amigos que moram na mesma comunidade e saem juntos pela cidade em busca 

de lazer. Na maioria dos bailes normais, as brigas eram vetadas. Havia outras atrações, 

como sessões de músicas lentas, românticas e eróticas, shows de MCs (os cantores do funk) 

e gincanas. Na minoria dos bailes normais em que a briga era permitida, o tempo dela era 

limitado severamente pelos organizadores. Durante o evento, os seguranças reprimiam 

qualquer esboço de briga, mas, quando o baile chegava ao final, se afastavam e ocorria o 

que se convencionou chamar de quinze minutos de alegria, momento em que 

temporariamente o baile ficava dividido em dois territórios e as galeras se enfrentavam em 

um corredor. Já nos bailes de corredor, que eram minoritários e sofreram a influência dos 

quinze minutos de alegria, a briga era a tônica da festa e organizada pelas equipes de som 

e DJs. O espaço do baile era dividido em dois territórios, lado A e lado B, para que as 

galeras se confrontassem abertamente. O corredor formava uma linha imaginária que 

separava amigos e inimigos e onde ficavam seguranças que controlavam a excitação 

excessiva. Ao contrário do baile comum, em que as galeras rivais conviviam nos mesmos 

espaços, no baile de corredor nenhum membro dos territórios A e B se atrevia a cruzar a 

fronteira marcada pelo corredor.312 

 

O período dos Bailes de Corredor é marcante porque os meios de comunicação da época 

passam a divulgar os eventos não como culturais, mas sim sob uma narrativa de que baderneiros 

se reuniam buscando confusão:  

Os arrastões nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro no verão de 1992/1993: este caso foi 

exaustivamente abordado na imprensa nacional como um todo e, na ocasião, os funkeiros 

foram eleitos como bode expiatórios para um problema que era, na verdade, de competência 

 
 

311 Balombini defende o funk como gênero musical e destaca o “funk carioca” como “o primeiro gênero brasileiro 

de música eletrônica dançante”. Mais em: PALOMBINI, Carlos. “Soul brasileiro e funk carioca”.  Opus, Goiânia, 

v. 15, n. 1, p. 37-61, jun. 2009. 
312 CYMROT, Danilo. Ascensão e declínio dos bailes de corredor: O aspecto lúdico da violência e a seletividade 

da repressão policial. Sistema Penal & Violência, v. 4, n. 2, p. 3, 2012. 
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da segurança pública. Além do mais, notamos na cobertura do Jornal do Brasil (que, em 

certa medida, estava de acordo com a cobertura dos demais “canais” midiáticos) que houve 

um alarmismo exacerbado em torno da ocorrência dos arrastões, que não deixaram mortos 

e sequer foram registrados grande número de feridos ou de roubos e furtos. Os arrastões 

serviram, em grande medida, para endossar os preconceitos baseado em raça e classe e 

demonstraram o ódio da classe média branca moradora da Zona Sul contra os pobres negros 

suburbanos que “invadiam sua área” nos finais de semana, pondo em xeque, inclusive, o 

superestimado mito da democracia racial em nosso país. Chegou-se, inclusive, a reivindicar 

a suspensão das linhas de ônibus que faziam o trajeto Zona Norte/Oeste – Zona Sul, com o 

objetivo de barrar a presença dos usuários destas linhas nas nobres praias aos fins de 

semana. Assim, após a ocorrência dos arrastões, fora sendo delineada na mídia como um 

todo e no Jornal do Brasil especificamente (escolhido como fonte de pesquisa desta 

dissertação) a imagem do funkeiro como ser maligno e causador de todas as ocorrências 

violentas na cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, após a construção desta imagem 

negativa estereotipada sobre o jovem funkeiro (lê-se jovem negro/pobre/favelado) partiu-

se para a investida contra uma de suas principais formas de lazer: o baile funk.313 

 

Ou seja: em meados da década de 1990, portanto, cria-se a imagem do funkeiro: favelado, 

negro, de classe baixa e associados ao crime. O processo de criminalização é desenhado por este 

esteriótipo.314 A ideia é que a música funk deveria ficar confinada dentro de determinados 

territórios e, fora deles, esta musicalidade não é bem vinda. Neste sentido, diversos projetos de lei 

são elaborados para tentar conter a saída da música funk brasileira para fora da favela. O processo 

de criminalização culmina no fechamento de vários bailes e equipes de som no final da década de 

1990. A partir deste período, pode-se observar o aparto estatal utilizado para tentar barrar, através 

da criminalização e regulamentação excessiva, os bailes.  

Trazendo para o território objeto desta pesquisa, a partir dos anos 2000, apesar de 

criminalizado, o funk ganha popularidade sendo consumido não apenas como produto musical, 

pelas melodias, como também pela sua estética. Assim, os programas televisivos, rádios, as 

estampas de roupas espalham o funk pelo território nacional culminando na elaboração do funk 

paulista. Nesse momento, já apesar dos bailes na mira da polícia, as músicas funk estouravam nas 

casas noturnas. Na baixada Santista e na região metropolitana de São Paulo alguns Mcs já se 

 
 

313 BRAGANÇA, Juliana da Silva. “Porque o funk está preso na gaiola” (?): A criminalização do funk carioca 

nas páginas do Jornal do Brasil (1990-1999). 165 f. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017. p. 12. 
314 HISTÓRIA PRETA. Do funk ao funk carioca. [Locução de]: Thiago Andre. Participação: Cláudio Costa. 

Fevereiro de 2020. Podcast. 38 minutos. Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/5ubIRz4MX8WYbCp9GRMeSC?si=X-

GklZFUTyOjNGqGiakUhQ&dl_branch=1. Acesso em 28 de junho de 2021.  
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arriscavam a tocar o estilo utilizando letras falando sobre sexo e criminalidade, o chamado 

“proibidão”.315 

O funk paulistano tocado em todo país tem início na primeira década no novo milênio. 

Apreendendo o ritmo e transformando em ode a hipervalorização e idolatria dos bens materiais, 

ressaltados nas letras das músicas ao consumo316. A partir do funk ostentação, diversas festas com 

este tema surgiram nas periferias da Grande São Paulo. Atualmente, os bailes funks mais 

conhecidos de São Paulo viraram marca e aparecem estampados em camisetas e bonés. Fazer parte 

do “Baile do Mandela”, do “Baile da 17” ou do “Helipa” traz status para determinados grupos 

sociais, especialmente no contexto de bairros periféricos.   

Então, no ano de 2008, o nomeado funk ostentação inaugura uma vertente musical 

germinada na cidade de São Paulo. Este estilo de funk tratava sobre o poder de aquisição da 

periferia, momento de ascensão e ode ao consumo proporcionados pelos programas de governo 

que incentivaram o aumento do poder aquisitivo de classes baixas.  

Assim como passam a consumir uma nova vertente do funk, surgida na baixada santista em 

2005, o Funk Ostentação. O cenário brasileiro otimista das últimas décadas, retratado pela 

estabilidade econômica, faz com que ocorra um aumento do poder de compra das classes 

mais baixas. Entre os anos de 2005 e 2010 o consumo na periferia de São Paulo cresceu 

61,6%, impulsionado pelo aumento de renda e da oferta de crédito (MOREIRA, 2011). O 

jovem desempenha um papel fundamental tanto no aumento, como nas decisões de 

consumo. Acompanhando a ascensão econômica e mudanças nos hábitos de consumo dos 

jovens da periferia, surge um novo movimento musical. Cria-se na baixada santista, por 

volta de 2005, uma nova vertente do funk, que deixa de lado o foco na sexualização ou nas 

práticas criminosas, para cantar as aspirações de consumo da periferia. Tem início um 

movimento conhecido como Funk Ostentação, que faz referência ao consumo de marcas e 

bens, que passam a simbolizar o pertencimento social das classes menos favorecidas.317 

 
 

315 FUNK OSTENTAÇÃO. Documentário. iG TV. 26 de novembro de 2012. Consultado em 16 de fevereiro de 

2014. Disponível em: http://tvig.ig.com.br/cinema/funk-ostentacao-o-filme-

8a4980263ae073f0013b2e850b2a0b55.html. Acesso em 02 de julho de 2021.  
316 ABDALLA, Carla Caires. Rolezinho pelo funk ostentação: um retrato da identidade do jovem da periferia 

paulistana. p.12, 2014. Tese de Doutorado. 
317 ABDALLA, Carla Caires. Rolezinho pelo funk ostentação: um retrato da identidade do jovem da periferia 

paulistana. Dissertação de Mestrado da Fundação Getúlio Vargas. p. 36. 2014. 
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Melodias como “Megane” do Mc Boy do Charmes no ano de 2011, produzido por Konrad 

Dantas, idealizador da produtora Kondzilla,318 destacam muito bem a vontade de subir socialmente 

para comprar bens que anteriormente eram apenas de classes mais favorecidas e agora poderiam 

estar ao alcance de todos. 

Ou seja, o número de bailes funk319 tem crescido exponencialmente na capital paulista 

mesmo com repressões.320 Desde o ano de 2006, o funk se espalhou pelas favelas paulistas, se 

consolidando como manifestação popular negra,321 criando regras e ordenamento próprio para o 

funcionamento deste tipo de apresentação artística local, resolvendo a incógnita de produzir cultura 

de massa sem incentivos estatais. É o território produtor de manifestação dos corpos negros, 

violentado cotidianamente. Ele recebe o braço estatal mais violento, pouca ou nenhuma 

infraestrutura urbana e tem sua arte tratada como ilegal ou criminalizada.322 

De lá pra cá, o funk paulista cresceu muito: tanto em número de bailes quanto em volume de 

dinheiro movimentado por estes eventos.323 Estima-se que em São Paulo existam de 300 a 400 

fluxos de rua, que consistem em carros de som ocupando as vielas, das periferias da cidade.  

 
 

318 Atualmente a KondZilla é uma holding de empresas, que são geridas por Konrad Dantas, fundador e criador da 

KondZilla. Dividida em quatro seguimentos: KondiZilla Records, KondZilla Filmes, Licenciamento KondZilla e 

Portal KondZilla, a empresa atua em diversos segmentos do ramo Funk que não se limita a produção musical. A 

empresa em seu início, começou como produtora de vídeo clipes, se destacando no cenário do baile funk. Foi uma 

das pioneiras a promover o funk ostentação. Com a conquista de diversos marcos, como primeiro canal do Youtube 

no Brasil a atingir 50 milhões de inscritos, 30 bilhões de visualizações e acumula os dois vídeos clipes mais vistos 

do país, a marca KondZilla se torna o principal canal de música do Youtube. O Portal KondZilla se tornou um 

canal de notícias para os jovens da favela. Com a finalidade de mostrar o comportamento e moda do jovem da 

favela o portal fornece conteúdos sobre a evolução do universo funk. Veja mais em: QUEM SOMOS. Site 

Portal Kondzilla. Disponível em: https://kondzilla.com/quem-somos. Acesso em 11 de agosto de 2021. 
319 ABDALLA, Carla Caires. Rolezinho pelo funk ostentação: um retrato da identidade do jovem da periferia 

paulistana. p.12, 2014. Tese de Doutorado.   
320 G1, O PORTAL DE NOTÍCIAS DA GLOBO. Polícia busca criminosos que aparecem carregando fuzis em 

baile funk na Zona Norte do Rio Incluir pelo menos duas notícias de jornal sobre repressão ao Funk. G1, 23 jul. 

2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/07/23/policia-busca-criminosos-que-

aparecem-carregando-fuzis-em-baile-funk-na-zona-norte-do-rio.ghtml. Acesso em 27 de julho de 2018. 
321 BIONDI, Karina. Etnografia no movimento: território, hierarquia e lei no PCC. Tese de Doutorado em Ciências 

Humanas. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, p.14, 2014. 
322 MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1996. p. 74. 
323 Neste sentido: “A crise econômica, que se abateu sobre o Brasil em 2014, afetou o mercado da música e reduziu 

as cifras do chamado "funk ostentação", subtipo conhecido por apostar em letras que valorizam bens como carros 

importatos e roupas de grifes internacionais. Ainda assim, o estilo é um dos que mais cresce no Brasil. Só perde 

para o Sertanejo. A análise vem da maior plataforma de música em streaming do mundo. Só em 2017, o número 

de ouvintes de funk no Spotify, cresceu 276%.  Bruno Telloli é responspável por todas as playlists da América 

Latina. No Brasil, das cinco músicas mais tocadas, três são funk. E, no mundo, o funk está ganhando espaço "Hoje, 

por exemplo, no Top 200 do Spotify são quase 35 arstistas de funk. Às vezes aparece algum artista no Top de 

Portugal, Estados Unidos e Espanha. Temos playtlists com quase um milhão de seguidores, o que é muito pro 

Spotify Brasil."Alguns artistas cresceram muito mais, como é o caso do paulista, MC Fioti. O número de ouvintes 
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O funk paulista, e mais especificamente os eventos que o circundam, conhecidos como 

bailes de favela, fluxos e pancadões, são marcados (desde o seu início) pelas disputas de narrativas 

legislativas e culturais. Os fluxos se instalam em diversos lugares da capital com um objetivo muito 

nítido: produção de lazer e entretenimento para os jovens da periferia. Movimento organizado e 

desenvolvido por eles. 

Nesta toada, o baile da Dz7, assim como outros famosos bailes (tanto pelo número de 

frequentadores quanto pelas manchetes), por exemplo o Helipa e Mandela, são característicos pela 

sua informalidade e irregularidade (de acordo com as normas urbanas e penais).  Geralmente a 

divulgação dos eventos ocorre por páginas nas redes sociais ou pelo "boca a boca”. Tradicionais 

em seus territórios, todas as semanas as festas ocorrem com dia e horário certos.  

Basicamente, os carros de som para formar os paredões chegam e permanecem na rua, as 

motos que fazem o "bololô", barulho presente nas letras de músicas, formam sua cena com o som 

e manobras. O comum é os homens trazerem as bebidas e as mulheres suas amigas. 

 

5.1.2 O Baile da Dz7, identidade e território 

 

 
Na realidade, a literatura acadêmica sobre funk carioca é um ano mais velha do que o gênero 

musical que hoje associamos ao termo. E doze anos antes do surgimento da música funk 

carioca, a cena funk carioca já era polêmica nas páginas do Jornal do Brasil, da Veja, da 

Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo e do New York Times. Hermano Vianna 

publicou O mundo funk carioca pela Zahar em 1988, quando a cena estava para gerar a 

música. Desde então, além de artigos em coletâneas, periódicos e revistas, apareceram os 

livros DJ Marlboro por ele mesmo: o funk no Brasil, de Fernando Mattos da Matta e Luzia 

Salles (Rio de Janeiro: Mauad, 1996); O funk e o hip-hop invadem a cena, de Micael 

Herschmann (Rio de Janeiro: UFRJ, 2000); DJ Marlboro na terra do funk, de Suzana 

Macedo (Rio de Janeiro: Dantes, 2003); A música entra em cena: o rap e o funk na 

socialização da juventude, de Juarez Dayrell (Belo Horizonte: UFMG, 2005); e Batidão: 

uma história do funk, de Silvio Essinger (Rio de Janeiro e São Paulo: Record, 2005).324 

 
 

dele aumentou 965% desde janeiro. Para ter a ideia da procura pelo funk, há artistas no Spotify com mais ouvintes 

que Caetano Veloso e Chico Buarque.” Disponível em: ARGENTA Évelin; CAUSIN, Juliana; ROSA, Leopoldo 

e GILARD,Vitor. Ouvintes de funk crescem mais 200% em 2017 e estilo lidera playlists nacionais e 

internacionais.” Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/editorias/pais/2017/09/06/OUVINTES-DE-

FUNK-CRESCEM-MAIS-200-EM-2017-E-ESTILO-LIDERA-PLAYLISTS-NACIONAIS-E-

INTERNACI.htm. Acesso em 02 de julho de 2021. 
324 PALOMBINI, Carlos. Resenha Batidão: uma história do funk. Rio de Janeiro e São Paulo: Record, 2005. Em 

Pauta, v. 17, n. 29, p. 139, 2006. 
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Figura 10 - O muro325 

 

Fonte: Tuca Vieira326 

 

A favela de Paraisópolis é a segunda maior da cidade de São Paulo. São mais de 150 mil 

pessoas morando no Complexo de Paraisópolis.327 Em uma breve retrospectiva, a comunidade 

nasceu em meados da década de 1950, quando os primeiros imigrantes ali se instalaram para 

estabelecerem-se em um antigo loteamento de alto luxo desocupado: 

 
O local onde se situa a Favela de Paraisópolis era parte da Fazenda Morumbi e foi 

parcelada em 2.200 lotes por uma empresa do setor da construção civil, porém o 

 
 

325 Nas palavras do fotógrafo: “Em 2012, em seu terceiro número, a revista ZUM publicou uma foto famosa de 

Tuca Vieira, representando, à esquerda, o bairro de Paraisópolis e, à direita, um empreendimento imobiliário de 

luxo. A foto não era nova: já em 2007, fora utilizada como cartaz da exposição Cidades globais, da Tate Modern 

de Londres. Mas continuava (e continua) a circular pelas redes sociais, gerando milhares de comentários. Junto 

com a imagem, a ZUM publicou uma seleção destes comentários e um breve texto do próprio Tuca. Neste, o 

fotógrafo ressalta algumas escolhas que contribuíram para o sucesso da foto: especialmente, enquadrar de maneira 

a excluir o horizonte e tornar a imagem a mais chapada possível. Sem dúvida, são aspectos importantes, que 

contribuem para aquilo que, a meu ver, é o caráter mais marcante da foto: ela parece uma colagem. As duas metades 

são igualmente desordenadas. Mas as duas desordens não combinam: à esquerda, um aglomerado denso de casas, 

sem nenhuma planificação; à direita, construções igualmente caprichosas, que não parecem muito preocupadas 

com uma articulação racional. E muito menos com uma integração com o território. Acumulação de um lado, 

desperdício de outro. Até as cores não batem: cinza do asfalto e bege amarelado dos tijolos à esquerda; verde da 

grama, azul das piscinas e ocre das quadras à direita. Realmente, parecem duas fotos diferentes recortadas e 

coladas. Mas a colagem não está na foto, está no lugar.” Mais em: MAMMÌ, Lorenzo. Paraisópolis. 2019. Revista 

ZUM. Disponível em: 

https://revistazum.com.br/radar/paraisopolis/?fbclid=IwAR2bEhZQn2dg04hJxvPXFxsPI13umtLbXD8UQu5gqs

xC_FQct2StwQWXRm8. Acesso em: 05 agosto de 2021.  
326MAMMÌ, Lorenzo. Paraisópolis. 2019. Revista ZUM. Disponível em: 

https://revistazum.com.br/radar/paraisopolis/?fbclid=IwAR2bEhZQn2dg04hJxvPXFxsPI13umtLbXD8UQu5gqs

xC_FQct2StwQWXRm8. Acesso em: 05 ago. 2021. 
327 MAIA, Ana Marques. Na segunda maior favela de São Paulo, “o isolamento social é um luxo inacessível”. 

Disponível em: https://www.publico.pt/2021/02/02/p3/fotogaleria/segunda-maior-favela-sao-paulo-isolamento-

social-luxo-inacessivel-405404. Acesso em: 28 de julho de 2021. 
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loteamento nunca foi totalmente construído e ocupado e se tornou uma região largada, 

fato que favoreceu a ocupação informal. Em 1950 alguns posseiros ocuparam a área e 

formaram pequenas chácaras e pastagens. Nos anos de 1960, com a implantação do Bairro 

do Morumbi, de alto padrão, com seus respectivos acessos e infraestruturas, a região 

passou a ser valorizada e as ocupações aumentaram. Com o crescimento da cidade de São 

Paulo; a farta oferta de empregos na construção civil e o aumento da migração a favela se 

adensou a partir nas décadas de 1970 e 1980.328 

 

À época da segunda grande guerra, companhias do Norte Global investiam nas periferias do 

capitalismo implementando modelos de ocupar a cidade e morar, dentre elas a Companhia City. 

Ela, portanto, comprou a área para especulação imobiliária e começou a vender os lotes. 

Entretanto, como servia de investimento, nem sempre a ocupação dos lotes era realizada logo após 

a compra, o que deixou o terreno sem uso social. Neste momento, as ocupações por aquele que 

precisavam de moradia ocorreram.329  

 

 
Figura 11 - O Pancadão 

 

Fonte: Fernando Cavalcanti. El País330 

 

 
 

328 PISANI, Maria Augusta Justi; BRUNA, Gilda Collet. Projetos sustentáveis na urbanização de favela em São 

Paulo: os conjuntos do arquiteto Edson Elito em Paraisópolis. In: I Congreso Internacional de Vivienda Colectiva 

Sostenible, Barcelona, 25, 26 y 27 de febrero de 2014. Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del Siglo 

XXI, 2014. p. 339. 
329 MAFFRA, Luciana de Queiroz Telles. Paraisópolis: impressões visuais e sonoras. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo. p.38. 
330 CAVALCANTI, Fernando. Guarda-chuvas de marca, passinho, sinalizadores: o baile Dz7 de Paraisópolis. 

2019. El País. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/12/11/album/1576091883_159638.html#foto_gal_1. Acesso em: 19 jul. 

2021. 
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O Baile da Dz7 ocorre neste território e, de acordo com o último censo do IBGE, localizado 

no lado sul do mapa da capital paulista.  O nome fluxo é sugestivo para a essência da festa 

sugerindo “efemeridade que pressupõe um deslocamento e fluidez, já que os encontros são 

espontâneos e, em certa medida, imprevisíveis”.331 O baile junta cerca de 5.000 pessoas, das mais 

variadas faixas etárias, que têm como predominância jovens de 20 a 30 anos de idade. O público 

maior é dos moradores da própria favela e arredores, mas isso não impede outros jovens 

atravessarem a cidade para participar do baile. Os bailes, nesse sentido, cuidaram do espaço da 

comunidade, criando organização e arcabouço próprios, descartando estruturas regulatórias que 

existem oficialmente e que não servem, de imediato, para o desenvolvimento das atividades 

culturais locais.  

Figura 12 Mapa - Baile de Paraisópolis 

 

Fonte: G1 Notícias 1332 

 
 

331 GARCIA, PedroThomaz Marcondes. É o fluxo:“baile de favela” e funk em São Paulo. PROA Revista de 

Antropologia e Arte, v. 2, n. 7, p. 116, 2017. 
332 PAULO, Paula Paiva. O Mundo Funk Paulista. 2019. G1 Notícias. Disponível em: 

http://especiais.g1.globo.com/sao-paulo/o-mundo-funk-paulista/. Acesso em: 17 junho 2021 
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Outra característica presente no Baile, que evidencia a disputa das narrativas é a repressão 

policial feita nesses espaços. A Lei do Psiu,333 regulamentada em 2017 pelo governador do Estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o aparato judicial utilizado como justificativa para a ação 

policial. A rotina que marca a relação entre essas duas pessoas chaves (policiais e frequentadores 

dos bailes) é a violência. A forma de chegada e interrupção do fluxo é caracterizado pela forte 

presença policial com bombas de gás lacrimogêneo, tiros de borracha, spray de pimenta, cassetetes 

e armas de fogo. Apesar dessas interferências, o fluxo permanece. A festa que é formada pela 

multidão se dissipa e reagrupa. De acordo com Thomaz Pedro é “essa imprevisibilidade do 

encontro dinâmico, que se desfaz e refaz com facilidade, denota a sua efemeridade ao mesmo 

tempo que sua resistência. Apesar de violenta, essa é a rotina da relação entre policiais e 

frequentadores dos bailes”.334 

  

Figura 13 - Fluxo 

 

Fonte: Fernando Cavalcanti. El País.335 

 

 
 

333 Com a aprovação da Lei 16.402, regulamentada pelo Decreto nº 57.443/16, estipula o art. 146 que fica proibida 

a emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou por quaisquer espécies, com níveis superiores aos 

determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva. 
334 GARCIA, Pedro Thomaz Marcondes. É o fluxo: “baile de favela” e funk em São Paulo. PROA Revista de 

Antropologia e Arte, v. 2, n. 7, p. 118, 2017. 
335 CAVALCANTI, Fernando. Guarda-chuvas de marca, passinho, sinalizadores: o baile Dz7 de Paraisópolis. 

2019. El País. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/12/11/album/1576091883_159638.html#foto_gal_1. Acesso em: 19 jul. 

2021. 
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Os bailes funks e fluxos registram um estilo de vida. Apesar de apenas parecer um encontro 

de jovens aos finais de semana, os pancadões se tornaram um ponto focal em que se vive a música 

funk, o estilo, a linguagem, os símbolos e os grupos. O que parece nascer, em um primeiro 

momento, de forma autônoma e espontânea, hoje se tornou um lugar em que a cultura periférica 

se manifesta de forma expressiva. Cria-se uma identidade única em que as roupas de marcas, os 

cortes de cabelo, as letras das músicas e as gírias faladas representam a vida de pessoas ou grupos. 

Isso fica ainda mais evidente quando é mostrado a economia dos bailes.336 A festa se tornou um 

meio de sobrevivência para as pessoas que moram lá e conseguem vender bebidas alcoólicas, 

comidas e utensílios que são usados na festa como sinalizadores coloridos. Para além disso o Funk 

e aliado a ele, os bailes ganham uma grande visibilidade dentro de clipes musicais, reportagens e 

manchetes na mídia, aumento de público. 

A estética do funk se tornou mais que apenas entretenimento, mas um movimento periférico. 

Inclusive, em 2014, os “rolezinho” renderam diversas manchetes e averiguações acadêmicas 

exatamente pelos jovens periféricos ocuparem lugares centrais da cidade que não os das favelas 

de São Paulo. O rolezinho trouxe a estética periférica a estética do funk pra outros espaços 

demonstrando que a cultura pode transpassar os espaços, mas o preconceito não. 

 

 
 

336 PAULO, Paula Paiva. A economia do funk. 2019. G1. Disponível em: http://especiais.g1.globo.com/sao-

paulo/o-mundo-funk-paulista/a-economia-do-funk.html. Acesso em: 19 jul. 2021. 



   

 

 

144 

 
 

 
O começo de 2014, entraram em evidência na mídia os rolezinhos, eventos de encontros 

de jovens em alguns shoppings nas periferias que causaram pânico em outros 

frequentadores desses espaços e que foram reprimidos pela polícia. Grupos de jovens se 

organizaram pela in-ternet para mobilizar os encontros, nos quais participariam alguns 

iniciantes e já reconhecidos MCs de funk ou mesmo outros pares que ficaram famosos 

por suas atuações em redes sociais. O objetivo, descrito no evento do Facebook, era 

conhecer esses “famosos”, assim como outros participantes, e paquerar, curtir etc. 

Entretanto, a mera presença do grupo foi considerado um arrastão (mesmo sem nenhum 

registro de crime) por lojistas e frequentadores, que se sentiram incomodados pelos jovens 

cantando funk e se divertindo. Em vários encontros a polícia foi acionada e os grupos 

dispersados de forma violenta. A  descrição  feita  por  Barbosa-Pereira  (2016)  sobre  os  

eventos,  as  reações  dos  demais  e  da repressão policial, além da posterior análise do 

caso, mostra o processo de criminalização e preconceito com os rolezinhos e os jovens 

reconhecidos como funkeiros pelas vestimentas e atitudes, que foram, por isso, 

considerados perigosos. Herschmann (2000) aponta exatamente para alguns aspectos das 

construções simbólicas que foram feitas pelos veículos midiáticos e que dão base para 

essa aproximação, em que buscam associar a figura do funkeiro a do crimi-noso e 

perigoso.337 
 

 

5.2 Criminalização do Funk: conexões com a Criminologia Cultural e Território 

 

5.2.1 Escolha do caso: um meio de comprovação 

 

Pode-se vislumbrar três justificativas principais para a escolha deste caso para a presente 

pesquisa. A primeira, de que a criminalização do funk se enquadra em tipo de manifestação popular 

que a criminologia cultural tem como objeto: proibição de manifestações artísticas populares. O 

evento se encaixa perfeitamente com o escopo desta pesquisa que pretende esmiuçar a 

criminalização da arte no Sul Global. Além disso, o recorte em parte do território negro da cidade 

pretende falsear a hipótese travada e o baile escolhido pode proporcionar isso.338 

A segunda justificativa se conecta com a hipótese deste trabalho: a de que a criminalização 

da cultura periférica acontece porque ela está localizada nos territórios negros. Esta afirmação 

também está relacionada com a temática decolonial e precisa ser falseada no término do estudo de 

caso. Segundo a proposta desta pesquisa, o que se criminaliza seria o modo de vida do povo negro, 

em uma perspectiva abordada pelas teorias decoloniais, repensando localidades e comportamentos 

sócio-políticos.  

 
 

337  GARCIA, Pedro Thomaz Marcondes. É o fluxo: “baile de favela” e funk em São Paulo. PROA Revista de 

Antropologia e Arte, v. 2, n. 7, p. 118, 2017. 
338 SMPIR. Igualdade racial em São Paulo: avanços e desafios. Secretaria Municipal de Promoção e Igualdade 

Racial do Município de São Paulo. 2015. 
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 A terceira tem base na importância da investigação deste episódio. Relatos de familiares 

denunciam genocídio e abordagem violenta do Estado. Assim, quando os policiais adentram no 

Baile da Dz7 para interromper o som, que segundo a Prefeitura de São Paulo tratava-se de festa 

ilegal, nove jovens morrem em decorrência desta abordagem. Um tipo de abordagem que se 

pretende provar recorrente, após a coleta de dados.  

Porquanto, o caso será analisado intentando testar empiricamente se os bailes são proibidos 

porque são manifestações da cultura negra no território. Território esse periférico, latino-

americano e alvo de violência histórica.  

 

5.3 Metodologia: diálogos no estudo de caso  

 

Na primeira parte da dissertação, relato que o estudo de caso se fez fundamental para 

conseguir me debruçar sobre a hipótese de pesquisa. Assim, para conseguir abordar as questões 

interessantes ao trabalho, estive em contato com as lideranças locais, frequentadores do baile e 

conhecidos das vítimas, entendendo que o papel da pesquisadora nas ciências humanas, 

principalmente em uma universidade pública, é o de reverter à população os anos de investimento 

do governo em sua formação.  

Neste sentido, a participação da comunidade de Paraisópolis, bem como as redes do 

movimento funk, para que esta pesquisa tenha validade tanto social quanto empírica foi 

fundamental.  

Praticamente, três frentes foram necessárias para reunir documentação para vistoria e 

elaboração da terceira parte dentro da temática do Massacre. A coleta de dados dentre os diferentes 

documentos estudados foi realizada através da coleta de informações respeitando os campos da 

criminalização do funk, racismo estatal e territórios negros. Dentro deste recorte, os documentos 

puderam ser divididos em: 

a.1 Coleta de dados dos inquéritos na Justiça Civil e Justiça Militar: dois processos 

investigativos estavam em andamento desde janeiro do ano de 2020; um na justiça civil 

e outro na militar. Os documentos analisados foram os disponíveis nos sites destas 

justiças e em sites de notícias que compilaram algumas informações. Ressaltando que 

os documentos na instância militar restam sob sigilo. 

a.2 Coleta de dados de entidades, organizações e comissões envolvidas na investigação. 

(i) Conselho Estadual de Direitos Humanos (CONDEPE), (ii) Comissão de Direitos 

Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), (iii) Assembleia Legislativa do 
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Estado de São Paulo (Alesp) e (iv) Coalisão Negra por Direitos Humanos, que 

denunciou o caso na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA). Estas 

coletas foram feitas tanto através de notícias, reportagens, documentários, quando 

vídeos e trechos das entrevistas semiestruturadas elaboradas.  

a.3. Instância da comunidade de Paraisópolis:  coleta de dados a partir de entrevista 

semiestruturadas. Os participantes são integrantes do movimento funk, lideranças 

locais e conhecidos das vítimas. Assim, teve a padronização dos questionamentos, 

respeitando ainda assim os papéis de cada um dos entrevistados na relação entre a 

comunidade/baile/militância. A coleta de informações respeitou os campos da 

criminalização do funk, racismo estatal e territórios negros.  

 

Esta parte da dissertação, respeitados os limites da pandemia, intentou ser uma pesquisa-

participante, em que a pesquisadora imergiu no debate cooperando juridicamente – como advogada 

e pesquisadora junto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Cada um dos itens descritos trata de sua elaboração em detalhes a seguir. 

 

 

5.4 Instâncias Jurídicas 

 

 

Um pequeno resumo na temática processual parece ser interessante para compreender as 

esferas que abraçam o massacre: o Brasil organiza seu sistema de justiça em cinco grandes ramos. 

A justiça Estadual, Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar que integram dois grandes blocos: A 

Justiça Comum e a Justiça Especializada.339 A Justiça Militar, por sua vez, constitui essa última e 

 
 

339  A Justiça comum é formada por Estadual e Federal, sendo a Justiça Federal formada por cinco tribunais e 

competente a julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas e 

a Justiça Estadual composta por vinte e sete, sendo um para cada unidade da federação, tem por competência julgar 

matérias que não sejam dos demais âmbitos do judiciário. A Justiça especializada é disciplinada por leis 

processuais próprias, tendo em vista suas especificidades, é composta pela Justiça Eleitoral, do Trabalho e Militar 

(da União e dos Estados), aqui vale para nós analisarmos a justiça militar que vai de encontro com os assuntos 

tratados nesta dissertação. A Justiça militar da União tem competência para julgar crimes militares definidos pelo 

Código Penal Militar, julgados pelo Superior Tribunal Militar e pelos Conselhos de Justiça especiais e 

permanentes, o código divide os crimes em: próprios e impróprios. O primeiro é conceituado como crimes 

cometidos por militares que estejam em atividade e o segundo conceituado por crimes cometidos por militares e 

por civis. A Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal é representada pelo Tribunal de Justiça Estadual, compete 

a esta julgar os militares dos Estados, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros, nos crimes militares 

definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares. Veja mais em: CONSELHO NACIONAL DE 
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visa arcar com os crimes que afetam a funcionalidade das forças armadas e das instituições 

militares. Esses crimes podem ser cometidos tanto por militares quanto por civis. A Justiça Comum 

(integrada pelos ramos Estaduais e Federais) possui competência residual, porque cabe a ela o 

julgamento dos casos que não se atrelam a nenhuma das outras justiças (Militar, Trabalho e 

Eleitoral).   

Apesar de serem separados por competências, é importante entender que a Justiça Militar 

não julga apenas militares, mas sim, crimes militares. Isso significa que se um civil comete um 

crime militar ele poderá ser julgado em primeira instância pela Vara Militar competente, e 

posteriormente, em fase de recurso, no Tribunal de Justiça Militar e Superior Tribunal Militar. 

Nesta toada, alguns problemas podem ser atrelados a essa “militarização da justiça”.  O 

principal deles é que a lógica do funcionamento e da regulação militar que deveria ser restrita aos 

militares. Isso significa que a própria corporação investigará e julgará seus crimes. Ou seja, se um 

indivíduo comete crime em nome da corporação, ela mesma tem o papel de investigar, julgar e 

aplicar a pena.   

Ademais, em consonância com as críticas a essa prática jurídica, se apresentam os Tratados 

Internacionais que impedem o julgamento de civis por militares. O Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) entendem conjuntamente que “A justiça 

militar deve apenas julgar militares acusados de crimes de caráter exclusivamente militar ou 

infrações de disciplina militar”. Pelo exposto, parece que esta forma de jurisdição dos tribunais 

militares acarreta obstáculos para um julgamento justo e imparcial, violando princípios 

constitucionais e garantias fundamentais. 

Ainda, cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1988 estabelece a competência da Justiça 

Militar da União para julgar os crimes militares (art. 124, caput), entretanto, não especifica os 

possíveis réus de tais crimes, delegando à normas infraconstitucionais a função de dispor sobre. 

Reside no artigo 9º do Código Penal Militar as situações em que o civil poderá ser réu em processos 

integrados a Justiça Militar. O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tem 

 
 

JUSTIÇA. CNJ Serviço: o que é Justiça comum e a Justiça especializada? Disponível 

em:https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-o-que-e-justica-comum-e-a-justica-especializada/ Acesso em: 29 set 2021 
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agido de forma a restringir o alcance da competência da justiça militar se limitando apenas às 

situações que tenham interesse militar.340  

Destaca-se ainda que é possível que uma pessoa sofra processos diferentes, em justiças 

destintas, sobre uma mesma conduta. Um único ato do agente (seja ele civil ou militar) pode 

acarretar dois tipos penais diferentes, porque o julgamento na Justiça comum não exclui o processo 

na Justiça Militar: os dois possuem caráter autônomo e deve ser analisado a partir da competência 

de cada Justiça.  

A seguir, dois relatórios sobre a Justiça Militar e Civil que circundam o caso. 

 

a) Instâncias: 

5.4.1 Processos na Justiça Militar 

 

Esta investigação é sigilosa e não consegui acesso. Conforme as notícias e debates 

pesquisados, a Corregedoria da Polícia Militar341 foi a responsável pela investigação dos fatos no 

âmbito da Justiça Militar. Concluíram no começo do ano de 2021 que os 31 policiais militares 

presentes na operação não teriam cometido irregularidades e arquivaram os documentos.  

O órgão interno da polícia considerou que os policiais agiram em legítima defesa ao dispersar 

com bombas o baile. Ou seja, conforme as investigações internas no âmbito militar, todas as ações 

praticadas pelos policiais foram necessárias diante do ocorrido: a perseguição de um suspeito de 

moto.342 Ainda, no desenrolar das investigações, ficou evidente que a versão apresentada era 

incoerente, o que não impediu o arquivamento das investigações. 

Em um primeiro momento, a perseguição foi usada como justificativa para os atos e, assim, 

os sufocamentos em decorrência do tumulto teriam sido uma consequência não prevista. Ainda, 

muito do relatado nos autos era de que as próprias vítimas teriam se colocado em risco por estarem 

frequentando o local, ou seja, a culpa pela morte teria sido evitada se os jovens não tivessem saído 

de casa. 

 
 

340 Enciclopédia Júridica da PUC-SP. Competência da Justiça Militar. Disponível em: 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/448/edicao-1/competencia-da-justica-militar Acesso em: 27 set. 

2021. 
341 “A Corregedoria da Polícia Militar é responsável pela análise, investigação, solução e/ou encaminhamento de 

denúncias de crimes e infrações administrativas praticadas por policiais militares”. Mais em: Portal do Governo. 

Disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=8. Acesso em: 12 ago. de 2021. 
342 STABILE, Authur. Corregedoria conclui que PMs agiram em ‘legítima defesa’ no massacre de Paraisópolis. 

Disponível em: https://ponte.org/corregedoria-conclui-que-pms-agiram-em-legitima-defesa-no-massacre-de-

paraisopolis/. Acesso em agosto de 2021. 
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Em um segundo momento, quando os laudos foram anexados, conforme reportagens, com o 

sufocamento mecânico e químico, das bombas de gás, a versão apresentada e que se sustentou foi 

a de legítima defesa.343  

 

5.4.2 Inquérito na Justiça Civil: nª 1501922-79.2019.8.26.0052344 

 

O item discorre sobre as informações contidas no Inquérito existente para tratar na Justiça 

Civil sobre o que ocorreu no dia do massacre. Este processo não é sigiloso e tive acesso a toda 

documentação. As informações coletadas estão presentes nos documentos observados no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Ainda, dois documentos principais utilizados 

aqui como guia da resenha estão anexos à dissertação: o “Relatório final e representação pela 

autorização de entrega de objeto e armas de fogo apreendidas” e a “Manifestação da Defensoria 

Pública”.  

Segundo a manifestação da defesa presente nos autos, o Inquérito Policial Eletrônico nº 

2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) foi instaurado inicialmente no 89º Distrito Policial 

para investigar a morte dos jovens Bruno Gabriel dos Santos, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 

Denys Henrique Quirino da Silva, Dennys Guilherme dos Santos, Mateus dos Santos Costa, 

Eduardo da Silva, Luara Victoria Oliveira, Gabriel Rogerio de Moraes, Gustavo Cruz Xavier na 

madrugada do dia 01 de dezembro de 2019, durante ação de 31 policiais do 16ª Batalhão da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, na festa de rua conhecida como “Baile da DZ7”, em Paraisópolis, 

zona sul da Capital (SP). Ou seja, as investigações começaram poucos dias após o incidente. 

 
 

343 A Justiça Militar no Brasil foi criada em 1808 e é considerada a justiça mais antiga do país. Desde 1934 é 

considerada uma das justiças especiais do Poder Judiciário possuindo como intuito julgar crimes previstos no 

Código Penal Militar. Institucionalmente, no ano de 1822 ao ano de 1827, a justiça militar do império adentrou 

todas as instituições portuguesas criadas nesse tempo. “Ficou organizada em torno de três instituições ordinárias 

– os Conselhos de Disciplina, os Conselhos de Guerra e o Conselho Supremo Militar e de Justiça (CSMJ) – e uma 

instituição de exceção – a Comissão Militar” (conforme: SOUZA, Adriana Barreto; SILVA, Angela Moreira 

Domingues da. A organização da justiça militar no Brasil: Império e República. Estudos Históricos. Rio de Janeiro. 

v. 29, p. 361-380, 2016). A Justiça Militar, portanto, existe há mais de 200 anos, sendo que em 1981 houve a 

organização do Supremo Tribunal Militar, com as mesmas competências do extinto Conselho e composto por 15 

ministros. Em 1988, a Constituição Federal reafirmou a existência da justiça militar, mantendo suas ramificações 

na  Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. O tribunal é composto por 10 militares e 5 civis.  Veja mais 

em: MIGALHAS. Justiça Militar: Um raio-x da Justiça mais antiga do Brasil. Migalhas. Disponível  em: 

https://www.migalhas.com.br/quentes/296496/justica-militar--um-raio-x-da-justica-mais-antiga-do-brasil. 

Acesso em: 10 ago.2021). Também, a Justiça Militar julga os crimes cometidos pelos próprios militares e, de 

acordo com o art. 124 da Constituição Federal, compete a Justiça militar o julgamento dos civis e militares 

acusados de práticas tipificadas no Código Penal Militar, sendo assim, crimes praticados por militares contra civis 

também são julgados pelos próprios militares. 
344 Em agosto de 2021 assino contrato voluntário com a Defensoria Pública para atuar no caso. 
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Como já foi tratado, o evento era um dos mais conhecidos da região, para muitos considerado 

como a principal alternativa de lazer da comunidade e reconhecido como uma expressão cultural 

do estilo musical funk, reunindo cerca de cinco mil pessoas por final de semana.345 A festa ocorre 

em vários pontos de concentração ao longo da Rua Ernest Renan, dentro de Paraisópolis, sendo os 

Bailes “da DZ7” e “do Bega” realizados em trechos diferentes, mas próximos. 

 

 

Figura 14 - Densidade de pessoas na viela do louro, conforme relato das testemunhas presentes (1) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

 

 
 

345 Conforme entrevistas com moradores e frequentadores de Paraisópolis tratadas em detalhes no próximo item, 

o Baile da Dz7 chega a reunir de 5mil a 10mil pessoas por final de semana. Ainda, em datas comemorativas, mais 

de 35 mil pessoas já puderam ser observadas frequentando a comunidade para comparecer no evento. 
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Figura 15 Densidade de pessoas na viela do louro, conforme relato das testemunhas presentes (2) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Densidade de pessoas na viela do louro, conforme relato das testemunhas presentes (3) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 
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Figura 17 - Densidade de pessoas na viela do Louro, conforme relato das testemunhas presentes (4) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

Parte do público vinha de outros pontos da Grande São Paulo, principalmente periferias, 

como registram os transportes públicos e como era o caso das nove vítimas fatais. Em razão da 

ocorrência ter sido registrada inicialmente como “morte suspeita/lesão corporal/homicídio 

tentado” e dada a complexidade do caso, o inquérito foi remetido à 1ª Delegacia de Repressão a 

Homicídios, Divisão de Homicídios – DHPP, que passou a ser responsável pelas investigações. 

Após mais de um ano e seis meses de trabalho, com informações e pedidos de quebra de 

sigilo telefônico e de imagens transitando da delegacia para o Fórum – de onde vinha a autorização 

do Juiz do caso para que estes procedimentos contivessem legalidade – a autoridade policial juntou 

aos autos, em 23 de junho de 2021, o despacho de indiciamento e, em seguida, o relatório final, 

concluindo pela: 

 

(i) Atuação culposa por parte de nove policiais, imputando-lhes o 

crime previsto no artigo 121, §3º, do Código Penal. São eles: Aline 

Ferreira Inácio, João Carlos Messias Miron, Luís Henrique dos 

Santos Quero, Rodrigo Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de 

Andrade, Marcos Vinícius Silva Costa, Leandro Nonato, Paulo 

Roberto do Nascimento Severo e Gabriel Luís de Oliveira. 

 

(ii) Atuação nas condutas previstas no artigo 3º, “i”, da Lei 4.898/65 

(“Abuso de Autoridade”) por parte de oito policiais. São eles: João 

Carlos Messias Miron, Luís Henrique dos Santos Quero, Rodrigo 
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Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de Andrade, Marcos Vinícius 

Silva Costa, José Joaquim Sampaio, Anderson da Silva Guilherme 

e Matheus Augusto Teixeira. 

 

No entanto, diverso da conclusão da autoridade policial sobre a forma culposa, a narrativa 

do próprio relatório policial (que corrobora com as vivências das testemunhas que presenciaram o 

ocorrido, presentes no inquérito), bem como as mídias apresentadas pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, a análise do COPOM346 e as imagens das câmeras de segurança, existe 

apontamento para o fato de que houve dolo na conduta dos polícias envolvidos: 

 

” Núcleo de Perícias da Capital e Grande São Paulo 

EQUIPE DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS DO DHPP 

Protocolo nº 002/21RSIP 874/19 

Laudo nº 66.217/2021 

Página 25de 355. 

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES PERICIAIS: 

As considerações periciais abaixo resultam da análise das versões apresentadas, 

confrontadas com os achados periciais constantes nos laudos 462.882/2019 

(local),216.964/2020(imagens de vídeos), bem como laudos necroscópicos das vítimas. 

Em relação aos achados dos exames de local. Segundo laudo 462.882/2019 foi observado 

o seguinte no exame do local: 

1. Dois estojos de munição de arma de fogo, picotados, marca CBC, calibre nominal 

.380 AUTO, localizados no entroncamento da Av. Hebe Camargo com a Rua Rodolf 

Lotze, indicando terem sido realizados ao menos dois tiros de arma de fogo 

compatível com calibre nominal .380 AUTO naquela região, corroborando com as 

versões dos policiais da Rocam. 

2. Seis gotejamentos de sustância hematoide, localizados na Viela do louro, a partir da 

escadaria de acesso. A presença de substância hematoide na Viela do louro é 

compatível com as versões apresentadas, nas quais se relatou a intensa aglomeração 

de pessoas nesta localidade.347” 

 

Este é o argumento trazido pela Defensoria e, também, o consoante com o coletado nas 

entrevistas deste trabalho, principalmente com as pessoas que presenciaram o massacre. O crime 

ser culposo significa que os policiais não tinham a intenção de matar. Entretanto, os próprios 

 
 

346 O COPOM é o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A organização estatal funciona 

como central de atendimento às solicitações de emergência da população, além disso, atua no gerenciamento de 

crises e na gestão de grandes eventos na cidade. O COPOM está interligado a sistemas de órgãos públicos. 
347  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3254 



   

 

 

154 

 
 

laudos periciais presentes no Inquérito deixam absolutamente nítido que quando os policiais 

violentamente fizeram ações para dispersar e encurralar os jovens em becos e vielas que não 

suportam uma saída rápida, colocam os jovens em risco de morte propositalmente. Neste sentido, 

em um dos laudos presente no inquérito conclui-se que: 

 

“6.1. Qual o número de pessoas aproximadas poderia permanecer na rua, durante o 

pancadão? 

Considerando o trecho da Rua Ernest Renan compreendido entre a Rua Rodolf Lotze e a 

Rua Herbert Spencer, e considerando a área a ser ocupada como sendo somente o leito 

carroçável da via, calcula-se a área determinada como sendo de 610,2m2. Considerando 

Instrução Técnica 012/2010 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo que versa sobre dimensionamento de lotação e saídas de emergência em centros 

esportivos e de exibição, considera-se para eventos de público em pé a lotação de 4 pessoas 

por metro quadrado. Assim, calcula-se a lotação como sendo de 2440 pessoas.348  

6.2. A saída pela viela do louro, comportaria quantas pessoas, por minuto, para saída 

do baile? Seria uma saída de emergência adequada? 

Conforme Instrução Técnica 012/10 do corpo de bombeiros, as circulações nas saídas não 

podem sofrer estreitamento em largura, devem apresentar dispositivos de controle de fluxo 

máximo de pessoas que irão adentrar a rota de saída, devem ainda apresentar sinalização e 

identificação, tanto em condições normais como de emergência. Assim, não há como 

classificar a viela como uma saída de emergência. O cálculo de fluxo de pessoas pela viela 

do louro dependeria da determinação dos seguintes fatores, além das medições já efetuadas: 

quantidade de pessoas presentes no local, velocidade na qual estas pessoas passariam pela 

viela, densidade de pessoas no local (proximidade entre os corpos), eventual presença de 

obstáculos que possam alterar a velocidade de fluxo, continuidade de deslocamento (pode 

ser alterada por estreitamentos e obstáculos). Não é possível determinar valores a estes 

fatores.  

6.3. Quantas saídas de emergência do tamanho da viela do louro seriam necessárias 

para suportar o número de pessoas ali existentes? 

Não se aplica o referido quesito à situação urbana onde supostamente ocorre o baile, por se 

tratar de local de crescimento desordenado e de comunidade sem planejamento de ocupação 

urbana. 

 6.4. O fato de a viela do louro estreitar impede de ser considerada como saída de 

emergência? 

Sim, conforme item 5.3.6 da Instrução Técnica 012/2010.” 349 

 

A narrativa dos policiais é de que a ida ao local do baile não foi em decorrência da “operação 

pancadão”,350 nem teria sido com a finalidade de colocar fim ao baile funk ou dispersar seus 

 
 

348 A dissertação em sua parte de debate teórico, contesta muito o regramento urbano que pretende  
349 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3261. 

Grifo nosso 
350 As operações pancadão são ações realizadas pela PM e pela GCM, com o objetivo de coibir os bailes. 

Representam de maneira institucionalizada uma forma de repressão criada pelo Estado para impedir a realização 

dos pancadões sob o argumento de manutenção do bem-estar dos trabalhadores que estão sendo importunados pelo 

 



   

 

 

155 

 
 

frequentadores, mas, sim, prestar apoio às equipes da ROCAM que teriam sido alvo de disparos 

de arma de fogo realizados por agentes em uma motocicleta. Entretanto, esta justificativa não foi 

comprovada nos autos. Tampouco revelam que os milicianos tenham apenas reagido, mediante o 

uso moderado da força, aos ataques perpetrados por frequentadores em tumulto.  

Ao contrário, a análise do hardy copy e das câmeras de segurança, bem como dos laudos 

presentes, segundo a defesa do caso que contesta a conclusão do IP, permite duas conclusões 

incontestáveis: 

 

(i) a ocorrência com a motocicleta na Rua Hebert Spencer não teve seguimento e não 

justificou a entrada dos policiais no baile, conforme se pode extrair do relatório de descrição 

de áudio (fls. 1150/1153). Com efeito, tal fato teria sido comunicado ao COPOM às 03:41. 

Apenas dois minutos depois (às 03:43), os policiais afirmaram que a motocicleta “adentrou 

a Rua Herbert Spencer sentido Rua Melchior Giola” (sentido oposto à região do baile). Esse 

registro feito pelos PMs ocorreu no mesmo minuto em que as viaturas M16101 e M16105 

informavam entrar na Rua Herbert Spencer. No minuto seguinte (às 03:44), uma dessas 

duas viaturas pede informações da localização da ocorrência, indicando nada ter encontrado 

ao chegar no local irradiado. Logo em seguida, a ROCAM afirma, às 03:45, que “não há 

acompanhamento e que perdeu pela Melchior Giola”. Essa última comunicação é feita no 

mesmo minuto em que as 3 equipes da ROCAM são flagradas pela câmera Intelbrás da 

“Foto Flash”, localizada Rua Ernest Renan, n° 1068, saindo em segurança da região do 

baile pela Rua Rodolf Lotze. Dois minutos depois (03:47), as equipes da ROCAM 

afirmaram estar “sem novidades na Rua Rodolf Lotze”, ou seja, FORA DE PERIGO. Essa 

sequência de informações devidamente registradas no relatório elaborado pela autoridade 

policial mostra que a ocorrência sobre a motocicleta não teve sequência, já que aquele 

veículo fugiu em sentido oposto à região do Baile, sem ser perseguida pela ROCAM, e sem 

que tivesse sido interceptada por nenhuma das 10 viaturas que atenderam ao chamado. 

 

(ii) Não havia qualquer tumulto na região do Baile no momento da chegada das 

viaturas. De fato, conforme consta no próprio relatório da Autoridade Policial, “as imagens 

(que constam no laudo pericial nº 216.946/2020) demonstram que antes da chegada da 

equipe (da Força Tática) não havia tumulto na localidade. Dessa forma, a filmagem 

infirma a versão dos policiais, os quais alegaram que ao chegarem ao local foram 

surpreendidos por uma multidão em tumulto, com pessoas correndo contra a viatura” (fls. 

3785).351 

 

 
 

som e aglomeração. Mais em: Portal do Governo. PM detém 1,2 mil pessoas e recolhe 8,4 mil veículos durante 

operação Pancadão. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pm-detem-12-mil-pessoas-

e-recolhe-84-mil-veiculos-durante-operacoes-pancadao/. Acesso em 04 de outubro de 2021. 

Veja mais em: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PM detém 1,2 mil pessoas e recolhe 8,4 mil veículos 

durante operação Pancadão. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/pm-detem-12-mil-

pessoas-e-recolhe-84-mil-veiculos-durante-operacoes-pancadao/ Acesso em: 10 ago 2021 

A VERDADE. Silencio na “quebrada”: A partir de agora, Operação Pancadão vai até o sol raiar. Disponível em: 

https://portalaverdade.com.br/quebrada-em-silencio-a-partir-de-agora-operacao-pancadao-vai-ate-o-sol-raiar/ 

Acesso em: 10 ago 2021. 
351 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3797. 

Grifo nosso. 
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Além de afastarem esta hipótese trazida pelos policiais (de um possível acidente), as 

evidências e elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial descrevem diferentes equipes 

policiais 352 na Rua Rodolf Lotze que teriam obstruído propositalmente353 a saída das duas 

extremidades da Rua Ernest Renan, provocando a fuga de uma multidão de pessoas para a viela 

conhecida como “do Louro”, com a intenção de posteriormente encurralá-las violentamente. Em 

vídeos e depoimentos constantes no Laudo 216.946/2020 a seguinte descrição pode ser observada: 

 

 As imagens mostram policiais militares em região da Rua Ernest Renan nas cercanias do 

numeral 1159, no acesso à viela do Louro, onde teriam sido encontradas as vítimas. Pessoas 

aparentam sair correndo do local no sentido do acesso à Rua Rodolf Lotze. Observa-se a 

presença de um policial militar portando objeto alongado supostamente golpeando pessoas 

em marcha. Aos 22 segundos de vídeo pode-se ouvir alguém gritar ‘vai morrer’ e aos 25 

segundos ‘vai morrer todo mundo’. Aos 40 segundos pode-se ouvir alguém gritar ‘vai 

embora caralho’. Durante todo o vídeo ouvem-se estampidos ocasionalmente.354  

Figura 18 - Ruas de Paraisópolis (representação esquemática) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

 
 

352 Viaturas M-16105 e M- 16101 (“1ª Cia”) na Rua Herbert Spencer; e Força Tática M-16011; Força Tática M-

16010; motocicletas da ROCAM; M-16319 (CFP 1 – Tenente Aline); M-16002 (CFP 2 – Tenente Novaes); M-

16213 e M-16205 (“2ª Cia”). Mais em: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. 

Classe: Inquérito Policial. Assunto: Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: 

Roberto Zanichelli Cintra. p. 3798. 
353 Observar depoimentos colhidos e contidos nos anexos desta pesquisa. 
354 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 1547-

1558.  
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Figura 19 - Trajeto realizado pela viatura M-16103 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

 

Figura 20 - Vista Superior da Rua Hebert Spencer 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 
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Figura 21 - Disposição das Viaturas próximas a Rua Ernest Renan 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

 

Figura 22 - Vista perspectiva (encontro das viaturas) 

 

Fonte: Inquérito Policial Eletrônico  nº 2348288-02.2019.010356 (IP nº 874/19-DHPP) 

Ainda, conforme documento judicial, as imagens e relatos das testemunhas presenciais 

indicam a ocorrência de um ataque desproporcional em termos de força e duração, protagonizado 

de forma coletiva e coordenada. Neste sentido, pontua-se que não foram ações individuais que 

geraram as mortes apuradas no Inquérito: 
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Mas a articulação entre os atos realizados por um grande número de agentes policiais, de 

forma simultânea, em diferentes pontos de um espaço complexo (em razão de sua 

topografia) e densamente ocupado (em razão do baile que ali se realizava). Tais atos 

criaram uma dinâmica de cerco de violência em torno de um público desarmado e 

não reativo, sendo altamente provável que causasse a morte das pessoas que ali 

estavam.355 

 

A conclusão do laudo de reprodução simulada também foi neste sentido: 

 

Não se pode descartar a hipótese de os deslocamentos apresentados pelas viaturas da 1ª 

Companhia (M-16105, M-16101, M- 161103, M-16104) e da Força Tática, associado à 

topografia do local (um vale, conforme ilustrado no capítulo 3), bem como as atitudes 

alegadamente defensivas dos policiais (lançamento de bombas, disparos de 

espingardas), terem concorrido para provocar a correria para o interior da Vilela 

do Louro.356  

 

Parece estar sem divergências, correlacionando peritos, depoimentos e imagens que o 

confinamento das vítimas na Viela de Paraisópolis foi decorrência da ação policial. Ou seja, de 

forma absolutamente ilegal, criou o risco de ocorrência do resultado morte (previsto) e não evitado. 

Neste sentido: 

 

O risco de causar as mortes das vítimas por “sufocação indireta”, conforme apontaram os 

exames necroscópicos, era altamente provável, tendo os policiais agido de forma 

completamente indiferente em relação ao resultado morte. De fato, ressalta-se que não há 

dúvidas de que as viaturas se posicionaram de forma a prejudicar a evasão dos jovens e que 

as pessoas que tentavam fugir eram alvo de tiros de elastômetro e bombas (no caso da Rua 

Rodolf Lotze), e de agressões físicas (na Rua Herbert Spencer). Os frequentadores que se 

encontravam na porção média da rua não tiveram essa opção, já que se deslocaram em 

massa para um mesmo caminho, a “Viela do Louro”, em uma dinâmica que, em termos 

arquitetônicos, é de afunilamento espacial. As nove mortes por asfixia mecânica por 

sufocação indireta são, por si só, a evidência de que as pessoas foram comprimidas como 

multidão em um espaço insuficiente para o total de presentes. Tal compressão de corpos 

foi potencializada pela evolução da ação policial até a entrada da viela, onde aqueles 

que deveriam garantir a segurança das pessoas se mantiveram acossando a multidão que 

buscava fuga, além de agredirem aqueles que desistiam da fuga pela viela e tentavam voltar 

para a Rua Ernest Renan. A ciência dos policiais dos riscos que poderiam causar com 

sua ação em razão do espaço em que ela se desenvolveu está evidente nos documentos 

das forças de segurança em que se confirma, da “análise das versões apresentadas 

pelos trinta e um policiais militares envolvidos, (...) que praticamente todos afirmaram 

 
 

355 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3797. 

Grifo nosso. 
356 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3256. 

Grifo nosso. 
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que tinham conhecimento da localização, dimensão e complexidade do baile da 

‘DZ7’”. (fls. 3780). 357 

 

Outros documentos, ainda, reforçam o estado de consciência dos policiais acerca dos 

potenciais riscos de suas ações. São eles: 

 

(i) O Procedimento Operacional Padrão (POP) sobre utilização de armamento com 

munição de elastômero (POP 5.12.026), o qual determina que uma das 

possibilidades de erro de utilização desse tipo de munição é justamente seu 

emprego para “dispersar a manifestação ou movimentação de massa”;  

(ii) O POP sobre uso de Granada (POP 5.18.03 e POP 5.18.04), o qual determina 

que granadas policiais (salvo em situações muito excepcionais, não configuradas 

no presente caso) não devem ser lançadas em ambientes fechados (fls. 2863 e 

2872), sendo estes entendidos como “local em que, pela ausência ou 

insuficiência de vias de fuga, torna-se impossível a saída ou retirada da(s) 

pessoa(s) submetida(s) ao agente químico lacrimogêneodo do ambiente 

contaminado para um ambiente descontaminado, independentemente da 

estrutura física do local” (fls. 2865).  

(iii) O Manual de Controle de Multidões da Polícia Militar358, que reforça a 

supracitada orientação, afirmando que o uso de granada em locais fechados “é 

considerado um dos últimos recursos, utilizado para evitar um mal maior”, e 

coloca de forma explícita que “os efeitos do emprego de granadas [em locais 

fechados], seja por sua explosão, seja pela liberação de agente químico, 

provocará uma fuga em massa e, fatalmente, o confinamento do público em 

locais inapropriados, além de uma superlotação das poucas vias de fuga 

existentes, podendo resultar em lesões corporais e até morte”. Ao desrespeitar 

tais procedimentos de atuação, os policiais, portanto, agiram de forma dolosa, 

atuando de maneira que os efeitos lesão corporal e morte, por eles já conhecidos, 

fossem altamente prováveis de serem produzidos.359 

 

Costurando a hipótese levantada pela Defensoria, existe relatório concluindo que “todos os 

policiais das equipes citadas alegaram que ignoravam a presença e atuação dos militares da 1ª 

Companhia na esquina oposta”.360 Ainda, o delegado do caso, Manoel Fernandes Soares, descreve 

em textos que: 

 
 

357 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3799. 

Grifo nosso. 
358 O referido manual é citado inclusive como uma das referências doutrinárias que embasaram a Nota de Serviço 

nº 16BPMM-064/13/19, editada em 26 de novembro de 2019, com o fim de regulamentar a atuação do 16º BPM 

e de reforço no emprego de tropa, durante a “Operação Pancadão”, que ocorreu entre os dias 29 e 30 de novembro 

de 2019, (ver referência nº 1.15., às fls. 3701, que elenca o M-8-PM - 4ª edição, o qual foi revogado em 2018 e 

substituído pelo M-8-PM - 5ª edição, em vigor à época dos fatos). 
359 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3800. 

Grifo nosso. 
360 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3788.  
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Relativamente aos policiais da Força Tática M-16011, consoante os elementos amealhados 

e apontados, constata-se que efetivamente sua atuação contribuiu para o evento letal. 

Destarte, apesar de a ação desenvolvida na esquina da Rua Ernest Renan com a Rua Rodolf 

Lotze não ter sido apta a causar diretamente a morte de pessoas, a equipe rumou para o 

local quando já havia notícia de que o ataque à ROCAM havia ocorrido na esquina 

oposta e que outras viaturas já haviam seguido para lá. Assim, era previsível, 

considerando o comportamento típico dos frequentadores do baile e as condições 

naturais do local, a dificuldade de escoamento da multidão de frequentadores, bem 

como a consequente causação de evento lesivo grave, inclusive fatal.”361  

 

Convidados a participar do caso, Juarez Tavares e Antonio Martins lavraram parecer 

juntados aos autos de inquérito, fundamentando a imputação dolosa aos policiais envolvidos: “a 

ação coordenada, com divisão de tarefas, de cerco aos participantes da aglomeração, impedindo-

os ou diminuindo-lhes a chance de fugir, tornou o resultado morte altamente provável e 

demonstrou, no mínimo, a indiferença dos policiais acerca desse resultado”. 362 Ainda, sobre a 

conduta policial, acreditam que: 

 

No contexto do plano abrangente de dispersar os cidadãos, os policiais tomaram o 

resultado morte de alguns desses cidadãos como circunstância provável; agiram, portanto, 

contando com essa possibilidade e a incluíram como elemento necessário para a 

consecução de seu plano (de dispersão). Isto é o suficiente para considerar que os policiais 

decidiram contra o bem jurídico e constituíram a vontade de matar que fundamenta a 

imputação dolosa.” 363  
 

Nesta toada, os advogados atuantes no caso, bem como os defensores constituídos pelo 

Estado, conseguem perceber uma conduta dolosa, com intenção de matar, não apenas daqueles que 

praticaram atos de violência física (como espancamento, gás lacrimogêneo) e psicológica (gritando 

palavras de ordem para não se movimentarem mesmo sabendo que poderiam morrer ou mesmo 

dizendo que os jovens frequentadores do Baile iriam morrer todos) quanto aqueles policiais que 

travaram as possíveis saídas encurralando os jovens e deixando-os para serem sufocados ou 

pisoteados. 

 
 

361 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3788. 

Grifo nosso. 
362 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. Doc 01. 

p. 18. 
363 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. Doc 01. 

p. 19. 
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Importante ressaltar, conforme imagens, que a viela onde ocorreu o massacre tinha 

capacidade para a passagem de aproximadamente quatro pessoas, entretanto, com o ocorrido 

centenas de pessoas por ali circularam. E, sem qualquer possibilidade de fuga, os que 

proporcionaram este feito anteviram o provável resultado morte, agindo de forma indiferente 

acerca desse resultado, tido como certo. 

Assinaram o documento de defesa Davi de Paiva Costa Tangerino, Flávia Rahal, Hugo Leonardo, 

Priscila Pamela Dos Santos, Davi Quintanilha Failde de Azevedo, Fernanda Penteado Balera, 

Leticia Marquez de Avelar, Ana Carolina Oliveira Golvim Schwan e Daniel Palotti Secco. Este 

corpo de profissionais se mescla entre defensores públicos, advogados e professores envolvidos 

com causas de violação de Direitos Humanos. 

O Ministério Público protocolou a denúncia. Consta no documento que o MP fez a requisição 

da folha de antecedentes atualizada dos réus e as das certidões dos processos que os mesmos 

estivessem presentes: assentamentos funcionais dos denunciados junto à PM e os relatórios das 

viaturas presentes no dia do ocorrido. Além disso, também comunica o oferecimento da denúncia 

ao Tribunal de Justiça Militar e, devido a existência do inquérito policial para apurar os fatos, 

expede ainda um ofício à UBS da Vila Guacuri onde foi retirado um projétil alojado na vítima 

Miryan de Araújo Macário, requerendo a documentação médica referente a tal extração. Com o 

recebimento da documentação, solicitou o encaminhamento ao IML, junto a documentação citada 

no processo.  

Para além disso, referente a outra vítima Giovanna Ferraz da Silva foi expedido um ofício 

ao AMA Paraisópolis, à UPA e ao Hospital Campo Limpo solicitando a ficha de atendimento e o 

prontuário médico, assim como a intimação da vítima para a realização de exame direto 

complementar no intuito de esclarecer se as cicatrizes no rosto ocasionaram deformidade 

permanente.  

Solicitou-se também a juntada do incluso documento com o “Código Internacional Q”. Além 

disso, demandou a realização do exame necroscópico complementar da vítima Mateus dos Santos 

Costa, encaminhando cópia dos documentos das folhas 493/496, a fim de responder a “causa 

mortis” de Mateus dos Santos Costa.364  

Oficiou-se a Polícia Militar, requerendo (i) o pedido do Manual de Controle de Distúrbios 

Civis da Polícia Militar e/ou (ii) o mencionado nos autos “M-8-PM”; (iii) apresentação dos boletins 

 
 

364 A ideia é confirmar se de fato foi traumatismo raquimedular e se a vítima possuía sinais de asfixia mecânica 

como as outras vítimas, para que se conclua, se de fato, houve junção de ambas as possibilidades ou uma delas. 
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de ocorrência da polícia militar (BOPM) relacionados aos fatos ocorridos na “Operação Pancadão” 

ou fiscalizações realizadas em Paraisópolis durante o ano do ocorrido (2019). No documento há a 

presença de um link que redireciona a vídeos captados no dia do ocorrido e submetidos às perícias 

técnicas que constam nos autos, além da reprodução simulada dos fatos de forma digital.  O MP 

expediu ofício ao Promotor de Justiça atuante na Justiça Militar solicitando providências para o 

afastamento dos policiais denunciados das atividades de rua até o fim do processo. 

Em relação ao denunciado José Roberto Pereira Pardi (Soldado da polícia Militar), foi 

oferecida a suspensão condicional do processo por um prazo de 2 anos, estabelecidas as condições 

obrigatórias previstas em lei. 

Em relação aos policiais: Rodrigo Cardoso da Silva (ROCAM), Antonio Marcos Cruz da 

Silva (ROCAM), Vinicius José Nahool Silva (ROCAM), Thiago Roer de Lima Martins de Oliveira 

(ROCAM), Renan Cesar Angelo (ROCAM), João Paulo Vechi Batista (ROCAM),Frederico 

Ozanan Silva (Força Tática), Vanderson da Silva Rodrigues (Força Tática),  Jucilei Elidio 

Carpanezi Prates (Força Tática), Vanderclei Marins da Silva (Força Tática), Diego Felício Novaes 

(CFP),  Gabriel Pereira de Oliveira Bastos (CFP), José Carlos Seles Araújo Júnior (CFP), Renato 

Nery dos Santos (2ª. CIA), José Eliezer da Silva (2ª. CIA), Benedito Cláudio Costa (2ª. CIA) e  

Thiago José Veronese Lucas (2ª. CIA), houve o pedido de  arquivamento. Ficou posto que não 

seria possível afirmar o abuso de autoridade, sendo caracterizado o vínculo subjetivo com os 

denunciados para o fim comum de matar e lesionar as presentes vítimas. Entretanto, os policiais 

mencionados acima chegaram à esquina da Rua Rodolf Lotze com a Herbert Spencer cerca de 

quatro a nove minutos depois da chegada da primeira viatura da Força Tática, junto com a chegada 

dos policiais vieram os lançamentos de granada, ocasionando pânico e tumulto, em convergência 

com os policiais da 1° CIA que estavam na esquina oposta. 

Em relação aos atos proferidos pelos agentes listados acima, conforme conduta prevista no 

art. 3º, da lei 4898/65, foi expressamente revogada pela Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de 

Autoridade) o potencial crime. Cabe, portanto, abolitio criminis arquivando o crime. Ou seja, o 

Ministério Público requereu o arquivamento do feito em relação aos policiais listados, usando 

como aporte o art. 18 do Código de Processo Penal. 

Seguindo, o Ministério oferece denúncia contra: Aline Ferreira Inácio, 1º Tenente da Polícia 

Militar; Leandro Nonato, Subtenente da Polícia Militar; João Carlos Messias Miron, 2º. Sargento 

da Polícia Militar;  e os Cabos da Polícia Militar: Paulo Roberto do Nascimento Severo, Luís 

Henrique Dos Santos Quero, Gabriel Luís de Oliveira; os Soldados da Polícia Militar: Anderson 



   

 

 

164 

 
 

da Silva Guilherme, Marcelo Viana De Andrade, Mateus Augusto Teixeira, Rodrigo Almeida 

Silva Lima, José Joaquim Sampaio, Marcos Vinicius Silva Costa e José Roberto Pereira Pardim.  

Prossegue, então, com a descrição dos fatos relatando que consta no inquérito policial que 

em 01 de dezembro de 2019, na Viela do Louro, situada na Rua Ernest Renan, quarteirão entre as 

ruas Rodolf Lotze e Herbert Spencer, em Paraisópolis, São Paulo, por volta das 4h da manhã, 

durante a operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, denominada “Operação Pancadão”. 

Dessa maneira, o documento destaca que: 

Os policiais militares, ALINE FERREIRA INÁCIO, LEANDRO NONATO, JOÃO 

CARLOS MESSIAS MIRON, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SEVERO, 

LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS QUERO, GABRIEL LUÍS DE OLIVEIRA, 

ANDERSON DA SILVA GUILHERME, MARCELO VIANA DE ANDRADE, 

MATEUS AUGUSTO TEIXEIRA, RODRIGO ALMEIDA SILVA LIMA, JOSÉ 

JOAQUIM SAMPAIO e MARCOS VINICIUS SILVA COSTA, com ânimos 

convergentes, cada qual aderindo à ação do outro para o resultado comum, assumindo o 

risco de produzir as mortes das vítimas, agindo por motivo torpe e com meio que resultou 

em perigo comum (fls. 3835). 

 

Portanto, agiram para dificultar a defesa das vítimas fatais Bruno Gabriel dos Santos, Denys 

Henrique Quirino Silva, Dennys Guilherme dos Santos França, Eduardo da Silva, Gabriel Rogério 

de Moraes, Gustavo Cruz Xavier, Luara Victória Oliveira e Mateus dos Santos Costa por asfixia, 

por sufocação indireta, como descritos nos laudos necroscópicos. 

Neste sentido, o documento ainda acredita que os policiais: 

deixaram de observar regras mínimas para a contenção de distúrbios civis e dispersão de 

multidões e, com intuito de provocar pânico e sofrimento nas pessoas que participavam 

de evento cultural no local dos fatos, agiram com violência causando-lhes as lesões 

corporais descritas nos laudos de fls. 685/688, ao disparar armas de elastômero e jogar 

objetos e garrafas contra as vítimas.(fls. 3836). 

 

No mesmo dia, destacam que:  

O policial militar JOSÉ ROBERTO PEREIRA PARDIM expôs a perigo a vida, a 

integridade física e o patrimônio de outrem, mediante explosão e arremesso de engenho 

explosivo conhecido, popularmente, por “morteiro”. Segundo apurado, no dia 02 de 

novembro de 2019, o 1º Sargento PM Ronaldo Ruas Silva, da Força Tática do 16º. 

BPM/M, foi vítima de homicídio na comunidade de Paraisópolis. Em razão disso, teve 

início a chamada “Operação Saturação em Paraisópolis”1, com “intensificação do 

policiamento para combater o tráfico no local e prender criminosos, sem previsão de 

término”. Em outras palavras, naquele novembro de 2019 havia verdadeiro clima de 

tensão entre a polícia militar e a comunidade de Paraisópolis. Ainda no decorrer da 

situação, na data dos fatos foi efetuada a operação da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo denominada “Operação Pancadão”, que se destinava a “prevenir a instalação e 

acontecimento de aglomerações e algazarras no interior da comunidade denominada 

‘Paraisópolis’ prevenindo ocorrências de conflitos e outras consequências negativas 

adversas (fls. 3836/ fls. 3837). 

 

Na referida operação participaram: a equipe do Comando da Força Patrulha, duas equipes 

da Força Tática (preparadas para eventual ação de controle de distúrbios de multidão) e três 
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equipes de ROCAM, que, de acordo com os agentes, realizavam o patrulhamento nas principais 

vias do entorno da comunidade, todos do 16º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano.  

Embora não participassem da operação pancadão, as viaturas da 1° CIA estavam destinadas 

naquele dia, ao atendimento das ocorrências em Paraisópolis. Segundo consta na denúncia:  

A operação foi precedida de “exaustiva e minuciosa orientação” pela denunciada e 

comandante da tropa, Tenente ALINE FERREIRA INÁCIO. A orientação era para que o 

emprego da força legal, de acordo com o regulamento da operação, ocorresse somente 

depois de “devidamente avaliados pelo Comandante da Operação (fls. 3838). 

 

Após o MP narrar os fatos ocorridos, acreditou que os denunciados sabiam da não existência 

de rotas de fuga suficientes para a saída da multidão, evidenciando que o resultado foi previsto 

pelos acusados, policiais militares e profissionais preparados para a atuação em Contenção de 

Distúrbios Civis e dispersão de multidões. Para além de outras condutas que causaram pânico e 

lesões corporais às vítimas. Ou seja, desta forma, agiram conscientes do resultado perigo comum. 

Todas as pessoas que estavam no baile da DZ7, foram expostas ao perigo de morte, já que ficaram 

encurraladas, podendo sofrer disparos de armas não letais e violência policial. Sem contar os riscos 

da saída da multidão por vias inadequadas, conhecidas pelas autoridades.  

A operação foi comandada pela denunciada Aline Ferreira Inácio que reuniu os policiais 

previamente e conduziu a ação, via rádio e por contato telefônico com o denunciado Leandro 

Nonato. Ainda, conta no documento da denúncia que a 1ª Tenente tinha o dever de agir para 

garantir a segurança da população, entretanto, se omitiu, permitiu que entrassem na comunidade 

para a realização da operação. 

A morte das vítimas, portanto, teria sido por asfixia em decorrência de sufocação indireta. A 

viela do Louro não comportava o número de pessoas que ingressaram no local e o confinamento 

naquele corredor impediu a respiração destas levando a óbito. Tendo em vista o que foi relatado, 

o Ministério Público veio a denunciar: Aline Ferreira Inácio, Leandro Nonato, João Carlos Messias 

Miron, Paulo Roberto Do Nascimento Severo, Luís Henrique Dos Santos Quero, Gabriel Luís De 

Oliveira, Anderson Da Silva Guilherme, Marcelo Viana De Andrade, Mateus Augusto Teixeira, 

Rodrigo Almeida Silva Lima, José Joaquim Sampaio e Marcos Vinicius Silva Costa, como 

incursos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV (por nove vezes), art. 129, § 1º, I e 129, § 2º, IV, c.c. 

art. 29 e 69, todos do Código Penal. José Roberto Pereira Pardim, como incurso no artigo 251, §1º, 

do Código Penal.  

Pediram também que as vítimas Giovanna Ferraz da Silva e Miryan de Araújo Macario e as 

testemunhas Anderson Silva Figueredo, Terezinha Rodrigues da Silva, Célio dos Santos Carneiro 

Marco Antonio Fagundes dos Santos, Arthur Sacramento Siqueira, Igor Alexsander Gonçalves 



   

 

 

166 

 
 

Amorim, Bianca Bassetto Vieira (médica junto ao Hospital do Campo Limpo), Thalita Maria 

Donati Perez (médica junto ao Hospital do Campo Limpo), Gilson da Cruz Rodrigues e as 9 

Testemunhas Protegidas fossem ouvidas. 

Em seguida, em decisão judicial, Roberto Zanichelli Cintra considerou a dificuldade na 

individualização das condutas e das imputações na denúncia (dolo eventual). Afinal, segundo o  

juiz, sem que tivesse descrição das condutas supostamente ilícitas (homicídios comissivos 

praticados por asfixia mediante sufocação indireta, além de lesões corporais, aparentemente 

diferenciando-se o animus necandi e o animus laedendi por meio dos resultados acontecidos), o 

que envolveria a discussão relativa à causalidade entre a ação dos denunciados e os resultados 

verificados, a individualização ficou comprometida. Também pontuou sobre as questões de 

estrutura hierárquica da Polícia Militar, obediência hierárquica e estrito cumprimento de dever 

legal. 

Reforçou a dificuldade na distinção entre dolo eventual e culpa consciente no caso. Essa 

dúvida teria consequências jurídicas na definição da própria competência do caso: 

1. Se Vara Especializada do Júri ou não; 

2. Sobre o procedimento (bifásico do júri); 

3. Possibilidade de enquadramento como crime hediondo (em caso de homicídio doloso 

qualificado); 

4. Na quantidade de pena prescrita; 

5.  No regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. 

 

Ressaltou também que nos Tribunais Superiores há divergências a respeito da 

compatibilidade ou não do dolo eventual no homicídio. Declarou, assim, o juiz, que caberia a ele 

exclusivamente verificar a ausência de vícios formais na peça acusatória, a presença de 

pressupostos processuais e das condições da ação penal, deixando de lado a questão da 

individualização das condutas e do tipo penal correto. 

Considerou, então, os aspectos apresentados e recebeu a denúncia e os demais pedidos do 

MP.  

 

5.4.3 Coleta de dados de entidades, organizações e comissões envolvidas na 

investigação. 
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Algumas entidades foram elencadas para serem descritas neste item por terem conversado 

com a pesquisadora, bem como por representarem instituições ligadas ao Sistema Judicial. São 

elas: (i) Conselho Estadual de Direitos Humanos (CONDEPE), (ii) Comissão de Direitos Humanos 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), (iii) Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(Alesp) e (iv) Coalisão Negra por Direitos Humanos, que denunciou o caso na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (OEA). 

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (i) está previsto no artigo nº 

110 da Constituição Estadual e foi criado pela Lei nº 7.576/1991. Ele em como finalidades, 

conforme descrição no site do governo: 

1.  Investigar as violações de direitos humanos no território do estado de São Paulo; 

encaminhar às autoridades competentes e acompanhar as providências adotadas, as 

denúncias e representações que lhe sejam dirigidas;  

2. Estudar e propor soluções de ordem geral para os problemas referentes à defesa e à 

garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana;  

3. Estimular a criação e auxiliar na instalação de Conselhos Municipais de Defesa dos 

Direitos Humanos, com base em leis municipais. 

 

Os direitos humanos, portanto, são o objeto de proteção do CONDEPE. Estes, por sua vez, 

são os direitos e garantias individuais, sociais, difusos e coletivos, inclusive os direitos 

econômicos, culturais, ambientais, civis e políticos previstos na Constituição Federal e é por esta 

razão que o Conselho existe. Ainda, descreve em sua razão de existir que os direitos humanos 

disciplinados na legislação ordinária e em documentos internacionais assinados e ratificados pela 

República Federativa do Brasil devem ser assegurados pelo governo365. 

A organização entra para compor a pesquisa sobre o caso, já que se envolve em muitas 

reuniões a respeito do assunto. após o ocorrido, uma comissão de familiares dos mortos do 

Massacre de Paraisópolis, líderes da comunidade, CONDEPE e Comissão de Direitos Humanos 

da OAB/SP está entrando no Palácio dos Bandeirantes para uma audiência com a Casa Civil do 

Governador João Doria. 

 
 

365 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CONDEPE. Justiça e Cidadania. Portal do 

Governo. Disponível em: https://justica.sp.gov.br/index.php/servicos/condepe/. Acesso em: 17 de julho de 2021. 
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Dimitri Sales, que segue à frente da presidência do CONDEPE desde o ano de 2018, declarou 

em entrevista, em dezembro do ano de 2019, que: 

 

Quanto a essa a situação trágica de Paraisópolis nós avaliamos que o que aconteceu foi um 

massacre onde nove pessoas morreram vítimas. É preciso que seja apurado o que de fato 

aconteceu: a justificativa da polícia de que ela reagiu a uma provocação é insuficiente para 

esclarecer as vozes dessas nove pessoas.  

As imagens que correram pelas redes sociais durante todo o dia atestam primeiro, violência: 

um excesso um abuso de autoridade. De fato, a polícia tem que apresentar as devidas 

justificativas, explicar o que de fato aconteceu. O governo do estado tem que apurar 

rigorosamente para que todos os responsáveis - desde aquele que deu o comando até aqueles 

que executaram o comando - sejam responsabilizados por essas mortes.  

Foi uma operação desastrosa, num espaço limitado, sem que houvesse rota de fuga em que 

cinco mil pessoas estavam presentes reunidas. Assim, de uma forma muito desastrosa. Isso 

é preciso ser verificado!  

Vamos acionar a Secretaria da Segurança Pública para que essa apuração ocorra no âmbito 

da Corregedoria. Vamos lutar para que possam ser identificados os responsáveis! Nós 

vamos também buscar garantir algum tipo de proteção! E hoje, o apoio às famílias dessas 

vítimas porque não é possível que a essa altura do campeonato discursos que incentivam a 

violência policial continuem reverberando em mortes em massacres, em chacinas, no 

Estado de São Paulo. 

 

Durante este trabalho Dimitri foi acionado diversas vezes para tratar sobre o desenrolar das 

ações com familiares e o governo. Em 2019, fiz um debate sobre o ocorrido a convite do William 

De Lucca com Dimitri e Gloria Maria.366 Entre o que conversamos nos últimos anos, a pandemia 

tem afetado muito o acesso e as articulações para pensar em como cobrar das autoridades respostas. 

Em um primeiro momento, o acesso aos autos pela delegacia ficou travada pela jornada de 

trabalho alterada nos momentos de lockdown. Ainda assim, todas as vezes de conversamos, por 

mensagens de texto e de áudio, Dimitri fala das primeiras reuniões antes do isolamento social e 

como o acompanhamento com as famílias em um primeiro momento teve a supervisão do 

CONDEPE, mas, posteriormente, a Defensoria quem encabeçou esta articulação no decorrer das 

investigações. O último contato e conversa que tivemos foi em julho de 2021. 

Portanto, as ações do CONDEPE no momento de encerramento da dissertação estão restritas 

ao acompanhamento via Defensoria do caso. Ou ao menos, é esta a informação que coletei com 

Dimitri. 

 
 

366 FÓRUM 21: Ecos do massacre de Paraisópolis. Entrevistadores: Ivan Longo e William de Lucca. 

Entrevistados(as): Julia de Moraes Almeida, Dimitri Sales e Gloria Maria. Revista Fórum 21, 03 de dezembro. 

Podcast. Disponível em: 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yZXZpc3RhZm9ydW0uY29tLmJyL3BvZGNhc3QvZm9ydW

0tMjEvZmVlZC8/episode/aHR0cHM6Ly9yZXZpc3RhZm9ydW0uY29tLmJyLz9wPTE5NzM2OQ?hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwiS7bGKv_DqAhUJHbkGHSJyC6kQjrkEegQICxAE&ep=6. Acesso em 29 de agosto de 

2021.  
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Conforme o site do Governo de São Paulo: 

 

A Procuradora Geral do Estado, Lia Porto Corona, e o Corregedor da Polícia Militar, 

coronel Marcelino Fernandes, participaram nesta quinta-feira (6 de fevereiro), de uma 

reunião na sede do Ministério Público de São Paulo para tratar das investigações das 

mortes em Paraisópolis no dia 1º de dezembro do ano passado. O encontro também teve 

a presença de familiares das vítimas, liderança da comunidade de Paraisópolis, Defensoria 

Pública, Instituto Sou da Paz, CONDEPE e outras entidades civis. 

Os representantes do Governo de São Paulo informaram que a investigação está sendo 

feita conjuntamente pela Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Segurança Pública, 

Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todas as entidades civis interessadas e 

representantes das famílias das vítimas. O CONDEPE, órgão da Secretaria de Estado da 

Justiça, criou uma comissão para auxiliar as apurações. 

 

Figura 23 - Coletiva de imprensa pós reunião com as mães de Paraisópolis + Líderes 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo367 

Com relação a Comissão de Direitos Humanos da ordem dos Advogados do Brasil de São 

Paulo, o Estatuto da OAB define entre as competências da referida Comissão (ii), dentre elas o 

acompanhamento das apurações de ocorrências de graves violações de direitos humanos. A Ordem 

dos Advogados do Brasil de São Paulo, em dezembro de 2019, poucos dias após o Massacre, 

indicou advogados da Comissão para acompanhar o Inquérito Policial sobre as mortes em 

Paraisópolis. O presidente da OAB-SP (do triênio 2119-2021), Caio Augusto Silva dos Santos, 

nomeou os advogados Arnóbio Lopes Rocha e Pedro Henrique Viana Martinez, da Comissão de 

 
 

367 GOVERNO, Do Portal do. Doria realiza nova reunião com familiares de vítimas de Paraisópolis. 2019. 

Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/doria-realiza-nova-

reuniao-com-familiares-de-vitimas-de-paraisopolis/. Acesso em: 09 ago. 2021. 
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Direitos Humanos, para representarem a entidade e acompanharem as investigações das mortes 

em Paraisópolis.368 

Na Alesp (iii), uma audiência pública sobre o massacre foi convocada ainda em dezembro 

do ano do ocorrido, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, para cobrar investigação 

e respostas do governo369. A convocação foi feita pelo PSOL. Somaram na convocação a denúncia 

do racismo estrutural e da criminalização da favela pelas deputadas Isa Penna, Mônica Seixas 

(representante da Bancada Ativista), Carlos Giannazi, do PSOL, além de Leci Brandão (PCdoB), 

Marina Helou (Rede) e bancada do PT na Alesp. 

 

Figura 24 - Massacre de Paraisópolis 

 

Fonte: PSOL 50  

 

 

Por fim, a Coalisão Negra por Direitos Humanos, que denunciou o caso na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (OEA). Conforme Carta Proposta da Coalizão Negra por 

 
 

368 Governo de SP se reúne com MP e familiares das vítimas de Paraisópolis. Site do Governo do Estado de São 

Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-se-reune-com-

mp-e-familiares-das-vitimas-de-paraisopolis/. Acesso em: 18 de julho de 2021. 
369 Bancada do PSOL na Alesp faz audiência pública sobre massacre de Paraisópolis nesta quinta (5). PSOL. Site.  

Disponível em: https://psol50.org.br/bancada-do-psol-na-alesp-faz-audiencia-publica-sobre-massacre-de-

paraisopolis-nesta-quinta-5/ Acesso em 18 de julho de 2021. 
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Direitos, trata-se de uma organização que reúne diversos ativistas, grupos e coletivos do 

movimento negro brasileiro que se uniram para o enfrentamento ao racismo, ao genocídio e às 

desigualdades:  

A História exige da população negra brasileira e de toda a diáspora africana, ações 

articuladas para o enfrentamento ao racismo, ao genocídio e às desigualdades, injustiças e 

violências derivadas desta realidade. Esta Coalizão se reúne para fazer incidência política 

em nosso próprio nome, a partir dos valores da colaboração, ancestralidade, circularidade, 

partilha do axé (força de vida herdada e transmitida), oralidade, transparência, autocuidado, 

solidariedade, coletivismo, memória, reconhecimento e respeito às diferenças, 

horizontalidade e amor. Em defesa da vida, do bem-viver e de direitos arduamente 

conquistados, irrenunciáveis e inegociáveis, seguiremos honrando nossas e nossos 

ancestrais, unificando em luta toda a população afro-diaspórica, por um futuro livre de 

racismo e de todas as opressões.370 

 

Assim, sabendo da magnitude do massacre, em março de 2020, em Porto Príncipe, capital 

do Haiti, uma comitiva da Coalizão Negra por Direitos, se reuniu com outras organizações diante 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em seu 175° Período de Sessões, 

denunciando governos destes estados e da federação pelo genocídio em curso contra a população 

negra no país.371 As acusações tiveram como base diversas ocorrências, dentre elas o Massacre do 

Baile da Dz7. Estes episódios de violações de direitos violam, inclusive, os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil perante a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

No grupo, representantes do movimento negro, das comunidades, e pessoas que tiveram seus 

familiares mortos pela ação policial. Ainda em março, estes mesmos representantes de 

organizações, membros da Comissão e parentes de familiares estiveram presentes na 43ª Sessão 

do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra na Suíça, denunciando e cobrando a 

responsabilidade do Estado.372  

Segue parte do discurso proferido frente a CIDH: 

 

Eu sou a irmã de uma das vítimas assassinadas pela polícia: Denis Guilherme dos Santos 

Franco de dezesseis anos. Nós tomamos conhecimento do falecimento do meu irmão 

através da patroa da minha mãe, que viu que nós estávamos procurando por ele através da 

rede social do Facebook e tomou a liberdade de ligar no hospital. Foi constatado de que ele 

 
 

370 Coalisão Negra por Direitos Humanos. Carta Proposta. Disponível em: 

https://coalizaonegrapordireitos.org.br/sobre/. Acesso em: 19 de julho de 2021. 
371 COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS HUMANOS. Situação de direitos humanos no Brasil é denunciada na 

OEA. Coalizão Negra por Direitos Humanos, 03 de março de 2020. Disponível em: 

https://coalizaonegrapordireitos.org.br/2020/03/03/situacao-de-direitos-humanos-no-brasil-e-denunciada-na-oea/. 

Acesso em: 06 de setembro de 2020. 
372 BELCHIOR, Douglas; GARCIA, Garcia; MARIA, Glória, TORQUATO, Rosilene e CARVALHO, Sheila. 

Coalizão Negra por Direitos e a denúncia internacional ao genocídio negro. UOL, 04 mar. 2020. Disponível em:  

https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2020/03/04/coalizao-negra-por-direitos-e-a-denuncia-

internacional-ao-genocidio-negro.htm. Acesso em: 19 de julho de 2021. 

https://coalizaonegrapordireitos.org.br/sobre/
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estava lá para lá nós fomos e fomos informados de que ele havia dado entrada no hospital 

sem vida e a partir daí nós eu fui até o IML. Só pude vê-lo por foto uma foto somente do 

rosto. No dia seguinte, quando eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu pude ver... Mas 

estava coberto da altura do peito até mais ou menos um palmo acima do joelho. Eu tive 

acesso ao corpo do meu irmão de fato dentro do velório, eu pedi para que todos saíssem 

para que eu pudesse ver o meu irmão e lá eu constatei que não tinham vestígios de 

pisoteamento como havia sido dito... Foi aí que eu me dei conta de que meu irmão foi 

assassinado. (...) Mataram ele! Não só ele como mais oito jovens. Na mesma semana eu fui 

até a favela de Paraisópolis ver de fato e conversar com testemunhas e lá muitas pessoas 

disseram que teve muita bomba, muito gás, muita violência e não deixaram socorrer. Muitos 

estavam ali com vida no local e não deixaram socorrer. Cancelaram SAMU e prestaram 

condolências. (As testemunhas) tinham medo de testemunhar até por represálias policiais 

que são constantes lá. Então, “sentiam muito”, porém não podiam prestar o testemunho e, 

desde então, são as nossas famílias - não só a minha como a dos demais jovens - em luta 

por justiça. Estamos procurando por justiça, estamos completamente destruídos. 

Arruinaram a nossa vida para sempre! É um pesadelo constante chegar à minha casa e saber 

que eu nunca mais vou ver o meu irmão onde foi tratado com tanto amor com tanta 

dificuldade. Minha mãe empregada doméstica fez tanto na vida para sustentá-lo para um 

órgão do Estado tirar a vida do meu irmão! Sem razão alguma! Não só do meu irmão mais 

de oito jovens (...) todos nós estamos à mercê disso: nós pobres negros! Vem aí o meu apelo 

para que isso não venha se repetir: que a morte desses jovens não tenha sido em vão e nós 

estamos na luta por justiça. (...) 

Bom dia, me chamo Glória Maria tenho vinte anos sou representante da batalha no 

Paraisópolis (...) sou moradora de Paraisópolis, a segunda maior favela, a primeira maior 

favela do Estado de São Paulo, onde acontece um baile semanalmente há 10 anos. Ele é um 

espaço de lazer, de cultura e divertimento para a população jovem principalmente periférica 

e negra.  Na sexta-feira um dia antes do baile eu estava lá no baile me divertindo com meus 

amigos. No sábado primeiro de dezembro - no dia do massacre - eu não fui por acaso, 

porque eu poderia estar lá, eu poderia ter sido assassinada! Eu poderia ser uma dessas 

vítimas! Nós sofremos violências diariamente. O meu companheiro em 1 mês foi ameaçado 

3 vezes de forjamento pela polícia. Outro amigo teve os dreads cortados pela polícia. Outro 

foi ameaçado de levar um choque na língua pela polícia. O Denis Guilherme, irmão da 

Fernanda, foi assassinado. Ele tinha cortado o cabelo justamente pela quantidade de 

enquadros que ele estava levando. Elas (as mortes) foram planejadas! As mortes em 

Paraisópolis elas foram planejadas! 

 Na rua que acontece o baile da Dz7 existe uma viela. Ela tem 3 saídas e as 3 foram 

fechadas. O espaço ele foi estudado para que isso acontecesse. Isso já era esperado, isso 

não é excepção, isso é regra! É o que acontece diariamente na periferia são enquadros 

policiais. Muitos moradores (...) tentaram ajudar esses jovens desesperados só que eles 

foram ameaçados de morte também, então eles não puderam ajudar. Está nítida a 

criminalização do funk, da nossa cultura, da nossa música, que é preta que é periférica 

tudo o que é de preto é criminalizado (grifo nosso). Muitos MCs de funk no Brasil, todos 

são ameaçados de morte e são perseguidos diariamente todos os dias. Eu sou mãe de uma 

criança preta pobre e eu quero que a minha filha tenha o direito de sair na rua sem ser 

assassinada. Eu quero que minha população possa sair na rua sem ter o cabelo cortado. 

Porque isso são coisas que doem e são coisas que matam. (...) Isso é reflexo de uma 

sociedade racista. Isso é responsabilidade do Dória. Isso é responsabilidade do 

presidente Bolsonaro e de todos que estão no poder compactuando com esse discurso 

que mata preto e pobre todos os dias isso é regra isso não é excepção. (grifo nosso) 

Bom dia a todos e todas sou Sheila de Carvalho advogada de direitos humanos da Coalizão 

Negra por Direitos. Como diz um rapper de Belo Horizonte, Brasil, chamado Djonga: “fala 

o que tem que ser dito pronto para morrer de pé pro meu filho não viver de joelho”. Essa 

ação que vemos aqui nas vozes dessas mães (...) denunciando de frente o Estado brasileiro 

e fazendo mais uma vez o nosso apelo das vítimas e de tantas outras vidas interrompidas 

por uma violência cotidiana. Estamos aqui por nossos irmãos, nossos filhos, nossos 

companheiros, nossos pais, que andam nas ruas brasileiras com alvo nas suas cabeça. 

Estamos aqui por Marielle Franco, vereadora negra no Rio de Janeiro ao que tudo indica 
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assassinada pelas milícias cariocas, grupos paramilitares formados a partir dessa política de 

segurança pública racista ineficiente e sanguinário.373  

 
 

373 CIDH HAITI. Coalizão Negra Por Direitos. Sessão na íntegra. Disponível em: https://youtu.be/QN3dfeBE7Lg. 

Acesso em 19 de julho de 2021.4 minutos. 
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5.5 Instância da Comunidade: construindo a narrativa sobre o Massacre 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Ramos  

Articulador Nacional do Movimento Funk. Empreendedor e Produtor 

Cultural. Estudante de Sociologia e Ciências Políticas na FESPSP. Foi Vice-

Presidente da Associação Cultural Liga do Funk, onde fez a gestão do projeto 

social “Morada da Liga”, contemplado pela Lei de Incentivo à Periferia. 

Realiza o segundo mandato como Conselheiro do Conselho Nacional da 

Juventude (CONJUVE). 

Daniel Eduardo 

Fotografo 

Desiree Azevedo 

Entre 2017 e 2019, realizou pós-doutorado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É pesquisadora 

associada do Centro de Estudos de Migrações Internacionais (CEMI) do 

IFCH/UNICAMP e pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia 

Forense da Unifesp. 

Gloria Maria 

Jornalista, produtora cultural e audiovisual e produtora de formações na  “É 

Nois conteúdo” 
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Mc Sacana 

Cantor e Produtor Musical 

Mike Johnnatan 

Rapper e Produtor Musical 

Pastor Igor Alexander 

Coordenador do G10 Favelas; Líder comunitário de Paraisópolis e 

Empreendedor Social 

Pedro Borges 

Co-fundador e editor chefe do ALMA PRETA e jornalista no programa 

Profissão Repórter. É formado pela UNESP e compõe a rede de jornalistas 

das periferias. Além disso, é colunista da Mídia Ninja, Do Lado de Cá e atua 

na Coalizão Negra por Direitos 

Renata Alves  

CEO do Quebrada Produções; Produtora de Locação /Figuração em 

Paraisópolis; Diretora Associação de Mulheres de Paraisópolis e Palestrante 

Motivacional 

Mateus Willian  

Beatmaker, Musico e Produtor musical. 
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A narrativa das instâncias judiciais está em disputa. O processo na Justiça Militar absolveu 

os policiais, construindo a história de que o ocorrido foi uma fatalidade. Ou seja, que os policiais 

agiram em conformidade com a Lei e não abusaram de seus cargos. Lembrando que o poder de 

polícia374 é o que confere legitimidade para que estas pessoas atuem em nome do Estado. 

Já a narrativa que conta o processo judicial da Justiça Comum, segundo o Ministério Público, 

é a de que os policiais dolosamente mataram nove jovens em dezembro de 2019. Pelo menos é o 

que as últimas fases do Inquérito mostram em julho de 2021.  

Para corroborar com a versão apresentada sobre o ocorrido, realizei estudo de caso através 

de entrevistas semiestruturadas com pessoas envolvidas com o Baile da Dz7. Compreender o que 

e como de fato aconteceu é importante para a hipótese desta pesquisa: os bailes funk são 

criminalizados porque são a manifestação do povo negro em seu território. 

Com este enfoque, algumas pessoas foram selecionadas para dar seu depoimento, impressões 

e sentimentos a respeito de Paraisópolis. Acredito que a pesquisa qualitativa está aqui muito 

presente, ou seja: foi importante recolher cada resposta dos entrevistados observando elementos 

em seu discurso que afirmam (ou não) que a criminalização do território e dos bailes ocorre. 

Para começar as entrevistas, entro em contato com Bruno Ramos e Pedro Borges, 

profissionais que eu já conhecia por estarem nos mesmos debates temáticos que eu ao longo da 

vida de pesquisadora. Ambos passam a me indicar, assim, outras possíveis pessoas, entre 

moradores, ativistas, artistas e frequentadores do Baile da Dz7 que poderiam ceder seu tempo para 

conversar. Eis uma tabela de todos os entrevistados, até esse momento: 

 
 

374 O poder de polícia é aquele exercido pela Administração Pública “sobre todas as atividades e bens que afetam 

ou podem afetar a coletividade”. Assim, “para esse policiamento há competências exclusivas e concorrentes das 

três esferas estatais, dada a descentralização político -administrativa decorrente do nosso sistema constitucional”. 

Portanto, o poder de polícia é a “faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o 

uso e gozo de bens, atividades e direitos fundamentais em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. Mais 

em: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 

135-136. 
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Tabela 2 - Entrevistados e suas relações com o massacre 

Entrevistadas(os) Relação com o Massacre375  Gênero/ Raça376 

1. Bruno Ramos Articulador do movimento funk Masculino/Negro 

2. Daniel Eduardo Fotógrafo e morador de Paraisópolis Masculino/Branco 

3. Desiree Azevedo Pesquisadora CAAF/UNIFESP, 

auxiliando a defensoria pública no IP do 

Massacre 

Feminino/Branca 

4. Gloria Maria Produtora cultural e moradora de 

Paraisópolis 

Feminino/Negra 

5. Mateus Willian Músico e morador de Paraisópolis Masculino/Branco 

6. Mc Sacana Músico e morador de Paraisópolis Masculino/Negro 

7. Mike Johnnatan Músico e morador de Paraisópolis Masculino/Negro 

8. Pastor Igor do Funk Pastor e morador de Paraisópolis Masculino/Branco 

9. Pedro Borges Jornalista com pesquisas em Paraisópolis Masculino/Negro 

10. Renata Alves Produtora musical e moradora de 

Paraisópolis 

Feminino/Negra 

 

 

As entrevistas ocorreram via Google Meet,377 já que o contexto pandêmico não permitiu que 

presencialmente estas indagações fossem feitas. Ainda assim, não senti prejuízo nas respostas: 

talvez as pessoas estarem em suas casas durante o questionário e não sentirem invasão à sua 

privacidade, tenha ajudado ao responder as indagações. Entretanto, reconheço que este formato é 

muito novo e não estar em contato com o território com a frequência que gostaria pode ter feito 

desta pesquisa um estudo de caso sem imersão total no campo e no contexto em que os 

entrevistados se inserem. 

As entrevistas semiestruturadas foram montadas com treze perguntas chave. A sequência 

abaixo pretendeu delimitar o território, coletar as percepções sobre o baile, a polícia e a violência. 

Estas parecem ser as questões chave para contribuir no meu debate: 

 

1. Onde mora? 

2. Ouviu falar do massacre do Baile da 17?  

3. Conhece o Baile da 17? Frequentava?  

4. Por que não gostava ou por que gostava? 

 
 

375 Conforme o entrevistado declarou. 
376 Conforme o entrevistado se identificou. 
377 As entrevistas foram feitas via Google Meet, entretanto, muito do contato e primeiras abordagens foram 

realização via WhatsApp (aplicativo de telefone de mensagens instantâneas). 
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5. O que você acha da abordagem policial? Ou melhor, pra que você acha que ela serve? 

6. O que você acha que aconteceu naquele dia? 

7. Você tem medo de ir em algum lugar da cidade? Por quê? 

8. Conhecia alguma das vítimas? Quer falar sobre ela? 

9. O que é o funk para você? Como/por quê? 

10. Você acha que o baile funk é uma manifestação da cidade ou só de alguns lugares?  

11. Acredita que a pandemia tenha mudado alguma coisa nos bailes? Por exemplo, mudado 

a frequência, abordagem policial, etc.? 

12. Onde tem mais violência na cidade pra você? Qual a característica desse lugar? 

13. Algo mais que gostaria de acrescentar? 

 

Apesar de já delimitadas, a depender da profissão do(a) entrevistado(a) algumas perguntas 

foram reajustadas para que não ficasse repetitivo ou para eu pudesse extrair informações mais 

valiosas. Para aqueles que frequentam o Baile e produzem música, esmiucei mais a festa, como 

ela ocorre e quais suas percepções a respeito da polícia. Para aqueles que tem uma relação com o 

território ligada a militância, trabalhos, ativismos, destrinchei mais perguntas ligadas ao 

comportamento da polícia, território e violência.  

Como pode ser observado na planilha, a seleção das dez pessoas se deu pelas oportunidades 

e aberturas: todos os contatos que recebi foram chamados para uma conversa com ressalva aos 

familiares das vítimas. Todas as entrevistas estão transcritas nos anexos deste trabalho e, ainda, 

em drive com QR Code378 que encaminha para o google drive com as gravações destas entrevistas. 

Todas e todos que cederam suas palavras a mim leram e aceitavam o “termo de consentimento e 

sigilo” que elaborei, também anexo à dissertação. Ninguém pediu sigilo ao seu nome ou alguma 

parte da entrevista. Também, enviei as transcrições aos entrevistados, que concordaram com o que 

foi escrito.  

Em uma das entrevistas, com a Renata, dois destes familiares foram citados e posteriormente 

ela me enviou seus números de telefone. Não entrei em contato porque estou conversando 

diretamente com a Defensoria Pública atuante no caso e quero organizar esta movimentação. Ou 

seja, essas interações não foram descartadas, apenas gostaria de articulá-las ordenadamente para 

não prejudicar o andamento do caso.  

 
 

378   O QR Code, é a abreviação de Quick Response, traduzida do inglês como resposta rápida, é um código de 

barras bidimensional que permite o acesso rápido a plataformas ou até execução de ações como transações 

monetárias de forma instantânea. Neste caso, leva o leitor até site com os vídeos das entrevistas. 
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5.6 Análise das informações coletadas 

 

Os dados coletados a partir das entrevistas podem ser divididos em:  

 

(i) dados sobre o Baile da Dz7: Quando foi sua criação, como ele ocorre, quantas 

pessoas frequentam, onde ele se localiza, etc. 

 

(ii) dados sobre o Massacre: 

a. reconstituição do ocorrido: o que aconteceu no dia do Massacre, como 

Paraisópolis ficou, como o Baile ficou, etc.  

b. observação estrutural: como o que aconteceu na operação policial se conecta com 

a estrutura do Estado e da sociedade. 

 

(iii) dados sobre violência policial no território negro: impressões dos moradores, relatos 

de outros episódios de violência, como essa violência opera no território. 

 

Esta subdivisão faz sentido para demonstrar meu argumento principal e, exatamente por esta 

perspectiva, o roteiro de entrevistas descrito no item anterior tem perguntas que pretendem atingir 

estas esferas. A seguir, exponho falas das entrevistas379, encadeadas como argumentos. 

 

5.6.1 Dados sobre o Baile da DZ7 

 

As informações coletadas são importantes para situar o leitor e a pesquisa sobre de qual 

manifestação artística estamos falando. Assim, as perguntas para mapear esse evento giraram em 

torno de indagar ao entrevistado se frequentava o baile, como era frequentar o baile e, para alguns, 

como se dava essa relação com o comum da comunidade. 

O Baile da Dz7 acontece em cerca de oito ruas. Em dias e finais de semana normais, sem 

feriados, reúne de três a cinco mil pessoas. Nos feriados prolongados, chega a reunir ao mais de 

 
 

379 As entrevistas foram transcritas literalmente. Isso significa que existem alguns erros ortográficos e, também, 

uma perda de sentido em algumas frases. A opção por não ajustar o sentido e a gramática foi feita para não perder 

o contexto e a construção da fala dos entrevistados. Acredito que, desta forma, as transcrições tiveram sua 

importância e conteúdo preservados. 
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dez mil pessoas. O crescimento do baile foi gradativo: um evento que completa este ano (2021) 

dez anos de existência. Hoje, vários eventos acontecem em Paraisópolis junto com o Baile da Dz7: 

a comunidade virou um centro de manifestação de vários ritmos musicais. A programação 

cultural/de entretenimento de Paraisópolis não cessa em nenhum dia da semana: 

Figura 25 - Ruas de Paraisópolis 

 

Fonte: Ponte.org380  

 
 

380 MENDONÇA, Jeniffer. Ministério Público acusa 13 PMs por massacre de Paraisópolis. 2021. Ponte.org. 

Disponível em: https://ponte.org/ministerio-publico-acusa-13-pms-por-massacre-de-paraisopolis/. Acesso em: 22 

ago. 2021. 
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Em seus primeiros anos, o Baile acontecia em frente ao “Bar da 17381, rei das batidas”, que 

hoje não mais existe. O dono do bar deixava música e os carros de som aglomerarem na frente do 

estabelecimento: 

 

O baile DZ7 tem mais de dez anos, ele tá muito mais pesado agora de dois mil e dezesseis 

para cá, mais ou menos dois mil e dezessete, que foi ganhando uma notoriedade maior, 

porque o Funk foi ganhando mais notoriedade, mas o baile lá trás dois mil e treze, dois mil 

e onze, mais ou menos, acho que até um pouco antes disso na rua do baile da DZ7. Primeiro 

que dezessete era um nome do bar de um cara, ele não mora mais aqui já faz muitos anos e 

chamava assim Bar da dezessete, rei das batidas, e aí como ponto de referência, porque 

antes falava rua da feira, rua Romero é um colégio que se tornou a referência ao fato da da 

17 e era um lugar onde final de semana sempre tinha um pagode ao vivo, coisas da periferia 

e nos intervalos as pessoas que estavam de carro ou mesmo próprio dono do bar ele ligava 

o som colocava funk, mas a gente está numa época de “Bonde do Tigrão”, Claudinho e 

Buchecha, quer dizer uma coisa que a molecada de hoje se escutar fala que isso não é 

funk.382 

 

A primeira moradora e frequentadora que conversei foi a Gloria, que descreveu de maneira 

mais prática como tudo se dava, focando bastante no que aconteceu nos desdobramentos do 

Massacre. Como no anexo, Gloria é moradora de Paraisópolis e frequenta eventualmente o Baile. 

Ela parece ter tido uma visão mais política e articuladora nos desdobramentos. Quando fala da 

Dz7: 

Conheci (o baile) de um tempo para cá, não frequento muito, frequentava mais o Bega, a 

DZ7 vem muita gente de fora, o Bega antes era uma coisa mais exclusiva para os moradores 

de Paraisópolis também, e aí um conhecido de Paraisópolis que é a DZ7 é uma rua baixa 

assim , é do lado. (...) Eu gosto, mas, eu não gosto de ir todo final de semana, nunca gostei 

de ir todos os finais de semana por uma questão de ser cansada mesmo tá ligado?! Eu gosto 

de escolher quem vai estar comigo, não gosto de muita, de muita muvuca.383 

 

O artista Mike, Mc e marido da Gloria, morador de Paraisópolis frisa que o funk nasce como 

uma alternativa para os jovens cansados de modelos que não mais atendiam às vontades de 

entretenimento da juventude: 

DZ7 ele começou com um simples bar, era um “role” bem pequeno e de repente virou um 

baile, então eu acho que o baile começou a faz uns oito anos tá ligado, isso eu já tinha uns 

 
 

381 Questionei os entrevistados sobre a forma de escrever e falar sobre o Baile da ou do Dz7. Ainda, a grafia sobre 

se 17 ou Dz7. Todos me responderam que não há um formato correto, mas escrever no masculino e no feminino 

depende a que se está referindo: se do Baile ou da rua principal (Hebe Camargo) onde o Baile acontece. Com 

relação à grafia, também não há um modelo correto, entretanto, preferem as letras à números muitas vezes 

justificando um tom de formalidade e reconhecimento, o que apenas o numeral não traz. 
382 Entrevista com Renata Alvez; Anexo X. p. 6. 
383 Entrevista Gloria Maria; Anexo IV. p. 7. 
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dezesseis anos por aí, eu já era skatista, já estava na rua, sempre curti sair bastante, mas é 

o seguinte, não tinha muito roles aqui “tá ligado”, não tinha muito espaço de lazer e até 

os bares, os bares eram as coisas de “tiozão”, de jogar sinuca, tinha uma balada fechada 

que se chamava Batucão, então lá eu conseguia entrar bastante que era uma balada de 

funk, funk das antiga, essa rua do Batucão era uma rua onde tinha mais movimento de 

venda de bebidas e a galera começou a fechar com os carros de som e aí começou a surgir 

o baile, eu comecei a “colar” também.384 

 

O Pastor Igor, por sua vez, faz um trabalho de contenção de danos: veio há Paraisópolis há 

mais ou menos seis anos cuidar da Igreja para o pastor antigo. Nesse meio tempo, apegou-se a 

comunidade e começou a frequentar o Baile para entender como a dinâmica se dava e compreender 

como poderia ajudar os jovens a não sofrerem com os abusos tanto de drogas quanto de violência. 

Em um primeiro momento, o Pastor se infiltra na festa como vendedor de cachorro quente, mas 

relata que, na verdade, se interessava muito em ajudar aqueles que não tinha se alimentado ou que 

estavam passando mal. Deste momento até hoje tornou-se líder comunitário e frequenta 

semanalmente o Baile agora já com um trabalho de contenção de danos instituído: com um carro 

que tem uma maca e serve para primeiros atendimentos ou mesmo como escuta ativa para dirimir 

pequenos conflitos que possam surgir entre os integrantes. Algumas de suas falas sobre como a 

festa acontece:385  

 

A sistemática do baile é muito “da hora”, o baile não é organizado, o baile acontece sempre 

falo isso. O baile de Paraisópolis é diferente do baile do Rio, baile de São Paulo difere do 

baile do Rio. O baile aqui de Paraisópolis em si, como eu vejo na minha visão: lá no Rio de 

Janeiro nos morros cariocas são os famosos bailes de gaiola né, que é organizado que é tem 

aquela organização e aqui não, aqui se parou um carro na frente de um bar e começa a tocar, 

abre uma porta-malas e a gente chama de um fluxo. Quando é o baile de Paraisópolis é um 

fluxo de pessoas e vai aglomerando, tem um cara tocando forró, do outro lado tem um cara 

tocando funk, tem outro carro está tocando samba, tem pobre, tem rico, tem negro, tem 

branco, tem amarelo, tem vermelho, tem hetero, tem homossexual, tem uma mistura disso 

e isso é uma coisa de louco de você ver.386  

 

Ainda, declara que o Baile é uma manifestação cultural, expressão da periferia: 

 

Acredito que a manifestação do funk, eu escrevi algumas coisas, eu sou paraibano, sou 

nordestino, eu gosto, eu gosto do forró e tal mas eu escrevi alguns funks, eu fiz até uma 

homenagem para os jovens, nas morte né que eu escrevi uma letra e eu vejo que o funk,  o 

sumo, quando a gente fala do sumo, que é o restinho quando você aperta, o funk é aquilo 

quando você vê um jovem que periférico, que é bairrista, que é pertencente do lugar, ele 

 
 

384 Entrevista com Mike Johnnatan; Anexo VII. p. 4. 
385 Entrevista Pastor Igor do Funk. Anexo VIII. p. 7. 
386 Entrevista Pastor Igor do Funk. Anexo VIII. p. 7. 
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tem funk na veia, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele sabe quem é ele, ele sabe que é 

pertencente daquilo, eu tenho vários conhecidos aqui, vários amigos aqui, que são o próprio 

funk, que vivem o próprio funk e que não é aquilo que a gente vê ou ouve falar, é o que 

realmente é, tem meninos que trabalham aqui no pavilhão social, no meu trabalho, no G10 

favelas, tem vários jovens aqui que o foco é o escape é não tem coisa melhor do que eu 

gostei escape é o baile da DZ7, são funkeiros, são MCs que trabalham aqui, são jovens que 

dançam funk, que tem carreira artística né, no funk que dançam pra caramba e que se uma 

pessoa parar pra analisar, uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que tá no seu mundinho, 

sua bolha, aqui do lado e começa a compreender o que é funk. “Mano” funk é o escape e 

não tem coisa melhor do que você ter escape, o baile da DZ7, me desculpa, muita gente 

apedreja pra caramba, mas é o último e o único lugar que eu vejo isso.387 

 

 

Atravessa também a ideia de que o funk é uma manifestação da comunidade para a 

comunidade, sem que sejam incorporados elementos externos desconexos a realidade local:  

 

O rap por muito tempo foi o porta-voz da comunidade porque era música de preto e 

periférico na criação, mas só que é uma criação totalmente americana, que na verdade é 

africana e foi para a América, o rap por muito tempo tomou esse espaço, só que com a 

criação do funk o brasileiro, é uma criação própria dele,  as pessoa tendem a abraçar mais, 

por isso que o funk  faz o sucesso que faz e eu acho que é por isso que é uma manifestação 

nossa, por isso que é algo sintetizado nosso, tudo o que é criado aqui é marginalizado até 

passar na TV e ser apropriado, não sendo bitolado, eu não sou bitolado em relação a essas 

coisas sabe é só o processo que dá pra enxergar se você para e analisa eles tentam fazer o 

máximo possível para deslegitimar, oprimir e apagar isso porque querendo ou não nós 

temos uma liberdade nas ruas daqui, as pessoas fazem o que querem mas com um limite, 

com aquela margem do limite e respeito ao próximo.388 

 

Nesta mesma linha, entrevistei o Mc Sacana que relata como o funk é para ele um momento 

de descarregar todas as angústias da comunidade. Infelizmente, exatamente por conta da falta de 

oportunidades e criminalização, não consegue viver apenas como Mc e faz outros trabalhos. 

Durante o processo de elaboração da dissertação, no momento em que tivemos contato, ele me 

enviou diversas músicas que tinha soltado nas plataformas digitais para que eu divulgasse: o sonho 

de narrar a realidade da comunidade melhorando o desmistificando a criminalização do funk era 

muito presente em todas as nossas interações. Como relata a seguir: 

 

Quando foi em meados de dois mil e nove eu já comecei a escrever umas músicas, comecei 

a escrever realidade da comunidade, comecei um negócio aqui na comunidade, aí eu em 

cima desse negócio que aconteceu na comunidade, eu fiz uma música, aí de lá pra cá eu 

comecei a escrever minhas músicas mesmo, mudando meu estilo porque antes eu cantava 

estilo proibido, eles falam a “proibidão”,  mas não é “proibidão” é uma realidade que a 

acontece dentro da comunidade, você canta o que você vê, não o que você vive, eu vejo 

 
 

387 Entrevista Pastor Igor do Funk. Anexo VIII. p. 7. 
388 Entrevista com Mateus Willian; Anexo V. p.7 
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aquilo ,eu estou cantando que eu tô vendo...  a polícia coagindo, morador sendo agredido, 

vai entre outras coisas né, aqui na comunidade então comecei a cantar esse estilo, aí depois 

eu mudei pro estilo de putaria, só que eu não me adaptei muito porque eu não gosto eu acho 

um gênero… não menosprezando os outros artistas, mas eu acho um gênero que não é para 

todas as pessoas ouvirem, então não é todo mundo que escuta, eu  já tenho um perfil que 

eu todas as pessoas escutem o meu som.389 

 

Daniel Eduardo, fotógrafo, contou como cursos e a busca por oportunidades transformou a 

sua vida: a partir da leitura e da pesquisa conseguiu encontrar caminhos para uma vida que 

considera justa. Para ele, o funk é um caminho de oportunidade para os jovens da comunidade que 

não tem acesso a nada: nem lazer, nem educação, nem segurança ou moradia. Fala exatamente 

como o processo de aprendizagem e poio é fundamental e como estas questões são raras na 

comunidade:  

É uma cultura periférica, uma cultura que o próprio favelado organizou e viu isso como 

uma forma de gritar, de lutar pelos seus direitos, porque muita gente é salva pelos funk, 

vários MCs são salvos pelos funk, aqueles MCs que já entraram no tráfico, e foi salvo 

pelo funk, e começou fazer show, começou a ganhar dinheiro e o funk salva vidas, então, 

para mim é uma revolução silenciosa... se as pessoas envolvidas no funk de fato, ali que 

inserem, que injeta dinheiro se organizarem dá pra fazer um movimento muito grande e 

um movimento que tenha muita força que pode transformar não só as favela mas outros 

lugares as pessoas que têm poucas informações sabe?! Então é isso o funk pra mim é uma 

cultura periférica que salva vidas e que se talvez se não existisse ia existir outra coisa que 

não ia trazer tanto impacto na vida das pessoas.390 

 

 
 

389 Entrevista com Mc sacana; Anexo VI. p. 4. 
390 Entrevista Daniel Eduardo; Anexo II. p. 8. 
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5.6.2 Sobre o Massacre: 

 

5.6.2.1 Reconstituição do ocorrido 

 

Conforme já declarado, a narrativa sobre o massacre está em disputa. Essa disputa não ocorre 

apenas com relação ao Inquérito, mas também como a opinião pública se forma sobre os fatos. 

Uma série de trechos das entrevistas são coletados neste item, para assentar a história que este 

trabalho acredita. Inclusive, os indícios são de que uma violência contra a vida das pessoas que 

estavam no baile foi cometida.  

Os relatos descrevem como os policiais encurralaram as pessoas em uma viela extremamente 

pequena, desencadeando, de forma proposital, o sufocamento dos jovens presentes no baile. 

Violência essa que não ocorreu de forma ocasional, pelo contrário, é o cotidiano vivido em 

Paraisópolis: 

 

O baile da DZ7, dia primeiro de dezembro de dois mil e dezenove, a favela chorou, a 

favela  gritou, nunca tinha escutado a favela gritar da forma que gritou aquele dia, foi uma 

retaliação, que dia trinta e um e novembro ocorreu uma troca de tiros, entre policiais e 

bandidos na Avenida Hebe Camargo e o policial e o bandido morreu, os dois trocaram 

tiros, eles morreram, eu estava no Maranhão, eu estou construindo uma escola lá no 

Maranhão, no interior do Maranhão e os moradores daqui começaram a me ligar dizendo: 

“volta porque a polícia está entrando está ameaçando todo mundo porque mataram um 

policial e se mataram um policial vão morrer trinta moradores e muita gente”, mais de 

trinta pessoas, mais de quarenta pessoas me ligavam dizendo para voltar como líder 

comunitário. Estavam fechando os comércios eu peguei um avião e voltei. Nesse dia eles 

passaram antes de invadirem e os meninos morreram, eles passaram três vezes 

dentro do baile, eles avisaram, eles já estavam avisando durante um mês que ia 

acontecer a chacina, que eles iam matar, que ia ter a retaliação pelo fato da morte 

do policial um mês antes, entraram dentro da viela é duas vezes, quebraram as 

lâmpadas da minha igreja, que era dentro da viela, os meninos morreram na porta 

da minha igreja e eles quebraram antes de… (grifo nosso).  A viela tem uma laje no 

meio da viela que é onde é o meu ponto comercial da igreja e tem duas lâmpadas nessa 

laje, eles quebraram antes e foram ver se tinham câmeras. Eu sempre falo, bato de frente 

(com quem questiona), “Você está supondo?” Não, nós vimos, o morador estava lá, estava 

vendo e eles falavam “continuem aí, fique aí, curta bem muito”, eles passavam e falavam. 

Onde quebraram as duas lâmpadas e eu estava no momento que entraram as duas e 

quarenta e três da manhã a última vez, eu estava a duas quadras atrás, porque o baile 

acontece em cerca de oito ruas quando fecha tudo: o baile toma cerca de oito ruas, de 

doze. Já chegou a dar trinta e cinco mil  pessoas dentro da favela, na festa de 

aniversário do baile que é em outubro (grifo nosso). Enfim, aconteceu a duas quadras 

atrás e a gente começa a ver... tem áudios dos comerciantes dizendo "está subindo viatura, 

tá subindo viatura na rua das Casas Bahia, está subindo viatura na Hebe Camargo, subiu 

na viatura” então eles começaram a cercar todas as saídas e eles deixaram a maioria dos 

jovens no meio, que é na rua do baile, na esquina e fecharam o acesso da viela e quando 

eles fecham o acesso da viela, os moradores sabem que os policiais fecham ali. Sendo 

que, quem é de fora não conhece não sabe para onde correr, então cerca de cinco a seis 

mil pessoas entraram na viela, a rua aqui e a viela na frente, então a polícia foi fechando, 

eu estava por trás, a polícia foi fechando e os jovens começaram a entrar dentro da viela 

e vieram mais policiais por dentro da viela, e isso é um metro e meio a largura da viela, 

dois metros no máximo e naquele acúmulo de pessoas as pessoas tentavam... é muita 

gente gritando, enquanto eu tentava entrar para dentro da viela e os policiais uma 
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quadrantes não deixavam eu entrar eu disse que eu era pastor, que tinha um projeto social 

lá dentro da viela, da minha igreja, desesperado, gritando, chorava eu falava que cuidava 

de jovens, até hoje ainda o psicológico ainda não voltou, não tornou por conta do baile, 

dia primeiro e nisso eles começam a bater, espancar, barra de ferro, chute, pancada e esse 

povo foi apertando, foi apertando e eles jogando bomba de gás lacrimogêneo, gás de 

pimenta e a viela começou a ficar toda  branca, a gente não conseguia mais enxergar nada, 

e quando o pessoal foi saindo, quando eles abriram, porque o pessoal foi correndo, 

começamos a ver os corpos no chão, eu estava assim, oito, dez metros de distância da 

viela e os jovens gritavam os que tavam fora, gritavam pedindo pra parar, e os policiais 

estacionaram quatro viaturas na entrada da viela e começa a jogar os corpos nas viaturas, 

para levar e isso é uma loucura porque é os jovens se jogavam no chão, você acredita, os 

jovens que estavam no baile, eles se jogavam no chão assim é desesperados sabe, parecia 

surto psicótico  de ver aquilo ali, muito sangue, era muita gente ferida, era muita gente 

é...Porque disseram né que foram nove jovens mortos e doze feridos, mentira, os doze 

que se apertaram, muita gente que não foi pro hospital, por que muita gente ferida, 

braço quebrado, muita gente com olho ferido (gesto de olho ferido), garrafada, 

muita gente mesmo, barra de ferro nas costas, bala de borracha e aquilo (grifo nosso) 

ficou marcado, foi um dia muito dolorido pra mim, porque eu lutava todo dia pra quem 

não acontecesse aquilo, eu lutava para que a molecada me visse, para que eles tivessem a 

oportunidade, para que eles tivessem alguém ali pra ajudá-los, no caso acontecesse 

alguma coisa e foi uma batalha perdida aquele dia, porque eu perdi nove.391 

  

A partir desse relato, é possível compreender que a polícia não só sabia, mas com vontade 

atuou para que as pessoas fossem encurraladas. Todos os que convivem com a rotina da 

comunidade, inclusive, tem este conhecimento:  

 

O massacre foram todas pessoas de fora que morreram, não foram pessoas de dentro e eu 

acredito que foi uma grande emboscada, mas o morador, quando a polícia aparece, nós 

sabemos muito bem que tem que esperar, olhar porque vai ter a multidão de fora que vai 

sair correndo, saíram correndo aí entraram em viela provavelmente, eles não sabiam que 

era fechado ou já estava fechado ou do outro lado que a polícia iria estar e aconteceu o 

que aconteceu, tem vídeo aí da polícia batendo no pessoal, em uma viela que facilmente 

um morador ia sair e daria um problema pra todo mundo, mas foge do controle e o que 

eu estou querendo dizer também, é que eles não tem culpa entende, a galera não tenha 

culpa de ser de fora e de entender as coisas diferentes, mas esse é o sentimento que dá 

quando a polícia vem é muito desespero porque é muita gente velho. Se está aglomerado 

em um local com cinco mil pessoas, se a polícia vem você sabe que a galera não vai estar 

ligando para você, isso pode acontecer em qualquer local, vamos concordar, que multidão 

uma galera não respeita, ela quer se safar nem todo mundo está na intenção de respeitar 

o próximo, eles querem se safar para chegar bem também, tem gente esperando eles é 

muito louco isso.392 

 

Além dos fatos descritos, a forma que a operação desenrolou é interessante já que a narrativa 

criada pelos policiais é a de que a população teria apresentado risco para a polícia que, então passa 

 
 

391 Entrevista com Pastor Igor do Funk; Anexo VIII. p. 12. 
392 Entrevista com Mateus Willian; Anexo V. p. 4. 
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a perseguir pessoas dentro da comunidade. Uma operação que se dá com um Baile gigantesco em 

andamento, em vielas que claramente não comportariam uma perseguição e acarretariam a morte 

ou lesão de moradores e frequentadores do Baile.  

 

a polícia faz um boletim de ocorrência, então a primeira classificação dos fatos do ponto 

de vista do registro deles na burocracia de Estado, ela é a partir da narrativa dos policiais 

e não das vítimas e a narrativa que eles apresentam,  seja a partir da situação da moto é 

que aqui teria iniciado todo o processo, seja a partir da justificativa que eles dão para 

terem feito a ação violenta contra multidão, que a justificativa de que a multidão recebeu 

eles agressivamente, jogando garrafas, pedras e sei lá mais o quê, essa narrativa, ela é a 

narrativa do ato de resistência, da  resistência então toda ação teria se desenrolado 

porque houve resistência à ação da polícia, então a gente sabe que essa essa 

argumentação até pela própria existência dessa figura jurídica que é uma antiga 

resistência seguida de morte de intervenção policial, ela dá essa prerrogativa, ela coloca 

o policial é autor da morte, na condição de vítima e a vítima da morte na condição de 

autor, essa é um instrumento extremamente importante hoje é da legalização da 

violência de estado de você, é fazer com que determinadas situações é que são de 

execução sumária  ou que são de uso abusivo da força, entrarem, serem lidas pela 

estrutura do estado como uma ação legal de legítima defesa dos policiais então ele é um 

instrumento que ela inverte né a posição do autor e da vítima no caso, então foi a 

primeira coisa que eles fizeram, foi acionar  esse mecanismo, essa estrutura, não 

propriamente na figura da morte decorrente de intervenção policial, porque os meninos 

morreram asfixiados isso não é uma novidade digamos do ponto, em relação essa a essa 

figura jurídica que ela é aplicada é a morte por tiro, mas a estrutura né do raciocínio é a 

mesma, que é aquela de que a polícia encontra resistência e por isso deve agir com pode 

agir na sua ação com violência legitimada, pela violência do inicial das pessoas, da 

população civil, então é isso que me chama mais atenção no caso de uma operação que 

teoricamente não deveria ter entrado na comunidade, não serve para isso, ela não é uma 

operação pensada para um baile já em andamento, ela é um policiamento de entorno, 

mas é mediante essa figura da resistência os policiais puderam entrar.393 

 

Narrativa essa, inclusive, que não pode ser comprovada: a suposta moto não existe em 

nenhuma filmagem, radar ou foto. Apareceu apenas em uma fala de rádio de um dos policiais.  

 
 

393 Entrevista com Desiree Azevedo. p. 14. 
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5.6.2.2 Uma observação estrutural 

 

Este trabalho, em sua segunda parte, foca-se muito na ideia de que o Estado tem uma 

abordagem racializada. Ou seja, opera por meio de comportamentos ainda atrelados ao sistema 

escravocrata. Optou-se por demonstrar o referido funcionamento por meio da análise de discurso, 

assim, os trechos a seguir descrevem como, na prática, isso se dá. 

Sob esta perspectiva, o baile é uma opção de lazer criminalizada porque opera dentro do 

território negro. E como essa criminalização se dá? Com atentados como os que ocorreram no 

Massacre. A pesquisadora Desiree, entrevistada, relata que a criação da “Operação Pancadão” se 

institucionalizou como um modo de operacionalização da polícia, ou seja, termo e conduta que se 

uniformizaram nos últimos anos. Comportamento este que passa a ser violento e organizado, que 

parte de ordens de dentro do Estado: 

 

É esse contexto que surgem essas operações que eram realizadas e que eventualmente 

eram chamadas “Operações Pancadão”, elas passam a ter uma coordenação mais 

centralizadas especialmente, a partir do momento do Doria se tornar governador 

centralizada para todo o estado e aí a polícia militar passa a ter um apoio político, digamos 

para transformar essas operações em algo rotineiro, em algo que é realizado, enfim, no 

tom do estado com uma certa organização comum e eles passam a chamar de operação 

pancadão de uma maneira geral, então você acha vídeos institucionais; por exemplo; da 

polícia militar no YouTube, falando sobre essas operações pancadão que teoricamente 

são operação de policiamento de entorno, cujo o objetivo seria impedir que os bailes 

acontecessem, parando carros,rebocando o carro, juntando, aprendendo bebidas, fazendo 

blitz no youtube e com essa argumentação de que era uma questão do de perturbação de 

sossego  e uma questão de coibir crimes que estão associados ao baile, então essa 

discussão de que o baile está relacionado ao aumento de crimes ela se torna é institucional 

digamos, e passa a ter um instrumento específico de gestão dos bailes que são essas 

operações pancadão, então a gente está falando de um tipo de operação específico que é 

realizado nas periferias das cidades e que não tem uma necessária relação com outros 

tipos de operações, como por exemplo, operações relacionadas coibir o tráfico de 

drogas.394 

 

 Bruno Ramos, durante a conversa, destaca que a falta de respaldo do Estado e o tratamento 

dado logo após o massacre aos familiares e aliados do movimento funk foi muito ruim, 

corroborando com a teoria da pesquisadora:  

 

 
 

394 Entrevista com Desiree Azevedo. p. 8. 
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Em momento algum, o governador do estado, João Dória, nos chamou para uma conversa 

para entender, ou para tentar pensar políticas públicas. Nunca tentou fazer uma 

movimentação (...) pra fazer um festival de funk, ai os “emocionados” que estão 

desesperados que querem usar disso, como balcão de negócios acaba não tendo cuidado, 

responsabilidade político-social, com esses nomes que perder. Então o governador propõe 

eventos como se fosse resolver o problema que aconteceu, tanto que chama atenção que  

um dia depois do Massacre de Paraisópolis, ao invés dele acolher e chamar as famílias 

para uma conversa  ou ter uma ação de encaminhar para psicólogo, acompanhamento ou 

indenizar  essas famílias mesmo, ele fala que iria intensificar a repressão sob os bailes 

funks, então assim, é incompatível com o que está acontecendo quando o chefe de estado 

culpabiliza as  vítimas pela própria morte. Por isso eu classifico como terrorismo do 

Estado mesmo, ta muito claro que aquela ação da polícia ela não foi uma ação isolada, 

ela teve um comando, teve uma ordem uma ordem de cima pra baixo, o problema de hoje 

não é mais a polícia que atira e sim quem manda puxar o gatilho. A estrutura é muito 

rígida, muito hierarquizada, é sempre de cima para baixo, então aquela situação do 

dia um de dezembro de dois mil e dezenove, ela foi calculada, é uma ação de 

retaliação, uma ação de vingança. Pelos relatos falam que um policial morreu uma 

semana antes e que depois voltaram para vingar a morte desse policial e sempre quando 

acontece essas coisas, a violência é três, quatro vezes maior, tanto que o resultado daquela 

ação grotesca com dispersão levou a vida de nove jovens, vinda das regiões mais  variadas 

São Paulo, teve uns que rodaram mais de trinta, trinta e cinco, quarenta, quase cinquenta 

quilômetros, até chegar nesse baile, ou seja, é um problema  de ausência de políticas 

públicas, porque se tem jovem vindo de várias regiões do estado de São Paulo, é porque 

eles tem problemas muito parecidos com a ausência de políticas públicas, não tem espaço 

adequado. Era o que já vinha acontecendo nestes últimos dez anos com o baile da 

DZ7, todos nós já sabíamos que em algum momento isso ia dar “merda”, só o governador 

do estado, só a estrutura política que não sabia que isso ia dar problema?! Porque enquanto 

"tá rolando" o baile ali, tá tranquilo. Como funkeiro e quem morou já muito próximo ao 

baile isso é um problema, também não adianta eu ficar tentando passar pano para o 

movimento, ou para as festas que organizam, que são organizadas na “quebrada” é um 

problema, é som alto, é exposição dos jovens, é drogadição, abuso de álcool, droga, não 

tem segurança e a segurança que eu falo é:  um espaço, um local adequado e isso não tem 

nada a ver com a paz e segurança pública. Esses são os problemas, mas ele também a 

solução, porque é quando acontece um baile como este, tem a perspectiva da economia 

criativa e solidária que está rodando no território daquelas pessoas que não tem emprego 

formal, que precisam fazer um “bico”, um trabalho extra, para conseguir sustentar suas 

famílias, então é geração de renda.395 

 

O trecho é importante porque coloca em uma escala macro as responsabilidades do que 

aconteceu no dia do Massacre, ele destaca que a grande articulação do Movimento Funk, em busca 

de direitos, espaços e menos violência não é combatendo diretamente os policiais. Na realidade, 

eles trabalham em função do Estado e, é exatamente por isso, que a grande disputa é com quem dá 

as ordens de operação:  

 

 
A maioria dos policiais, se eu não me engano são sessenta e cinco porcento ou setenta por 

cento do contingente, que são os policiais "praças" são pretos, pobres e periféricos também, 

são pessoas que acharam que poderia entrar na instituição pensando que poderia mudar a 

 
 

395 Entrevista com Bruno Ramos; Anexo I. p. 15. 
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realidade usando uma farda, uma arma em punho, ou que acreditaria que conseguiria 

humanizar, só que é uma estrutura muito em engessada que não consegue. Eu já ouvi de 

pessoas, por exemplo, “ah policiais negros são mais violentos”. Lógico que eles são mais 

violentos a gente está falando do problema do racismo estrutural e institucional e que a 

gente tem comportamento diferente das pessoas brancas para se colocar perante a sociedade 

é natural que esse policial também, é uma forma dele exercer o poder dele, através da 

autoridade, da violência.396 

 

As justificativas dadas pelos policiais pelo comportamento abusivo perpassa a negação do 

modo de existência da comunidade. O Baile é a opção de lazer existente:  

 

O que foi que eu vi dentro do baile? É que não se tem políticas públicas efetivas para favela 

acerca de cultura, lazer, não se tem, não se fala nisso, só querem “meter o pau” na molecada 

que passa a semana trabalhando pra ganhar uma mixaria para estar no final de semana  

dentro do baile, curtir na sua favela porque não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro pra 

ir pra Rock Rio, não tem dinheiro pra ir pro Lollapalooza, e o funk é cultura, hoje o funk é 

cultura da mesma forma que era um hip hop, da mesma forma que era o rap, o samba, o 

pagode que sofreu com o preconceito quando estava no morro, o samba, o samba tocando 

era o preconceito dos caras da mesma forma está acontecendo hoje com o funk, porém 

parece que está sendo pior por conta da maioria dos jovens que curtem o funk serem 

periféricos, favelados, negros, são homosexuais então junta todo esse preconceito e eles 

vomitam.397 

 

Essa negação sobre o modo de existência se dá, inclusive, quando a mídia relata o Baile 

como irregular, ou seja, que não segue o plano diretor e as regras de segurança estipuladas pelo 

ordenamento jurídico. Os comentários relacionados ao ocorrido permeia frases como “isso era 

inevitável em baile funk” ou “todos sabem que esses locais são proibidos”,398 como relata parente 

das vítimas. A seguir fala da Gloria sobre um debate também muito presente na cena da 

criminalização: 

 

Eu acho que a gente precisa falar sobre drogas, né?! Porque é uma das coisas que é tratada 

como tabu e criminalizada e questionar o  porquê  e se criminalizar realmente 

resolve  Porque, por exemplo, fala-se  muito da questão do baile e do tráfico, mas mano o 

tráfico vai existir porque o tráfico vem de uma estrutura política, de uma galera que vem lá 

de cima, que a gente nem imagina que seja envolvida com isso, então eu acho que a gente 

precisa conversar sobre a questão do tráfico, sobre a questão das drogas e ver quais são os 

caminhos possíveis, por que todo mundo usa droga mano desde o alface que tem agrotóxico 

até a sua Coca-Cola tem droga, então acho que entender que todo mundo tá aí usando droga 

 
 

396 Entrevista com Bruno Ramos; Anexo I. p. 17. 
397 Entrevista Pastor Igor do Funk; Anexo VIII. p. 6. 
398  FANTÁSTICO (São Paulo). Veja detalhes da investigação que denunciou 12 PMs por mortes em baile funk 

de Paraisópolis. 2021. G1. Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/07/25/veja-detalhes-da-

investigacao-que-denunciou-12-pms-por-mortes-em-baile-funk-de-paraisopolis.ghtml. Acesso em: 22 ago. 2021. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/07/25/veja-detalhes-da-investigacao-que-denunciou-12-pms-por-mortes-em-baile-funk-de-paraisopolis.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/07/25/veja-detalhes-da-investigacao-que-denunciou-12-pms-por-mortes-em-baile-funk-de-paraisopolis.ghtml
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e que isso não é específico do baile funk, que não específico de Paraisópolis isso acontece 

com um colega boy ali que vem aqui pega pó e vai embora.  (...) porque as pessoas falam 

muito né elas juntam muita questão do Funk com as drogas né, e de entender também, por 

exemplo, que o álcool a droga é uma coisa que a gente está consumindo ali no baile, assim 

como a maconha também.399 

 

A proibição é justificada tanto pelo suposto cometimento de crimes dentro destes locais 

(acima relatado pelo uso de drogas não lícitas), quanto por uma sentença de não pertencimento ao 

que se deve considerar urbano. Neste sentido, as favelas brasileiras e, no caso de Paraisópolis, são 

lidas pelo modo de manifestar sua cultura, fala e lazer na cidade sob um viés repressivo. Sem 

alternativas de lazer, o modo encontrado por estas pessoas é ocupar o espaço que resta na periferia. 

Neste sentido, ao contrário do que as ferramentas estatais vêm pregando, como conseguem 

ocupar os becos e vielas são dignos de estudo e acompanhamento. Seria uma maneira de aprender 

sobre cultura e políticas públicas reais: aquelas que devem dialogar com as desigualdades criadas 

em nossas cidades e não são resolvidas com os projetos governamentais hoje existentes.  

 Nesse sentido, inclusive, o Laudo presente no IP, destaca:  

 

6.2.A saída pela viela do louro, comportaria quantas pessoas, por minuto, para saída do 

baile? Seria uma saída de emergência adequada? 

Conforme Instrução Técnica 012/10 do corpo de bombeiros, as circulações nas saídas 

não podem sofrer estreitamento em largura, devem apresentar dispositivos de 

controle de fluxo máximo de pessoas que irão adentrar a rota de saída, devem ainda 

apresentar sinalização e identificação, tanto em condições normais como de 

emergência. Assim, não há como classificar a viela como uma saída de emergência. O 

cálculo de fluxo de pessoas pela viela do louro dependeria da determinação dos seguintes 

fatores, além das medições já efetuadas: quantidade de pessoas presentes no local, 

velocidade na qual estas pessoas passariam pela viela, densidade de pessoas no local 

(proximidade entre os corpos), eventual presença de obstáculos que possam alterar a 

velocidade de fluxo, continuidade de deslocamento (pode ser alterada por estreitamentos e 

obstáculos). Não é possível determinar valores a estes fatores.  

6.3. Quantas saídas de emergência do tamanho da viela do louro seriam necessárias para 

suportar o número de pessoas ali existentes? 

Não se aplica o referido quesito à situação urbana onde supostamente ocorre o baile, 

por se tratar de local de crescimento desordenado e de comunidade sem planejamento 

de ocupação urbana.400 

 

 
 

399 Entrevista Gloria Maria; Anexo IV. p.12. 
400 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1501922-79.2019.8.26.0052. Classe: Inquérito Policial. Assunto: 

Homicídio Simples. Foro: Central Criminal – Juri: Vara: 1ª Vara do Júri. Juiz: Roberto Zanichelli Cintra. p. 3261-

6262. Grifo nosso 
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Estruturalmente, a inconformidade das regras com o cotidiano leva à conclusão de que a 

criminalização dos modos de viver e se manifestar no espaço é proposital: para controlar a 

população negra dos territórios periféricos: 

 

Meus amigos morreram pelo Estado, meus amigos estão encarcerados, meus amigos 

foram torturados, o tempo todo isso acontece, enquanto a gente estava conversando aqui, 

desde que começou essa nossa conversa já deve ter morrido pelo menos, quatro/cinco 

jovens, a cada vinte e três minutos morre um jovem no Brasil, como falar que para que 

essa ditadura não está colocada? Por que não é mais jovem branco de classe média da 

academia que está sendo perseguido? Ou seja, o discurso coletivo do campo progressista 

do qual eu faço parte, passou a naturalizar que pessoas pretas sendo presas, pessoas pretas 

sendo mortas, pessoas pretas estarem em situação de rua, está tudo bem.401 

 
 

401 Entrevista com Bruno Ramos; Anexo I. p.16. 
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5.6.2.3 Dados sobre violência policial no território negro 

 

 
Eu não só conheço como fui um frequentador de carteirinha durante muito tempo baile 

da DZ7 já existe há mais de dez anos, então para quem é do funk todo mundo conhece, 

até quem não é já ouviu falar da DZ7, não só conheço o que aconteceu no dia um de 

dezembro, mas também me posicionei politicamente, publicamente como colunista da 

Mídia Ninja, escrevi um artigo para falar como que eu enxergo essa violência, nesse artigo 

eu classifico como terrorismo do Estado. Aquilo me abalou muito, porque foram  esses 

nove jovens vindos de regiões diferentes,  poderia ser eu, Ju. Poderia ser você, poderia 

ser qualquer outra pessoa, mas ali teve uma questão de classe e raça, porque os jovens 

que foram mortos, tão jovens e o baile da DZ7, estar em uma região, uma questão 

geográfica privilegiada de São Paulo, perto do  Morumbi, é região do Morumbi então ali 

o público, a população que frequenta esse baile, não é só uma população periférica, são 

pessoas de classe média por achar que é um ambiente seguro, só não é seguro quando a 

polícia chega eu tenho uma posição em relação aos fluxos de rua o que acontece  nos 

fluxos de rua hoje, não é culpa do movimento Funk, isso é a ausência de políticas públicas, 

ou seja, o estado ele não investe, não criam alternativas, oportunidades, não criam espaços 

de lazer, não tem equipamento cultural adequado e quando os jovens das periferias, 

resolvem se organizar o Estado criminaliza ou tenta culpar o movimento Funk, como 

responsável por isso. Toca funk nesses fluxos porque é a linguagem que mais se aproxima 

do jovem periférico, mas não quer dizer que os fluxos estejam sob a responsabilidade dos 

funkeiros, não tem como atribuir o problema de ausência de políticas públicas a um 

movimento que já estigmatizado, criminalizado. O baile pra quem é da periferia é  

um espaço de curtição,  de lazer e isso o que nós discutimos tem a ver com direito à 

cidade, direito ao território, ocupação do espaço público,  mas se  é preto, favelado 

ocupando o espaço público e tocando funk, não há problema, mas se o mesmo tipo 

de música na porta da Puc, do Mackenzie, da USP, da FGV, tocando o mesmo tipo 

de música o que aconteceu em Paraisópolis jamais aconteceria e  não que precisa 

acontecer mas a gente vê que essa violência do Estado tem  uma questão de classe e 

raça,  total e território é que é interseccionalidade, quando a gente discute essa 

questão da interseccionalidade, é justamente para entender classe, raça gênero e 

território, inclusive para pensar políticas públicas. (grifo nosso) 402 

 

 

Todos os que foram ouvidos neste trabalho têm uma ideia muito cristalina de que a 

abordagem policial nos territórios periféricos é muito diferente que nas partes centrais da cidade. 

Algumas pessoas descrevem como sensações de pertencimento e segurança, outras com teorias e 

militância que estudam e, ainda, relatos pessoais. O Baile de Paraisópolis, pela dimensão que 

tomou, inclusive, é tido como não seguro por todos os entrevistados.  

Pedro Borges, repórter do Alma Preta relata que das vezes que foi até Paraisópolis cobrir 

reportagens, sempre teve medo dos atentados policiais. Em uma das vezes que foi ao Baile: 

 

 
 

402 Entrevista com Bruno Ramos; Anexo I. p.13. 
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Dá pra ver que, mano, a rua está entupida de gente, é som de carro de um lado para o 

outro, tá ligado?! É uma barulheira do caramba, é “mano” pessoal bebendo, pessoal 

curtindo e tudo mais, “tá ligado?!” Só que a grande diferença ali é que a todo momento 

existia uma tensão com relação à polícia, e na nossa reportagem a gente tem que sair uma 

hora porque a polícia começou a jogar muita bomba e a gente teve que sair terminar de 

fazer reportagens, deve ter passado por algum espaço de alguma maneira garantisse uma 

segurança nossa, porque a gente estava no meio de todo mundo, a gente não ia chegar e 

falar: o pessoal não joga bomba que a gente é jornalista até você explicar até você mostrar 

que “focinho de porco não é tomada” já tomou uma boa rachada já. Era eu e a Luciana, 

uma mulher negra, fazendo a apresentação, nós dois, então aí também para a gente estar 

ali os outros acharem que estávamos no baile, toma porrada junto, então foi essa a grande 

questão que a gente percebeu e eu acho que essa reportagem foi um mês antes, 

pouquíssimo tempo antes de um massacre da ação da polícia que gerou as nove mortes, 

foi muito pouco tempo antes, então quando aconteceu não fiquei muito surpreso eu 

percebi como de alguma maneira já existia um grande clima de tensão na ação da polícia 

naquela região. 

 

Mateus, morador, relata que por tantas pessoas de fora frequentarem o Baile, na hora do 

confronto não sabem para onde ir e como correr, fazendo com que o ambiente fiquei cada vez mais 

violento e perigoso.  O respeito para com a comunidade, da mesa maneira, desaparece quando 

alguém que não vive na região passa a frequentar o espaço: o Baile da Dz7 é muito agregador e 

democrático, entretanto, apenas os que ali vivem tem a noção espacial e social do território: 

 

Eu acho que a galera marca através de grupos no WhatsApp também, eles disseminam essa 

ideia, que existe essas vans que também querendo ou não é uma segurança,  porque existe 

muito tumulto, depois que ele tomou essa proporção de ser o baile do massacre, muita coisa 

aconteceu do tipo, o Ponto Final de Pinheiros o motorista não parar porque tinha muita 

gente que vinha de outro local e não queria pagar condução, agredia motorista, disciplina 

que morador não faria, porque facilmente o motorista do “busão” era pai de alguém ou 

então tio de alguém, não se faz essas coisas. Perdeu o controle, o lance fugiu e hoje cresceu 

e deu no que deu, é chato sabe porque o lance em cima dessa manifestação que eu vejo tipo 

da polícia e até pessoas de fora, a galera do Club Life que está do lado que os filhos deles 

também vem para cá sabe e tem aquele vídeo que eles estão em uma delegacia, não sei se 

você já viu esse vídeo, que eles mostram o que fazer em relação ao baile, eu vou mandar 

tipo ,eles estão em uma delegacia e à elite decidindo o que fazer com o morador ou tranca 

eles lá ou não deixa ninguém entrar. Nossa é bizarro, é um conteúdo que eu assisti no 

Facebook, mas eu acho que encontra no YouTube sim, depois eu te mando, a decisão deles 

é sempre esse lance deslegitimar, não tem opção.403 

 

O que resta é uma impressão, advinda dos últimos acontecimentos violentos, retratados 

inclusive em imagens, de que o território da periferia é seguro enquanto a polícia não entra. 

Conforme relata o cotidiano, Mc Sacana: 

 

 
 

403 Entrevista com Mateus Willian; Anexo V. p. 5. 
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Eles se precipitaram mas não tiveram intenção de matar, não dá pra entender muito a justiça, 

não passa confiança para o pobre, passa confiança para os  rico e para pobre eles passa a 

polícia, para nós que mora aqui na comunidade é difícil, não só por causa de baile, mas 

também vem outra opressões, dia-a-dia sabe, tá na favela porque tem um cantor na 

comunidade, eles acham que você tem que conhecer sabe, “Ah você é cantor você conhece 

os malandros daí de dentro”, mas não é assim, eu moro na comunidade mas eu não sou 

obrigado a conhecer todo mundo que mora na comunidade, nós vive no dia a dia “mano” , 

as pessoas serem pobres, pretos, favelados, não pode subir na vida.404 

 

 Quando a comunidade está interagindo entre seus moradores há um forte laço de irmandade 

e respeito pelas dificuldades que enfrentam juntos e como o acolhimento é algo muito presente. 

Quando fala sobre a manifestação de Paraisópolis, o Pastor reconhece um ambiente de acolhimento 

nas diferenças: 

 

É tanta gente, tanto tipos de pessoas, tantas classes sociais no mesmo lugar e ninguém 

fala sobre isso, é rico, é pobre, é patrão, é empregado, é pagodeiro, é forrozeiro, é 

funkeiro, é negro, é branco, é internacional, é brasileiro. Então é isso eu sou apaixonado 

por isso e a cultura molecada, da cultura bruta do favelado, do nordestino que vem pra 

favela, que você sabe puxa muito isso, eu acho uma coisa muito louca, sou apaixonado 

de ver aquilo, de ver a molecada e é claro que tem seus excessos, claro que tem seus 

problemas. Vamos olhar para os dois lados e a gente vai ver que tem coisa que podia 

melhorar, eu tenho até pauta para falar sobre isso, se tem Sambódromo, porque não pode 

ter algo referente ao funk, porque não pode ter um lugar estruturado para o funk, porque 

o baile da DZ7 não pode ser um evento que seja ajudado, seja incentivado pelo governo, 

porque não pode ter um banheiro químico, porque não pode ter uma segurança, porque 

não, então é uma coisa para debater e a gente debate muito sobre isso, mas infelizmente 

é uma coisa que é bem, bem complexa, Julia.405 

 

Acolhimento este pelas violências que já passaram, por se reconhecerem enquanto oprimidos 

(pelo estado, pela classe social, pela raça) e por compartilharem de noções sobre vida e realidades 

muito diferentes de partes mais brancas e, consequentemente, centrais do urbano.  

 
(...) O que acontece com o funk hoje, não começa com o nosso movimento, nem tão cedo 

ele irá terminar, isso é muito antigo, são cem anos de criminalização da cultura negra no 

Brasil. A gente começa com o samba, depois vem a capoeira, o funk  é mais antigo que o 

hip hop, porque o funk é desde de mil novecentos e setenta, não desde de mil novecentos e 

oitenta e nove como falam/falavam isso já é muito anterior não é a criminalização da cultura 

é um problema do racismo estruturante, institucional e a gente tenta abalar as estruturas, 

discutir cada vez mais para que mude a perspectiva, quando nós falamos vidas negras 

importam, não é que as vidas brancas não importam, pelo contrário todas as vidas 

importam, mas as que estão sendo mortas, encarceradas, perseguidas, torturadas, são as dos 

jovens pretos periféricos.406  

 
 

404Entrevista com Mc Sacana; Anexo VI. p. 12. 
405Entrevista com Pastor Igor do Funk; Anexo VIII; p. 7. 
406 Entrevista com Bruno Ramos; Anexo I. p. 15. 
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A criminalização do Baile e o procedimento que a polícia atua, inclusive, é algo muito 

conhecido da comunidade. O que aconteceu no dia é um reflexo das abordagens que já acontecem 

semanalmente em Paraisópolis e tem um cunho racial muito presente.  

 

A gente vive um contexto de guerra às drogas no Brasil. Uma política de guerra que 

acabamos de ver noticiada, por exemplo, (quando) um policial militar, um homem negro, 

que foi a um baile funk - acho que em Heliópolis - é assassinado - Então,  é um clima de 

tensão que coloca, no final das contas, pessoas negras, pobres, contra pessoas negras e 

pobres. Existe um clima de tensão. Existe um Estado, (...) violento em todas as suas 

frentes: ele é muito violento na educação, ele é muito violento na saúde e é muito violento 

no seu aparato repressivo. O modus operandi da polícia militar corresponde a isso e ele 

tem se transformado em cada vez mais agressivo, na medida em que existe uma maior 

permissão para essa violência. A gente vai ver, por exemplo, ano após ano a letalidade 

policial aumentando principalmente, com o fortalecimento desse discurso milicioso de 

governantes representantes do Estado, então esse modus operandi da polícia é um modus 

operandi agora, muito violento caracterizando determinados grupos é raciais,  grupos 

sociais, determinados territórios então é aquele negócio você é enquadrado pelo simples 

fato de você ser quem você, e corre o risco de ser muito agredido, pelo simples fato de 

ser quem você é. Eu acho que isso gera uma tensão no ambiente, então por exemplo, o 

policial militar que “tá ligado” nos jovens de periferia, o moleque, ele sabe “mano” que a 

lei está contra ele, que ele não tem nada para fazer no final das contas, as vezes ele quer 

se defender fisicamente desse policial porque a única coisa que ele pode fazer porque não 

fazer nada! Porque, se você for pego ali a polícia agride ele, joga alguma coisa nele, forja 

ele, e a palavra do policial e “já era”.407 

 

Uma violência que se dá no território negro e resvala em sua população, quando o acesso à 

justiça, ao corpo, à moradia e ao pertencimento são minados pelo estado em episódios como esse: 

 

a partir do momento que essas mortes não são lamentadas e reconhecidas como 

responsabilidade do Estado, que essa dor não é reconhecida e não se diz:  é vamos pagar 

uma indenização, mas também vamos pensar formas de uma reparação moral dinheiro 

no caso a sua perda, enfim  a partir do momento que nada disso acontece, mas o contrário, 

as famílias são abandonadas e violentadas, negligenciadas, a gente não pode dizer que 

essa violência ficou ali. Essa violência ela se desdobra, ela vem se desdobrando a cada 

dia, porque essas famílias passam agora, a não só sofrer pela falta dos jovens,  como a ter 

que se mobilizar para exigir justiça, tem que se mobilizar para exigir verdade. Primeiro 

de tudo: verdade, é muito difícil... E é uma violência que ela de maneira nenhuma ela se 

restringe, a perda afetiva ela vai se desdobrar por várias outras dimensões da vida 

cotidiana deles, todos os dias, então é uma coisa como certa maneira sequer conseguem 

viver o luto. É o que a gente sempre falam dos desaparecidos, que a família não tem corpo, 

não tem  sepultura, não tem certeza, não tem verdade, então não pode  viver o luto,  é uma 

morte inconclusa, como diz a a Ludmila Catela, mas de certa maneira, isso se estende 

para todas as famílias que precisam lutar por justiça, que não tem a verdade sobre a morte, 

 
 

407 Entrevista com Pedro Borges; Anexo IX. p. 7. 
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não tem confiança do que contam para elas sobre a morte, tem a certeza da injustiça, e 

dessa injustiça.408 

 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

 

A criminologia cultural é parte da criminologia que pretende compreender por que 

determinadas manifestações artísticas são crime e outras não. Em minha trajetória, começo a 

investigar os bailes funk até chegar à comunidade de Paraisópolis, onde acontece o Baile da Dz7. 

Neste percurso, conforme detalhado na primeira parte do trabalho, percorro os campos da 

criminologia, do planejamento urbano, perspectivas raciais estruturantes da sociedade e teorias 

decoloniais. Chego à conclusão de que a criminologia cultural é muito válida, pois me faz repensar 

o modo como estudar a sociedade compreendendo que o estudo de caso é fundamental para 

assentar teorias sobre uma determinada comunidade. 

Entretanto, estamos acostumados – falo como Sul Global, mais especificamente América 

Latina – a vislumbrar perspectivas do Norte Global e incorporá-las às nossas dinâmicas sociais 

sem analisar criticamente as diferenças dentre onde estas teorias foram formuladas para o território 

das pesquisas. 

É neste momento que a criminologia cultural decolonial se faz necessária. Através do estudo 

de caso do baile da Dz7 é possível compreender que algumas abordagens dos autores do Norte 

Global não conseguem perceber o tamanho das violências e repressões que os territórios 

segregados da América Latina sofrem. Uma face é a observação das leis administrativas que vetam 

a arte popular/latina/negra/dos povos tradicionais, o policiamento mapeado com mais frequência 

em determinados bairros pobres, a distinção de estéticas bonita como mais alinhada aos padrões 

de museus. Entretanto, a outra face, demonstrada no estudo de caso, é a abordagem racializada do 

Estado que aplica a necropolítica e o genocídio. A morte do povo negro é realizada se utilizando 

da cultura como justificativa. Ou seja, os bailes funk não devem existir por não caberem em um 

determinado perímetro urbano, local ocupado por uma determinada população/povo. 

Diferentemente das abordagens das pesquisas dos Estados Unidos da América e do Reino 

Unido, a criminologia cultural decolonial precisa absorver as vertentes ainda coloniais em que o 

 
 

408 Entrevista com Desiree Azevedo; Anexo III. p. 15.  
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Estado se baseia para operar. A morte ao desobediente fica nítida nos relatórios e entrevistas do 

caso: foi dada autorização para matar se os jovens que frequentam o Baile não quisessem voltar 

para suas casas, ficando restritos ao lugar de subalternidade que lhes é cabido.  

Os bailes são proibidos por representarem a identidade do povo negro, se manifestando e se 

organizando em um território que não é lido pelo ordenamento jurídico posto. Essa insurgência 

incomoda. A não conformidade com as proibições e com o modo de vida que deveria seguir uma 

lógica advinda do sistema escravocrata. Essa lógica obedece a dicotomia trabalho-casa, onde o 

lazer é dispensável. O lazer é tido como vagabundagem. 

Essa visão também apareceu durante os meses de pandemia a que fomos submetidos. A 

classe alta se abrigou em casas de campo e veraneio no brasil enquanto a classe trabalhadora não 

poderia usufruir de nenhum tipo de aparelho cultural, sendo que apenas aglomerações no trajeto-

casa trabalho eram permitidas – o uso da praia, parques, praças públicas foi proibido pelo governo. 

A economia deve girar, entretanto, o tempo que o trabalhador tem para si é limitado e restrito. 

A perspectiva decolonial pedida nesta dissertação é para fomentar nossas teorias e maneiras 

de observar o funcionamento da América Latina sob um prisma condizente com as violações a que 

somos submetidos. Deve-se ensar no Sistema de Justiça como um instrumento deficitário e fraco, 

que não consegue abarcar a população que pretende conter em sua jurisdição. A justiça não se faz 

presente para as minorias e o processo de criminalização perpassa o Brasil colonial.  

Neste sentido, por fim, cabe especificar que o olhar das vítimas e frequentadores do baile foi 

importante para ressaltar o que ocorreu no dia do massacre, principalmente para perceber (i) quais 

os recortes raciais que os observadores conseguiram perceber (ii) como percebem a criminalização 

do baile, auferindo como a violência policial, através da estrutura racializada, opera no território. 

Assim, estes dados coletados da fase três foram observados qualitativamente. Isto significou que 

a partir do quadro de referência teórica da fase um e dois, a fase três falseou a hipótese, tornando-

a comprovável. 
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ENTREVISTA TRANSCRITA: BRUNO RAMOS 

Júlia: Onde mora? 

Bruno: Jú, sou nascido e criado na região do Brás. É sempre expandido, morei com a minha mãe 

e mais quatro irmãos, somos filhos de mãe solo, morei no Brás até os meus vinte e dois anos de 

idade, depois fui para a comunidade do Pira, mais conhecida como favela do Pira.  Eu era vizinho, 

praticamente morador da mesma rua, que o Daleste, eu tinha uns nove/dez anos e depois minha 

família foi mais para o fundo, para região de São Miguel Paulista e mais recente, a quase dois anos, 

estou morando aqui na Santa Cecília.  

Júlia: Porque resolveu trabalhar, estudar, militar como Funk? Qual a sua história com o baile funk, 

com o funk, e por que isso surgiu? 

Bruno: Primeiro que eu não sonhava com isso, nunca entrou no meu radar eu nem sabia que dava 

pra chegar aonde, em alguns espaços, aonde eu cheguei. Não tinha referência próximas, de pessoas 

próximas que já tinham trabalhado com isso, então sinceramente Jú, tudo o que eu passo não foi 

planejado. Isso não passou nem nos meus sonhos mais loucos, que um dia daria pra fazer isso, que 

hoje é algo que eu tenho como uma questão de profissão mesmo! Como um trabalho de prioridade, 

mas eu não sou militante remunerado como as grandes instituições são. Militantes remunerados 

das grandes organizações de movimento estudantil, eu nunca tive essa vantagem, então a gente 

olha e estereotipia militante sendo preto e periférico, é uma questão de muita vantagem social e 

acreditar que pode mudar essa estrutura e realmente pelo histórico, pela relação de onde eu venho, 

a vida inteira morei em pensão, cortiços, morei em favelas então eu sei o que é essa “desgraceira” 

toda, tenho trinta e quatro anos de idade hoje, faz dois anos que eu posso dizer que estou afastado 

do lugar, da questão geográfica periférica. Eu já trabalhava com eventos, eu já fazia alguns tipos 

de festa, então eu começo a conhecer alguns produtores, alguns artistas, isso muito lá em dois mil 

e dez. Dois mil e onze, eu sofri um acidente de moto, eu era motoboy, fui motoboy durante dez 

anos, então eu sofri um acidente de moto onde eu fraturei a perna em cinco partes, tive três fraturas 

expostas, isso em dois mil e onze, esse ano completa dez anos. Em dois mil e doze logo quando 

eu volto a começar a andar, a minha primeira formação não acadêmica é na área da moda, então 

isso também ajudou a me conectar mais com o mercado do funk. Em dois mil e doze, depois de 

conseguir me recuperar, lembrando que eu fiquei cinco meses em cima de uma cama, sem poder 

andar me recuperando do acidente, esse ano de dois mil e onze me marcou muito porque eu era 

modelo e estava assinando um contrato pra ir pra Europa. Acabou caindo por terra, então naquele 
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ano, eu consegui vender duas motos que eu tinha, peguei dinheiro do seguro, já tinha a formação 

como modelista e desenvolvimento de estilo, montei minha própria confecção na garagem da 

minha mãe, lá na comunidade do Pira, comecei a desenvolver uma marca, passei a ter mais contato. 

Em dois mil e doze, comecei a ficar mais ativo, nesse mesmo ano já estava trabalhando com peças 

e conheço uma das principais figuras, que foi um divisor de água a gente chama de turn point, 

ligando esse turn point na minha vida. Esse ponto de virada foi o Marcelo Galatico, que eu conheci 

na noite conversando, falando um pouco da minha história ele se interessou. Ele queria montar 

uma organização que pensasse na profissionalização de jovens vindos das periferias, Marcelo é 

um cara preto nascido e criado também no Brás, a gente não tinha se conhecido e ele foi um dos 

primeiros empresários consagrados no movimento Funk, foi responsável pela organização das 

festas, é o pioneiro aqui no estado, e ali em dois mil e doze ele falou: ó tô com essa ideia, o que 

você acha?, me  convidou e eu falei: cara eu acho que tem tudo a ver com a minha adolescência, 

eu passei pela pastoral  do menor do padre Júlio Lancelotti, eu acho que isso tem a ver, então a 

gente funda a Liga, nasce a  ideia da Liga, começa a desenvolver os trabalhos. Tínhamos muito 

mais uma perspectiva de formação para o mercado, não tinha muito esse cunho político, social, 

não tinha nada disso. A virada dentro da liga aconteceu em sete de julho de dois mil e treze, quando 

eu perdi um parceiro, um aliado nosso do funk, parceiro de quebrada, o MC Daleste. Eu não era 

muito envolvido com o Daleste já tinha feito um trabalho de acompanhar ele em show, mas ele era 

da quebrada a gente trocava ideia na comunidade do Pira, a morte do Daleste teve esse ponto de 

virada, porque primeiro, choca muito perder alguém muito próximo! Depois a grande mídia 

sabendo que estávamos nas ruas por conta do movimento passe livre, eu já estava muito conectado 

as manifestações junho/julho de dois mil e treze, já querendo entender mais de perto e veio a 

tragédia do assassinato do Mc Daleste, então isso foi um ponto de virada também, por conta desse 

assassinato a grande mídia estava nos procurando, a academia, militantes , ativistas, enfim e na 

liga estávamos reunindo em torno de duzentos, trezentos, trezentos e cinquenta até quatrocentos 

jovens nas nossas formações, foi quando o Marcelo por conta de uma entrevista me chamou e disse 

que precisávamos nos posicionar politicamente. E disse que eu era o cara que deveria representar 

a gente, segundo ele eu era o cara mais preparado, mais qualificado, que falava melhor, eu me 

sentia inseguro, despreparado para falar com a grande mídia, que é a mesma que nos promove, 

mas que também nos destrói e ficamos nisso. Eu comecei a me arriscar, comecei a querer entender 

as pessoas que estavam vindo, eu fiquei responsável pela recepção de todo mundo e passei a me 

tornar por conta da liga, o porta voz de todas as relações do movimento Funk, a liga me nomeou 

como o porta voz, e então a gente começa a pensar em trazer o debate social, de entendimento 
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mais profundo do que é o movimento Funk, essa foi a grande virada da liga, porque a gente 

começou a fazer a formação desses jovens para ir para o mercado associado com uma questão de 

formação de cidadania, então a liga se transforma em uma escola de humanidades por conta do 

assassinato começa-se a buscar, resgatar, aprofundar e estudar o funk. Eu me entendo como um 

cara preto de periferia, assumi essa minha negritude dentro do movimento funk, essa politização 

foi fundamental pra mim e seguimos os rumos políticos naquele momento de dois mil e treze, que 

já era bastante conturbado. Em dois mil e quatorze, tem a primeira virada e o Ministério da cultura 

e a antiga ministra, que era a Marta Suplicy, estavam organizando um evento grande, o nome era 

“Curto-circuito da juventude”, para ouvir esses jovens, que estavam conectados com a periferia, o 

que foi aquilo? O que aconteceu nas ruas em junho/julho de dois mil e treze e a liga já estava se 

posicionando muito de forma política, a gente já queria pedir um projeto de lei municipal/ estadual 

para o reconhecimento do Funk, já começamos as nossas atividades. Marcelo recebeu uma ligação 

precisando de um jovem do movimento cultural periférico do funk e o Marcelo falou: cara precisa 

dessa, daquela característica, eu me lembro muito dessa história, porque ele me ligou no dia do 

meu aniversário, quinze de março de dois mil e quatorze, e Ju meu grande sonho de infância era 

ser piloto de avião, eu sonhava em ser piloto de avião ou de helicóptero e a primeira pessoa que 

destruiu o meu sonho foi o meu pai, então quando o Marcelo chega com essa ideia de: precisamos 

representar mano, você é o cara mais preparado já anda nas ruas, tá começando a se politizar 

mais, a entender mais, porque você não vai? eu falei: cara primeiro é dia do meu aniversário, meu 

grande sonho era ser piloto de avião já que eu não posso ir como piloto eu quero ir como 

passageiro, então eu recebi aquele convite primeiro como um presente, eu vou para Brasília, vou 

voar de avião, vou conhecer isso, eu simplesmente abracei. A viagem estava programada para dia 

dez/ dia doze de abril, fui a Brasília, com várias outras lideranças, comecei a entender um pouco 

mais, você chega em Brasília, você toma um susto com aquele projeto arquitetônico, com aquele 

espaço de poder você vê uma juventude vindo de vários outros estados com um repertório político 

muito afinado e aquilo me assustou, até hoje eu não consegui falar nada sobre o que foi aquele 

momento para mim, em abril de dois mil e quatorze porque eu não consegui falar nada, tudo que 

me perguntava eu não respondia, nunca falei nada, muita insegurança, bateu na autoestima e a 

questão do medo também, porque eu falei mano, eu to em um espaço político, eu não estou 

confortável, um monte de gente aqui de vários lugares eu não sei o que eu vou falar pelo 

movimento funk, fiquei esse período em Brasília, voltei pra São Paulo e comentei com a base, e a 

galera perguntou como tinha sido e eu disse que tinha sido um saco, pois não havia conseguido 

falar nada. Eu estava revoltado e não queria mais fazer nada, mas a galera foi me motivando pelo 
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fato de estar representando o movimento, a liga tinha uma construção coletiva de afeto e cuidado 

que era muito importante, eu acho que, o que eu sou hoje tem muito a ver com o que eu aprendi 

ao longo da vida pela educação da minha mãe, que é uma pessoa muito amorosa, eu nunca apanhei 

da minha mãe, por exemplo, eu costumo dizer que a minha revolta tem muito mais a ver com que 

o Estado me proporcionou, porque a primeira vez que eu tomei um tapa no rosto, não foi da minha 

mãe, eu nunca apanhei dela, nem do meu pai. Foi de uma professora, isso gerou muita revolta, 

então eu costumo dizer que o que me move é essa revolta que eu tenho, mas o que me organiza 

perante as pessoas é o amor que eu tenho, eu tento na medida do possível ser muito amoroso, de 

conectar as pessoas, essa questão de ter empatia por ouvir o outro antes de colocar as minhas 

provocações, então essa relação foi muito importante pra eu saber como eu poderia me desenvolver 

e depois esse retorno logo em seguida comecei a andar muito, me posicionar muito. Em setembro 

de dois mil e quatorze, era ano de eleição e eu fui convidado novamente para ir até Brasília porque 

tinha tido um evento antes no Rio e outro no Rio Grande do Norte e eu tinha ido para esses dois 

eventos o tipo de fala que eu trouxe carregada ali de periférica, de quebrada mesmo, ecoou, as 

pessoas tomaram um susto por conta disso e começaram a querer saber quem era esse cara, de 

onde ele veio e o que ele representava, e quando as pessoas sabiam que era um cara do funk não 

conseguiam relacionar funk e militância e começaram a querer entender mais. Setembro de dois 

mil e quatorze fomos chamados para um almoço no Palácio da Alvorada, a mansão presidencial, 

era um almoço com a presidenta Dilma Rousseff e no meio dessas lideranças jovens, soube que eu 

já tinha sido mapeado politicamente como uma das vinte lideranças mais importantes do país então 

isso ajudou a projetar e tem uma fala, um vídeo409 inclusive sem saber, totalmente descaracterizado 

do que eu sou hoje cabelo, barba e óculos totalmente diferentes, e ali eu também fiz uma fala para 

a presidenta Dilma, vi todo mundo falando de periferia e não tinha nenhum periférico, estavam 

falando de periferia e ninguém era de periferia, mas eu podia falar e pronto falei, “dei uma cacetada 

ali”, a presidenta parou pra ouvir, tentaram interromper a minha fala e ela falou que queria me 

ouvir até o final. Política é a seguinte: você fala em números, todo mundo abre as portas e quer te 

ouvir. Expliquei sobre o movimento e ela me chamou para conversar e é aí que acontece todo um 

desdobramento, passa a tomar uma projeção nacional, parte da minha fala foi usado como material 

de campanha da presidenta Dilma em dois mil e quatorze, ou seja, o cara preto, favelado tava em 

 
 

1 409 YOUTUBE. #JuventudecomDilma13: Bruno Ramos da Silva e o movimento funk. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KX_6VTYI-4c Acesso em: 14 jul.2021 

 

https://www.youtube.com/hashtag/juventudecomdilma13
https://www.youtube.com/watch?v=KX_6VTYI-4c
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rede nacional no horário nobre de todas as emissoras passando falando que eu apoiava a Dilma 

Rousseff, ai você já sabe quando você toma uma projeção desse tamanho sem muita estrutura 

psicológica, de entendimento e maturidade, o que a militância quer é cooptar só que eu sempre fui 

um cara muito arredio, sou formado na rua, minha maior escola é a rua, então se você não fala 

minha língua, não é parecido, não vem de um lugar muito parecido com o meu, naturalmente, eu 

já me fecho, isso foi um mecanismo de defesa muito importante porque eu não sabia lidar com 

essa força de um outro que não conhecia a minha realidade, foi um mecanismo de defesa pra eu 

conseguir me manter nesse espaço e foi importante, porque eu fui lendo, aprendendo, entendendo 

e eu consigo entender como eu movimentei tão bem essas peças do xadrez, então, você entende 

que as coisas foram acontecendo ao longo da minha vida sem esperar?! Eu não sabia que poderia 

ser isso, depois dessa reunião no palácio da Alvorada com a presidenta Dilma Rousseff, abriu o 

edital para conselheiros nacionais de juventude, eu já estava com articulações em pelo menos sete 

estados isso tudo em um espaço-curto de tempo, eu já “tinho” pego relações como muitas pessoas 

e fui trocando contato, já tinha sete estados me inscrevi no edital, consegui entrar como conselheiro 

fiquei dois anos na primeira gestão, fui colocado como representante da sociedade civil, preto, 

periférico nesse lugar, depois fiquei mais dois anos, pois consegui me reeleger, o que foi uma 

grande escola para a minha vida, mas hoje olhando como colocado neste lugar, e isso tem muito a 

ver com o cenário de dois mil e dezessete por conta do projeto de lei que estava sendo debatido 

para  criminalizar o movimento Funk como crime de saúde pública, como conselheiro nacional de 

juventude eu consegui me envolver dentro da comissão de parlamento, conversei  com cinquenta 

e quatro deputados federais, vinte e três senadores, um dos senadores mais importantes ali, que foi 

amigo, me acolheu e levou para conversar com todos os parlamentares foi o senador do estado do 

Pernambuco, chamado Humberto Costa que é do partido dos Trabalhadores, ele foi muito 

importante!  Me apresentou como um representante legítimo do Movimento Funk.  Fui para essa 

audiência pública, consegui falar um pouco sobre o artigo quinto e derrubamos o projeto, ou seja, 

consolidou a minha figura como articulador nacional por todas essas movimentações, não é algo 

que eu fico falando: eu sou porque eu acho que tenho que ser e acabou, não! Teve toda uma 

movimentação política. Eu tive três audiências públicas antes em dois mil e dezessete, já tinha sido 

conselheiro nacional da juventude e estava no meu segundo mandato, então tudo isso me 

consolidou o lugar que eu tenho e me mantenho hoje, ou seja, contando um pouco dessa história e 

parando em dois mil e dezessete, eu entendo que, essa movimentação que nós conseguimos fazer 

por meio da liga do Funk de forma coletiva, colaborativa e na minha gestão que foi de dezembro 

de dois mil e doze até março de dois mil e dezoito, na minha gestão passou quarenta mil pessoas, 
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nós nunca tivemos apoio do Estado, por meio dessa movimentação, dessa tecnologia periférica, eu 

consegui atender com essa base trinta mil jovens, pelo menos cem deles tomaram projeção 

nacional. Mc Dricka saiu da liga, Mc Kekel, Mc João, Mc Menor da VG, Mc MM, Mc Dani, Mc 

Hollywood se eu não me engano também passou, até o Kevin, comentaram comigo, que passou 

pela liga. Tenho uma entrevista com ele em dois mil e quinze lá na cadeira elétrica, por conta das 

atividades que nós fazíamos. Eu entendo que toda essa movimentação, eu posso chamar de 

movimento de Vanguarda,  do que nós propomos  como liga do Funk mudou os rumos do 

movimento no Brasil, porque foi o primeiro movimento que estava preocupado com a politização 

e a formação desses jovens tanto para mercado, pra eles terem um bom repertório, pensarem  

planejamento, organização de vida, gerenciamento de carreira, como também saberem dar um 

posicionamento político e poderem falar da sua  perspectiva como periférico de uma forma mais 

equilibrada que não colocasse eles de uma forma muito delicada e foi as experiências que eu passei, 

porque geralmente quando a grande mídia  chega para conversar  com a gente eles colocam a 

câmera no  rosto e falam assim: Fala o que você acha da ação da polícia? e os meus últimos 

posicionamentos eu tenho falado:  o nosso problema não é com a polícia, nosso problema é com 

o  secretário de segurança pública e  com o governador do estado, então a gente mudou o rumo 

da narrativa e da perspectiva porque até o momento de dois mil e doze a gente ouvia dizer da 

periferia por uma perspectiva de autoestima, dos problemas de estrutura do Estado, a gente que 

bebe muito da escola de formação do hip hop, o hip hop foi a maior escola de formação política 

das quebradas só que a gente só sabia falar dos problemas estruturais e a gente não conseguia 

avançar então acho que essa movimentação que nós fizemos foi muito importante para 

impulsionar,  para alavancar o movimento. 

Julia: Eu acho que a ideia é essa mesmo, te escutar para saber da sua trajetória. Só para você 

entender a gente está na segunda pergunta de quatorze. Você fala muito sobre como você ser negro, 

você ser preto te coloca no lugar que você fala, te coloca no lugar de fala eu queria entender um 

pouco isso. 

Bruno: Interessante, o primeiro que o que está posto na sociedade hoje, na academia, na militância, 

o lugar de fala para mim, virou um lugar de fardo eu não concordo com isso. Para mim é uma ideia 

liberal, uma perspectiva liberal eu falo de uma trajetória vindo da periferia como negro, mas isso 

não quer dizer que esse seja  meu lugar de fala porque se eu entender que o lugar de fala é só sobre 

uma perspectiva de experiência sempre lá nos colocar como pessoas negras, pobres e periféricas 

para falar da desgraça, enquanto os brancos que criaram o problema do racismo estrutural e 
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institucional, porque eu falo que é uma ideia liberal, porque os brancos que  poderia estar falando 

dessas coisas com outros brancos , não falam porque “ não é o lugar de fala deles”. E isso institui 

pra nós pretos, que o nosso lugar é de falar de crime, favela e desgraça, mas eu sou homem, negro, 

periférico, hétero e cis e que está tentando entender a complexidade da pauta das mulheres, isso 

não é meu lugar de fala e eu estou ali de alguma forma como homem me apropriando desse 

discurso, me colocando como pró-feminista para ajudar na luta das mulheres, porque eu já entendi 

que o meu lugar numa estrutura social é um lugar de privilégios sendo homem. Então eu me 

apropriei desse discurso pra levar pra outro espaço, então porque eu preciso ficar ouvindo branco 

falar o tempo todo: “não, não é meu lugar fala” ao invés de entender, ou seja, isso confundiu a 

cabeça das pessoas, distanciou. O lugar de fala pra mim, é muito parecido com a ideia do 

empoderamento que precisa subir uma pessoa para representar todas as outras, isso não existe, é 

um formato de pirâmide então para mim o lugar de fala é uma ideia liberal, ela é pouco entendida, 

é uma ideia de individualidade, é muito complexo, ela não fala da ideia do coletivo. Lugar de fala 

é isso, uma ideia meritocrática, individual, não tem a ideia do coletivo, por isso eu tento traduzir  

que o lugar de fala nas nossas vidas, se tornou um lugar de fardo, está pesado! Eu falo de uma 

perspectiva coletiva, isso não quer dizer que seja meu lugar de fala, isso tem a ver com autonomia, 

representatividade, tem a ver com a construção coletiva que nós desenvolvemos e eu ter sido 

colocado pelas pessoas para representar, mas não quer dizer que o que eu digo é o reflexo de todas 

as pessoas que têm na periferia, tem pessoas que têm opiniões totalmente diferentes da minha, isso 

é fato. Então eu tento traduzir o sentimento da maioria, eu posso errar com essa leitura que eu 

estou fazendo, mas eu tento aproximar muito mais do contexto social político, acadêmico, do 

mercado que eu me aproximei nesses tempos.   

Julia: Como que a sua identidade, enquanto negro, enquanto preto, te coloca onde você está? Você 

acha que tem alguma relação com Funk? 

Bruno: Essa questão eu acredito que aconteceu naturalmente na minha vida e eu não fui colocado 

nesse lugar. Senão dá a ideia de que a posição política que é hoje é pelo fato de ser preto, pobre e 

periférico e não é isso. Acho que isso foi um complemento de coisa que ajudou na disputa do 

imaginário e me torna legítimo falar deste lugar em torna legítimo falar do funk porque eu vivenciei 

isso na minha infância, na minha adolescência e ajudei a criar, construir um movimento político 

para a cidade.  Não é só por eu vir desse território, que são coisas totalmente diferentes e foi muito 

o trabalho que eu fiz ao longo desses tempos, e assim muita humildade, tem pessoas muito 

melhores que eu! Sabem falar muito melhor, se aproximaram mais, então acho que eu consegui 

organizar o movimento, falar e tentar diminuir os ruídos que tinham ali. E o quanto isso é pesado 
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para mim Jú, estou nesses dez anos correndo pelo movimento e  eu nunca tive perspectiva de 

remuneração, as pessoas nunca quiseram saber como eu me mantenho, elas só tinham curiosidade 

justamente para me fragilizar, achando que ia dar um bote  em cima, mas assim passaram esses 

dez anos e eu nunca  fiz parte de uma assessoria, eu nunca tive relação diretamente com o mercado, 

eu ajudei muitas pessoas a ganhar o dinheiro que está ganhando mas eu nunca peguei um real de 

uma produtora, nem de Kondzilla, nem GR6, nem de nada. Lá atrás quando eu trabalhava com 

movimento funk, como produtor é uma coisa , eu recebia pelo trabalho que eu fazia, inclusive eu 

me afasto da parte comercial em dois mil e doze porque eu achava que aquilo era muito tóxico, 

muito exposição, era muito tudo, era muita mulher, era muita droga, era muito dinheiro e  eu 

voltava pra casa, eu lembro que os gravavam videoclipe, estar no camarote com eles e eles pagarem 

quarenta mil reais e eu voltar pra casa sem saber como eu iria pagar a conta de luz, era muito tóxico 

para mim, te coloca em um lugar que você começa a confundir. E teve uma reunião em dois mil e 

doze/ dois mil e três, que chamaram os grandes nomes do movimento funk para a gente planejar 

como o Funk seria nos próximos dez anos, por conta dessa reunião o funk chegou no momento 

que está hoje. Cada um ficou com uma parte, teve uma organização, teve uma pactuação ali entre 

nós é muito preciso que os brancos do um por cento fazem hoje, eles conseguem fazer um 

planejamento de trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, até setenta anos e ali naquele momento com 

pouca tecnologia, pouco conhecimento a gente teve nosso acordo,  o único que levantou a mão e 

quis ficar com a parte social, fui eu, olharam e falaram que eu era muito doido, porque eu tinha 

diversas qualificações e estava abrindo mão de ganhar dinheiro, não era abrir mão de ganhar grana 

era a responsabilidade  que eu tenho com o movimento é gigantesca, já era dois mil e treze eu já 

estava vendo o que estava acontecendo, então eu acho que a minha força poderia ser colocada cada 

vez mais na parte social  me sentia bem, porque eu fui resgatado lá atrás,  ainda tive muitos 

problemas da minha adolescência, eu tive oportunidade através da questão social, então em algum 

momento da minha vida eu queria despertar isso  e me lançar cada vez mais pra ajudar nessas 

organizações, anos depois a gente vê como o mercado está hoje, quem vai se consolidando e eu 

também faço parte dessa estrutura porquê de certa forma  através das coisas que nós construímos 

através da liga, do movimento de forma geral, a pauta da narrativa política ficou com a gente, 

quem consegue de alguma forma sensibilizar mercado, academia,  militância e política a 

institucionalização sou eu porque já tenho dez anos, mas chegar aqui nesse momento foi muita 

treta. Se a pergunta posterior for: “Você já tentou desistir?  Todos os dias, só que tem algo muito 

mais forte que eu, que me puxa, porque se fosse pra eu contar com dinheiro, a questão da saúde 

mental, o apoio da família, amigos, ex- companheiras, enfim tudo o que estava em torno disso, eu 
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já teria desistido a muito tempo, foi algo que me colocou no lugar que eu acreditei muito. A 

satisfação de ver o sorriso no rosto, mudar a qualidade de vida das pessoas que eu vi! que eu fui 

no barraco que morava e hoje assim está muito bem de vida, e muito bem de vida na perspectiva 

financeira, porque constantemente, politicamente ainda não tem o repertório que nós gostaríamos, 

ou seja, então hoje eu tenho uma preocupação muito forte com o movimento porque ele tá muito 

pautado pelo mercado, não tem que ser pautado pelo mercado, nunca foi assim, porque da 

perspectiva de quem é empresário o Funk vai terminar nos próximos anos, mas o movimento que 

já está a mais de cinquenta anos e não trinta como era pensado, eu acho que a gente tem muito 

mais a percorrer, ampliar essa diversidade, ainda é um movimento majoritariamente masculino, 

por isso eu falo que na minha posição como homem  se fosse uma questão de lugar de fala eu não 

falaria pela luta das mulheres, e nos últimos anos o que eu mais tenho tentado fazer cada vez mais 

é fortalecer as minas e o LGBTQIA+, então eu falo de uma perspectiva de sensibilidade e empatia 

pela dificuldade das mulheres e os LGBTQIA+ tem dentro do movimento,  tento enxergar mais 

longe, a muito mais prazo, então não é sorte, o que aconteceu comigo não existe esse negócio eu 

tava no dia certo, na hora certa, não isso não existe. Eu tive uma condição favorável para mim, 

isso não é sorte, eu tive uma condição e eu tive que abrir mão de muitas coisas, se alguém me 

perguntar se existe uma receita para fazer esse caminho? eu respondo que não sei por que muito 

das relações, das construções que eu fiz foi por acaso, encontrei as pessoas sem querer na rua e 

tive uma sensibilidade e passei a construir. Nesses últimos dez anos eu já nem sei com quem eu 

conversei, só sei que eu conversei com muita gente, e é o que me colocou nesse lugar, mas se você 

me perguntar se eu sonhava com isso eu não tinha ideia, talvez a utopia máxima foi o que aconteceu 

no dia quinze de março de dois mil e quatorze quando eu recebi uma proposta para ir para Brasília 

para entender isso. De dois mil e quatorze para o ano de dois mil e vinte e um, eu já rodei o Brasil 

inteiro, já fui para fora do país, já falei com muitas pessoas importantes, conversei com seis ex- 

presidentes da República, já conversei com vários outros chefes de Estado, então eu passei a me 

politizar e  entender como funciona essa engrenagem, fui conselheiro nacional de juventude, uma 

responsabilidade de criar políticas públicas para a juventude, foi muita  vantagem social e essa 

vantagem social, eu teria de classificar como nós pretos, pobres e periféricos, privilégio é algo 

unico e exclusivamente de homem branco, hetero, cis e rico. Por mais que eu cara preto possa 

ascender socialmente, intelectualmente, culturalmente eu nunca terei privilégio porque ainda tem 

um problema que nós precisamos resolver que é o racismo estrutural e institucional, no máximo 

que nós conseguimos ter são vantagens sociais e isto eu não posso negar que eu tive  ao longo 

desses tempos e que eu vi liderança subirem e sumirem. Então eu me mantive durante muito tempo, 
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até engraçado pois, antes da audiência pública que eu citei agora, eu tive uma conversa muito 

rápida com o Dj Marlboro, referente a audiência e ele afirma que está a muito anos na luta pelo 

movimento, me pergunta quantos anos eu tenho e eu respondo trinta e quatro, ele me pergunta se 

eu sei quantos anos ele tem e eu respondo que desde que me entendo como gente eu já te via na 

televisão o DJ da Xuxa, talvez  você não saiba quem você é mano porque quando você  está nessa 

projeção “master” você já perde a sensibilidade de quem  tá chegando por interesse ou por 

admiração, você perde, seu radar não funciona mais. Ele me falou que a mais de trinta anos eles 

tentam organizar o movimento Funk e pergunta porque eu achava que eu ia conseguir com menos 

tempo organizar e não foi em um tom de deslegitimação mas sim de realmente querer entender o 

que estava acontecendo, eu precisava convencê-lo de que ele precisava se lançar nessa articulação 

comigo, e eu falei que existia uma muito grande entre Bruno Ramos e  DJ Marlboro, primeiro que 

o Dj Marlboro está em uma posição que toda a movimentação que ele faça,  por mais que não seja 

isso, as pessoas de fora da estrutura que ele faz parte como banqueiros, por exemplo, sempre 

imaginam que ele esteja fazendo articulação em prol de si mesmo, já a minha relação, a minha 

posição é política, ela é neutra, expliquei que eu não tenho relação nenhuma com nenhuma dessas 

produtoras, nem com o Furacão 2000, nem com a produtora do Dj Marlboro, nem com a 

Kondizilla, nem com a GR6, eu conheço essas pessoas, no imaginário coletivo social essas pessoas 

sabem que o meu compromisso é pela causa social  então o que me faz acreditar que a minha 

posição pode ser benéfica para dentro do movimento, é que eu não tenho “treta” com  ninguém, 

não falo mal de ninguém eu tenho a  minha opinião política em relação ao movimento do que 

poderia mudar, do que a parte comercial poderia mudar e expliquei que diferente dele eu não estava 

na questão comercial, então eu não atendo interesses individuais, eu atendo interesses do coletivo, 

o convenci e ele pediu a data e o que ele precisaria falar e então tem uma passada de bastão do Dj 

Marlboro pra mim,  inclusive na fala da audiência pública recentemente ele fala: “Esses anos todos 

de movimento Funk, eu posso dizer que o Bruno é uma das lideranças mais importantes, que a 

gente já teve, é uma das maiores lideranças que tem no Brasil hoje em relação ao movimento 

Funk” então foi uma surpresa, porque é o Marlboro, era uma dessas pessoas famosas que eu não 

sabia se eu conseguiria falar e a cada dia que passa é eu vou entendendo mais eu vou ter mais 

pessoas, conheci muita gente importante, então,  hoje eu acho que o lugar que eu estou a dinâmica 

de fala, com a prática didática e a forma metodológica que eu tento explicar pra algumas pessoas 

é mais confusa, para outras mais tranquilas sei que a minha posição  eu consigo falar todas as 

classes. Eu vou falar com uma pessoa em situação de rua para um filho de banqueiro e eu consigo 

falar de igual e traduzir o que eles precisam entender em relação àquilo que eu vivo. Então, eu já 
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furei essas bolhas todas, eu já saí de um lugar onde os meus amigos de infância morreram, foram 

presos e eu achei que não passaria dos vinte anos de idade, passei dos vinte, passei dos trinta e 

hoje estou com trinta e quatro não sei até quando irei viver mas assim o que eu deixo como estrutura 

para o movimento Funk, como forma de legado de construção, já deixou vias pavimentadas era 

praticamente “tudo mato” em relação a política aqui em São Paulo, no Rio já movimentavam 

alguma coisa, mas aqui eu acho que eu já ajudei a abrir muito por mais que tinha uma base, uma 

estrutura, um movimento social apoiando mas esperavam o meu ponto de vista, então eles 

entendiam que eu era o mais habilidoso, o mais treinado então ficou muito na minha 

responsabilidade e isso em algum momento é bacana, porque você coloca: “ Mano tenho que seguir 

esse caminho” te deixa no lugar de conforto, ao longo do tempo que vai passando se torna uma 

preocupação muito maior porque as pessoas ficam esperando essa resposta, esse resultado vindo 

de mim, e se torna um acúmulo de preocupação.  

Julia: Você conhece o baile da DZ7? Você ouviu falar do massacre da DZ7?  

Bruno: Eu não só conheço como fui um frequentador de carteirinha durante muito tempo baile da 

DZ7 já existe há mais de dez anos, então para quem é do funk todo mundo conhece, até quem não 

é já ouviu falar da DZ7, não só conheço o que aconteceu no dia um de dezembro, mas também me 

posicionei politicamente, publicamente como colunista da Mídia Ninja, escrevi um artigo para 

falar como que eu enxergo essa violência, nesse artigo eu classifico como terrorismo do Estado. 

Aquilo me abalou muito, porque foram esses nove jovens vindos de regiões diferentes, poderia ser 

eu, Ju. Poderia ser você, poderia ser qualquer outra pessoa, mas ali teve uma questão de classe e 

raça, porque os jovens que foram mortos, tão jovens e o baile da DZ7, estar em uma região, uma 

questão geográfica privilegiada de São Paulo, perto do  Morumbi, é região do Morumbi então ali 

o público, a população que frequenta esse baile, não é só uma população periférica, são pessoas de 

classe média por achar que é um ambiente seguro, só não é seguro quando a polícia chega eu tenho 

uma posição em relação aos fluxos de rua o que acontece  nos fluxos de rua hoje, não é culpa do 

movimento Funk, isso é a ausência de políticas públicas, ou seja, o estado ele não investe, não 

criam alternativas, oportunidades, não criam espaços de lazer, não tem equipamento cultural 

adequado e quando os jovens das periferias, resolvem se organizar o Estado criminaliza ou tenta 

culpar o movimento Funk, como responsável por isso. Toca funk nesses fluxos porque é a 

linguagem que mais se aproxima do jovem periférico, mas não quer dizer que os fluxos estejam 

sob a responsabilidade dos funkeiros, não tem como atribuir o problema de ausência de políticas 

públicas a um movimento que já estigmatizado, criminalizado. O baile pra quem é da periferia é  

um espaço de curtição,  de lazer e isso o que nós discutimos tem a ver com direito à cidade, direito 
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ao território, ocupação do espaço público,  mas se  é preto, favelado ocupando o espaço público e 

tocando funk,não há problema, mas se o mesmo tipo de música na porta da Puc, do Mackenzie, da 

USP, da FGV, tocando o mesmo tipo de música o que aconteceu em Paraisópolis jamais 

aconteceria e  não que precisa acontecer mas a gente vê que essa violência do Estado tem  uma 

questão de classe e raça,  total e território é que é interseccionalidade, quando a gente discute essa 

questão da interseccionalidade, é justamente para entender classe, raça gênero e território, 

inclusive para pensar políticas públicas. O que aconteceu escrevi depois um artigo, “Um ano do 

massacre de Paraisópolis”  está disponível no Mídia Ninja, um trecho do artigo  fala o seguinte: “ 

Dois dias após as eleições municipais em São Paulo, uma triste efeméride bate à porta: um ano 

da morte dos nove jovens negros e periféricos assassinados por policiais militares no Baile da 

DZ7, em Paraisópolis. Familiares das vítimas, advogados e ativistas do movimento funk e de 

direitos humanos ainda lutam por respostas do Governo do Estado de São Paulo.”  e escrevi um 

outro artigo que eu soltei um dia depois do do massacre “Paraisópolis: a única política de estado 

para a quebrada é o terror“ que eu classifico como terrorismo de Estado, então as pessoas podem 

acessar.  

Julia: A gente fala um pouco disso naquele que escrevemos sobre o Rennan da Penha, lembra? 

Bruno: Eu ia entrar nesse agora, tô procurando ele aqui, o nome certinho é: “A abolição não virá 

do STF: a criminalização da cultura periférica e o caso do Rennan da Penha” foi um artigo que 

eu escrevi em parceria com você, foi um artigo muito importante, você vindo da perspectiva da 

criminologia cultural e eu como ativista como a gente desenvolveu esse pensamento intelectual 

como forma de posicionamento. Poder escrever, para mim, tem sido um ato de revolução, só que 

eu tenho segurado muitas coisas, tenho esperado muito mais para escrever outras coisas, eu to 

focando em outras questões nesse momento, irei reduzir minhas escritas, porque estou focado em 

outras questões. E eu to vendo o quanto as pessoas têm se apropriado e não tem a honestidade de 

pelo menos dar os créditos.  Os últimos dois meses eu tenho chamado muita atenção de uma 

porrada de gente que vai fazer fala, e as vezes pega por exemplo, o trecho do livro da professora 

Juliana Bragança não consegue dar crédito, ouve a fala de uma outra pessoa que é do movimento, 

por exemplo, a Taisa Machado, então as pessoas vão se apropriando e não dão crédito em cima 

disso. Então eu tenho chamado muito a atenção das pessoas, falei deixa eu dar uma segurada, para 

tentar organizar a linha de informação, mas a questão de Paraisópolis me abalou bastante, não deu 

em nada, como de se esperar o governador ia culpabilizar os policiais ou o comando geral que 

estava naquela ação, ou seja, afasta os policiais e a gente continua negando que o problema é no 

estado para resolver. Em momento algum, o governador do estado, João Dória, nos chama para 
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uma conversa para entender ou para tentar pensar políticas públicas, tentou fazer uma 

movimentação, uma galera aí, que também nem vale a pena estar comentando, pra fazer um festival 

de funk, ai os “emocionados” que estão desesperados que querem usar disso, como balcão de 

negócios acaba não tendo cuidado, responsabilidade político-social, com esses nomes que perder. 

Então o governador propõe eventos como se fosse resolver o problema que aconteceu, tanto que 

chama atenção que  um dia depois do Massacre de Paraisópolis, ao invés dele acolher e chamar as 

famílias para uma conversa  ou ter uma ação de encaminhar para psicólogo, acompanhamento ou 

indenizar  essas famílias mesmo, ele fala que iria intensificar a repressão sob os bailes funks, então 

assim, é incompatível com o que está acontecendo quando o chefe de estado culpabiliza as  vítimas 

pela própria morte. Por isso eu classifico como terrorismo do Estado mesmo, ta muito claro que 

aquela ação da polícia ela não foi uma ação isolada, ela teve um comando, teve uma ordem uma 

ordem de cima pra baixo, o problema de hoje não é mais a polícia que atira e sim quem manda 

puxar o gatilho. A estrutura é muito rígida, muito hierarquizada, é sempre de cima para baixo, 

então aquela situação do dia um de dezembro de dois mil e dezenove, ela foi calculada, é uma ação 

de retaliação, uma ação de vingança. Pelos relatos falam que um policial morreu uma semana antes 

e que depois voltaram para vingar a morte desse policial e sempre quando acontece essas coisas, a 

violência é três, quatro vezes maior, tanto que o resultado daquela ação grotesca com dispersão 

levou a vida de nove jovens, vinda das regiões mais  variadas São Paulo, teve uns que rodaram 

mais de trinta, trinta e cinco, quarenta, quase cinquenta quilômetros, até chegar nesse baile, ou 

seja, é um problema  de ausência de políticas públicas, porque se tem jovem vindo de várias regiões 

do estado de São Paulo, é porque eles tem problemas muito parecidos com a ausência de políticas 

públicas, não tem espaço adequado. Era o que já vinha acontecendo nestes últimos dez anos com 

o baile da DZ7, todos nós já sabíamos que em algum momento isso ia dar “merda”, só o governador 

do estado, só a estrutura política que não sabia que isso ia dar problema?! Porque enquanto "tá 

rolando" o baile ali, tá tranquilo. Como funkeiro e quem morou já muito próximo ao baile isso é 

um problema, também não adianta eu ficar tentando passar pano para o movimento, ou para as 

festas que organizam, que são organizadas na “quebrada” é um problema, é som alto, é exposição 

dos jovens, é drogadição, abuso de álcool, droga, não tem segurança e a segurança que eu falo é:  

um espaço, um local adequado e isso não tem nada a ver com a paz e segurança pública. Esses são 

os problemas, mas ele também a solução, porque é quando acontece um baile como este, tem a 

perspectiva da economia criativa e solidária que está rodando no território daquelas pessoas que 

não tem emprego formal, que precisam fazer um “bico”, um trabalho extra, para conseguir 

sustentar suas famílias, então é geração de renda. Além de ser uma questão de ocupação de espaço 
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público, então o que acontece com o funk hoje, não começa com o nosso movimento, nem tão 

cedo ele irá terminar, isso é muito antigo, são cem anos de criminalização da cultura negra no 

Brasil. A gente começa com o samba, depois vem a capoeira, o funk  é mais antigo que o hip hop, 

porque o funk é desde de mil novecentos e setenta, não desde de mil novecentos e oitenta e nove 

como falam/falavam isso já é muito anterior não é a criminalização da cultura é um problema do 

racismo estruturante, institucional e a gente tenta abalar as estruturas, discutir cada vez mais para 

que mude a perspectiva, quando nós falamos vidas negras importam, não é que as vidas brancas 

não importam, pelo contrário todas as vidas importam, mas as que estão sendo mortas, 

encarceradas, perseguidas, torturadas, são as dos jovens pretos periféricos. Então isso é um slogan 

para chamar atenção para que essas vidas também são importantes, e o que eu tentado rebater no 

campo progressista Ju, é que a militância branca de esquerda acha que a ditadura parou em lá em 

mil novecentos e oitenta e cinco, que foram vinte e um anos de ditadura militar de sessenta e quatro 

a oitenta e cinco, não gente, para nós pretos, pobres, periféricos, são cinquenta e sete anos de 

ditadura militar. Meus amigos morreram pelo Estado, meus amigos estão encarcerados, meus 

amigos foram torturados, o tempo todo isso acontece, enquanto a gente estava conversando aqui, 

desde que começou essa nossa conversa já deve ter morrido pelo menos, quatro/cinco jovens, a 

cada vinte e três minutos morre um jovem no Brasil, como falar que para que essa ditadura não 

está colocada? Por que não é mais jovem branco de classe média da academia que está sendo 

perseguido? Ou seja, o discurso coletivo do campo progressista do qual eu faço parte, passou a 

naturalizar que pessoas pretas sendo presas, pessoas pretas sendo mortas, pessoas pretas estarem 

em situação de rua, está tudo bem. 

Julia: Obrigado Bruno, eu acho que você já respondeu muitas coisas do meu roteiro, eu só queria 

dar ênfase em uma pergunta, depois que você terminar de responder essa eu vou te ler todas as 

perguntas para você ver mas acho que você já abordou, mas enfim,  se você quiser falar mais 

alguma. Mas eu queria…  você já falou um pouco, mas eu queria fazer uma pergunta chave para 

que você acha que serve a abordagem policial? E eu vou emendar essa pergunta com uma outra se 

você tem um medo de frequentar algum lugar da cidade e por quê? 

Bruno: Primeiro que não deveria existir polícia, a polícia ela foi criada só para manutenção ou para 

defender pessoas privilegiadas, porque a polícia não tem função nenhuma na sociedade a não se 

reprimir pessoas pretas, periféricas, o discurso é que ela faz a segurança, mas a segurança de quem 

e pra quem?  A forma que eu já tomei enquadro no centro e a forma que eu já tomei enquadro na 

periferia, na “quebrada”, nas “pontas”, é surreal. Se eu tomo enquadro na quebrada eu morro de 

medo, se eu tomo enquadro no centro é outra relação, é outra relação. E tem uma coisa também 
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Ju, a minha mudança do meu estereótipo, quando acesso a academia, assumo meu cabelo crespo 

natural, passo a utilizar óculos mais por uma questão de saúde e não de estética, mudou a 

perspectiva também de como eu sou lido para a sociedade, e não que isso mudaria para todo 

mundo, eu to falando numa questão individual minha, como quando eu assumo essa estética que é 

mais lida perante a sociedade como um cara que é intelectual, um cara que está na academia, que 

é um cara que não é envolvido no crime, faz tempo que eu não tomo enquadro e quando eu tomei 

já com esses estereótipo, a forma de abordagem diferente ela não é tão violenta, ou seja, tem uma 

leitura da instituição em relação a quem é essa pessoa que é uma ameaça para a sociedade, que 

está ali é, por conta do racismo estruturante e institucional,  o jovem negro, periférico que usa 

boné, em sua grande maioria são homens, essa é a pessoa que por conta de estereótipo/fenótipo 

pela vestimenta enfim uma série de coisa é ameaça ao vulnerável é o cara que ta ainda nas margens 

da sociedade. Faz tempo que eu não tomo esse enquadro, mas a polícia não tem função nenhuma 

a não ser reprimir. Mas eu também não tenho de culpabilizar a polícia, não jogo essa 

responsabilidade no contingente de funcionários, essa organização que é a polícia militar, a grande 

maioria são pessoas vindas do território muito parecido com esse que eu te falei. A maioria dos 

policiais, se eu não me engano são sessenta e cinco porcento ou setenta por cento do contingente, 

que são os policiais "praças" são pretos, pobres e periféricos também, são pessoas que acharam 

que poderia entrar na instituição pensando que poderia mudar a realidade usando uma farda, uma 

arma em punho, ou que acreditaria que conseguiria humanizar, só que é uma estrutura muito em 

engessada que não consegue. Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, ah policiais negros são mais 

violentos, lógico que eles são mais violentos a gente está falando do problema do racismo estrutural 

e institucional e que a gente tem comportamento diferente das pessoas brancas para se colocar 

perante a sociedade é natural que esse policial também, é uma forma deele exercer o poder dele, 

através da autoridade, da violência. Então…  qual é a outra pergunta, Ju? 

Julia: Qual parte da cidade você considera mais violenta e se você tem medo de ir em algum lugar? 

Bruno: Julia tenho medo naturalmente, só pelo fato de ser negro, e cada vez que eu vou acessando 

muito mais quem sou eu, quanto mais eu me aproximo de quem sou eu mais as pessoas vão se 

distanciar de mim justamente pelo pensamento e outras tantas vão se aproximar quem eu sou, mas 

as pessoas vão se na cidade mesmo e outras tantas vão se aproximar. Mas a consciência passou a 

me deixar com muito mais medo e eu comecei a olhar como as pessoas me rejeitam, ou tentam 

expropriar o conhecimento que tenho, ou tentam aproveitar de muitas coisas sem devolver algo. 

Então eu já tive muito mais segurança, hoje eu sou muito mais incomodado com a forma que eu 

vejo que as pessoas me leem e ai eu sei que só está em uma questão do racismo mesmo.   
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Julia: Eu só queria entender mais isso, eu vou tentar interpretar o que você está falando e se eu 

estiver errado você me corrige. Acho que você está me dizendo que você tem medo de ocupar 

lugares que não são os seus de origem, e aí que você sente de alguma maneira intimidado por esse 

espaço está querendo dizer…  porque o medo você está me dizendo que não é um lugar, mas sim 

as pessoas, certo?! Mas como isso se manifesta no espaço? acho que é isso que eu queria entender.  

Bruno: Não é exatamente isso, porque se eu acredito, se assumisse que fosse isso, nem dentro da 

academia eu estaria, e eu estudo em uma instituição elitista pra caramba, se eu não achasse que eu 

poderia, eu não teria entrado na política, não teria entrado na academia, não teria entrado em 

determinados espaços. Essas pessoas não me assustam, mas a estrutura em si, ela me assusta , 

como andar na rua, alguns problemas ainda, que eu tenho que lidar da forma que me olham, da 

forma que me leem. Já não tenho mais esse medo de ser morto a qualquer momento, durante muito 

tempo eu vivi com esse medo constante, era muito enquadro na rua, o tempo todo. Eu nunca sabia 

o porquê de estar tomando enquadro, mais tarde fui entender que era por conta, sei lá, uma gíria 

de quebrada “era a cara do breque”, boné, bermuda, roupa muito marcada, jeito que fala, que 

gesticula, tudo isso chama atenção de uma estrutura inteira. Qual o meu local de origem?! E quando 

naturalmente eu vou mudando isso, esses pânicos e esses medos começaram a ficar mais distantes 

e pelo fato de morar na região central, é uma região muito mais tranquila em relação do que é 

morar na quebrada. Se eu estiver na quebrada três horas da manhã eu vou tomar “esculacho” da 

polícia, porque a polícia acha que ela tem direito de falar com as pessoas do jeito que falam 

independente do território que esteja, só que na quebrada é muito mais violento, eu já tomei “pau” 

de polícia sem razão nenhuma e mesmo se tivesse algum tipo de razão esse não é o papel da polícia 

militar, o papel da polícia militar é proteger a sociedade, só que tem uma má interpretação, quem 

é essa sociedade, o que eles leem como como sociedade? É só quem mora na região central? É 

branco? A população preta também não paga impostos?! Por que não somos vistos como seres 

humanos? Somos vistos como bichos?!  É um problema constante, assim a gente sofre violência 

do tempo todo, hoje eu só não sofro mais a violência que eu sofria quando morava na quebrada, 

mas morar na região central também é um saco porque eu tenho que lidar com outros tipos de 

violência que é a questão do estigma, a forma que as pessoas tentam me ler no mercado, a forma 

que as pessoas tentam me acessar. Então, hoje eu sinto mais dor em relação aos comportamentos 

sutis que as pessoas deixam muito claro que é racismo, a minha cabeça trava muito mais do que 

anteriormente, meu medo antes era  só a polícia na quebrada, hoje é um pouco da questão policial, 

da violência que se tem somado a todo o conhecimento e eu entender como as pessoas tentam 

invalidar o meu discurso, são outros  tipos de medo, já não é mais um medo físico, mas é um medo 
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psicológico, é o medo da minha sanidade mental que ela ta assim, vai abalando muito mais que 

antes, então o lugar do conhecimento, do acesso, quando eu passo a entender quem eu sou 

realmente, de fato e não nego realmente quem sou, a saúde mental vai para o espaço, consegui 

responder Ju? 

Julia: Conseguiu, acho que eu tenho uma última pergunta e depois eu leio o roteiro para você para 

você ver se você quer acrescentar mais alguma coisa nesses tópicos, eu só queria saber se você 

conheceu, você conhecia alguma vítima do baile da DZ7? ou a família de alguma vítima do baile 

da DZ7?  

Bruno: Conheço familiares, não conhece nenhuma das vítimas até por uma questão de diferença 

de idade muito grande, e como não era um baile que eu frequentava nos últimos tempos,  

principalmente, no período ali até por uma questão geográfica, porque é muito longe o baile da 

DZ7 , frequentava muito mais o baile do Helipa, que estava mais perto, mas questão de acesso, 

mas em dois mil e dezenove naquele ano, eu fui umas três, quatro vezes se não me engano, não 

dois mil e dezoito, eu fui umas três, quatro vezes, eu precisei fazer alguma coisa lá em dois mil e 

dezenove, mas em dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete eu frequentava muito, dois mil e 

quinze eu frequentava muito, não conheci nenhuma das vítimas, mas conheço familiares. A única 

menina que foi vítima nisso tudo, a Luanara ela é a sobrinha de um cara, que é meu parceiro, que 

é da militância e o Danilo que era irmão de uma das vítimas, eu pude conversar muito com ele, O 

Bill que era tio da Luanara conversei muito com ele a gente é muito próximo, a gente troca muita 

ideia e eu tenho muita relação com muitas pessoa lá de dentro da DZ7, Mc Sacana, a Renata acho 

que é Renata Almeida, que é uma produtora cultural lá dentro do Paraisópolis, a Glória Maria, o 

Gilson, enfim são muitas pessoas que eu conheço lá dentro, que são envolvidas com as questões 

sociais, mas é basicamente isso, faz tempo que eu não até mesmo pela questão da pandemia, não 

estou saindo então faz bastante tempo que eu não vou lá. 

Julia: Bruno você acha que a pandemia mudou alguma coisa em relação a dinâmica dos bailes? E 

o que mudou? 

Bruno: Na pandemia não fui em nenhum baile, mas o que eu tenho me mantido informado, que eu 

continuo alimentado de informações é que muitos bailes não estão funcionando realmente de fato, 

baile da DZ7 ta explodindo, ta lotando, baile do Helipa ta lotando, outros bailes da região     de 

São Paulo estão lotando, a violência policial nesse momento tem aumentado muito, tem mortes 

acontecendo que não estão sendo registradas ou pelo menos a gente não está conseguindo ter 

acesso, mas o baile praticamente está funcionando normalmente, pandemia pra quem? Essa 
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conscientização pra quem ? Ficar em casa para quem ? Pra quem tem condições?! Então isso é um 

problema de ausência de políticas públicas também, porque precisa de uma conscientização do 

público jovem que o Estado não ta nem ai, ele tem a negligência de não fazer as políticas públicas 

adequadas para conscientizar ou fazer uma ação preventiva, e ação preventiva não é chegar às 

cinco da manhã e “sentar” a borracha em todo mundo, essa dispersão  não vai conscientizar 

ninguém, porque primeiro que não é o papel da pauta de segurança pública, quer conscientizar, 

quer fazer uma ação dentro da quebrada e saber o problema real? É pauta de educação, pauta de 

cultura, Direitos Humanos são essas secretarias que são responsáveis para conseguir ter 

sensibilidade para ter um diálogo com esses territórios, mas o baile tá rolando, “vira e mexe” tem 

vários stories acontecendo, eu não fui porque eu não quero me expor, não quero me colocar em 

risco e não quero colocar minha vida em risco, também seria contraditório também, o momento 

que eu falo para as pessoas ficarem em casa, aquela coisa toda de quem tem condição de ficar em 

casa, porque não é todo mundo que consegue ter condição e eu estar “forgano”  então eu não posso 

cair nessa hipocrisia, não Ju, então eu tenho muita responsabilidade com as coisas que eu faço, 

tive muita sorte em conseguir adaptar  parte dos meus trabalhos para o homeoffice, mas de trabalho 

“a rodo” nós como produtores culturais, nessa pandemia, fomos os primeiros a ser afetados, ou 

melhor, fomos os primeiros  a parar com os nossos trabalhos e seremos os últimos a voltar, então 

nós artistas produtores, Djs, empresários, foi a categoria mais afetada nessa pandemia e não tem 

perspectiva de quando pode voltar e com uma gestão de responsabilidade seja municipal, estadual 

e federal a gente não tem perspectiva de vida, então isso é parte da lógica genocida que está posta. 

Julia: Perfeito, Bruno acho que é isso que eu queria antes da gente encerrar porque tudo isso eu to 

transcrevendo também, exatamente por isso eu to sem câmera, porque eu estou  usando o celular 

para dar o áudio já no word para transcreve  eu vou repassar para você o  roteiro  e se você quiser 

acrescentar mais um desses tópicos, dessas perguntas você me diga que você fala um pouco sobre 

isso. Bom as perguntas eram onde mora? Ouviu falar do massacre do baile da DZ7? Conhecia o 

baile da DZ7? Frequentava? Por que não gostava ou porque gostava? O que você acha da 

abordagem policial ou para que ela serve? O que você acha que aconteceu naquele dia? Você tem 

medo de em algum lugar na cidade? Por quê? Conhecia alguma das vítimas? Quer falar sobre ela? 

O que é um funk para você? Como? por quê? Você acha que o baile é uma manifestação da cidade 

ou só de alguns lugares? Acredita que a pandemia tenha mudado alguma coisa nos bailes? Por 

quê? Onde tem mais violência na cidade e qual a característica deste lugar? Algo mais que você 

gostaria de acrescentar? Desse roteiro, se tiver algum ponto que você queira esmiuçar, alguma 

dessas perguntas ou algo mais que você queira falar fica à vontade. 
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Bruno: Essa questão da violência sem sombra de dúvida, é na periferia! Não tem como, a  relação 

que o Estado tem  em relação às  periferias, às margens, as bordas é totalmente diferente aqui é 

bala de borracha, lá é… não é bala de festim, são balas de verdade, mata mesmo não é só para 

dispersar. Então acho que isso está muito claro, uma questão geográfica, a questão dos bailes na 

época da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad tinha cerca de setecentos bailes, foram mapeados 

pelo COPOM aqui na capital, tinha um volume por finais de semana de quarta a sábado por 

exemplo, em torno de um milhão e meio, até dois milhões e meio, de jovens nas ruas e o que é 

jovem? São pessoas de quinze a vinte e nove anos, a classificação etária para identificação no 

Brasil, para pessoas jovens. Tinha cerca de setecentos bailes, na gestão do Haddad ele tentou fazer 

uma ação que era : “Funk da hora” e foi algo que a gente tentou abrir esse debate dentro do poder 

público e não conseguiu fazer nos nosso moldes para pensar políticas públicas e não mais programa 

de governo, pois quando vira a gestão vai tudo embora  quando a gente tenta consolidar uma 

política pública é fundamental, o último dado que eu obtive em dois mil e dezenove através da 

secretaria de cultura, era que existia em torno de trezentos fluxos, não sabemos ainda quantos 

desses fluxos estão funcionando, quem pode atualizar esse dado para nós é a própria secretaria de 

dados. Teve mais uma pergunta que você fez … 

Julia: Deixa-me ver, em relação a que ? Se você sentia mais medo, você acabou de falar ou se 

achava que a abordagem policial era diferente ou para que serve, você acabou de me falar  que a 

abordagem é muito mais violenta nas periferias, nas favelas do que no centro da cidade, por 

exemplo, que é onde você mora agora. Acho que você já falou sobre o que mudou na pandemia, 

na verdade parece que nos bailes, parece ser a abordagem policial, que os bailes continuam 

acontecendo porque  as pessoas precisam trabalhar, certo? Pois não dão assistência alguma  para 

as pessoas que fazem festas, eventos. O governo não  prestou esse tipo de assessoria, nenhum tipo.  

Bruno: Eu acho que a questão da polícia também, é tentar entender a questão da desmilitarização. 

No nosso campo progressista ele perdeu muito no debate da segurança pública  porque no nosso 

país a gente tem a polícia que mais mata, que mais morre. Então é saber como a gente leva esse 

debate para dentro da instituição, algo que é muito difícil. Aí já é uma colocação do Gabriel Rocha 

Gaspar, intelectual negro, ele fala sobre em proteção popular, polícia popular  então é a polícia que 

cria uma relação direto com a comunidade  como a gente pode mudar essas estruturas. Quem 

resolve essa questão de cultura  na cidade não é a pauta de segurança pública, está mal direcionado  

e quando entra por esse lugar é porque sem sombra de dúvida tem muito cálculo político e tentam 

empurrar esse problema da cidade para debaixo do nosso tapete, então não existe nada mais racista,  

nada mais classista, quando o Estado nega, quando a grande mídia reforça esse sentimento e joga 
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na nossa conta de funkeiro, a gente precisa politizar, alcançar outros espaços cada vez mais, mas 

eu acho que é basicamente isso Ju. Mas se eu lembrar de alguma coisa, ou faltar… eu escrevi um 

outro artigo não sei se você viu  que eu falo da relação da questão da  economia colaborativa 

/criativa dentro da quebrada o título do artigo é: “ O pânico da burguesia é ócio criativo da 

quebrada” 

Julia: Não vi, você divulgou, mas eu não vi. 

Bruno: Esse é muito “foda” para entender a relação do baile e a capacidade tecnológica de um cara 

de um fluxo consegue vender um copão de gelo, dentro da quebrada, ele conseguiu ler... eu tento 

fazer a relação muito pautada também a minha vivência dentro dos territórios  eu fico observando 

as outras pessoas, uma leitura antropológica, então uma capacidade de  um jovem periférico de 

entender qual a necessidade que aquele público que está acessando esse território, o que ele pode 

fazer, o que ele pode se desenvolver pra ganhar o dinheiro dele ali, e é esse  trabalhador não-

formal, que está fora  do mercado de trabalho formal e como ele tem ganhado a vida, ou seja, o 

fluxo é um problema para as quebradas quando não tem organização e não tem uma relação com 

o poder público, mas ele também é solução porque ta alimentando essas pessoas, ta dando 

autonomia para o jovem empreendedor pobre, periférico, ta criando ali uma disputa do imaginário 

que a quebrada é nossa de fato, que temos essa liberdade, liberdade até a página dois quando a 

polícia chega, essas questões. Eu posso te mandar o link desse artigo, ele é bem interessante, ali 

você consegue ver a perspectiva da pandemia. Como está relacionada à pandemia, eu tive um 

insight comecei a colocar no papel, formulando, corrigindo, conversando com outras pessoas. É 

bem interessante da perspectiva da pandemia mesmo. 

Bruno e Júlia se despedem          
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ENTREVISTA TRANSCRITA : DANIEL EDUARDO 

 

Júlia: Você autoriza a gravar esta conversa? 

Daniel Eduardo: Olá, eu sou o Daniel Eduardo, tenho 26 anos e autorizo a gravar essa conversa 

com a Júlia. 

Júlia: Perfeito, muito obrigada! Acho que você não tem problema em se identificar  e acho que se 

você se arrepender de alguma coisa depois ou sei lá, a gente muda e você me fala sem nenhum 

problema. 

Daniel Eduardo: Tá. 

Júlia: Tá. 

Daniel Eduardo: Beleza! 

Julia: Eu fiz até um termo de autorização aqui, mas é basicamente isso tudo que eu te falei né 

(risos) então data, horário etc. se você autoriza, bom vamos lá, acho que você já falou sua idade, 

onde você mora? 

Daniel Eduardo: Moro aqui na favela de Paraisópolis, mais conhecida como a segunda maior 

favela de São Paulo, na questão de espaço, eu nasci e vivo aqui em Paraisópolis. 

Júlia: legal, você conheceu/ você conhece o baile da 17? Frequenta o baile da 17 ? 

Daniel Eduardo: Conheço o baile da 17 e não frequento, já fui  uma vez, mas não frequento, 

acompanho essa movimentação, mais pelas redes sociais e também aqui nas ruas, mas de fato ali 

no meio  do fluxo eu não acompanho. Por uma  questão de gosto mesmo, claro que  se surgir uma 

oportunidade de curtir um pouco eu acabo indo. Não é porque, não gosto, é questão de gosto e de 

o role de amizade, mas surgiu uma oportunidade, eu vou sem restrições. 

Julia: Uhum,  acho que era essa a próxima pergunta, se você gosta ou se não gosta. Quer dizer, não 

é rolê que você faria, mas tá?! 

Daniel Eduardo: É eu gosto da cultura do funk, da cultura do baile funk de todos os tipos, não só 

gosto como apoio. Tem várias questões por trás,  né?! não necessariamente você precisa frequentar 

para poder gostar de uma determinada coisa e eu acho que o funk é extremamente importante para 

a comunidade, pra favela de São Paulo, não só de São Paulo, mas as favelas no geral,  então o fato 

de eu não frequentar ali presencialmente, não significa que eu não goste, eu gosto só não curto 
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estar ali naquele meio, masse surgir a oportunidade eu vou curtir  eu só não bebo, não fumo então 

vou ficar bebendo energético e nada mais. 

Julia: Sim, claro, claro.  Bom, agora vamos para esse objeto principal né?! Você ouviu falar do 

massacre de DZ7? 

Daniel Eduardo: Sim, eu ouvi falar sobre o massacre. Foi uma situação muito difícil e assim que a 

galera na mídia achou que foi de uma maneira e foi de outra né?! Com o decorrer do tempo foi 

visto que de fato foi um massacre e como vários depoimentos de policiais falaram: “não, é…  as 

pessoas mesmo se pisar ali em cima” e não foi exatamente isso, foi totalmente ao contrário. Tem 

provas, tem vídeo de  policiais batendo, dando risada, xingando... então, é pegar os vários bailes, 

vários tipos em quase todos os finais de semana acontecem bailes, nunca aconteceu isso e de 

repente num determinado momento que a polícia chega às pessoas que curtem o baile começam a 

se pisotear ?!  isso não existe né?! então, ainda mais com pessoas, as 9 crianças, pessoas, crianças, 

enfim , não são daqui. O baile da DZ7, hoje, é mais frequentado por pessoas de fora e não da 

própria comunidade. Então é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, na qual 

a galera precisa mudar essa postura, uma coisa que eu assim  costumo falar : “ tem o baile aqui da 

DZ7  e por se tratar de ser dentro de uma favela, os outros bailes que são fora né que são mais 

”organizados” né, que são... qual a diferença disso?!”  

Julia: Você falou um pouco, mas eu queria saber o que você acha que aconteceu naquele dia? 

Daniel Eduardo: Olha, o que eu acho que aconteceu foi da seguinte forma, assim como eu posso 

dizer ( pausa), segundo os relatos dos policiais que falavam que estavam indo atrás de um cara, 

que estava aqui de moto e isso não aconteceu primeiro porque as ruas são tomadas por gente, você 

não consegue passar de carro, quase não consegue passar de moto né?! então como é que a moto 

que estava dando fuga na polícia entrou  na comunidade?! eu acho que, o que aconteceu foi: 

começaram eu não estava presente eu não posso afirmar nada, né, eu não posso dizer é  aconteceu 

isso, isso, isso. O que aconteceu, o que eu imagino foi:  deve ter acontecido lance do tiro de bala 

de borracha e as pessoas começaram a correr aí começou… o mais louco que não foram 1,2,3 

policiais que estavam ali no meio, foram vários que foram chegando com o tempo né, em ponta a 

ponta,  tipo tinha um policial na ponta da viela e na outra viela fechando o cerco, né então qual o 

objetivo disso né?! tem,  imagem, a imagem fala por si só nessas questões, do massacre. Enfim, 

tem dois lados da moeda, a PM fala que foram dois criminosos que invadiram o baile, mas eu não 

acredito que isso  foi o principal fator do massacre justamente, eu acho uma chacina, de repente 

deu a louca nos policiais e começaram a fazer merda, aí quando ele viu que já faltava controle é... 
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continuou fazendo só que eu acho que eles não acharam que isso aí ia repercutir, que ia estar na 

mídia. Porque de fato já aconteceram outras coisas, mas não desse tamanho, mas dos policiais 

entrarem no baile começar, soltar tiro de borracha  já aconteceu, mas não dessa grandeza toda né?! 

9 pessoas morreram né então... é acho que é isso, a opressão mesmo que todas as favelas estão 

acostumada, que todas as favelas é sofrem isso, né porque porra é, desculpa até o palavrão  

Júlia: Não, fica tranquilo! 

Daniel Eduardo: É porque se você pegar os outros bailes que estão nos lugares nobres, que têm as 

mesmas coisas como droga, o mesmo tipo de coisa é você vê ali a abordagem totalmente diferente 

da favela, sabe ?! ah beleza, um exemplo,  o vizinho tá reclamando, tá ligando pra  polícia é mas 

chegar ali chegar no dono do carro que estava com paredão tocando “ow respeita aí desliga o som” 

conversar ter um diálogo... isso não tem! quando se trata da favela não tem diálogo, a PM  de São 

Paulo atira primeiro, faz a confusão primeiro pra depois querer é perguntar, não faz isso/ aquilo 

diálogo com a PM, na favela não tem!  Primeiro deixam as coisas federem, deixam acontecer 

alguma tragédia para que depois tenha algum diálogo de uma forma totalmente opressora. Porque 

assim, de fato se tivesse um diálogo entre os policiais e  as pessoas que organizam o baile isso não 

ia acontecer sabe?  porque em um outro CEP,  em um outro lugar tem um diálogo, a PM chega lá 

conversa: “ó a gente está recebendo uma denúncia, isso aquilo” aqui não, aqui na comunidade 

chegam dando porrada achando que nós somos marginais, eles acham que a nós não temos poder  

e esse poder está começando a se formar não só nas próprias comunidades, mas nas legislações, 

mais pessoas, aos poucos,  estão inseridos na política em várias questões assim, acho que o que 

aconteceu foi isso, esse lance do começo da falta de controle, então de repente vira uma bola de 

neve e todos começam a correr enfim,  acho que não dá pra explicar de fato o que aconteceu, pois 

eu não estava lá, mas tem várias imagens que mostram que de fato tinham policiais no começo da 

viela e outros no final se juntando, batendo um com o outro, tem vídeo,  tem foto,  tem tudo isso 

que (pausa) não tem nem o que questionar. Se eles estavam dizendo os próprios frequentadores do 

baile estavam se matando, porque eles estavam ali né?! é eu acho que é isso que que falta né tipo 

diálogo, tiver um diálogo antes de qualquer coisa pode ser resolvido. Eu acho assim, pô, as pessoas 

das periferias já não tem um espaço socialmente de cultura, de poder ,de se divertir,  dançar e  ir 

pra outro baile, primeiro que o lugar que é mais organizado, que eles falam que são mais 

organizado, são caros e porque não deixar trabalhar essa cultura de rua né?! Além dessa cultura de 

rua, são pessoas que vivem né?! O tio que vende churrasco, o tio que vende sei lá uma bebida né 

tem várias questões, se a gente ficar só pensando no lado ruim, a gente não vive. 
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Julia: É, cara, então você acha que a abordagem policial ou pelo menos em Paraisópolis, que é 

onde você vive, serve só para reprimir… 

Daniel Eduardo: Sim  

Julia: Não tem esse outro tipo de relação? 

Daniel Eduardo: Não, não é generalizando tudo, seria muito hipócrita dizer que é tudo 

generalizado, mas assim, uma boa parte das abordagens, uma boa parte do que acontece é 

oprimindo. Independente de quem seja, desde uma pessoa que tá na esquina, um grupo de pessoas 

que estão na esquina conversando trocando ideia, os policiais bem acham que é uma boca de fumo 

e não é! Mas uma boa parte é assim, a abordagem ela é opressiva aí e até desrespeitosa, porque às 

vezes a pessoa não tem nada a ver com determinadas coisas e toma uma abordagem gritante o que 

já aconteceu é real mesmo, uma pessoa que tomou uma abordagem aqui foi e totalmente agressiva, 

totalmente opressora e essa mesma pessoa tomou uma abordagem em um outro bairro que estava 

na casa de um amigo dele que é um bairro nobre, tomou uma abordagem só que totalmente 

diferente e aí?! 

 Julia: e, que... por que você acha que a polícia não dialoga? Eu sei que eu e você sabemos essa 

resposta, mas é bom ficar documentado. 

Daniel Eduardo: eu acho que não dialoga, primeiro que acha que quando se trata de favela, se trata 

de pessoas periféricas a gente não é nada, é ninguém acha que  não temos informações, não 

conseguimos nos expressar, dialogar  então acham que só porque a gente mora na favela não somos 

ninguém. E na favela tem várias pessoas trabalhadoras, guerreiras é eu acho que é exatamente isso, 

a PM acha que só  porque mora numa favela não tem informações, essas informações não vão 

chegar que não vai dar em nada porque a sociedade em si, o próprio governo em si,  já oprime, e 

o próprio governo trata a favela como uma sujeira embaixo do tapete sabe?!  E é exatamente isso, 

eles acham que é... a gente não tem diálogo, não tem poder, não tem forças para poder dialogar, 

prefere oprimir, porque nada mais justo que você tomar uma abordagem  e entender o porquê da 

abordagem. Eu já tomei vários enquadros. Eu sou branco, sou favelado, eu não posso comparar a 

abordagem que pessoas negras sofrem né, se eu  tomar uma abordagem fora da favela aumenta, 

aumenta é nossa (risos) deu até um branco aqui e,se os policiais me pararem fora da favela eles 

vão me tratar totalmente diferente por ser branco né, eu sei, agora se eu tomar um enquadro aqui, 

na favela é totalmente diferente, só porque eu moro na favela né, entendeu e aí eu acho que é isso, 
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eles acham que a gente não é nada, a gente é um dinamitado e não pensa que não… que a gente 

não se organiza, então acho que talvez por isso que eles não queiram dialogar  

Julia: Você já tomou enquadro dentro de Paraisópolis e fora de Paraisópolis e foi diferente? 

Daniel Eduardo: Sim,  totalmente diferente… totalmente diferente.  

Julia: Como?! o jeito de conversar, a violência? 

Daniel Eduardo:  é o jeito que eles são, por exemplo, eles estão fazendo uma blitz em um bairro, 

vão puxar o documento, vão conversar, vão olhar, eles conversam, puxam o documento aqui e tal, 

totalmente de forma mais educado... e aqui é “vai encosta no chão” “encosta na parede”, não sei o 

que, “que que você tá fazendo?!" “ta andando com quem?!” “ciclano”  sabe?! é totalmente 

diferente, é uma forma muito mais agressiva do que lá fora. 

Julia: Você... eu sei que as vítimas não eram de Paraisópolis, mas você acabou conhecendo algum 

parente, algum conhecido delas, enfim, soube de alguma história dessas vítimas, dessas crianças 

né?! ou não?  Se não, não tem problema.  

Daniel Eduardo:  Não, não, eu sei que tem um conhecido meu é... eu também não sei se é sobrinha 

ou sobrinho, mas tem o Bill que é lá, da favela do Vietnã,  eu sei que algum parente dele tá no 

meio desses novos, mas eu não sei identificar quem é.  

Julia: O que é o funk para você? 

Daniel Eduardo: O funk pra mim é uma forma de se expressar e lutar pelos seus direitos, o funk é 

uma forma de você falar: “ó eu consigo lutar pelos meus direito eu consigo ter um espaço aqui” e  

não só porque é pelo dever da favela, foi iniciado na favela. É uma cultura periférica, uma cultura 

que o próprio favelado organizou e viu isso como uma forma de gritar, de lutar pelos seus direitos, 

porque muita gente é salva pelos funk, vários MCs são salvos pelos funk, aqueles MCs que já 

entraram no tráfico, e foi salvo pelo funk, e começou fazer show, começou a ganhar dinheiro e o 

funk salva vidas, então, para mim é uma revolução silenciosa... se as pessoas envolvidas no funk 

de fato, ali que inserem, que injeta dinheiro se organizarem dá pra fazer um movimento muito 

grande e um movimento que tenha muita força que pode transformar não só as favela mas outros 

lugares as pessoas que têm poucas informações sabe?! Então é isso o funk pra mim é uma cultura 

periférica que salva vidas e que se talvez se não existisse ia existir outra coisa que não ia trazer 

tanto impacto na vida das pessoas. 
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Júlia: Você acha que o baile funk é um evento da cidade toda ou que acontece só em alguns 

lugares? 

Daniel Eduardo: Os baile funk costumam a acontecer em bairros  periféricos né?! são zonas 

periféricas, são umas ruas e tem os bailes, tem empresa que patrocinam, tem esses bailes né que 

eles falam que são dentro da lei né?! 

Julia: Tipo o baile do Dennis  

Daniel Eduardo: É tipo baile do Dennis, tudo dentro da lei, que rola a mesma coisa  que rola no 

baile da rua, mas no baile de rua de que você estava fadado a sempre estar preocupado se pode 

acontecer alguma coisa,  pode dar alguma merda, sabe?!  Você não tem o controle da situação ali,  

quando é um baile que tem um controle de segurança tem ali, tal e nas ruas não tem isso. 

Julia: Você falou que cara que tinha algumas outras comunidades que seria mais organizado, como 

que seria isso mesmo sendo na rua? 

Daniel Eduardo: Não é sobre o baile ser mais organizado, o baile mais organizado que eu falo tipo 

ter espaço de show é isso o que quis dizer. 

Julia: Não é tão apertado talvez?!  

Daniel Eduardo: Não, não é nem baile de rua, eu falo baile... 

Júlia: Tem tipo um lugar fechado.  

Daniel Eduardo: É, um lugar fechado  

Julia: Entendi 

Daniel Eduardo: Entendeu...  

Julia: Você acha que a pandemia mudou alguma coisa nos bailes? 

Daniel Eduardo: Mudou. 

Julia: A frequência , abordagem policial, por exemplo… 

Daniel Eduardo: É pelo menos aqui em Paraisópolis os bailes não, não continuaram tipo conforme 

decretado na cidade de São Paulo sobre poder abrir os bailes ou fecharem.  bailes, aqui pelo menos 

em Paraisópolis não teve, a teve agora depois dessa reabertura aí voltou o baile, se for  fechar de 

novo  não vai ter baile. 
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Julia: E como isso afetou a comunidade?  por que cara tem muita gente que vive disso né?! 

Daniel Eduardo: Sim 

Julia: Então assim… 

Daniel Eduardo: Olha, afetou muito, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade, 

mas tem vários projetos aqui tipo o G10 favelas que recebe doações de várias empresas que acaba 

ajudando com cestas básicas, mas apertou muito! Imagina um cara que vendia bebida no baile  

toda sexta, sábado e domingo e de repente não tem mais isso, ele ganha sei lá por mês no total de 

2000/3000, imagina não ter o baile, onde ele tiraria esse dinheiro vendendo em outro lugar? tá tudo 

fechado ele teve que se reinventar, sei lá, teve que vender alguma coisa pra poder pagar as dívidas 

porque ninguém  esperava que ia acontecer uma pandemia, ninguém esperava que isso ia durar 

tanto, né?! Todo mundo achou que ia durar 3 meses , daqui a pouco é um ano, são dois anos, três 

anos podendo virar se tratando aqui no Brasil ainda mais no governo, que tá pode virar o quatro 

anos, ninguém sabe, eu espero que não, mas afetou bastante gente, muita gente tá com dificuldade 

financeira, já tinha uma dificuldade financeira por mais que tivesse esse trabalho, vive-se uma 

dificuldade financeira e piorou com o cenário pandêmico      teve gente que foi embora, teve gente 

que foi morar com os pais, que pagava aluguel, que morava sozinho ou casal que  enfim…  teve 

que se mudar teve que fazer outras coisas para poder sobreviver né.   

Julia: E com relação à abordagem policial, teve alguma na pandemia foi diferente, não ?! 

Daniel Eduardo: Abordagem você fala de que?! de baile, essas coisas, ou não?! 

Julia: É geral assim, nessa pandemia mudou alguma coisa em relação a isso? 

Daniel Eduardo: Não acho que não mudou não, continua tendo claro que não é a mesma frequência, 

mas continua sendo de forma agressiva até mesmo um pouco como eu posso dizer, não um pouco 

pior, mas agressivo imagina a pessoas que perderam seus empregos e mais gente tá frequentando 

a comunidade, então diminuiu a frequência, mas a opressão é a mesma. 

Julia: Estou falando isso porque eu acho que assim, tem muitos relatos também que falam sobre a       

polícia usar essa desculpa, para ser mais violenta em alguns lugares da cidade então. Tem   lugares     

c      que a polícia agia de forma truculenta, mas tinha que ter um limite, entende?! e     Daniel 

Eduardo: É o que  acontece aqui, acho que não só aqui em Paraisópolis, mas em outras favelas, 

um exemplo, quando tem uma operação tem uma operação essa já está esquematizada, eles sempre 

vem com a imprensa, mas quando a operação é a  que ninguém imaginava e acontece alguma coisa 
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errada você não vê nas notícias, eu falo porque eu já vi, já presenciei coisas tipo gigantescas que 

deu merda da parte dos policiais eles mudaram todos os esquema lá de investigação que não foram 

divulgados na mídia, não foi,  tem tudo isso, né?! Então a gente precisa tomar cuidado com o que 

é passado na televisão,  e o que não é!  muitas vezes acontecem essas operações no “silêncio” e 

ninguém sabe,  fica só na  periferia e morre.  

Julia: Você tem medo de em algum lugar da cidade? 

Daniel Eduardo: Olha, não.  

Julia: não… 

Daniel Eduardo: Não tenho medo, porque cara eu sou branco, querendo ou não tenho um privilégio 

por ser branco. Por mais que eu more numa favela as vezes quando eu tô de blusa e escondo as 

tatuagens eu passo despercebido, a galera acha que eu sou playboy, sou boy,  até mesmo a forma  

com que eu falo, as vezes, tem momentos que eu não falo com gíria, às vezes eu falo com, com 

gíria mesmo que é a linguagem periférica então não tenho medo. Pelo contrário eu gosto de 

transitar esses mundos, desde  conversar com o dono de um banco, maior banco do país e conversar 

com a tiazinha aqui na periferia, então eu trânsito nesses dois mundos. Eu sei como esses cara 

pensam o que eles pensam sobre as pessoas da  periferia, acho que como eles pensam, e eu tento 

fugir um pouco dessa bolha, transitando nesses lados acho que pode mudar o pensamento, porque 

eles tem um pré conceito  acho que eles não acreditam que o favelado pode transitar ali de uma 

forma igual, não se tratando de faxineiro ou de alguma coisa assim,  então eu não tenho medo de 

andar por aí.  

Julia: Onde você acha que tem mais violência na cidade? 

Daniel Eduardo: (Risos) mais violência na cidade são nas periferias, não só na periferia mais 

lugares como pontos em que as pessoas usam drogas, enfim, mas uma boa parte é na periferia, nas 

favelas. 

Julia: E eu acho que você está falando que está falando contra a vida. 

Daniel Eduardo: Sim, se tratando de São Paulo acho que a cidade inteira é violenta, São Paulo é 

violenta, acho que independente de território, seja na… tem sim na periferia e muito mais né?! 

Mas a cidade em si, ela é violenta, ela é perigosa. 

Julia: E por que você acha que é muito mais? o que seria esse muito mais? 
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Daniel Eduardo: Na periferia ?! Foi o que eu falei por se tratar de uma favela por se tratar aqui, só 

tem coisa ruim né?! só tem bandido né?! “bandido bom é bandido morto “ como eles sempre falam 

né ?! Então, independente de quem seja, eles já chegam agredindo            por exemplo,  um  grupo 

que está conversando, se reunindo para jogar bola na sexta-feira né, já acham que é uma boca de 

fumo, então, enfim eles tratam a gente como lixo mesmo, essa é real, eles tratam periférico  como 

lixo que não ,que não quer dialogar , eu acho que isso deve alguém da corporação responder essas 

perguntas né?! O porquê dessa forma, de abordagem, quando eles vão na periferia e vão enquadrar 

alguém, eu não sei o porquê,  o que eu sei é que eles sempre agem dessa forma que eu já vi tanto 

fora da favela e tanto dentro da favela que é totalmente diferente né?! Agora o porquê  de fato eles 

agirem dessa forma né?! mas eu acho que é questão de dinheiro também questão de classe né? 

Julia: Boa, acho que é isso assim do nosso roteiro que eu tinha feito, não sei se você quer 

acrescentar alguma coisa, algum ponto que você queria alguma dúvida, sei lá…  porque eu acho 

que tem muita coisa muito, muito básica que tô te perguntando né ?! mas eu acho que 

metodologicamente falando, como a gente já tinha conversado, eu acho que eu preciso traçar todo 

esse caminho sabe ?! 

Daniel Eduardo: É que assim, de fato como eu te falei do lance do  baile profundamente, de vários 

assuntos, vários contextos eu não sou essa pessoa ideal para falar se tratando de baile, mas em 

questão assim, sei lá, mais periféricos quando se trata, por eu ser fotógrafos e tudo isso assim, é  

eu consigo ter uma consigo conversar mais,  agora se tratando da violência de fato que aconteceu 

do massacre eu não tô tão a fundo sabe?!  acho que a glória, a Renata são pessoas que elas  estão 

mais por dentro desse contexto 

Julia: você falou muita coisa legal pra mim eu acho que é muita coisa muito preciosa também só 

o fato de você morar aí e relatar isso é o que tem valor pra mim né?!  não sou o que eu falo, é o 

que você fala eu vou falar muita coisa, mas sei lá 

Daniel Eduardo: é são coisas assim na periferia vou citar um exemplo eu tive uma oportunidade 

para mudar de vida, ter conhecido a fotografia né?! o que seria de mim se eu não tivesse conhecido 

a fotografia?!  Dentro da periferia existem poucas oportunidades para você crescer na vida, isso é 

a meu ver eu acho que é exatamente isso que o sistema quer né?! Quando se trata de pessoas da 

periferia, porque você não tem uma educação boa, educação é zero, na escola você não tem 

interesse porque você não tem um sentido, é tudo meio que robotizado exatamente para você não 

gostar de estudar  pra você de repente ter que  arrumar um trabalho ali no mercadinho, alguma 

coisa porque não tem essa cultura…uma educação financeira, uma educação como você 
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empreender, como você montar um próprio negócio, montar uma coisa ali, de repente você 

vendendo/comprando uma camiseta por 25 vender por 50 e assim vai gerando renda sabe?! se não 

tem essa educação né?! então a gente é carente, não acho que carente de informação, acho que hoje 

na atualidade, acho que já não é tanto por conta da internet, hoje em dia por mais que seja no 

celular a molecada tem acesso à internet né?! Acho que é mais questão de como estimular isso, 

tipo é igual eu falo a educação financeira é primordial, ainda mais quando você recebe/ ganha 

pouco, eu lembro quando eu ganhava 300 reais, como eu me virava com esses 300 reais, um salário 

mínimo, tipo como você tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa e hoje através 

do meu trabalho já tenho minha casa, já conquistei minhas coisas, tenho enfim, consigo me 

organizar mais porque   eu sabia que pra eu ter que conquistar as minhas coisas era a longo a prazo 

precisava administrar o meu dinheiro né?! E é uma coisa que eu sempre falo: se você não souber 

administrar pouco dinheiro você não vai saber administrar muito dinheiro, entendeu?! E eu acho 

que é isso que falta na periferia, é estimular a educação financeira, a educação, mas como todo 

mundo sabe já não é novidade eles não tô querendo não tão preocupado em investir na educação 

porque eles querem as pessoas leigas, as pessoas que não pensem, não tem não debate com eles, 

tendeu 

Julia: É, eu concordo muito com você  

Daniel Eduardo: Além disso, até mesmo se a abordagem policial, até mesmo os direitos né ?! de 

repente eu não sabia e agora eu sei pra pessoa/ pro policial ele pega seu celular ele precisa ter um 

mandato ele precisa não, é porque você quer ver meu celular? Você tem mandato aí? tem alguma 

coisa que comprove que eu estou fazendo alguma coisa de errado?” isso eu não sabia e 80% das 

pessoas, das pessoas periféricas não sabem essas questões, essas informações as pessoas, não só 

as pessoas periféricas, mas todo mundo precisa ter! da forma que eles mostram que é muito difícil 

é tem uma dificuldade, não tem muita burocracia, as pessoas não se interessam mas se você mostrar 

isso de relatar isso de uma forma mais fácil, uma forma mais fácil de se entender as pessoas começa 

a interessar né?! eu mesmo fui aprender a estudar de verdade mesmo quando estava no segundo 

ano do ensino médio que eu conheci o professor Geografia, de Geografia, o Diego que ele era do 

Capão Redondo ele conseguia nos ensinar passar todas as informações através de meio do nosso 

diálogo e aí foi aí que eu comecei a me interessar a ler, para buscar outras informações foi através 

desta forma que ele conduziu igual eu sempre escutei as músicas do Racionais e aí ele passava na, 

na sala de aula músicas do Racionais, a gente interpretava  aquelas músicas e entendia o contexto 

e entendia a sociedade em que a gente vive né então tem esse lance  também porque você pegar 

um sei lá é enfim de mostrar como eu posso dizer?! Fugiu a palavra aqui é. 
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Julia: Pegar um texto supercomplexo que  você nunca viu, um negócio que não tem nada a ver 

com a realidade 

Daniel Eduardo: Também a assim igual da forma que ele conduziu  as aula, conduzia as aula 

mostrou e eu comecei a ter interesse, eu comecei a estudar, comecei a buscar informações da forma 

que eu já costumava só que eu não enxergava pra mim era só uma música, ai então você pega um 

negro drama, a música do negro drama você começa a entender parte por parte , coisa que você 

pensa “pô verdade isso aqui tem aqui”, tende?! Aí você começa entender o lugar que você vive a 

cidade que você vive né?! Então é isso, como você estimula a pessoa a ter interesse nas coisas né?!  

hoje em dia a galera acha que é tudo difícil “ não…” é igual você lê manual eu mesmo… 

Julia: é  chato  

Daniel Eduardo: É muito chato mas às vezes tem uma informação ali que você tá fazendo errado 

que aquele produto ali não vai durar tanto do que você tá fazendo do jeito que o manual falou pra 

você não fazer (pausa) e assim no modo geral você começa né?! acho que é assim então são coisas 

é o que eu costumo sempre falar que os próprios  marginalizados estão contando suas próprias 

histórias, acho que é assim  que começa uma revolução, é assim que começa é é ter mais 

humanidade né?! não adianta as pessoas de  fora querer conta a história de uma, é igual tipo 

colonização os portugueses vem aqui e toma o  Brasil todo e conta a história do Brasil porra não é 

isso. 

Julia: sim  

Daniel Eduardo: é isso  e hoje acho que através da internet por mais que a internet a galera não 

entende que é uma arma de informação que você precisa estudar mesmo pegar a informação ali, 

você aprende muita coisa a galera ainda não ta entendendo isso, mas ta começando a entender  né 

que a  internet é uma arma, cê começa a  ter essa informação sabe?! De repente até mesmo, eu fiz 

vários  o curso no Senac ganhando bolsa, porque eu  por acaso entrei na internet e vi lá que a tal 

hora você tem direito de se inscrever até tal hora cê consegue uma bolsa de graça só que o Senac 

não divulga isso, deixa lá pra pessoa pagar de fato então como você buscar essas informações 

digitais, vai se inscrever em projetos, então tem tudo isso.  
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ENTREVISTA TRANSCRITA : DESIREE AZEVEDO 

 

Julia:  Desiree acho que podemos começar a entrevista propriamente dita e eu queria te dizer que 

eu estou gravando tudo isso e depois te dou, para você dar uma olhada, para você autorizar tudo 

isso também, para publicar e eventualmente fazer algo com esse material acho que é um material 

muito rico, não só essa entrevista mas todas as entrevistas que eu estou fazendo, é bom Desiree 

acho que eu gostaria de te fazer uma pergunta muito mais para registro mesmo do que a gente tem 

conversado muito, qual sua relação com o massacre do baile DZ7 e que você tem trabalhado nisso 

nos últimos meses ? 

Desiree: Então é como eu te disse ela é uma relação super recente, é que eu acho que cabe talvez 

eu fazer uma breve apresentação minha.  

Julia: Sim.  

Desiree: Eu sou historiadora, me formei na graduação em história, depois eu fiz mestrado e 

doutorado em antropologia social na Unicamp e eu comecei minha trajetória profissional 

trabalhando com temas relacionados a ditadura, então por causa disso  sempre trabalhando com o 

tema de violência de estado, então eu trabalhei no mestrado com a temática do exílio uma 

experiência específica de foi um grupo de brasileiros que ficou em Moçambique e depois no 

doutorado é eu tinha intenção de trabalhar na época, eu entrei no doutorado um ano antes da 

comissão da verdade ser instalada, no ano que foi aprovada a lei, entrei no começo de dois mil e 

onze, a lei foi aprovada em novembro de dois mil e onze se não me engano e a condição da verdade 

foi instalada no ano seguinte dois mil e doze, abril para maio, e o meu interesse era fazer uma 

pesquisa etnográfica sobre a comissão da verdade no ponto de vista mais é institucional, 

acompanhar a comissão e tal e isso não foi possível, essa pesquisa não foi autorizada pela própria 

comissão a gente tentou de várias maneiras e eu acabei direcionando minha pesquisa de outra 

maneira é trabalhando junto dos movimentos de familiares de mortos desaparecidos políticos que 

atuavam junto à comissão, com diversos outros atores sociais que atuavam pressionando, trazendo 

demandas enfim, trazendo todo o seu conhecimento também sobre as violências da ditadura e 

fazendo exigências e tal a comissão, então passei a acompanhar os familiares no Rio de Janeiro e 

São Paulo e acabei fazendo uma tese sobre o movimento de familiares de mortos desaparecidos 

políticos, então trabalhando com temas de violência de estado, sofrimento, parentesco, 

movimentos sociais e uma série de questões que encontram todas as questões, em um dos temas 

que sobressaiu digamos durante essa pesquisa, foi a questão do desaparecimento político, o que é 
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o desaparecimento político no Brasil, então quando eu terminei que é uma categoria muito 

específica, é uma categoria brasileira que distinta do desaparecimento forçado do direito 

Internacional, eu terminei meu doutorado, trabalhei um período no memorial da resistência e 

depois fui fazer uma pesquisa de pós DOC, justamente para aprofundar essa  discussão que eu já 

tinha iniciado, sobre a categoria desaparecimento político, nesse segundo a um momento 

acompanhando o GTP, é um grupo de trabalho pelo os que eram uma equipe multidisciplinar 

forense que se dedica, ainda se dedica no projeto ainda não acabou, embora esteja bastante é 

alterado nesse momento pela própria conjuntura política, tudo que a gente vem vivendo aí desde 

desde dois mil e dezesseis, especialmente desde dois mil e dezoito, mas eu fiz três anos de 

pesquisas no projeto GTP, então eu acompanhei GTP, ficava no laboratório, entendi como é que 

era o processo de identificação e passei a discutir então esse programa do desaparecimento forçado 

a partir dessa situação peculiar né que a identificação de ossadas, então o GTP  é esse que eu disse 

grupo disciplinar, que é formada por uma atualizam digamos, uma junção de três  instituições, em 

que a prefeitura de São Paulo, o governo federal através da comissão especial de mortos 

desaparecidos políticos e UNIFESP, e a UNIFESP na época criou o centro de antropologia forense, 

que é o CAAF isso foi em dois mil e quatorze, quando foi criado também o GTP para abrigar GTP 

e de certa maneira poder a partir dessa experiência desenvolver conhecimentos e tecnologias na 

área é forense, especialmente da identificação mas na área forense de uma maneira geral, eu 

quando fazia pesquisa no gtp era no CAAF, então estava atuando ali no CAAF como colaboradora, 

como uma pessoa que pesquisa ali naquele espaço e houve um concurso no CAAF na época que 

eu fiz e logo que eu terminei, eu passei no CAAF, passei a ser  pesquisadora do CAAF, eu entrei 

em novembro no CAAF e a morte dos meninos foi primeiro de dezembro, então eu estava um mês 

no CAAF, estava terminando a pesquisa, tinha acabado de entrar ali e apareceu o caso a gente foi 

procurado até pela própria experiência que o CCAF tinha desenvolvido com o GTP e por outro 

lado  como um segundo grupo de pesquisa que se organizou ali no CAAF paralelamente ao GTP, 

que foi a pesquisa sobre os crimes de maio, foi produzido um relatório, tem até aqui, você conhece 

esse relatório ?  

Julia: Não conheço. 

Desiree: Chama “Violência de estado no Brasil”, é  uma análise dos crimes de maio de dois mil e 

seis, então foi uma pesquisa feita por alguns pesquisadores da Unifesp e também pelas mães de 

maio, a Débora era bolsista deste projeto, então foi feito uma pesquisa, então por conta da 

experiência, digamos dessas duas pesquisas e o fato do caso ficar conhecido nesse circuito de 

atores sociais, que são muito diversos, que procuram produzir dados ou formas de intervenção 
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sobre a violência de Estado, fomos procurado por dois atores distintos, de um lado o COMDEP, 

que foi a primeira entidade que recebeu os familiares e começou a articular algumas pessoas, 

algumas ações em torno,  para pensar nesse caso foi instaurada uma comissão para acompanhar o 

processo de investigação que passou a ser feito pela polícia civil e de outro lado a Defensoria 

pública do estado, que também estava entre esse conjunto de atores que se somou aos familiares 

para acompanhar o caso, então a gente foi convidado a participar da comissão do COMDEP e de 

outro lado a Defensoria nos procurou né, a defensoria queria o apoio para analisar e digamos a 

documentação médico legal, aquilo que foi produzido sobre os processos biológicos da morte 

sobre os cadáveres dos meninos, então fomos procurar e eu tinha acabado de entrar, enfim foi uma 

coisa meio tanto quanto de sorte, aleatória, eu tinha acabado de entrar e não tinha muito ainda uma 

tarefa então quando esse caso chegou eu falei não, me interessa muito, me interessava muito a 

acompanhar as famílias, em acompanhar investigação, não tinha muita dimensão de como seriam 

os dobramentos depois, então eu peguei, assumi digamos o caso dentro da equipe CCAF que na 

época era bem menor do que é hoje e aí comecei a participar da comissão do COMDEP, junto com 

os familiares e foi lá que eu conheci as famílias, conheci as família do Denis Guilherme, Denis 

Henrique, do Bruno Gabriel e do Gabriel Rogério, que são as famílias que frequentavam essa 

comissão e de outro lado passamos a conversar com a Defensoria, que nos deu então acesso ao 

inquérito, porque eles queriam saber o que a gente poderia fazer para ajudar e de fato eu não tinha 

muita dimensão no começo do que a gente podia fazer porque o que eles estavam procurando com 

a gente, que era digamos uma análise médica legal das mortes,  não tínhamos isso, esperava-se que 

a gente tivesse por causa, principalmente da experiência do GTP mas o GTP é em outro lugar, o 

GTP faz uma análise que é de outra plano forense que não é uma análise de cadáver, é uma análise 

de ossada e que tinha, era um projeto maior que não passava só pelo o CAAF, que tinha uma série 

de acordos e Tinha profissionais especializados antropologia fora isso contratados e que estavam 

trabalhando no GTP, então eu peguei, enfim passei a conversar com esses dois lados, esses dois 

atores e ajudar no processo, não no processo de investigação né, que o processo de investigação é 

feito pela polícia, mas de certa maneira acompanhar esse processo, fazer uma análise externa nesse 

material que estava sendo produzido, está sendo ainda não acabou, o inquérito policial, ele já está 

na fase de ser relatado, o delegado falou que está para relatar o caso, mas ele deu acesso a tudo à 

Defensoria que passou a transferir esses materiais para que nós analisássemos e tentássemos 

entender a partir das evidências na parte de tudo que está produzido e corrigido ali no inquérito de 

evidências e testemunhos e tentar entender o que foi que aconteceu, reproduzir uma narrativa 

digamos é sobre os passos daquela noite, então acho que é mais ou menos isso a minha 
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aproximação do caso e como é que eu tenho me encaixado nele até hoje e aí no bojo desse processo, 

a gente estabeleceu uma parceria se não um  acordo de cooperação entre o CAAF e a Defensoria 

que passa que é Paraisópolis, mas é também para outros casos da Defensoria, que é para a gente 

poder pensar junto com eles, tanto intervenção em casos concretos como esse que a gente está 

fazendo em Paraisópolis, como também poder pensar a partir de conjuntos de materiais, então por 

exemplo conjuntos de boletim de ocorrência sobre mortes por intervenção policial no determinado 

ano, em um determinado período, então é um acordo também que a gente vai poder produzir 

pesquisa para aí, produzir articuladamente, pesquisa e intervenção e um pouco ajudar a pautar essa 

ação, esse investimento que a Defensoria, que é na verdade não é a defensoria é um conjunto do 

núcleo de direitos humanos da Defensoria, pautasse intervenção mais qualificada que os atuais 

membros do núcleo de direito humanos da defensoria  tão querendo produzir lá dentro.  

Julia: Então você tá me contando que você soube então do massacre do baile da DZ7 porque foi 

procurado por esse trabalho que você vem fazendo no CAAF? 

Desiree: Eu soube pelos jornais, mas a nossa entrada no caso foi porque a gente foi provocado, 

digamos, que a gente foi buscar.  

Julia: Entendi então o baile DZ7 na verdade você conheceu pelos jornais? 

Desiree: Sim, eu te falei não trabalhava com esse tema, nenhum dos dois temas, nem com periferias 

e nem com funk, trabalhava com violência do Estado e tem sido um desafio muito grande para 

mim, porque  estar em um  terreno que eu não conheço, mas que tem é muitas pessoas que 

estudaram, bibliografia, eu também servindo de aporte para entender todo o processo.  

Julia: Claro, enfim, há essa intersecção clara sobre violência de Estado, o que você acha da 

abordagem policial, para que você que ela serve pensando nesse contexto do massacre. 

Desiree: Essas perguntas são especificamente em relação ao que se passou naquela noite ou se ta 

perguntando de uma maneira mais geral? 

Julia: Eu acho que uma maneira mais geral e se você quiser linkar com o que se passou naquela 

noite vai ser muito legal.   

Desiree: Então, existe uma bibliografia importante, no Direito certamente também, mas eu domino 

menos, nas redes sociais diz tudo sobre periferias, é uma bibliografia que ajuda a gente a entender 

o que se passou na naquela noite dentro de um contexto mais geral, porque assim a questão do 

funk em São Paulo ele tem a chegada, a presença dos bailes funks em São Paulo, tem uma história 
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que é bastante distinta da história, por exemplo, do funk no Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, 

onde eu nasci, onde eu tenha minhas lembranças digamos de infância, adolescência em que o funk 

já nos anos noventa tinha toda,  uma presença nas periferias urbanas e também já uma capilaridade, 

digamos uma entrada nas demais classes médias, enfim as crianças de classe média já ouviam funk 

o tempo todo e já nesse processo forte de estigmatização dessa relação entre o funk e às favelas, 

no Rio de Janeiro mesmo havendo essa expansão digamos das classes médias e tal mas 

especialmente, fora do Rio você via isso muito marcado, aqui em São Paulo, por exemplo, uma 

estigmatização muito forte da cultura do funk e essa entrada, pelo que eu pude acompanhar o que 

eu estou podendo estudar, entendendo mais recentemente, essa entrada ela é mais recente, ela é já 

nos anos dois mil e você tem um processo de expansão dos bailes funk nas periferias de São Paulo 

como uma opção interessante de lazer para a Juventude, o processo de você ocupar as ruas, de 

tomar esse espaço urbano como um espaço de lazer, é um lazer que é gratuito, onde as pessoas 

podem se juntar e passar o seu tempo enfim, e esse processo digamos de crescimento desses bailes, 

de expansão nas periferias, entre periferias, ele passou por um processo forte de tentativa de 

criminalização, é que a gente pode acompanhar através de um processo legislativo e por meio das 

operações. Falar de operação policial, nesse caso é você precisa pontuar em relação a essa questão 

não é dos bailes, então você tem já em dois mil e treze uma primeira lei que em São Paulo, no 

município de São Paulo com objetivo de proibir esses bailes de rua, proibir que você é coloque 

som alto no carros né, esses bailes são formados dessa maneira, não tenho propriamente um 

estruturam, palco, o promotor alguém que produza esse evento, mais diversos carros que se juntam, 

vendem bebidas e liga o som alto e as pessoas vão ali e o baile está formado, então se tornaria 

investimento por renda foi em dois mil e treze na Câmara municipal como uma primeira lei que 

argumentando no sentido da perturbação do sossego,  cria-se essa lei na Câmara, foi depois 

funcionário pelo Haddad e é um momento que o Haddad também procura de certa maneira, numa 

perspectiva que é bastante própria da gestão do PT é institucionalizar, então eles fazem uma série 

de ações nas periferias para fazer bailes palatáveis, com horário, com entrada, com controle de 

consumo de bebida pelos jovem, enfim que eles chamavam “permitidão” alguma uma coisa assim 

e eles fazem essas atividades e tudo, em dois mil e quinze, isso obviamente, que  não inibi esse 

processo que é de tentativa de fato de impedir que os bailes ocorram, em dois mil e quinze essa 

mesma lei é aprovada, muito similar né na assembleia legislativa, ela passa a valer para todo o 

estado, quando o Dória se torna candidato a prefeito ainda, um dos carros chefes digamos da 

campanha dele era a questão funk então ele vinha com uma abordagem proibicionista em relação 

ao funk, criminalizando e fazendo toda uma discussão em relação é aos bailes, que era por um lado 
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até chamando atenção para a questão da perturbação do sossego e por outro lado chamando atenção 

para uma série de crimes, que no discurso dele, viriam nesse combo dos bailes, então crimes 

patrimoniais, estupro, venda de bebida para adolescente, enfim uma série de argumentos 

tangenciando essa questão, associando os bailes  a criminalidade, o universo do crime e enfim isso 

foi um carro chefe da campanha dele e quando ele se elege, você tinha já uma série de iniciativas 

levadas adiante pelas subprefeituras locais nas periferias, especialmente ,por exemplo, um caso 

emblemático disso na cidade Tiradentes, que faziam já algumas articulações com o GCM, com 

polícias militares e outros órgãos de trânsito, para tentar proibir os bailes nessas periferias e isso 

deixa de ser digamos ações locais dessas subprefeituras e passa a ser algo apoiado pelo o Dória, 

então é nesse contexto que surgem essas operações que eram realizadas e que eventualmente eram 

chamadas “Operações Pancadão”, elas passam a ter uma coordenação mais centralizadas 

especialmente, a partir do momento do Doria se tornar governador centralizada para todo o estado 

e aí a polícia militar passa a ter um apoio político, digamos para transformar essas operações em 

algo rotineiro, em algo que é realizado, enfim, no tom do estado com uma certa organização 

comum e eles passam a chamar de operação pancadão de uma maneira geral, então você acha 

vídeos institucionais; por exemplo; da polícia militar no YouTube, falando sobre essas operações 

pancadão que teoricamente são operação de policiamento de entorno, cujo o objetivo seria impedir 

que os bailes acontecessem, parando carros, rebocando o carro, juntando, aprendendo bebidas, 

fazendo blitz no youtube e com essa argumentação de que era uma questão do de perturbação de 

sossego  e uma questão de coibir crimes que estão associados ao baile, então essa discussão de que 

o baile está relacionado ao aumento de crimes ela se torna é institucional digamos, e passa a ter 

um instrumento específico de gestão dos bailes que são essas operações pancadão, então a gente 

está falando de um tipo de operação específico que é realizado nas periferias das cidades e que não 

tem uma necessária relação com outros tipos de operações, como por exemplo, operações 

relacionadas coibir o tráfico de drogas, só que isso se torna um digamos, um embrolho muito 

grande, porque a gente sabe que no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de 

São Paulo é a partir da década de dois mil, nos anos dois mil, a gente tem uma figura, uma 

instituição digamos, Regulamentadora da vida e especialmente da gestão da violência nas 

periferias da cidade que é o PCC, então e a gente tem uma relação muito clara, entre uma relação 

certamente tensa de coexistência entre a polícia e o policiamento e o PCC nas periferias urbanas e 

quando a gente está falando de baile funk,  a gente também está falando  da movimentação da 

economia local, da economia nas perfeitas, que é algo que atravessa o que está, digamos 

atravessando às margens do formal e informal, do legal e do ilegal, do ilícito, enfim,  então tudo 
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isso está atravessada nessas operações pancadão enfim, a gestão que a polícia faz da ordem pública 

nas periferias, no caso das operações pancadão no Paraisópolis, me parece que assim se a gente 

for olhar os dados de violência policial e os dados criminais, tanto de crimes patrimoniais quanto 

de crimes contra a vida no estado de São Paulo, eles vêm uma queda crescente e isso é falado todo 

mundo mas é mostrado no Forúm Brasileiro de Segurança Pública nos anuários da violência e ser 

discutido por todo mundo que trabalha com violência, segurança pública no estado de São Paulo 

você tem uma queda dos índices de violência no estado muito grande e continua, desde do começo 

dos anos dois mil que tem a ver justamente com essa entrada do PCC e com essa entrada gestão 

da violência que o PCC faz nas periferias e em Paraisópolis  não é diferente, né a região de 

Paraisópolis não é diferente  você também tem essa queda desses índices todos mas é claro que 

essas relações elas são também muito locais, elas têm muito a ver com o policiamento do local, 

como tráfico do local, com as relações sociais, as relações econômicas no local, então assim 

observando durante a pesquisa para entender o que se passou, como é que foi possível que tenha 

acontecido aquele massacre em Paraisópolis, eu pode perceber pelos números, pelos índices é tanto 

de homicídios, de crimes contra a vida quanto os índices de morte por intervenção policial, que é 

a partir de dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, houve um aumento desses 

índices ali na região e que é algo que eu ainda estou tentando entender, é algo que pra mim ainda 

não está muito claro e que eu tenho procurado justamente os trabalhos das pessoas que fazer 

etnografia enfim que conhecem melhor região para entender o que que foi o que aconteceu nesse 

equilíbrio, digamos, tenso que existe entre polícia e PCC nas periferias urbanas, o que aconteceu 

especificamente ali naquela localidade que desencadeou um aumento das tensões locais mas o fato 

é que é aquela operação pancadão aquele dia, ela acontece é nesse contexto, então um mês antes 

das mortes, houve uma morte que é uma morte do sargento ruas, que ele era um instrutor de tiro 

do décimo sexto batalhão, que é o batalhão de polícia as áreas  de Paraisópolis e ele era um membro 

da força tática, ele estava locado na força tática que foi também no contexto de uma operação 

pancadão, como eu disse essas operações teoricamente acontecem no entorno elas não entram, não 

deveriam entrar no baile, não tem esse objetivo, mas o fato é que no dia da morte do sargento ruas 

ele estava junto com os policiais em uma operação pancadão e esses policiais, acho que quatro 

viaturas se não me engano, passaram próximo ao baile na Avenida Hebe Camargo e decidiram 

perseguir uma pessoa que correu quando passou a viatura  e adentraram, foram para dentro da 

comunidade e perseguiram essa pessoa a pé e essa pessoa foi morta e o sargento ruas também, em 

uma dinâmica que me pareceu confusa, nesse caso ele foi instigado pelo DHPP,  o rapaz que foi 

morto foi classificada como morte bênção policial, mas o fato é que a narrativa é bem confusa, não 
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dá para entender exatamente o que foi que aconteceu, os moradores dizem que é esse rapaz a dentro 

a umas vielas, uma boca, uma biqueira como fala aqui em São Paulo e eles trocaram tiros lá e o 

sargento ruas morreu, no dia seguinte dessa morte, deu em todos os jornais, deu na televisão, enfim 

foi amplamente coberto por essa mídia ligada ao populismo midiático,  Balanço geral, enfim esses 

programas policiais, que a polícia estaria a partir de então iniciando em Paraisópolis uma operação 

saturação como eles chamaram e que eles entrariam em Paraisópolis e essa operação duraria,  não 

tinha data pra acabar, iria a dura o tempo necessário, não fica muito claro para que isso e um desses 

programas que eu estou mencionando, foi o comandante mesmo da PM que já tinha sido 

comandante do centro de policiamento de área de Paraisópolis, que é o Oeste e ele que fala sobre 

isso, ele que fala do Ruas, fala da morte, fala que essa operação não teria prazo para acabar e a 

partir desse momento a gente tem muitos, é muitos depoimentos de moradores falando sobre o 

aumento da violência perpetrada pela polícia contra  os moradores então não se restringindo a 

mortes ou não necessariamente morte, mais o famoso esculacho,  a violência de todo dia, um tapa 

na cara, a revista, a intimidação é o que faz parte da realidade, que é comum, mas que passou a se 

tornar especialmente marcante naqueles dias depois da morte do Ruas e um mês depois da morte 

do Ruas, foi dia primeiro de novembro e aí um mês depois ocorre a ação no baile, que também foi 

muito parecido com a morte do Ruas,  também estava ocorrendo uma operação pancadão, porque 

eu acho que acontece todos os finais de semana, eu não sei exatamente qual é a frequência mas 

enfim estava acontecendo no dia da morte do Ruas e estava acontecendo no dia do massacre e foi 

uma parecido, os policiais que estavam na operação pancadão que estavam passando pela área nas 

proximidades do baile, teriam sido alvejados, né eles têm de fato, eles comunicam ao Copom, que 

é o centro de comando de operações da polícia, eles comunicam que uma moto com duas pessoas 

é teria nas palavras deles,  é jogado para cima das equipes, que eu não sei exatamente o que isso 

quer dizer mas é que essa garupa desta moto estaria armado e eles iniciam uma perseguição a esse 

cara que adentra a região do baile né e mas eles perdem essa moto , eles não conseguem essa 

perseguição ela não tem sequência mas mesmo assim ao fazer essa comunicação ao Copom, dez 

viaturas se dirigem ao local, vão digamos prestar socorro a esses policiais que teriam sido atacado, 

esses policiais eram policiais da Rocam, eram três equipes de duas motos, no entorno eram seis 

policiais, motocicleta e essas dez viaturas vão  ao local né para supostamente socorrer a Rocam, 

só que esses policiais da Rocam, eles perdem né a causa da moto, moto essa que não aparece em 

nenhuma evidência não existe nenhuma evidência, a única evidência dessa moto na cena é o áudio 

do cupom dos policiais dizendo que essa moto, enfim falando da ocorrência mas não existe outra 

evidência, não tem foto, não tem registro, não conseguiram localizar através dos radares, não tem 
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filmagem, não tem nada, mas eles perderam nessa perseguição, não deu em nada e os policiais da 

Rocam saem em segurança, eles não foram atingidos, não há nenhum registro de qualquer pessoa 

que tenha sido alvejada, tenha sido machucada, nessa situação da moto, ele sai em segurança da 

região do baile, mas ainda assim as mais viaturas chegam vão ao socorro, quando eles não estavam 

mais no local e aí se inicie uma ação, que foi feita com duas pontas, o baile acontece na rua Ernest 

Renan e ele tem digamos como epicentro,  como espaço de maior concentração,  o quarteirão entre 

a rua Rodolfo Flocos e a rua Ernest, então  chegaram viaturas por ambos os lados, fechando as 

duas pontas do baile e aí foi o que ocasionou a morte, foi o que ocasionou a morte dos meninos, 

porque essa chegada levou a movimentação da multidão, algumas pessoas conseguiram sair, as 

pessoas que estavam próximas nas esquinas conseguiram sair pelas pontes, mas a rua tem cerca de 

cem m de comprimento, então as pessoas que estavam digamos nas porções centrais da rua ficaram 

acuadas, porque vieram ação pelos dois lados e ações  extremamente violentas, desproporcionais, 

tanto em termos no Arsenal digamos, é mobilizado, armas químicas, bala de borracha, cassetetes 

e as imagens mostram que os jovens que estavam lá, não reagiram, tentaram fugir, enfim, como 

isso acontece pelas duas pontas as pessoas que estavam nas porções médias ali da rua, elas 

procuram uma fuga pela por uma viela né que tem ali, só que essa vielas ela afunila, ela tem cerca 

de dois m de comprimento, então ela é digamos cinco vezes menor do que o comprimento do que 

a largura, dois metros de largura e ela tem cerca de cinco vezes menor que a rua que tem uns dez 

metros de largura, então é um afunilamento essa ação da polícia ela vai vindo, ela vai empurrando 

essa multidão em direção a viela e aí os nove jovens morrem asfixiados dentro da viela, eles não 

há indícios de que eles tenham sido pisoteados, no corpo, a necropsia que foi feita pelo próprio 

IML não mostra indícios de pisotiamento, é mais de asfixia porque eles foram comprimidos, e aí 

asfixia mecânica indireta, que significa que é eles tiveram, foram apertados, o peito enfim, a caixa 

torácica de modo que eles não puderam fazer um movimento de respiração, então morreram 

sufocados ali dentro em função dessa ação e aí assim é  justamente o que chama a minha atenção 

nesse caso, eu acho que tem outras coisas para falar sobre essa ação, eu posso falar mais depois, 

mas o que me chama atenção sobre esse caso, voltando a pergunta inicial que você fez sobre as 

operações policiais nas periferias é que quando tudo acaba né a polícia acaba elevando, não vou 

chamar de socorro, a polícia acaba levando as vítimas para o hospital e depois disso a polícia se 

dirigiu a delegacia da área que é oitenta e nove DP e a polícia faz um boletim de ocorrência, então 

a primeira classificação dos fatos do ponto de vista do registro deles na burocracia de Estado, ela 

é a partir da narrativa dos policiais e não das vítimas e a narrativa que eles apresentam,  seja a 

partir da situação da moto é que aqui teria iniciado todo o processo, seja a partir da justificativa 
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que eles dão para terem feito a ação violenta contra multidão, que a justificativa de que a multidão 

recebeu eles agressivamente, jogando garrafas, pedras e sei lá mais o quê, essa narrativa, ela é a 

narrativa do ato de resistência, da  resistência então toda ação teria se desenrolado porque houve 

resistência à ação da polícia, então a gente sabe que essa argumentação até pela própria existência 

dessa figura jurídica que é uma antiga resistência seguida de morte de intervenção policial, ela dá 

essa prerrogativa, ela coloca o policial é autor da morte, na condição de vítima e a vítima da morte 

na condição de autor, essa é um instrumento extremamente importante hoje é da legalização da 

violência de estado de você, é fazer com que determinadas situações é que são de execução sumária  

ou que são de uso abusivo da força, entrarem, serem lidas pela estrutura do estado como uma ação 

legal de legítima defesa dos policiais então ele é um instrumento que ela inverte né a posição do 

autor e da vítima no caso, então foi a primeira coisa que eles fizeram, foi acionar  esse mecanismo, 

essa estrutura, não propriamente na figura da morte decorrente de intervenção policial, porque os 

meninos morreram asfixiados isso não é uma novidade digamos do ponto, em relação essa a essa 

figura jurídica que ela é aplicada é a morte por tiro, mas a estrutura né do raciocínio é a mesma, 

que é aquela de que a polícia encontra resistência e por isso deve agir com pode agir na sua ação 

com violência legitimada, pela violência do inicial das pessoas, da população civil, então é isso 

que me chama mais atenção no caso de uma operação que teoricamente não deveria ter entrado na 

comunidade, não serve para isso, ela não é uma operação pensada para um baile já em andamento, 

ela é um policiamento de entorno, mas é mediante essa figura da resistência os policiais puderam 

entrar,  mediante essa figura dos cara na moto que atiram  e uma vez lá dentro ele é agiram com 

truculência e muito certamente tranquilos de que eles encontram respaldo do estado para agir 

assim, por causa da da associação que é feita muito direta entre o baile, o tráfico e a criminalidade 

é eu falei para você que tinha visto uma declaração do comandante da polícia, falando sobre essa 

operação saturação que também era sem data para acabar então como ninguém tinha dito que ela 

tinha acabado, ela estava acontecendo ali ainda, em primeiro de dezembro e quando ele fala né 

sobre Paraisópolis, ele faz essa sobreposição, ele relaciona tudo, é o PCC, é o tráfico, é os ilícitos 

que são cometidos, é a presença da polícia que é necessária e é o baile, é o baile é o grande 

amálgama de tudo isso né, do do crime, da violência, é da imoralidade e que portanto justificaria 

qualquer tipo de ação da polícia em relação a ele. 

Julia: Muito obrigada, Desiree, você deu um panorama sobre como aconteceu essa abordagem 

policial no dia e como ela vem se estruturando, nos últimos anos, que realmente,  pelo seu relato 

não é algo pontual! Na verdade, é algo que eu também, enfim, trago nas minhas investigações que 

é todo um programa de Estado, todo um programa de governo. Acho que no começo você tinha 
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falado como você conheceu familiares, talvez vítimas secundárias disso, terciárias disto. Quem 

eram essas vítimas? Você se lembra? Você quer falar sobre elas, você se sente à vontade, de alguns 

relatos. Quem eram essas vítimas? 

Desiree: Os meninos, as meninas? 

Julia: E as famílias né?! 

Desiree: Sim, eles são nove jovens, oito eu falo os meninos porque, enfim é como a gente se refere 

a eles, quando a gente está com as famílias passou a ser a  maneira como a gente se refere ao 

conjunto. Eles são nove, são oito meninos, oito rapazes,  meninos, o mais novo tem quatorze anos, 

mas enfim oito rapazes e uma moça,  Gustavo tinha quatorze anos, ele era morador, eu esqueci o 

nome exato do bairro dele agora, mas ele da região do Capão Redondo é  ele morava com a avó a 

mãe, então ele tinha uma família alargada, com tios, com o tias  enfim, todo mundo muito próximo, 

ali muito junto, ele é um garoto muito novo quatorze anos, já tinha começado a trabalhar, gostava 

de funk com toda a juventude,  os amigos enfim toda essa juventude especialmente, a juventude 

periférica. Ia para baile funk e soltava pipa, trabalhava no mercadinho, como empacotador enfim, 

pra ganhar um dinheiro ajudar a família, a mãe dele ele é a Rachel,  manicure, tem mais duas filhas 

e ele  queria ter as coisas dele, então isso é algo que perpassa as todos os meninos, eles todos 

trabalhavam e tinham muito essa coisa de ajudar a família, de ser independente, de poder comprar  

o seu tênis, o seu guarda-chuva que eles levam para o baile,  a sua roupa de marca e não depender  

da mãe, da família e também ajudar a família. Então isso é  algo que marca todos eles,  então o 

Gustavo é o mais novinho com quatorze anos, depois a gente tem com dezesseis anos o Denis 

Guilherme, o Denis Henrique e o Marcos Paulo. O Denis Guilherme é morador da  Vila Matilde, 

filho da Adriana tem quatro filhos ,  ele era o segundo mais novo,  ela tem um mais novo de dez,  

mesma coisa, menino estudava, estudava a noite, Gustavo também tava estudando e trabalhava 

acho que era de telemarketing, ele tinha acabado de trocar de emprego, tem a Fernanda que a irmã 

dele, que era uma das duas pessoas mais conhecidas da família, que é a  Adriana que a mãe, e a 

Fernanda que a irmã a mais velha que também já tem filho, é casada enfim, eles tinham uma 

relação muito próxima,  porque como ele era mais novo, seguido dela ajudou a  mãe a criar  então 

cuidava do menino quando a mãe trabalhava, dividia essas tarefas e o Denis ele  tinha também 

dentro dessa família, de cuidar do irmão mais novo de dez anos, e do filho da Fernanda, eles moram 

um de frente para o outro então essa coisa da família alargada, todo mundo se ajudando, 

compartilhando a vida em comum. O Denis Henrique era o filho da Cristina, também eram quatro 

filhos, ele também era o segundo  mais novo da Cristina ele trabalhava em uma  empresa de 
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limpeza de tapete, trabalhava inclusive no Morumbi eu já vi várias fotos dele dentro de mansões 

do Morumbi, ele ia limpar sofá, limpar tapete,  tinha parado estudo, assim ia terminar estava no 

segundo grau, deu um interrompida no estudo estava bastante empolgado com o trabalho e super 

empolgado que estava próxima dele fazer dezoito anos, então ele queria pagar a festa de dezoito 

anos então estava nessa empolgação com o trabalho e com a independência,  que eu acho que 

também é uma marca de todos eles. Tem o Bruno Gabriel e o  Gabriel Rogério, que são de Mogi, 

ah sim o Denis Henrique era  da zona norte estava morando no Limão na época. Os dois meninos 

Bruno Gabriel e Gabriel Rogério ambos são de Mogi, o Bruno tinha terminado a escola,  estava 

desempregado tinha acabado de ficar desempregado, estava procurando emprego de novo, mas 

sempre trabalhou fazia projeto social no hospital vestido de palhaço, é gostava de futebol e queria 

fazer faculdade, a família queria que ele fizesse faculdade, ele estava pensando no que fazer da 

vida, enfim ele tinha acabado de fazer vinte e dois anos,  então ele convidou os amigos para 

comemorar o aniversário, dias atrás ele tinha feito aniversário e  foi comemorar o aniversário dele 

no baile da DZ7 e aí convidou o Gabriel que era vizinho, amigo dele. E o Gabriel, ambos são 

adotados e o Gabriel é filho de um casal evangélico, então tinha toda uma  questão com os pais 

dessa coisa de começar a crescer,  de ir pra rua enfim,  entrar no mundo adulto, mas os pais falam 

de uma forma muito bonita, bastante compreensiva,  sobre esse processo enfim, os dois vieram 

juntos Gabriel, porque era amigo do Bruno por isso foi pro baile para comemorar aniversário do 

Bruno. Essa famílias, são as famílias que eu tenho mais proximidade,  porque são as famílias, que 

começaram frequentando mais diretamente a comissão do CONDEB que foi onde eu os conheci, 

fora eles têm o Marcos Paulo, que era de Osasco, que era criado pela avó é a Luara que é órfã de 

pai e mãe,  era criada pela avó também e pelo tio que ela era da zona sul, Interlagos eu acho. E tem 

o  Eduardo e o Matheus, o Matheus  era o mais velho tinha vinte e três anos e o Matheus é o que 

a gente tem menos contato,  porque a família um pouco de desconfiança do Estado, enfim, não 

posso falar porque eu não sei exatamente, mas eles inclusive não querem nem receber indenização, 

eles estão bastante distante de tudo, a gente não tem muito contato e o Eduardo, ele, Eduardo e 

Matheus eram amigos, eles foram juntos também e o Eduardo tinha vinte e um, eu acho ele deixou 

um filho de dois anos,  a família do Eduardo eu conheço também, eu só não conheço a família do 

Matheus, mas eu tenho é um contato menor também a família um pouco mais distante, e distante 

que eu digo é de mim,  não tenho esse não tem esse conhecimento, mas é isso, eram era um rapaz 

muito jovens de vinte e três a quatorze anos, todos eles trabalhavam, todos eles tinham uma relação 

de proximidade muito grande com as famílias, alguns eram, o Eduardo, por exemplo, tinha filho 

para criar, alguns colaboravam com o sustento da família, outros ajudavam como podiam, mas 
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enfim, todo mundo trabalhava queria ter independência, tinham sonhos de futuro enfim,  e que 

assim, muito distante desse imaginário que se constrói em torno aos frequentadores de baile funk, 

essa associação com esse universo, esse mundo do crime, que é profundamente estigmatizado 

como se as pessoas também que tivesse nesse universo, não fossem pessoas que tivessem famílias, 

afetos e  sonhos. Mas acho que é  isso, não é incomum,  a juventude e o fato de serem estudantes, 

trabalhadores, garotos muito próximos das suas famílias e que cujo a ausência está sendo muito 

sentida, as famílias estão passando por  um sofrimento muito profundo, que as famílias estão 

passando nesse processo,  porque primeiro que  perderam seus filhos muitos jovens para uma 

violência absolutamente desnecessária, absurda e depois porque essas mortes não foram 

reconhecidas como perdas, então eu acho que são uma violência, é uma agravante muito maior 

dessa violência porque se os meninos tivessem sido mortos numa ação da polícia isolada, abusiva, 

numa situação específica e fora do padrão, imediatamente,  essas mortes tivessem sido 

reconhecidas, desculpas tivessem sido pedidas,  indenizações tivessem sido pagas é e outras formas 

de reparação a essas perdas tivessem sido pensadas por parte do governo do Estado, por parte das 

instituições de uma maneira geral, se essas famílias tivessem sido tratadas com dignidade durante 

o processo de investigação, nos IMLs, no processo de atendimento ao conjunto de necessidades 

que se criam depois que uma  pessoa morre,  que você tem uma morte  de uma pessoa,  de uma 

forma inesperada e violenta, se tudo isso tivesse sido feito, talvez a gente pudesse dizer que a 

violência,  que essas famílias sofrem e choram hoje, até hoje, um ano e meio depois vai fazer um 

ano e meio agora dia primeiro,  que essa violência tivesse sido uma coisa pontual e localizada 

naquele momento,  aquela morte, aquela perda e que apesar disso acontecer não somente ter 

acontecido porque obviamente essas vidas nunca poderão ser repostas, que uma perda como essa 

nunca pode ser reposta, se você reconhece uma perda enquanto perda, uma morte enquanto perda,  

essa violência ela pode ser em alguma maneira, em alguma medida  reparada digamos  essa dor 

pode ser de alguma maneira abraçada pela sociedade, essas pessoas podem ser consoladas,  essas 

pessoas podem se sentir parte  da sociedade, mas a partir do momento de que essas mortes ocorrem 

e essas famílias são tratadas com descaso, com violência, essas famílias são acusadas de 

negligência por eles estarem no baile , se aventa a possibilidade de processar essas famílias por 

terem sido negligentes, colocar a  culpa das mortes nas próprias mães, a partir do momento que 

essas mortes não são lamentadas e reconhecidas como responsabilidade do Estado, que essa dor 

não é reconhecida e não se diz:  é vamos pagar uma indenização mas também vamos pensar formas 

de uma reparação moral dinheiro no caso a sua perda, enfim  a partir do momento que nada disso 

acontece, mas o contrário, as famílias são abandonadas e violentadas, negligenciadas, a gente não 
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pode dizer que essa violência ficou ali. Essa violência ela se desdobra, ela vem se desdobrando a 

cada dia, porque essas famílias passam agora, a não só sofrer pela falta dos jovens,  como a ter que 

se mobilizar para exigir justiça, tem que se mobilizar para exigir verdade. Primeiro de tudo: 

verdade, então é muito difícil,  é muito difícil e é uma violência que ela de maneira nenhuma ela 

se restringe, a perda afetiva ela vai se desdobrar por várias outras dimensões da vida cotidiana 

deles , todos os dias, então é uma coisa como certa maneira sequer conseguem viver o luto. É o 

que a gente sempre falam dos desaparecidos, que a família não tem corpo, não tem  sepultura, não 

tem certeza, não tem verdade, então não pode  viver o luto,  é uma morte inconclusa como diz a 

Ludmila Catela, mas de certa maneira, isso se estende para todas as famílias que precisam lutar 

por justiça, que não tem a verdade sobre a morte, não tem confiança do que contam para elas sobre 

a morte, tem a certeza da injustiça, e dessa injustiça que... por isso que quando você fala que elas 

são vítimas secundárias, enfim eu não diria,  diria que são vítimas diretas, porque isso é a perda e 

é tudo aquilo que se desdobra da perda que diz respeito à criminalização  e criar toda essa 

desimportância  entorno da vida desses meninos e dessas famílias. Como se você pensar que se 

tem essa discussão, essa diferenciação que é infame, entre o que é trabalhador e bandido como se  

essa  divisão pudesse dar alguma legitimidade, para essa distribuição diferencial das mortes por 

parte do Estado então, o Estado mata bandido, isso é infame, mas nem isso é verdade, porque esses 

jovens  não tinham relação com o crime alguma, esses jovens eram trabalhadores, eram estudante 

então o Estado ele se dá ao luxo hoje de, dispensar a sua juventude economicamente ativa, 

inclusive,  a sua juventude que não tá nesse diapasão  do crime, então é a injustiça realmente muito 

forte. 

Julia: Obrigada Desiree, sempre forte ouvir você falar me traz muitas reflexões. Eu acho que você 

deixou claro, que sua pauta assim nunca foi baile, nunca foi funk que enfim, você está trabalhando 

nesse caso, mas pela relação com o Estado, mas eu vou juntar duas perguntas que acho que seria 

muito interessante ter essa sua percepção do tempo que você está nesse caso, que você está vendo 

o massacre, acho que o primeiro o que é o funk  para você e se o baile funk ele é uma manifestação 

da cidade ou de alguns lugares da cidade? Então, hoje que você falou um pouco do Rio também 

né que é onde você nasceu e que como já tinha funk lá né ele vem para São Paulo e tem contato 

com o funk também então seria muito legal ter essa sua percepção,  o que é um funk está em toda 

a cidade ou só alguns lugares da cidade? 

Desiree: Eu acho que se eu for  entrar para definir o que é o funk certamente, eu vou falar besteira 

porque isso, não é meu tema de isto não é um tema de estudo, não é um tema ao qual eu tenho me 

dedicado. Eu posso falar enquanto uma pessoa que eu gosto de música, que  gosta muito de música, 
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trabalho ouvindo música o dia inteiro, a música faz parte da minha vida então como uma pessoa 

que curte a música,  eu acho que o funk é  como qualquer outra manifestação cultural relacionada 

a música, não se pode dizer que o funk não é música, é mas não é só isso,  acho que tem todo um 

entorno a esse estilo musical que tem várias subdivisões, que tem várias vertentes, que como 

qualquer outro estilo musical rock, sertanejo,  rap, jazz, enfim coloco  nesse mesmo status  como 

qualquer outro estilo, qualquer outra vertente musical,  por mais que também, como qualquer outro 

estilo, qualquer outra vertente musical, articula várias outras dimensões para  além da música, 

questões culturais, comportamentais ,  questões relativas à identidade, enfim, então eu acho que o 

funk é uma manifestação cultural complexa, como qualquer outra, relacionada ao âmbito da 

música. Eu acho que o funk, por ele ser uma manifestação cultural complexa seria extremamente 

redutor que a gente relaciona-se ele a determinados lugares da cidade ou mesmo a determinadas 

cidades, é claro que, você tem processos de territorialização da cultura, das manifestações 

culturais, das manifestações artísticas, é óbvio que vc tenha processos de territorialização, mas o 

funk  há muitos anos que ele é ainda quando era algo que… antigamente a gente marcava como 

algo do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente marcava como algo das periferias, hoje já não 

dá mais para marcar com algo do Rio de Janeiro, mas segue-se marcando o funk como uma 

manifestação associada de periferias, mas eu acho que faz parte desses de todos esses processos 

de estigmatização, relacionados ao empobrecimento e a racialização de determinados setores da 

sociedade, então acho que funk é algo que você encontra na cidade toda, em diversos espaços, em 

diversas cidades. Agora você  pensar em  processos sociais que se dão em torno ao funk, os 

processos culturais, a indústria cultural isso começa a ficar muito mais complexo, e de fato o funk 

surge eu acho inclusive que o funk surge como o futebol, muitas vezes se diz isso do futebol, que 

ele surge como uma oportunidade de vida para pessoas que têm oportunidade de vida restritas, e 

se a gente pensar em indústria cultural por exemplo,  eu acho que ele surgiu como oportunidade 

enfim como um campo de possibilidades de sonhos, campo de possibilidade de sonhar por uma 

juventude periférica que é expulsa de outros sonhos, de outros espaços do possível,  mas eu acho 

que é isso,  eu acho que é complexo, ai esses processos têm vários discursos que tem a ver com 

essa estigmatização, esses processos de empobrecimento de racialização mesmo e  de exclusão a 

partir desses marcadores então o funk funciona, ele é acionado  nessa vertente de discursos 

criminalizantes de setores da sociedade. 

Julia: Desiree, para fechar assim essa parte do massacre dos bailes, acho que a pandemia afetou 

muito a gente, eu queria saber no que você acha que a pandemia afetou e se afetou nessa 

investigação que você vem fazendo, nesse processo investigativo acadêmico que você vem 
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fazendo com o massacre do baile da DZ7, se você acha que seria diferente em momentos normais 

para acompanhar o processo, para ver se os familiares dessas vítimas, até mesmo na elaboração 

deste dossiê, se você acha que mudou algo com a pandemia e todo esse cenário. 

Desiree: A pesquisa que a gente tem feito sobre o baile ela se dá em três pilares, é uma primeira 

investigação que  é a respeito dos fatos  do dia então, o que aconteceu de verdade naquela noite? 

Então isso é  o primeiro pilar, uma primeira abordagem, que tem a ver com esse aspecto mais da 

produção de evidências, e da perícia, enfim da construção deste processo de construção da verdade 

jurídica, esse processo ele é institucionalmente, estruturalmente no Brasil, ele é monopólio da 

polícia civil, em investigação. A gente tem uma situação muito peculiar no caso da DZ7, que talvez 

tenha a ver com a repercussão que o caso teve, que é o fato de que, ou talvez com a própria figura, 

a pessoa do delegado não sei, de fato não tenho elementos para responder isso com segurança, mas 

pode ser uma coisa, pode ser outra, porque o delegado justamente, o inquérito no Brasil, é 

exclusividade da polícia, ele é de certa maneira a pessoa mais importante,  o maior peso dentro 

desse inquérito é o do delegado, então isso já, as pesquisas, enfim, trinta anos de acúmulo de 

pesquisas de segurança pública no Brasil, já vem falando sobre isso, eu acho que os trabalhos do 

Michel Misse são os que  melhor discutem isso, Kant também, sobre esse caráter inquisitorial da 

produção da verdade jurídica no Brasil e essa centralidade da figura do delegado, então o delegado 

é uma pessoa com muito poder  aí é bastante possível, que talvez seja a própria benevolência do 

delegado no caso, ou a pressão pública,  mas o fato é que a gente teve uma possibilidade de entrada, 

de acompanhamento do caso bastante fora do comum, então desse ponto de vista, do 

acompanhamento do inquérito em si, a pandemia não fez tanta diferença, a não ser pelo fato de 

que num primeiro momento ela atrasou,  por causa desse processo de adaptação de todo mundo a 

trabalhar remotamente, a trabalhar  nos  protocolo de segurança, então ela  atrasou em um primeiro 

momento,  em um segundo momento ela chegou a ser mobilizada como algo para retardar o  

processo por parte dos próprios investigadores, desse ponto de vista, o delegado teve uma postura 

de aceitar o nosso acompanhamento de nos receber, de passar, de compartilhar com a gente,  todas 

as informações e a gente que eu digo é a Defensoria,  acho que eu fui recebida muito com alguém 

que estava com a Defensoria, mas enfim, compartilhar essas informações, deixar a gente participar 

do processo, aceitar que a gente quer que introduzisse determinadas provas no processo, algo que 

ele poderia não fazer, então como isso tudo pode ser feito, de certa maneira remotamente, todas as 

conversas, isso interferiu muito pouco nessa  primeira parte  da investigação, então acho que abalou 

menos,  acho que os dois  outros pilares são contexto e as famílias essa tentativa de uma 

compreensão mais aprofundada do que é o dano, como é que você pode classificar os danos 
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produzidos por uma situação como essa, a morte de um de um filho, então tentar compreender que  

danos foram esses e tentar tatear alguma forma possível, de reparação para isso uma reparação 

global,  ampla, não  uma reparação meramente financeira, mas que parta do reconhecimento da 

violência e chegue num apoio mais profundo possível para essas famílias, então essas duas partes,  

elas foram um pouco prejudicadas, essa parte das famílias de certa maneira, a gente também teve 

uma sorte que foi de ter  começado a conversa com eles antes da pandemia, então houve uma 

aproximação e a gente pode manter pelos instrumentos digitais, pelo WhatsApp, pelo Meet, como 

a gente está fazendo agora e alguns encontros poucos presenciais, a gente pode manter essa relação 

obstante, viva então aprofundar essa relação de confiança, mas a própria vivência deles, do luto,  

ela é mexida pela pandemia, ela é atravessada também pela pandemia, se coloca no lugar da pessoa 

tentando viver um luto, pessoal, particular,  que por mais que não seja mais tão pessoal e particular 

você vive, nessa dimensão, nessa dimensão da casa do cotidiano dos afetos,  do corpo,  é e viver 

tudo isso, com o mundo  se acabando na pandemia, na situação de completa exceção que a gente 

está vivendo nessa pandemia,  dessa gestão, tão criminosa da pandemia no Brasil, então de certa 

maneira para eles também é complicado porque é como se fosse também, outra forma de 

atropelamentos do luto deles,  porque é atravessada por outras questões, enfim, que geram uma 

tensão, que produzem problemas. Então eu acho que nesse aspecto, acho que atrapalhou por esse 

lado nessa vivência deles mesmo do luto e essa possibilidade da gente produzir presencialmente, 

e produzir na rua ações da campanha, que eles têm tentado fazer dentro do possível, nas condições 

da pandemia, pela justiça então, as mães querem gritar a dor delas, não dentro de casa, não com a 

cara do travesseiro,  elas querem gritar a dor delas no meio da rua, porque essa é a dimensão da 

dor então, acho que nesse ponto de vista foi prejudicial para isso, para a gente tornar público a dor,  

a nossa dor a dor delas é a nossa dor,  minha também me incluo,  acho que atrapalhou um pouco, 

nessa  dimensão da politização, da coletivização e  o terceiro pilar é a questão do contexto, porque 

eu falei que teve uma operação, essa operação ela é tateável e a gente pode ir dizer o que que 

aconteceu em termos cronológicos, só que isso aconteceu dentro de um determinado contexto, 

então que é o contexto das operações pancadão no estado de São Paulo, é o contexto da operação 

Saturação em Paraisópolis, que é o contexto de algo que estava acontecendo em Paraisópolis,  antes 

dessa morte do Ruas , porque os números mostram isso. Agora o que  estava acontecendo em 

Paraisópolis antes da morte do Ruas? Eu particularmente, não sei para mim ainda não está claro, 

para mim ainda está nebuloso, é então atrapalhou bastante esse aspecto, que a gente pudesse ir 

para Paraisópolis, resolver se fazer presente lá,  e aí levar as famílias para lá porque as famílias 

elas ficaram com trauma como nenhum  deles  são de lá eles ficaram com um certo trauma, eles 
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têm dificuldade de ir lá, dificuldade de voltar para lá, eles vivem um processo de luto que é deles 

e a comunidade vive um processo de luto que é dela, que tem a ver com o contexto, que tem a ver 

com o processo de criminalização da própria comunidade que é esse evento,  e o funk  é só mais 

um elemento, então a comunidade de Paraisópolis chora também essas mortes mas são dois, 

separados e você vê que doideira, a  gente pensando no processo de politização do luto e mesmo 

pra quem esse luto interessa diretamente, para pessoas que de fato vivem também ele, embora  de 

forma diferentes, a gente não conseguiu fazer essa aproximação,  essa relação, eu acho que isso 

teve super a ver com a pandemia da gente não poder ir lá, de não poder  estar lá, não poder estar 

lá no território e conversar com as pessoas,  entender é o que estava acontecendo em Paraisópolis, 

entender como esse processo de criminalizar o funk tem a ver com o processo também  de 

criminalizar a comunidade conjunto, e  como o funk está inserido nessas redes que atravessam a 

comunidade, que são essas redes entre o formal  e  o informal então o baile funk, é um espaço é 

do trabalho informal, muito forte ele é um espaço é de  venda e consumo de drogas certamente, 

também é, é um espaço também onde  atividades ilícitas acontecem, como todo lugar. Estou 

falando disso do baile da DZ7, em  Paraisópolis, mas isso também acontece no  samba do Bixiga  

aqui perto da minha casa, nas festinhas da Vila Madalena, então,  não é exclusividade de lá.  Então 

você tem esse  atravessamento do  legal e ilegal, do  formal e informal e tudo isso atravessando as 

formas de vida e de existência daquela comunidade, gerando renda, gerando dinheiro, gerando  

movimentação, encontros então entender tudo isso, entender como  que tudo isso se atravessa, 

como  tudo está amarrado a gente entenderia melhor estando no território, coisa que foi prejudicado 

pela pandemia, então  eu acho que é isso. 

Julia: Desiree acho que para encerrar esse ciclo então, como eu tinha falado, te falar 

especificamente do massacre,  acho que agora mais é uma opinião sua e entender onde você se 

localiza fisicamente, porque  parte da minha pesquisa tem a ver com isso, então eu vou juntar a 3 

perguntas em uma, porque eu acho que faz muito sentido. Onde você mora, sabendo desse seu 

trajeto do Rio para São Paulo, onde você mora/ morou se você achar que faz sentido falar; se você 

tem medo de ir em algum lugar da cidade e se você acha que tem mais violência em algum lugar 

da cidade? se sim ou se não, onde e  por quê? 

Desiree: Eu moro no Bixiga, no centro de São Paulo, bairro da Bela Vista o bairro chama Bela 

Vista, na região do Bexiga aqui no centro, por isso  que eu me referi ao samba. Eu não tenho medo 

de ir para nenhuma região da cidade não. São Paulo é super grande,  São Paulo é enorme, eu acho 

que eu diria que eu tenho medo de São Paulo de uma forma geral,  agora não mais, agora acho que 

já me acostumei em São Paulo,  mas quando eu cheguei aqui eu tinha um pouco de medo da cidade, 
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não era bem medo,  eu me sentia oprimida pela grandeza da cidade, essa coisa cosmopolita, não 

que não tenha no Rio, mas tem muita gente transitando para todos os lados e  acho que talvez por 

esse tamanho,  talvez por essa  movimentação muito grande de gente, enfim,  o Paulista, a cidade 

de São Paulo tem uma tem uma certa frieza, que eu estranhei no começo. Eu tinha um pouco de 

desconforto, de medo, assim digamos disso, quando eu cheguei aqui.  Eu não conheço São Paulo 

inteira até hoje, eu não fui em todas as regiões da cidade até hoje, mas eu acho que eu fui em todas 

as regiões, mas não todos os bairros e não tenho medo não de ir em nenhuma região, a nenhum 

lugar, a nenhum bairro acho que não faz  sentido isso para mim. E  sobre achar algum bairro mais 

violento…  então eu  estudo o tema, eu não tenho como me pautar por sensações de violência, por 

percepções pessoais, porque eu sei que isso não é absolutamente, não reflete a realidade, agora eu 

sei que existem regiões mais violentas  da cidade, e essas regiões elas têm a ver  com essas 

dinâmicas  entre o crime e a polícia. Essa  violência ela é produzida por essas relações, pautadas 

na desigualdade e que estão pautadas nesse confronto entre esses dois atores, que são os dois que 

efetivamente, mais morrem , nas cidades. Então eu sei que as periferias são mais violentas, mas 

que essa essa maior violência está relacionada a essas dinâmicas, as dinâmicas desse confronto 

armado.   

Julia: Perfeito eu acho que é muito legal isso que você está falando que na verdade, como medir 

essa violência? O que é violência?  Então violência é o confronto armado,  violência é /são os 

crimes patrimoniais ou não.  Acho que é muito no debate, que a gente acaba entrando também 

quando é faz essa pesquisa investigativa sobre o massacre, a gente quer um pouco da justificativa 

policial,  a gente vai entrar então em Paraisópolis, porque a gente sabe que tem alguém que tirou 

de moto, que seria a primeira justificativa processo, mas que na verdade tem um desdobro de tão 

violento, que não se compara com esse fato inicial. Então, muito legal essa reflexão é exatamente 

isso que eu quis trazer com essa pergunta. 

Desiree: Quando você fala de violência para mim eu penso em violência contra a vida, eu nunca 

penso em crime patrimonial, minha falta marcada um pouco por isso, mas mesmo assim mesmo  

falando de crimes patrimoniais, aí eu não sei o que dizer eu não faço a menor ideia, teria que ver 

termo hoje provavelmente, o centro da cidade deve ter e os bairro, provavelmente isso deve ser 

invertido, pelo menos na região de Paraisópolis, por exemplo , eu estou olhando justamente esses 

dados e aí é invertido,  a parte do Morumbi os crimes patrimoniais são mais altos e contra a vida 

mais baixa,  em Paraisópolis inverte,  então por isso que eu tô dizendo, Paraisópolis é mais 

violentos, em comparação ao Morumbi porquê? Porque a violência contra a vida ,mas é uma 
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violência que está pautada nessa dinâmica entre determinados atores sociais, não é uma violência 

é generalizada.  

Julia: Perfeito, Desiree,  eu acho que eu estou supersatisfeito com todas as perguntas, to super feliz 

que você doou esse tempo para conversar, para falar um pouco da sua pesquisa, da sua trajetória, 

acho que antes de encerrar eu queria saber se você tem algum ponto que você queria falar mais, 

tem alguma dúvida , eu queria deixar esse espaço aberto assim sem um direcionamento. 

 Desiree: Eu acho que falei bastante, eu acho que talvez isso é talvez uma coisa que eu não falei,  

que eu acho que é importante falar  tem a ver justamente com essa articulação  entre a pesquisa 

acadêmica e a intervenção  direta  nessa  perspectiva que eu acho que ela é muito potente, ela tem 

muitas possibilidades abertas, no Brasil atualmente, que é de confrontar é a violência de Estado, 

então  essa acho que é ADP 635 ela é uma grande vitrine disso,  dessa aliança, dessa conexão entre 

a universidade, movimentos sociais e determinados atores, operadores do Direito, defensor de 

direitos humanos, então Defensoria,Ongs, advogados, OAB, enfim são diversos atores que há anos 

então aí tentando de alguma maneira atuar  nesse campo da violência do Estado  e que muitas 

vezes a gente acaba ajudando a enxugar esse gelo que é a segurança pública no Brasil, mas esse 

momento atual de conexão , de relação entre todos esses atores,  têm me parecido muito 

interessante então, vemos na ADPF grupos, como o GEN, A Iniciativa Direito à memória racial, 

da baixada, os movimentos sociais, as mães que acho que são grandes produtoras de conhecimento 

sobre a violência de Estado, então essa articulação entre todo mundo, chegar nesse espaço né que 

é o STF,  e ter lá os ministros do STF escutando e ouvindo essa coalizão, essa junção de atores me 

parece muito importante ainda que seja pequeno, ainda que o que tenha para enfrentar seja muito 

grande, que é enfrentar justamente esse monopólio da polícia, que enfim, é monopólio desde o 

século XIX, desde que o Estado brasileiro se organiza, e articula sua burocracia em torno da gestão 

da vida e gestão da morte no país, e então ele tem uma resposta como foi Jacarezinho,  uma resposta 

extremamente violenta, um massacre brutal, absurdo em que é coroado por uma fala da polícia 

civil, dizendo que basicamente que não está disposta a ser controlada, não está disposta a ter suas 

atividades monitorados e controlados por ninguém, então de certa maneira isso mostra um pouco 

a importância dessa articulação, e  como essa articulação consegue furar determinados bloqueios,  

consegue entrar em determinados espaços, que a gente não conseguia entrar e tensionar esse  

monopólio de dizer a verdade, de produzir a verdade que é da polícia no Brasil. E  por outro lado, 

o  quanto que é a partir da Universidade, desde dentro da Universidade também, não basta nós 

articularmos, desenvolvermos  nossas formas de produzir conhecimento. Desenvolver novas 

formas, fazer coisas que  não estávamos acostumados a fazer como é o meu caso, por exemplo, 
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atuando nesse caso de Paraisópolis,  na verdade peguei os instrumentos das ciências sociais,  da 

antropologia da história, que são  instrumentos analíticos,  que eu aprendi e que vem da tradição 

dessas disciplinas, e a aplicar no caso de uma investigação criminal, e óbvio que isso produz  

resultados amplamente diferentes dos resultados que são produzidos pela polícia,  mas ao mesmo 

tempo é algo novo é algo que estamos aprendendo a fazer e tateando, mas que isso sozinho, só nós 

fazendo isso não vai colocar nenhum, porque a força que a gente tem que enfrentar é muito 

esmagadora, estamos enfrentando atores  que não estão dispostos a abrir mão desse lugar  que  eles 

estão, que é um lugar de decisão de quem vive e quem morre. Decidir sobre a vida e a morte da 

população brasileira. Então isso só faz sentido se for  articulado se for junto com os movimentos 

sociais, se for colaborativo se for relacionado a um projeto de transformação social mais profundo. 

Então apenas outro lugar de poder que temos, outro  lugar de poder a partir do saber, a partir da 

produção de conhecimento, que não é o poder policial, mas o poder acadêmico. Acredito que isso, 

ADPF 635 para mim é uma grande inspiração por causa disso, por conta dessa associação, 

articulação ter chego a um espaço de grande visibilidade social e grande impacto político, essa 

atuação de produção de dados sobre violência de estado ela tem muito potencial para caminhar no 

Brasil hoje a partir desse diversos atores que estão produzindo coisas em um.  Em diferentes  

dimensões,  entre as diferentes abordagens, mas que a gente pode associar para  produzir algo  

realmente de impacto, algo que realmente faça uma disputa de projeto político, de projeto de poder, 

de projeto de sociedade.  

Julia: Perfeito, Desiree, muito obrigada, acabou esse roteiro  a gente conversou bastante também, 

a minha ideia é degravar tudo isso que a gente está conversando, acho que vou tentar usar algum 

recurso de YouTube, para tentar fazer com que eu faço a revisão dessa , degravação, posso te 

mandar pra você dar uma olhada e usar acho que vai ter muita coisa legal que dá pra gente pra 

aproveitar também nesse relatório, com a Defensoria então, te envio acho que daqui umas duas 

semanas eu já vou ter tido tempo de fazer isso.  
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ENTREVISTA TRANSCRITA: GLÓRIA MARIA 

 

Júlia: Oi Glória  

Glória: Oi, tudo bem?  

Júlia: tudo bem?! 

Glória: Tudo e com você? 

Júlia: tudo certinho, obrigada por ter topado participar né?!, disso primeiro e eu  já comecei a 

gravar desde já tá?! é acho que se você concorda tudo bem?  que depois também daí gente começar 

a meio aí põe para gravar e dá errado já aconteceu isso (risos) é vamos lá acho que vamos conversar 

um pouco primeiro né eu nem sei se lembra minha pesquisa se você sabe quem sou eu o que está 

acontecendo então… 

Glória:  eu lembro algumas coisas assim você tá fazendo mestrado né?! 

Júlia: isso! 

Glória: Você fez ?Direito e aí a sua pauta é sobre o que aconteceu no baile da DZ7. 

Júlia: Exato, na realidade eu não estudo especificamente o baile da DZ7, eu estudo criminologia 

cultural basicamente, eu investigo o porquê de algumas manifestações artísticas serem crime e 

outras não, então tem algumas coisas sobre o pixo já também  e baile funk. Aí acho que na época 

que eu estava pesquisando, o massacre do baile da DZ7 foi o que mais destoou e eu achei que  já 

pressentíamos  que ia ser engavetado então achei que faria muito sentido falar sobre isso. Criar 

uma outra narrativa né. É mais ou menos isso que eu tô tentando fazer coletar informações sobre 

o que aconteceu naquele dia sobre como é o baile, pensando sempre que eu sou branca sou da USP 

né, não moro em Paraisópolis tem um recorte uma vivência completamente diferente então a ideia 

é de escutar realmente é trazer uma outra narrativa pro que aconteceu para quem mora em 

Paraisópolis para quem tava no baile,  pra quem pode falar disso com mais propriedade do que eu 

que não tenho muita propriedade, eu sou muito boa em teoria né (risada) eu tenho/ é sou muito boa 

em currículo mas sou pouco no que acontece na realidade. Eu acho que a ideia é mais ou menos 

essa: servir a minha educação, que foi pública, na universidade de São Paulo, fazê-la servir para 

alguma coisa que não só em benefício próprio. Acho que essa é a intenção. Então é muito legal 

também ter uma opinião crítica: não agora, mas depois, assim, se você quiser ler, se quiser me 

falar né estou muito aberta, acho que é meu papel social mesmo, né?! É estar aberta para isso. 
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Acho que é nessa trajetória que eu tô né, então acho que te entrevistar né, entrevistar o Bruno 

Ramos que não é de Paraisópolis, mas trabalha com funk e escutar o que ele tem a dizer. O Eduardo 

também eu conversei com ele ontem  e parece que vocês estão num projeto juntos.  

Glória: ” Sim, o  Daniel sim  

Júlia:  Então, acho que é isso você autorizou a gravação, eu gostaria que você se apresentasse 

falasse seu nome , e sua idade e de onde você fala além disso como você se vê, se representa  

Glória: Beleza vamos lá! meu nome é Maria da Glória, eu tenho 21 anos, sou moradora de 

Paraisópolis, mas eu nasci em Samambaia do Sul que é no Distrito Federal e eu morei dos 0 até 5 

anos aqui em Paraisópolis depois voltei para Brasília e depois eu voltei com uns 14 e estou aqui 

até hoje. Tenho uma filha, a  Manu ela tem 7 anos, toco/ tocava na batalha de rima aqui da 

comunidade só que por conta da pandemia parou fiz alguns cursos de jornalismo que me ajudou a 

estar trabalhando hoje,  sou produtora de informações, que é um laboratório de jornalismo e 

também fiz cinema no É NOIS CONTEÚDO, eu fiz produção e a partir dessas oportunidades assim 

eu pude reproduzir com as coisas na quebrada tá ligado e é isso por enquanto. 

Júlia: Legal é você conhece o baile da DZ7 ? Você frequenta, você frequenta o baile da DZ7? 

Glória: Conheço! conheci de um tempo para cá, não frequento muito, frequentava mais o Bega, a 

DZ7 vem muita gente de fora, o Bega antes era uma coisa mais exclusiva para os  moradores de 

Paraisópolis também, e aí um conhecido de Paraisópolis que é a DZ7 é uma rua baixa assim , é do 

lado. 

Júlia: E você gosta? do baile não gosta? e por que gosta ou porque não gosta? 

Glória: Eu gosto, mas, eu não gosto de ir todo final de semana, nunca gostei de ir todos os finais 

de semana por uma questão de ser cansada mesmo tá ligado?! Eu gosto de escolher quem vai estar 

comigo, não gosto de muita, de muita muvuca. 

Júlia: O que você acha da abordagem policial ou melhor pra que você acha que ela serve? 

Glória: Então a abordagem policial aqui na quebrada, ela é totalmente violenta e não faltam casos 

de amigos ou do meu parceiro que tenham passado por essa violência assim. A minha sorte é que 

nunca levei um enquadro, porque dizem que as femininas, é bem zuada, mas a violência é muito 

presente, os caras vem assim : “ah não tem nada pra fazer vou enquadrar alguém, vou violentar 

alguém,” acho que isso virou, eu acho que o treinamento da polícia em si, eu já li em algumas 

matérias, falam do quanto tem essa lavagem cerebral do quanto eles deixam a pessoa de forma 
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desumana e eles acabam reproduzindo isso na quebrada de forma fria, calculista, os caras também 

usam bastante droga para estar ali na euforia, para enquadrar alguém, pra bater em alguém, para 

violentar costumamos  falar que na quebrada nos sentimos seguros, mas não quando a polícia está 

próximo aqui dentro da favela, nós nos sentimos desprotegidos.  Já vi policial jogar bomba no 

baile e depois sair porque ele tem que fazer isso, antes das duas horas da manhã, eles jogam bomba, 

despejam o pessoal, pessoal corre para outras ruas , já vê o policial vindo, depois o baile volta e 

vai assim a noite toda assim a gente vê que a violência que eles praticam se tornou um tipo de 

diversão para eles, bem psicopata, assim absurda,  eu imagino que psicologicamente, faça sentido 

para eles... 

 Júlia: E para que você acha que serve essa abordagem? 

Glória: Meu, essa abordagem só serve para foder a gente, só para atrasar o nosso lado faz parte de 

todo, eu vejo como mais um mecanismo de toda a estrutura do estado que existe para nos prejudicar 

“mano” é uma maneira a mais que eles usam para matar a gente  mais cedo, tem um monte de 

coisa mata a gente, se a gente for parar para pensar a forma com que eu durmo, a maneira que eu 

como, é tudo isso está de uma maneira muito errada assim tudo está muito frenético, está muito 

acelerado sabe, a gente não tem tempo pra respirar pra tirar um lazer pra  fazer um “bagulho” e aí 

essa é mais uma das armas para que a população pobre morra mais cedo, já morremos mais cedo 

que os ricos,  

Júlia: Sim, quando você fala “ a gente”,  você está falando da sua comunidade? 

Glória: Sim, estou falando de Paraisópolis tem todo um lance territorial, sabe?! de influência, acho 

que a questão do território para mim influencia muito,  estar em Paraisópolis e refletir sobre esse 

território  sobre as vivências, sobre as reclamações. 

Júlia: Como que você acha que as vivências delimitam o território? Em qual sentido ? 

Glória: Então acho que nas comunidades existem coisas em comum, mas existem também as suas 

especificidades como a cidade e coisas específicas do território, por exemplo, uma quebrada de 

fora, eu fui lá na quebrada na maré uma vez e  lá é totalmente plano, já em Paraisópolis há muitas 

ladeiras , então por mais que tenham vivências em comum da violência do estado, da violência 

policial, da fome, da miséria tem essa questão do território que pode ser geográfica pode ser social, 

mas geralmente elas se ligam, por exemplo, o que acontece em Paraisópolis não acontece só em 

Paraisópolis, já acontece na Maré, acontece na Rocinha,  mesmo que sejam de maneiras um pouco 

diferentes, mas acontecem. 
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Júlia: Acho que uma coisa que eu não perguntei no começo, mas como você se identifica em 

relação a raça e cor? 

Glória: Eu me identifico com uma mulher negra, demorou um tempo pra eu entender isso. 

Júlia: Por quê? 

Glória: Porque a gente desde sempre, desde muito cedo é embranquecido, meu cabelo foi alisado 

muito cedo, todos os personagens quando eu era criança eram brancos, vamos voltar a infância, o 

período mais importante do ser humano, de 0 a 6 anos, a primeira infância no qual acontece a  

formação neurológica e o quanto as referências influenciam  eu lembro que quando eu ia brincar 

com minhas amigas de Rebelde ai eu era… minha personagem.. só tinha basicamente branco então 

eu era aquela menina branca ali e aí eu fazer chapinha no meu cabelo e isso para mim foi o máximo 

sabe, a ideia de tipo de ficar na sombra eu achava que se eu ficasse no sol eu ia ficar mais escura,  

se eu ficar na sombra vou ficar mais branca esse era o raciocínio na minha mente, então tem toda 

essa questão estrutural do embranquecimento, que demorou um tempo eu fui descobrir que era 

uma mulher negra tipo com 15 anos, no momento em que eu fui passar pela transição que eu fui 

entendendo um pouco dos processos racistas como de onde vem, como isso impacta na minha 

saúde mental. entre outras coisas e isso levou um tempo, foi toda uma construção. 

Júlia: Você acha que toda essa construção que você tá falando, tem alguma reflexão no território?  

Glória: Com certeza, quando eu passei por um problema de violência doméstica eu saí de casa aos 

17 anos por conta do meu pai que é alcoólatra, bebia e batia na minha mãe e isso influenciou para 

que eu olhasse para as violências e o quanto elas estavam presentes assim, não só do estado mas a 

maneira como  que as nossas mentes foram moldadas, por exemplo, o que meu pai passou o que 

acontece na vida do meu pai, eu sei que ele foi violentado quando criança, ele passou fome, entre 

outras  violências que hoje adulto ele reflete no mundo e ele não tem essa consciência de que que 

ele está repetindo mais um ciclo de violência, eu fui a pessoa que conseguiu despertar nisso e que 

está tentando quebrar esse ciclo porque também é muito difícil também é muito enraizado, já está 

no subconsciente como eu faço para me reprogramar mentalmente então é um desafio é uma 

investigação,  autoconhecimento. 

Júlia:  Então o que você acha que aconteceu então naquele dia? 

Glória: Então naquele dia, o que aconteceu de sábado para domingo, no dia de sexta para sábado 

estava no rolê perto do baile era na avenida, mas era perto do baile de certa forma, eu, meu 

companheiro e uma amiga fomos pra um  ritual no mato lá em São Bernardo,  então ficamos 
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sabendo da notícia tipo três horas da tarde porque não tinha sinal, três horas da tarde de domingo, 

quando eu vi foi devastador  e tentar entender tudo, a gente voltou de São Bernardo e já fomos 

fazer uma reunião para organizar a marcha, nos organizamos com o pessoal do Capão e eles 

fortaleceram a gente, foi uma marcha  que fizemos aqui dentro Paraisópolis foi muito de muito 

pesado, tentar entender aquilo, quem eram aqueles jovens, quem eram aquelas crianças e eu vi que 

não tinha ninguém de Paraisópolis, a gente pressentia que iria acontecer algo porque antes do 

massacre um policial que invadiu uma casa de uma vizinha que teve dois jovens foram 

assassinados só que não teve nenhuma repercussão, não teve nada assim e então aconteceu o 

massacre e aí ficou aquele aquela muvuca aqui dentro da comunidade, acho que durante uma 

semana, eu não consegui trampar,  só focando nessa questão do massacre  de denúncias, acho que 

uma das coisas que eu senti mais pesada foi quando eu fui na ALESP falar, era cheio de militar lá, 

e, e aí nossa,  eu voltei parecia que tinha os demônios na minhas costas sabe porque eu me sinto 

uma pessoa muito sensitiva, tipo eu me sinto uma esponja absorve as coisas, por isso que eu 

também evitava de ir no baile porque tem muita gente, são muitas histórias, são muitas 

problemáticas sabe?! São muitas violações acontecendo também e aí eu me senti assim. Foi muito 

difícil também porque eu “trombei” alguns parentes me tornei mais próxima da  irmã do Dennys,  

que foi assassinado também no baile, o  mais novo, e nós fomos para o Haiti denunciar o Estado 

brasileiro, dessa violência assim, mas é surreal meu assim e é “foda” porque acontece isso sempre, 

esses casos acontecem sempre e alguns vão ficando pra trás, e alguns caem  em esquecimento, isso 

dá um sentimento de impotência, frustração, tipo de que merda eu estou fazendo aqui sabe?!  Que 

merda que eu tenho uma bola girando no meio do nada acontecendo várias violências e tem essa 

divisão de classe, tem a divisão de raça, de gênero e tá todo mundo se “fodendo”, mas, às vezes a 

gente tem consegue enxergar que a gente tá se “fodendo” em uma coisa tipo que acontece lá do 

outro lado do país né, então eu fico meu que loucura, que loucura sente várias coisas, várias coisas 

acontecendo… 

Júlia: Mas o que você acha que aconteceu aquele dia? 

Glória: “Ah mano”, espancamento com certeza os caras estavam alterados porque morreu um 

policial aqui e foram se vingar com certeza, isso já era esperado acho que eu já esperava isso mas 

não com tanta violência assim, é  porque os caras espancaram os jovens, não foi de bala no final, 

foi espancamento eles morreram ali, é aos poucos, É dolorido eu fico pensando mano... a pessoa 

que tava passando aquilo no momento sabe o que ela sentiu? Sabe o quanto ela pode gritar, o 

quanto ela pode pedir socorro né ?! É bizarro ! 
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Júlia: É horrível! Mas por que você já esperava? 

Glória: Por que o policial tinha morrido aqui, e quando acontece isso na quebrada, quando um 

policial morre na quebrada você pode ter certeza que os caras vão vir “cobrar” e eles podem vir 

“cobrar” quem não tem nada a ver ,mas eles “cobram”, e eles cobram… é a “justiça” que eles 

dizem fazer, porque depois da morte que aconteceu no baile eu vi vários comentários assim não 

lembra onde, acho que no Facebook de uma galera falando assim que a cobrança tinha acontecido 

até pelo sargento que morreu, não me lembro quem morreu, quem foi assassinado,  mas foi 

assassinado, acho que era sargento não sei.  

Júlia: Você falou que você ficou próxima de uma das vítimas assim,  que eu sei que tem essas 

vítimas é primárias né são as pessoas que morreram e as secundárias né que as famílias você falou 

que ficou amiga de uma dessas vítimas você conheceu mais vítimas e você pode falar alguma coisa 

sobre ela ou o que você sabe? 

Glória: Então conheci mais a Fernanda estive mais próximo dela quando passamos quatro dias no 

Haiti para denunciar o acontecido, e ela sempre falava sobre sua perda  o sentir  a  gente chora 

porque a gente sente a violência ela falava que não queria que ele saísse pro baile naquele dia , 

sentiu que era  uma despedida mesmo, a maneira que ele saiu de casa ,ela não estava se sentindo 

bem naquele dia, se ela soubesse ele não teria deixado ele sair, ela falava da relação de proximidade 

porque ele foi basicamente um filho que ela criou porque ela é a  irmã mais velha e a mãe dela saia 

pra trabalhar então virou um filho e foi como se o filho dela tivesse ido embora, além de irmão. 

Ela falava muito dessa afetividade, dessa relação, dessa luta de ter conseguido criar ele, de ter um 

filho também porque ela tem um filho de 6 anos eu acho,  e o quanto ela tem medo disso  acontecer 

com o filho dela também e, essa tragédia de certa forma, a motivou a fazer Direito, ela tá estudando 

pra fazer Direito pra tentar pegar essas causas e fortalecer as pessoas Júlia: Ela contou como era o 

irmão dela pra você, quem é essa vítima? 

Glória: Ela contou que ele era uma pessoa muito carinhosa, que acompanhava ela nas coisas que 

tipo todo lugar que ela ia ele ia junto, ele  tava “trampando”, tava no primeiro “trampo” dele ele 

tinha saído naquele dia justamente para se divertir  

Júlia: O que é o Funk para você? 

Glória: Funk é um movimento cultural, um movimento que impulsiona sonhos .Viver daquilo é 

um escape, é um refúgio e aqui na quebrada é assim você vai ali na esquina você “tromba” um 

artista, aqui tem muitos artistas e o funk, o espaço do baile funk, linkando com isso tudo, é um 
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espaço de diversão é um espaço onde eu vou curtir, tirar o meu lazer, eu vou “trocar ideia” com os 

meus amigos, mesmo com aquelas caixas enormes, muito barulho, mas a gente vai “trocar ideia” 

aberto sabe,  então eu vejo o funk como  uma válvula de escape pra esta realidade, assim para você 

colocar como poesia cantada o que você sente, eu não sou a pessoa que faz poesia né,  mas eu 

observando os meus amigos né, meu companheiro também que é MC, eu vejo é muito sentimento 

que você está tendo ali, ou então às vezes, é ostentação, às vezes, é o funk putaria também está 

tudo certo, é  entender que essas letras vem a partir de alguma ideia, a partir de alguma realidade 

elas não vem do nada. 

Júlia: Você acha que o baile funk é uma manifestação da cidade de São Paulo ou só de alguns 

lugares?  

Glória: Eu acho que primeiramente da periferia e segundo que ele está se popularizando, então 

está indo para outros espaços  está se espalhando pela cidade, um fato,  mas ele é exclusivo da 

quebrada porque foi daqui que surgiu,  foi aqui que a gente falou eu vou fechar uma rua, vou fazer 

um final de semana, acredito que seja isso. 

Júlia:  E quando ele se espalha, você acha que é do mesmo jeito em todos os lugares da cidade? 

Glória: Eu acho que não, porque são territórios diferentes, você ir para Pinheiros é outro role, acho 

que justamente a polícia não vai te “brecar” ali né, a polícia não vai chegar jogando bomba, a 

polícia não vai chegar dando paulada né, mas vão tentar resolver no diálogo e se o povo estiver 

usando droga ali eles são capazes de usarem junto , ao invés   prender, não é como na quebrada,  é 

outra fita. 

Júlia: Por que você acha que é verdade diferente? 

Glória: Questão de raça, classe e gênero acho que essas coisas elas se interligam, só de ser pobre 

já é o motivo já é o aval da polícia para te matar, te espancar. A classe determina quem a polícia 

pode abordar, tipo que é um meme que tem assim a que pode abordar ou não pode abordar que 

tem as cores né... e cores de pele e aí eu vejo muito assim né. 

Júlia: Então o que você está me dizendo é que em lugares mais brancos a abordagem é mais 

amigável do que lugares em que a maioria da população é negra? 

Glória:  Sim, isso mesmo. 

Júlia: Você acha que a pandemia mudou alguma coisa nos bailes ou a frequência, ou a abordagem 

policial enfim se mudou alguma coisa? 
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Glória: Então a abordagem eu não sei porque, acho que deve ter tido algumas repressões sim eu 

acho que depois desse massacre a polícia ficou um tempo sem vir para cá,  depois eles começaram 

a voltar aos poucos, o baile ficou “brecado” por uns meses aí e agora o baile ele só pode acontecer 

até às 5 né tem esse limite de horário e eu acho á que a galera deve lembrar do massacre quando 

vai ao baile , principalmente, quando se passa na viela que tem vários grafites, mas de certa forma 

as coisas continuam acontecendo, tocando como se estivessem normais, mesmo com a pandemia 

eu acho que esse “rolê” né as coisas esfriam, as coisas esfriam e acabam caindo no esquecimento. 

Julia: Você tem medo de ir em algum lugar da cidade? 

Glória: Eu fico muito no Paraisópolis, não gosto muito de sair, mas é uma coisas que eu estou 

aprendendo a fazer  circular por outros espaços da cidade, pelo centro, porque eu me sinto segura 

aqui dentro eu sei que eu não vou ser assaltada nem nada mesmo que aqui seja  muito caótico,eu 

tô meio que cansada de Paraisópolis de certa forma psicologicamente falando ainda mais na 

pandemia está desgastando muito assim. 

Júlia: Mas porque você fala caótico? 

Glória: Paraisópolis é um lugar que não dorme, não tem  silêncio momento algum, não existe 

silêncio, haja pandemia, haja massacre não existe silêncio, então aqui tá sempre em movimento, 

comércio sempre aberto ,muita gente na rua, avivemos em um lugar muito acumulado, são varias 

casas  uma em cima da outra, não tem mais espaço no chão, então as casas  só sobem então eu vejo 

meio que um  acúmulo de pessoas, é muita gente na rua para andar tipo não tem calçada é muito 

caótico. 

Júlia: Você acha que algum lugar da cidade é mais violento que outro, existe algum lugar mais 

violento e aí acho que violência e o que você entende como violência? 

Glória: Acho que depende dos corpos que estão nesses lugares, acho que a violência atravessa 

esses corpos, em Paraisópolis que as pessoas são pobres, pretas ,de quebrada,  nordestinos sempre 

vai acontecer. A violência lá no centro pode ter pessoas por exemplo, que mora em um apê, classe 

média alta estão suave de violência, mas tem por exemplo, as pessoas em situação de rua que 

podem estar ali naquele bairro vão estar sofrendo violência né... então  eu acho que depende desses 

corpos que estão ocupando esses espaços que estão nesses territórios.  

Júlia: Qual é a característica desse lugar violento, pelo que você tá me dizendo na verdade não é o 

lugar, mas sim os corpos e onde eles estão e ai vai ser mais violento e eu acho que você está me 

dizendo também que violência é contra a vida. 
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Glória: Sim 

Júlia: E não contra crime patrimonial porque quando você falou, você falou olha é aqui eu tenho 

certeza de que eu vou poder andar em Paraisópolis e não ser assaltado que é uma violência mas é 

patrimonial né não é contra a sua vida. 

Glória: Violência material para mim não sendo pra nós pobre ,agora pode violentar as coisas dos 

ricos por mim tô nem aí, mas nois que é pobre né o bagulho é louco. 

Júlia: Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar acho que essa minha essa foi minha 

última pergunta, agora se você tem algum tópico que você quer falar mais ou, é um espaço aberto 

assim... tem algo que você gostaria de falar sobre o baile, sobre a DZ7. 

Glória: Eu acho que a gente precisa falar sobre drogas, né?! Porque é uma das coisas que é tratada 

como tabu e criminalizada e questionar o  porquê  e se criminalizar realmente resolve  Porque, por 

exemplo, fala-se  muito da questão do baile e do tráfico, mas mano o tráfico vai existir porque o 

tráfico vem de uma estrutura política, de uma galera que vem lá de cima, que a gente nem imagina 

que seja envolvida com isso, então eu acho que a gente precisa conversar sobre a questão do tráfico, 

sobre a questão das drogas e ver quais são os caminhos possíveis, por que todo mundo usa droga 

mano desde o alface que tem agrotóxico até a sua Coca-Cola tem droga, então acho que entender 

que todo mundo tá aí usando droga e que isso não é específico do baile funk, que não específico 

de Paraisópolis isso acontece com um colega boy ali que vem aqui pega pó e vai embora.   

Júlia: E  por que que está fazendo esse link direto entre baile e droga? 

Glória:  porque as pessoas falam muito né elas juntam muita questão do Funk com as drogas né, e 

de entender também, por exemplo, que o álcool a droga é uma coisa que a gente está consumindo 

ali no baile, assim como a maconha também. 

Júlia: Sim, ai eu queria te fazer uma pergunta também bem boba né,  para mim não é, porque você 

falou do Paraisópolis, por que que você tá falando no masculino e se você sabe de onde veio o 

nome da DZ7 

Glória: É questão de falar no masculino é uma das coisas que são muito engessadas desde muito 

criança, é essa coisa  de sempre falar no masculino, escrever no masculino, essa é uma das coisas 

que a gente inclusive discute lá no meu trabalho em relação de nós começarmos a enviar tudo no 

feminino, porque a gente conversa com mais mulheres enfim, tem toda essa questão é eu acho que 
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essa questão do machismo, enfim do masculino, é do homem quando tá falando do homem e se 

refere a mulheres e a outra pergunta é o quê? 

Júlia: É porque dá DZ7, de onde vem o nome? 

Glória: Eu sei que a DZ7,  veio a partir de um pagode né?!  que tinha um pagode da 17 e aí quando 

foram ver a rua  já estava toda lotada de pessoas curtindo o funk eu sei que é disso. 

Júlia: Eu vi também já em alguns lugares já vi escrito DZ e o 7 e algumas pessoas também 

escrevem só 17 tipo sabe por que que é assim? 

Glória: a eu não sei, mas eu prefiro DZ7  

Júlia: é já vi também cara é ficar mais estético mais bonito assim fica mais um nome assim que o 

número né?! 

Glória: é. 
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ENTREVISTA TRANSCRITA: MATHEUS WILLIANS  

 

Julia: Meu nome é Júlia, sou advogada e estudo criminologia cultural no meu mestrado, então 

estou  tentando entender por que algumas manifestações artísticas são criminalizadas e outras não, 

por exemplo o pixo, qual diferença de pixo e grafite etc. E  no meio disso tudo nesse momento, eu 

estou investigando o massacre do baile DZ7 e tentando conversar com moradores de Paraisópolis 

para tentar mapear isso.  

Matheus: Show. 

Julia: Legal. 

Matheus: Eu vou me eu vou apresentar então, eu sou eu sou Matheus, eu tenho vinte e sete anos, 

eu sou morador, eu nasci aqui no Paraisópolis, hoje eu sou músico, eu sou ativista cultural também, 

agente cultural, tudo o que é “desse lance” que eu levo comigo: de trazer de volta. O que eu falo 

de trazer de volta é o que eu aprendo ou na internet ou fora da comunidade e trazer aqui para dentro 

da comunidade, esse “lance” que é  trazer de volta para a origem que eu vim, mas eu acho que é 

isso. Sou músico, vinte e sete anos e morador do Paraisópolis, eu acho que esse é o requisito. 

Julia: Muito legal, bom eu estou gravando desde já, mas eu preciso que você me autorize a gravar. 

Matheus: Ok, eu Mateus Vila Almeida autorizo a gravação dessa reunião.  

Julia: Perfeito, muito obrigado.  

Matheus: É só uma pergunta, ela vai ser divulgada, essas imagens vão ser divulgadas? 

Julia: Então o que eu estou fazendo em um primeiro momento elas irão ser divulgadas no meu 

trabalho, porque  no meu mestrado dividir entre uma parte teórica, o que eu falo sobre criminologia 

cultural, o que é, enfim quem escreve sobre isso e outra parte só das entrevistas, então nesse 

momento eu estou pedindo é que você conceda a sua fala e imagem.  

Matheus: Tá ok.  

Julia: Mas o que eu estou fazendo, é transcrevendo todas essas entrevistas e a minha ideia antes de 

colocar no trabalho, é te dar e aí você lê, porque tudo que a gente está falando aqui eu vou 

transcrever e se tiver alguma parte que você queira tirar você não se sente confortável, aí você me 

fala que eu tiro. 
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Matheus: É porque é um assunto bem delicado. 

Julia: Eu sei  

Matheus: Mas fechou, “tamo aí”.  

Julia: E aí qualquer coisa a gente tira, qualquer coisa também depois se você não quiser, eu só 

coloco seu primeiro nome ou nem o primeiro nome, a gente muda o nome sei, você que sabe, aí, 

mas enfim, se você vê que tem algum problema depois a gente conversa beleza ? 

Matheus: Fechou. 

Julia: Ótimo, vamos lá então, como você se identifica por gênero e raça?  

Matheus: Olha sou branco, é gênero você fala de orientação sexual ou não ? 

Julia: Pode ser também. 

Matheus: Sou hetero, branco e periférico, eu acho que é isso. 

Julia: Você falou que você mora em Paraisópolis, conta um pouco para mim há quanto tempo, em 

que lugar mais ou menos? o que você puder me falar.  

Matheus: Há vinte e sete anos, eu nasci e cresci aqui. Cresci na região central, como aqui é muito 

grande, essa região que eu cresci ela é um pouco distante, mesmo sendo parte do centro ela é um 

pouco distanciada de todo o centro comercial, é que todo dia é barulho, está em movimentação a 

duzentos por hora, vinte e quatro horas por dia e todos os dias da semana, eu cresci aqui nesta rua, 

na rua Ricardo Avenarius. 

Julia: Você conhece o baile DZ7 ? Você frequenta ou frequentava ? 

Matheus: A criação do baile da DZ7, foi bem no momento que eu estava criando laços e esse 

“lance” mais social de sair e conhecer outras pessoas, foi bem no comecinho do baile DZ7, onde 

ocupava uma rua e no máximo tinha cem pessoas nessa rua, aí depois o baile foi ganhando nome 

e hoje se tornou que ele é entende, um lugar que ocupa nessas pesquisas parece que tipo são cinco 

mil pessoas, mas acho que já umas dez mil pessoas fácil na rua. Hoje ele tem essa proporção 

gigantesca, mas eu conheci ele desde o da criaçãozinha dele, desde quando era “criancinha”, o 

nome do baile DZ7 vem de um bar que era dezessete, rei das batidas, por isso que vem o nome, 

baile DZ7, tinha um bar lá com esse nome, aí depois desse bar fechou e hoje virou baile DZ7 mais 

um nome simbólico mesmo, não tem mais esse bar, que era o rei das batidas. 
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Julia: Que legal, isso faz quanto tempo mais ou menos ? 

Matheus: Olha por data, como as coisas acontecem muito rápido, eu acho que tem cinco ou seis 

anos ou dez, porque eu comecei a sair nessa faixa dos dezessete anos, comecei a me aventurar na 

rua, com dezessete anos e eu chuto isso, em média cinco a dez anos já uma década. 

Julia: Você fala que o baile DZ7 “estourou” a quanto tempo ? 

Matheus: Toda essa manifestação cultural, teve muito impacto e também em impulsionamento 

com o crescimento do funk, então é nessa sintonia, porque conforme o baile foi crescendo o funk 

também foi crescendo, eles cresceram de forma conjunta, essa foi a pergunta né ? eu acho que eu 

me perdi um pouco. 

Julia: Foi isso mesmo.   

Matheus: Eles foram crescendo de proporção igual e hoje é o que eu falei, hoje o funk movimenta 

esse lance do baile DZ7,  virou “rolê” não só para moradores, mas para pessoas de fora, para 

pessoas de outra classe também, então ele foi nessa proporção. Desse crescimento absurdo, eu juro 

para você! Absurdo ao ponto de:  Eu estar em Pinheiros, dez horas da noite e ter uma fila imensa 

no ponto de volta para o Paraisópolis, ninguém acredita. Teve uma vez que, eu estava vindo da 

Parada Inglesa, uma estação, aí eu vi um “bonde” se reunindo e eu falei pode crer esse pessoal 

deve estar indo para Paulista, chegou na Paulista, na linha amarela, ninguém desceu ,ai eu falei: 

Pode crer Faria Lima, quando chegou na Faria Lima o pessoal começou a descer e sentido as 

peruas do Paraisópolis eu falei: Mano isso é mentira velho, tem excursão pro baile onde a galera 

paga café da manhã, “olha as ideia” o negócio tomou outra  proporção, economicamente também 

para o pessoal que vendia no baile. É gigantesca! A segunda favela do país, eu acho que é a segunda 

maior favela do país ou de São Paulo, ela faz jus “tá ligado”, pode usar o nome do crescimento 

também “muito doido”. 

Julia: Como é, porque eu nunca fui eu quero ir, mas me conta como é ou como foi evoluindo, 

porque você falou que em primeiro era umas cem pessoas que se reuniram em volta desse bar 

dezessete, o rei das batidas e aí agora só cinco mil pessoas, e aí você falou que tem uma dinâmica 

de van  que a galera vem, turista vem, me conta um pouco. Como que acontece então assim, que 

dia da semana, horário, como que funciona a dinâmica, você começou a contar eu queria saber 

bem mais.  

Matheus: O horário do rolê sempre era sexta-feira, do oficial, da galera juntar e vinte pessoas de 

fora essa atração, começava na sexta-feira com uma intensidade vamos dizer assim de sessenta a 
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setenta por cento de pessoas e no “sabadão” era o dia que "estalava" mesmo sabe, o pessoal dez, 

onze horas da noite já tem um carro na rua e tem outro carro na rua também, o que movimenta o 

baile é justamente isso, às vezes fica  até  a poluição sonora, esse é o conjunto da coisa, são pessoas 

que estão se juntando para ouvir o som no máximo para se descontrair um pouco, beber e se eu 

falar para você que o pessoal não usa droga , iria ser totalmente irônico da minha parte, porque 

quando você está em uma comunidade e está no meio de um monte de pessoas, o uso da droga não 

é “brecado”, como se fosse em outro local.  Eu também tirei esse distanciamento de uso de drogas 

é só na favela, porque eu quebrei minha cara no carnaval “tá ligado”, mas o lance é esse, a galera 

se juntava sexta-feira, dez horas da noite aproximadamente e assim ia até domingo, e no domingo 

para segunda também tinha galera que “folgava” e era nessa intensidade também. O baile DZ7 não 

é um “lance” físico, não era um espaço físico, o “lance” do DZ7 é o que eu falei para você, ele 

fugiu de um espaço físico assim, ele era mais um lance simbólico, para a galera que  gostava de se 

reunir e como bar da dezessete, sumiu, fechou, o que começou a movimentar mais foi esse “lance” 

simbólico, de se juntar na rua, um carro fazer barulho, o outro e o baile acontecer. Mudou bastante, 

eu não sei se eu fico triste, é aquela coisa meio conservadora minha porque no tempo que eu 

“encostava”, que eu gostava de frequentar, era quando era limitado para morador porque tinha 

disciplina,  disciplina que eu falo na comunidade é o respeito, ela é muito regional, funciona 

diferente, é outra situação. Tanto que já avançando a conversa, isso de arremessar a garrafa e pau 

na viatura, quem era morador sabia que isso só ia trazer problema, então uma galera que vinha de 

fora fazia isso, eu juro para você quem mora aqui sabe quem é quem, são os mais, eu acho que já 

cento e quarenta mil habitantes, mas se você vai na esquina  as pessoas sabem quem é você e se 

você vê uma pessoa, você sabe automaticamente, que essa pessoa é de fora, então essa atitude nós 

víamos bastante nessas pessoas de fora e foi perdendo o controle. É o que eu falo para você, porque 

o tráfico não está ligando para isso, porque quanto mais pessoas estiverem aqui pra eles venderem, 

eles não vão se importar com a disciplina das pessoas, porque querendo ou não a movimentação 

de pessoas que acontece no final de semana aqui é bizarra! Aqui é Las Vegas, de segunda a segunda 

tem rolê para você fazer, virou depois da DZ7. Já tinha um samba, tinham outras coisas também 

acontecendo, outras manifestações artísticas. 

Julia: E hoje que você fala que tem até van, como que funciona isso ? A galera dá horário ?  

 Matheus: Acontece bastante no Facebook e eu acho que a galera marca através de grupos no 

WhatsApp também, eles disseminam essa ideia, que existe essas vans que também querendo ou 

não é uma segurança,  porque existe muito tumulto, depois que ele tomou essa proporção de ser o 

baile do massacre, muita coisa aconteceu do tipo, o Ponto Final de Pinheiros o motorista não parar 
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porque tinha muita gente que vinha de outro local e não queria pagar condução, agredia motorista, 

disciplina que morador não faria, porque facilmente o motorista do “busão” era pai de alguém ou 

então tio de alguém, não se faz essas coisas. Perdeu o controle, o lance fugiu e hoje cresceu e deu 

no que deu, é chato sabe porque o lance em cima dessa manifestação que eu vejo tipo da polícia e 

até pessoas de fora, a galera do Club Life que está do lado que os filhos deles também vem para 

cá sabe e tem aquele vídeo que eles estão em uma delegacia, não sei se você já viu esse vídeo, que 

eles mostram o que fazer em relação ao baile, eu vou mandar tipo ,eles estão em uma delegacia e 

à elite decidindo o que fazer com o morador ou tranca eles lá ou não deixa ninguém entrar. Nossa 

é bizarro, é um conteúdo que eu assisti no Facebook, mas eu acho que encontra no YouTube sim, 

depois eu te mando, a decisão deles é sempre esse lance deslegitimar, não tem opção. O que o baile 

fomenta…  pessoas de outros bairros também, como o Capão redondo, tanto que o massacre foram 

todas pessoas de fora que morreram, não foram pessoas de dentro e eu acredito que foi uma grande 

emboscada, mas o morador, quando a polícia aparece, nós sabemos muito bem que tem que 

esperar, olhar porque vai ter a multidão de fora que vai sair correndo, saíram correndo aí entraram 

em viela provavelmente, eles não sabiam que era fechado ou já estava fechado ou do outro lado 

que a polícia iria estar e aconteceu o que aconteceu, tem vídeo aí da polícia batendo no pessoal, 

em uma viela que facilmente um morador ia sair e daria um problema pra todo mundo, mas foge 

do controle e o que eu estou querendo dizer também, é que eles não tem culpa entende, a galera 

não tenha culpa de de ser de fora e de entender as coisas diferentes, mas esse é o sentimento que 

dá quando a polícia vem é muito desespero porque é muita gente velho. Se está aglomerado em 

um local com cinco mil pessoas, se a polícia vem você sabe que a galera não vai estar ligando para 

você, isso pode acontecer em qualquer local, vamos concordar, que multidão uma galera não 

respeita, ela quer se safar nem todo mundo está na intenção de respeitar o próximo, eles querem 

se safar para chegar bem também, tem gente esperando eles é muito louco isso.  

Julia: Cara me manda todos os vídeos que você tiver, eu conversei também com o pastor Igor, eu 

pedi para ele, mas eu queria super ocupado no WhatsApp mas eu ficou insistindo tipo dos vídeos 

do dia também eu sei que tem sabe, eu queria reunir esse material é você puder depois mas eu te 

lembro também.  

Matheus: Tá então é porque tem que ser caçado esse material, porque eu lembro que eu tinha no 

antigo celular, mas esse celular antigo mesmo não sei se ele vai funcionar, eu vou ver se eu consigo. 

Julia: Tá bom.  



   

 

 

306 

 
 

Mateus: São imagens que se perdem, eles não querem mostrar que isso acontece, eles querem 

abafar a história toda para continuar acontecendo e o pessoal normalizar essa atitude que a polícia 

tem, eles estão na comunidade de novo. Eles estão em uma  investigação de duas meninas que 

vieram no Paraíso da laje, uma delas foi encontrada morta. Eles estão sendo totalmente abusivos, 

estão invadindo casas de pessoas trabalhadoras, está batendo em crianças, abordando criança, isso 

é agora recente. 

Julia: Eu vi em um vídeo. 

Matheus: Quem falou uma coisa, que que vai muito com a minha linha de raciocínio sobre a 

polícia, foi o Will Smith, que ele fala que o racismo não está aumentando é que ele está sendo 

filmado agora, ele sempre aconteceu, então é uma continuação e essa analogia dá para fazer na 

polícia também, não é que a polícia está sendo mais violenta agora, que está aparecendo mais 

pessoas tipo sendo agredida pela polícia, .é que estão sendo mais filmadas essas coisas, desde 

pequeno nós somos ensinados que quando a viatura está chegando não é confortável, na frente da 

minha casa esses dias, minha irmã tem um tem um estúdio de fotografia do lado, e eu fico com as 

crianças na frente da rua, a polícia estava vindo atrás de uma mulher e era um policial disfarçado 

e eu acho que ele ficou nervoso e deu um tiro, deu dois tiros pro nada assim, pegou numa Senhora 

que estava com um bebê no colo e pegou a bala pegou aqui (mostra o ombro), isso na frente da 

minha casa, eu não estava na rua porque eu estava almoçando na hora, eu fico brincando com as 

sobrinhas ali então, eles chegam dá essa tensão no ar, é diferente. Você sabe vitimização é 

diferente, eu juro para você, e eu sofro esse reflexo aí sendo branco imagina o meu amigo que é 

preto, a maioria são pretos “o bagulho é louco”, eu já fui parado na rua andando com uma pessoa 

lado a lado, com uma pessoa negra, ela foi parada e eu continuei andando eu estava viajando na 

conversa, quando eu olhei o cara parado lá, acho que eu fugi um pouco da linha de raciocínio. 

Julia: A gente volta, estou com roteiro aqui.  

Matheus: “chave.”  

Julia: Você frequentava o baile ?  Você gosta do baile ?   

Matheus: No começo, eu acho que todo mundo, tinha aquele bloqueio com o funk, com o lance 

cultural do funk, só que depois “você abraça”, aí quando você vê é uma criação nossa, é a favela 

sintetizando uma coisa, informando no som você leva diferente, frequentei bastante tempo! 

Durante esse crescimento eu frequentei por cinco, seis anos o baile, depois era só coisas de tipo 

passar “de borda” mesmo, como eu sou morador eu sabia em qual rua eu ia ter que demorar meia 
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hora para passar então, era sempre passando pelas “bordas” assim, mas eu frequentei por bastante 

tempo e muita coisa aconteceu também.  

Julia: Quando você fala é uma manifestação nossa, conta para mim o que significa para você ? 

Matheus: O rap por muito tempo foi o porta-voz da comunidade porque era música de preto e 

periférico na criação, mas só que é uma criação totalmente americana, que na verdade é africana e 

foi para a América, o rap por muito tempo tomou esse espaço, só que com a criação do funk o 

brasileiro, é uma criação própria dele,  as pessoa tendem a abraçar mais, por isso que o funk  faz o 

sucesso que faz e eu acho que é por isso que é uma manifestação nossa, por isso que é algo 

sintetizado nosso, tudo o que é criado aqui é marginalizado até passar na TV e ser apropriado, não 

sendo bitolado, eu não sou bitolado em relação a essas coisas sabe é só o processo que dá pra 

enxergar se você para e analisa eles tentam fazer o máximo possível para deslegitimar, oprimir e 

apagar isso porque querendo ou não nós temos uma liberdade nas ruas daqui, as pessoas fazem o 

que querem mas com um limite, com aquela margem do limite e respeito ao próximo,  eu falo 

sobre ser uma criação nossa e um espaço que de certa forma nós criamos por carência de opção 

também de local, se envolve nisso na falta de opções de lazer que foi uma criação nossa e eles 

tendem a deslegitimar porque eles sabem gente. 

Julia: E quem são eles ? 

Matheus: A polícia “mano” e a elite. 

Julia: Você falou um pouco do massacre e o que você acha que aconteceu naquele dia? 

Matheus: Aquele dia  se você for analisar, voltando ao que eu falei, infelizmente a galera que 

morreu, foi uma tragédia, foram todos moradores de fora da comunidade, eu no dia não estava na 

comunidade justamente procurando essa outra opção de lazer, porque eu sei como é que a polícia 

age em cima dos bailes, então eu fui atrás de outra coisa, mas a galera que foi encurralada nessas 

vielas justamente, eu acho que pensaram assim, que eles faleceram assim, foram assassinados, 

porque foi uma emboscada, porque não sabiam como se movimentar  nas vielas. Tinha policial 

chutando a galera, “pegando” de esquina, nessa situação foi uma emboscada mesmo e a galera foi 

absolvida, teve um deles que foi absolvido, eu vi hoje, justamente hoje apareceu uma notícia pra 

mim em relação a esse lance do baile, mas é sobre isso, nessa procura de outra opção de lazer, eu 

não estava na comunidade no dia. Já levei bomba na perna de policial que tipo, tá vindo pra casa 

e eles já tinham cancelado o baile, eu estava vindo para casa, aí eles estavam no caminho de casa 

e na minha frente eles falaram: “volta” para todo mundo que estava na rua, porque nós estávamos 
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fugindo do local do baile nós estamos indo para casa e eles falaram “volta”, aí todo mundo da rua 

deu as costas e na hora que estava a uns dez metros e deu para ouvir o barulho da arma de efeito 

moral, fez “tanh” eu sai correndo e tinha uma menina na minha frente, a bomba estourou entre 

nós, aqui eu vou tentar mostrar eu tenho uma mancha aqui ó, nessa parte aqui ó é rasgou minha 

calça, feriu uma menina também, então nesse “lance” de você ser impedido de ir para casa. Eles 

estavam tentando fazer o quê?! Dispersar o pessoal para ir para casa, mas na hora que o pessoal 

estava tentando ir para casa eles fizeram isso, então normalmente nós fugimos disso.  

Julia: Foi nesse dia isso ? (referindo ao massacre)  

Matheus: Não foi semanas antes, esse episódio do baile que aconteceu, essa tragédia, o clima 

estava esse, a galera se reunia na rua sabia que a polícia viria e todo mundo corria, dispersava e 

depois continuava o baile de novo. Só que nesse dia eles tiveram a infelicidade de “trombar” 

alguém que estava de moto, o álibi deles, eles falaram que estavam atrás de alguém de moto e essa 

pessoa estava com uma arma, na hora de parar a viatura tacaram garrafa, você sabe essas coisas 

acontecem. Perdeu o controle da galera que não queria “causar”, com a galera que queria “causar”, 

isso acontece, mas não é motivo de você matar nove pessoas, torturar, "ta ligado" chutar na rua, 

machucar as pessoas e eles são assim e sempre vão ser assim mesmo, dentro da comunidade tem 

alguns policiais que sabem conversar, que provavelmente são pobres ou não sei o que acontece. 

Lá dentro da corporação que eles são treinados para matar, sei lá, eles vão para comunidade com 

sede para tentar resolver, mas deve ser muito chato, você estar  prestado o serviço e é chamado 

três horas da manhã para dispersar pessoas que estão usando drogas na rua, eu acho que é isso, 

acho que eles devem levar em consideração que deve ser muito chato. 

Julia: Por que você acha que a abordagem policial serve ?  

Matheus: Depende da localização, nesse lance do baile eles vinham para dispersar as pessoas e 

botar as pessoas para casa, mas o motivo também do efeito do baile na rua é a bagunça, não pode 

esquecer que essa região que o baile cresceu, é uma região que era residencial, eles podem usar 

essa justificativa de apaziguar a situação, mas você está entendendo que se fosse em outra…  eu 

já vi abordagem policial fora da comunidade que eu tentei analisar ela acontecendo na comunidade 

e não acontece sabe, eu lembro no Carnaval estava na Mackenzie e foi aí que eu que eu quebrei 

aquele paradigma que só na comunidade usava droga, na hora que eu cheguei no Carnaval, olhei 

assim para todo mundo assim, o pessoal todo usando aquele lança perfume e a polícia do outro 

lado sabe, então eu coloquei na minha cabeça o por que eles chegam no baile da comunidade que 

é uma parada que é nossa, que é todo mundo do lugar  e chega machucando todo mundo, tacando 
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bomba, acontece fora da comunidade, acontece da polícia pegar e tacar bomba, mas você sabe 

quando é diferente, é uma abordagem, vamos dar um exemplo de faculdade com abordagem de 

esquina, que você está fumando “um” (se referindo a beck) você está fumando “um” com pessoal 

na frente da faculdade, teve uma vez que, eu estudei na Anhembi Morumbi, estudei lá produção 

musical, estava os moleque fumando “um” a polícia  passou e falou “tem como vocês  apagar 

o”beck” por favor” aí o pessoal pegou e apagou o “beck”, já teve situações que eu tava na 

comunidade, estava um pessoal fumando também, "pessoal"(referindo aos policiais) fez todo 

mundo comer maconha , faz comer maconha, chuta, humilha, também fala coisas assim, se você 

está perto do seu trabalho e eles  te trombam, sabem que você é pobre, fala que vai falar pro seu 

chefe que você está fazendo, da onde que você é, sempre para mim existem dois tipos de 

abordagem, já tomei um enquadro fora da comunidade que resultou em outra educação e já tomei 

chute no pescoço e já tome pisão no pescoço porque eu estava jogando bola na quadra com os 

moleque, uma quadra que foi de madrugada, que a zeladora da escola liberava para nos jogar de 

madrugada, a polícia achou que eu e os moleque entrou para assaltar a escola, essa foi a 

justificativa, eles lançaram onze viaturas na rua esse dia, porque eu e os moleques estávamos 

jogando bola na quadra, chegou lá e chutou todo mundo, imagina ele podia muito bem escorregar 

o dedo no gatilho dele e  falar que alguém reagiu, então disso que eu estou falando, essa diferença 

e novamente eu ressalto, eu sou branco periférico, imagina uma pessoa preta. 

Julia: por que você acha que essa diferença existe  ? 

Matheus: É totalmente racial, não quero aparentar nessa reunião ser rei da conspiração ou então 

falar sempre “eles”  nesse sentido amplo, mas essas coisas nós sabemos que acontece, que tem 

esse distanciamento, principalmente racial, por isso que eu tenho comigo, eu chegar e receber as 

coisas porque eu so branco, eu juro para você que eu acho que tive oportunidade, assim ainda eu 

achei no meio de ter acesso às coisas mais fácil, consegui faculdade, consegui com um monte de 

coisa e eu quero trazer de volta, justamente por esse distanciamento. No lugar que trabalhei lá no 

estúdio em Moema eles estão abertos, eu acho que há quinze anos e eu e eu me eu perguntei lá se 

tinha trabalhado algum preto lá, naquele estúdio e nunca trabalhou alguém preto, nem moreno, 

cheguei lá e fui recebido e quando eu levei o Mike nesse estúdio, Jota lá também nesse estúdio são 

amigos meus, eu fui questionado porque era Moema do lado do Bahamas, um estúdio do lado do 

Bahamas não estou também aproveitando de situações que amigos negros meus passam, mas o 

lance é esse, eu sinto reflexo menor, sinto um leve reflexo, mas é menor acho que não tem 

comparação, assim tem como e nós sabemos que esse distanciamento existe. 



   

 

 

310 

 
 

Julia: Eu vou traduzir o que você falou, se eu tiver errado você me corrige, você está dizendo que 

a abordagem policial é diferente de Paraisópolis? 

Matheus: De qualquer comunidade, eu digo tipo de dentro de comunidade é uma abordagem fora 

de comunidade é outra abordagem. 

Julia: Por conta da cor da pele, do racismo. 

Matheus: Pode ser também, no sentido amplo, geral, existe essa diferença das abordagens de dentro 

de uma comunidade ou você sendo branco ou preto e fora da comunidade outro é também questão 

de posicionamento, jeito de você se vestir, eu não sei o policial que você “tromba”, mas todas as 

vezes que aconteceu comigo de encontrar um policial, ele nunca foi gentil não, existem policiais 

gentis sabe, mas eu nunca tive a sorte de “trombar” um policial gentil não, sempre foi o azar de 

encontrar  um policial que já está alterado.  

Julia: Por que que você acha que abordagem mais violenta neste território de periferia? 

Matheus: Eu não sei “desse lance” comportamental, que eles têm dentro da corporação, eu não sei 

para que que eles são treinados,  porque existem muitos policiais despreparados, a maioria desses 

policiais são despreparados para qualquer situação, dentro da comunidade sim, você vai perceber 

uma hostilidade eles falam que eles sempre andam tensos dentro da comunidade pela questão da 

visão, é sempre muito difícil deles trabalharem, porque tem muita viela, tem muita casa, muita 

janela, então eu acho que eles já entram tensos, porque a criminalidade sim é mais fácil de ter um 

bandido com uma arma aqui dentro da comunidade e ele está pronto para confrontar a polícia 

porque eles sabem que são oposição do que uma galera que vai estar com dinheiro em uma mansão 

sabe ou vai ser bom com certeza, vai ser outro com outro jeito de se comportar, é que nem se eu 

sair da comunidade e ir para outro lugar eu vou me comportar diferente, todo mundo tem um jeito 

de chegar eu não sei o que acontece dentro da corporação deles, eu não sei para que eles são 

treinados, se você vê o treinamento do exército também é bizarro,  tudo treinamento deles, eu não 

sei para que eles estão sendo treinados, para chegar aqui dentro e abordar criança,  tem vídeo aí da 

galera postando status deles tipo com criança no chão e algemado ou então segurando uma perna 

assim a criança, para que “veio”? Para arrombar a casa dos outros, que treinamento é esse ? Não 

faz sentido, lá fora teria que ter um mandato de busca, lá fora está vendo como é diferente a 

dinâmica da situação, “há vamos estourar essa casa aqui se alguém alegar alguma coisa é vamos 

falar que ouvimos gritos ou então achamos que o cachorro achou que era droga uma coisa”, olha 

como tem muitas pessoas que fumam maconha, os cachorros deles aqui ficam perdido, entraram 
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no salão das meninas ali na frente aí todo mundo da rua ficou dando risada, que as meninas só 

fumam “um” só, agora imagina se ele tivesse despreparado e agisse de uma forma totalmente 

equivocada, eu moro numa rua onde tem uma biqueira, por isso que aconteceu o que aconteceu do 

tiro na frente de casa, é diferente, é só você estando na vivência para você conseguir passar para a 

pessoa, porque hoje você pode vir outra pessoa e perguntar para mim assim, Como é tal situação 

mediante a polícia na comunidade, eu posso falar para você passar a história mais triste do mundo, 

posso falar muito loucura, a polícia violenta, violenta mas só pintar, só quando você está no local 

e ver a situação,  você vê a polícia agindo no local e você vê uma abordagem diferente, num bairro 

nobre, de um jeito diferente.  

Julia: Você tem medo de andar em algum lugar da cidade ? 

Matheus: Olha como é louco isso, como no tempo do baile tinha também as viradas culturais e 

essas coisas e eu me sentia mais seguro dentro da comunidade do que numa Virada Cultural, 

porque eu ia junto com a galera que é gay, travesti, eu ia junto com eles que tem bastante aqui, são 

meus amigos, a galera ficava caçando eles de machadinha velho “olha as ideia”, galera do centro 

é maluca, teve um dia que um cara deu uma garrafada na cabeça de um amigo nosso, a cabeça dele 

fez um barulho tão bizarro em uma Virada Cultural, tacaram uma garrafa na cabeça dele, a garrafa 

não quebrou, bateu aqui o nariz e começou a sangrar, nós fomos atrás da polícia achando que 

estava seguro lá no centro, na hora que nós chegamos ao policial, tacaram uma garrafa na cabeça 

do  meu amigo aí o policial falou assim se vira, nós fomos para Santa Casa, tinha família chorando 

porque alguém tinha sido jogado do vale do Anhangabaú, então já cortamos rolê de fora e ficamos 

mais na rolê dentro da comunidade, eu tenho medo de coisa fora da comunidade, eu falo para você, 

aqui quando as coisas estão tensas todo mundo já fica alerta, já fica dentro de casa, agora lá fora 

eu acho que é tudo muito mais relativo, eu não sei, eu não gosto lá de fora sabe, de fora da 

comunidade, eu me sinto mais vulnerável. 

Julia: Tem algum lugar da cidade que você acha que é mais violento que  outro ? 

Matheus: Eu acho que o centro,  é sem lei lá “velho”, aqui dentro para acontecer um assalto de 

roubar a casa de alguém é muito mínimo, sabe é exceção, é nóia na fissura de alguma pedra, de 

alguma coisa, agora lá fora eu acho que é mais sem lei, aqui dentro existe uma disciplina de 

morador para morador. 

Julia: Mas a polícia? Ela não é violenta? 
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Matheus: É, mas aqui dentro, morador não tem esse problema, lá fora morador com morador, eu 

acho que tem esse problema e quando a polícia vem, ela some também daqui às vezes, então fica 

um lugar pacífico, fica um lugar calmo, eles querem aparentar que aqui é sempre perigoso mas 

não é. 

Julia: Você se sente mais seguro quando a polícia não está? 

Matheus: Lógico, aqui dentro com certeza. Olha o jeito que eles estão chegando na comunidade 

batendo na porta, pode facilmente chegar e pular o muro daqui de casa ou então bater aqui 

,invadiram a casa, eu estava trampando com panfletagem no final de semana, o cara trabalha de 

noite aí mandaram mensagem que polícia estava pulando o muro dele, aí a polícia alegou que eles 

pensaram que a casa estava abandonada, eles falaram assim, achamos que a casa estava 

abandonada estava entrando para casa, eu acho que na conclusão desse raciocínio, é segurança 

quando a polícia não está perto, porque voltando também o que que eles são treinados, para fazer 

o que sabe  

Julia: Você acha que o baile funk é um lugar de só algumas partes da cidade ou em todo lugar tem 

baile funk ? 

Matheus: Hoje o funk, que foi apropriado,  é recebido de uma forma diferente, você vê o funk 

tocando fora da comunidade, então existe um problema mesmo, que eles implicam mesmo em 

cima desse lance agora do funk é se ele tá rolando na comunidade, se tiver rolando na comunidade 

o “bagulho” tá errado, tá cheio, tá rolando droga, se tiver rolando numa boate, tipo rica, onde tem 

droga também, mas está certo lá, porque tem um aval, tem pessoas civilizadas lá dentro, tem 

pessoas dignas, eu acho que o critério é esse assim mesmo, eu sou bem fragilizado mesmo com a 

polícia, eu não tenho uma relação boa ,até hoje estou esperando o policial gentil e trabalhador, até 

hoje eu não “trombei” sobre a polícia, que eu estava me preocupando muito, sendo muito ativista 

em manifestações e essas coisas, só que minha saúde mental estava “no saco” , porque ao mesmo 

tempo que acontecia a tragédia aqui, aconteceu em outros lugares, aconteceu no Rio de Janeiro 

com ações truculentas da polícia, então a sanidade mental ia toda embora, hoje em dia que eu vivo 

é isso, é tentar  ficar seguro, tentar não tomar um tiro na frente de casa e depois eu mando as  fotos 

da frente da loja da minha irmã, cheia de sangue, eu achava que não ia acontecer essas coisas sabe, 

essas coisas acontecem com normalmente na televisão , eu fiquei “abismadão”, em choque, 

neurótico, tô numa fase meio estranha, porque eu tava meio parecendo que eu estava com problema 

psicológico, eu tava ficando doido, eu sentia que eu estava ficando doido com essa neurose toda 

aqui, que é polícia, mas eu normalmente, voltando a sanidade eu não quero levar esse problema 
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comigo, carregar esse fardo, que é um fardo deles “tá ligado”, deles serem ruins e mal preparado, 

é mais ou menos sobre isso e a importância também que o baile tem na construção mais na parte 

cultural mesmo, sabe sobre manifestação, porque é isso a origem do funk essas coisas são tudo 

nobres, existem os funk aí que desmoraliza  mulher ou faz apologia as drogas mas existe muita 

coisa que acontece dentro do cenário do funk que é bonito também, lá DZ7, onde eu vejo que tem 

um pessoal que atua lá, todo final de semana, sábado agora eu estou vendo doação de de cesta 

básica, a viela onde aconteceu o massacre teve uma revitalização dessa viela, essas ações assim 

entende que é no sentido de não tentar apagar né, e esquecer o fato das nove crianças lá que 

morreram, mas sim na intenção de mostrar para o pessoal que é possível viver aqui e ter sanidade 

mental sabe, junto do Funk, dentro dessa neurose toda que é estar aqui, daqui a pouco helicóptero 

chega, sempre na parte da tarde assim fica dois helicóptero voando, tem cavalaria na comunidade 

hoje também, a rota está na rua, tem uns que também estão trajados meio do exército.  

Julia: Por conta das meninas você acha ? 

Matheus: É, mas é na busca desse ocorrido, eu não sei qual é a repressão, quando tem previsão de 

ficar assim, mas o normalmente quem está trazendo o problema agora para a comunidade é o 

Paraíso na laje. 

Julia: O que é o paraíso na laje. 

Matheus: É um rolê pra gente rica aqui dentro, não foi feito para nós, é um lance que é em uma 

laje onde você tem uma vista trezentos e sessenta graus da comunidade, só entra com nome na 

lista, as coisas são extremamente caros lá dentro, então é isso, eles estão trazendo a galera da elite 

para dentro da comunidade e essas duas meninas foram, não sei se falaram que encontraram só 

uma delas e morta  e outra não encontrou ainda, mas depois em pesquisa também paraísos na laje, 

distanciamento de uma coisa que acontece numa comunidade carente, coisa de elite mesmo caro 

o negócio lá dentro, mas Paraisópolis ta se tornando isso mesmo, é uma mina de dinheiro aqui né, 

porque fica isento de Monte de pagamento de provavelmente com o governo, ver essas coisas vai 

ficar legalizado, ganhar dinheiro. 

Julia: Você acha que a pandemia mudou alguma coisa no cotidiano da comunidade, do baile, da 

polícia.  

Matheus: No censo geral da galera sobre a conscientização de você se fechar dentro de casa ela foi 

caindo ao chão, quando você para de sentir medo, mas não sei se internalizar o medo alguma coisa 

assim, as pessoas param de sentir medo e voltaram às ruas, no começo teve  bastante pausa, acho 
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que no baile totalmente né não existe mais baile, porque nós sabemos que como funciona é oito ou 

oitenta ou aglomeração ou não acontece baile, então a pandemia trouxe isso. O baile não está 

rolando normal, tem a polícia também que está presente na comunidade, e é isso eu acho que afetou 

nisso, o jeito de de sentir medo no começo para o jeito que mudou de sentir medo do vírus e hoje 

não está acontecendo baile que é o que eu falei, oito ou oitenta, ou é aglomeração ou não é, sabe 

acontece aquele lá dois carinho fazendo barulho na rua, mas nada gigantesco do  jeito que era não, 

depois do massacre, mudou a situação, acho que foi mais pós- massacre assim a galera ficou mais 

esperta, estão frequentando outros bailes também sabe então é como eu falei para você que 

Paraisópolis é Las Vegas, não existe mais só DZ7 aqui opção de role é o que não falta, em todos 

os cantos da comunidade, tudo com opções.  

Julia: Achei muito interessante isso que você falou de fugir dos impostos.  

Matheus: É, mas com certeza tem alguma coisa eu não sou especialista nisso de pagar imposto 

essas coisas assim, mas com certeza existe isso, e se você está aqui dentro criando alguma coisa 

grandiosa, não só isso, como também possivelmente o crime está envolvido nisso também, você 

acha que a galera ia deixar uma coisa dessas, então todo mundo ganha sabe existe nessa parte, aqui 

é uma mina de dinheiro. Teve um cara que comprou todos os mercados, uma rede de mercados 

toda da comunidade, hoje ele é detentor de uns três ou quatro mercados que eram os maiores da 

comunidade, a galera tende a fazer isso, já morreu gente pra caramba nesse Paraíso da laje “mano”, 

já morreu um sócio no começo, morreu um outro maluco, aí essas duas meninas agora, é por isso 

que eu estou falando "fuzuê" está sendo causado por eles agora, antigamente era o baile DZ7 por 

causa dos problemas toda assim, que dava esse problema todo, repercutiu o problema, não dá 

problema, se torna um problema mediante a situações tomada pelo pessoal.  

Julia: Fiz essa pergunta para algumas pessoas também, é como você vê organização criminosa, eu 

sei que é Paraisópolis é do PCC e como você vê essa relação, comunidade, crime  como que é 

isso? 

Matheus: Partindo dessa perspectiva de ser um homem, eu não sei a vivência de fora, eu conheço 

poucas pessoas que cresceram fora da comunidade, mas dentro da comunidade um homem 

crescendo é o seguinte, desde pequeno você sabe que a sua palavra não pode ter curva, não pode 

ser uma ideia torta, então o crime é isso, se você está correndo pelo certo e você faz pelo certo 

você está tendo a disciplina, essa é a palavra disciplina de você ser um morador, o crime não vai 

fazer nada com você, mas é aquilo lá, você não pode se envolver com ele, porque a partir do 

momento que você tem um contato com eles e você fica devendo um favor e eu acho que é aí que 
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começa o perigo com o crime, porque é o que eles falam lá fora, o tiro que deram aqui na frente 

de casa e foi acidental foi dado por um policial, eu juro para você na hora que o policial deu um 

tiro ele saiu correndo, os moleque do corre já vieram falando, oh não foi nóis que deu tiro não, 

sabe porque isso não é uma atitude deles, então a visão que eu tenho com o crime é essa, que a 

ideia não pode ter curva mas se você agir com uma disciplina não vai ter problema, mas evitar 

contato com eles também. É tudo muito perigoso, você está num ambiente onde você está entre 

dois polos e você tenta da melhor forma se esquivar deles, tanto você sendo ausente desse lance 

da polícia, tentando ficar mais longe da polícia e o crime estando ali  sabendo que eles não vão 

fazer nada para você, mas também manter essa distância deles também. Eu me lembro até hoje, 

quem falou esse negócio para mim foi minha mãe, ela falou assim, Você tá vendo como é que os 

cara são, só não se envolve com eles, vai falar com eles, “beleza? tchau ,tchau”, agora isso de 

ficar devendo favor, eu acho que aí começa, quando você deve um favor, porque na hora que eles 

te safo de uma, você vai ter que safar eles também, uma hora você vai ter que fazer, é aquilo de 

uma mão Lava a outra. Eu não sei se é todo morador assim, mas tem pelo menos a linha de 

associação, o ciclo que eu que eu tenho segue nessa linha assim, você estar entre esses dois polos 

tentando da melhor forma se esquivar dos dois, porque da rua que que eu cresci tinha mais de vinte 

moleques na rua, eu lembro até hoje tinha dois times de futebol, nos  fechava dois times de futebol 

num campinho, teve um dia que o Wesley saiu para andar de moto, Wesley era pequeno ganhou 

uma moto do pai, mas não voltou, foi morto sabe então a galera, meus amigos que se envolveram 

com o crime, hoje em dia eu vejo é  outra personalidade “velho”, é uma mudança total, e teve 

outros também que foi para esse lado mais corporativo da polícia, a galera volta bitolado, teve uma 

galera que foi pro exército e outra galera que foi pro crime, voltam totalmente outras pessoas e tem 

o exemplo que sou eu que fico aqui dentro, que não se mexe, eu continuo vivendo a vida eu acho 

que é um jeito de lidar com essa loucura toda. É mais nesse sentido, mas eu prefiro eu prefiro mil 

vezes que estejam tipo quando nós estamos no palmeirinha, trocando uma ideia que esteja presente 

a galera do o crime do que a polícia isso que é louco, eles vão ficar quieto lá, foi o que eu falei 

para você, eles não vão fazer nada com você não. 

Julia: Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer, em quem você confiava mais assim você já 

respondeu, e você fala bitolado em que sentido? 

Matheus: Tipo aquela pessoa neurótica, rei da conspiração,  ai não posso sair de casa porque a 

polícia vem prender no meu pescoço, onde eu vou as pessoas me olham ou então eu sou 

marginalizado, periférico sabe mas é sobre isso, não ser bitolado mas ter consciência que você é 

uma pessoa digna também, que você merece o respeito que você merece, o local que você mora 
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não altera o seu caráter, porque aonde eu vou que é o local de gente rica, que nem quando eu 

“trampava” de carregar instrumentos para bandas, eu ia muito muito em coberturas porque o 

pessoal ia fazer showzinho, a primeira pessoa que eu procurava dentro desse lance que eu estava 

mais trabalhando era pessoa pobre” velho”, porque ali eu ia conseguir me comunicar porque, às 

vezes, não tem um diálogo, não generalizando todo mundo, é sobre isso, é o que traz mais conforto, 

nós estamos falando sobre isso uma pessoa periférica onde ela se sente mais confortável . 

Julia: Eu acabei meu questionário, não sei se tem mais alguma coisa que você queria queira falar 

sobre o massacre, ou sobre o baile ou sobre a polícia, acho que eu gosto de deixar esse espaço 

meio aberto. 

Matheus: Hoje em dia como eu faço parte de um lance musical, de uns artistas, então a nossa visão 

ela sempre assim muito subjetiva, eu queria muito ter te ajudado com dados, desse, essas coisas 

são muito distantes do meu vocabulário, então o que eu vou falar para você é totalmente mais 

subjetivo, de vivência, de respeito, de tentar entender esse fenômeno que é o Funk, esse lance da 

aglomeração, o porque nós somos assim, pensar dessa cultura que é movimentada pelo calor de 

estar junto, todo mundo está junto, porque um dia você acordar no outro dia dentro da comunidade 

e você vê que que ali tem pessoas dignas, porque toda vez que eu fui para fora da comunidade 

sempre falaram para mim que eu não ia ter perspectiva de vida nenhuma ali, mas eu hoje em dia 

eu carrego dentro de mim que eu tenho que repassar para os meus próximos todo o conhecimento 

que eu tenho. Eu quero ser professor aqui dentro da comunidade, para tornar a galera e mostra o 

próximo passo, buscará sabe, não é você nascer de uma, não desvalorizando uma pessoa, mas tem 

muita gente que cresce com mãe sendo faxineira, aí cresce vira faxineiro, tipo tem uma criança e 

vira faxineira sabe continua na mesma engrenagem, eu busco isso, a expansão mesmo das pessoas, 

conseguir  algo a mais sabe, e o funk quando chegava assim leva todo mundo, o baile vai ser dez 

mil vezes maior, porque hoje sim a galera valoriza o que é estar junto das pessoas, o que é fazer 

uma aglomeração, então esse manifesto não vai acabar agora, esse agito da cultura não vai acabar 

agora, só que o que precisa acabar essa violência que acontece aqui dentro, tanto na nossa 

perspectiva de morador mesmo, que agride às vezes outras pessoas também, como parte da elite 

também, a galera ter um entendimento mútuo, não sei se um dia vai acontecer, mas espero que 

aconteça mas isso.  
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ENTREVISTA TRANSCRITA: MC SACANA  

Julia: eu estou gravando desde já né então, acho que tipo, deixa eu me apresentar um pouco 

também. Não sei o que o Bruno falou, não falou. (risadas) Bom, meu nome é Júlia, eu sou 

advogada, me formei faz uns 6 anos e agora estou fazendo mestrado, então eu estudo criminologia 

cultural, é uma tipo uma parte da criminologia que tenta entender por que algumas manifestações 

artísticas são crime e outras não são, então eu estou estudando o massacre do baile da DZ7, o que 

tá rolando, eu não queria falar tudo o que eu penso pra não viciar suas respostas porque eu quero 

te escutar no final a gente conversa um pouco. São 10 perguntas, e,  bom,  primeira coisa, você  

me autoriza a gravar a nossa entrevista?    

MC Sacana: Sim. 

Julia: Eu vou escrever tudo isso que a gente tá falando e te mando também, então se alguma coisa 

no meio da gravação você falar que não quer que eu  publique, você fica a vontade que eu tiro! 

Não tem esse problema. 

MC Sacana: Tá. 

Julia: Quantos anos você tem? Como você se identifica, seu nome, seu nome artístico, cidade e 

como você se identifica de raça, gênero? 

MC Sacana: Meu nome é Bruno, mas eu sou mais conhecido como MC Sacana aqui na 

comunidade, eu moro aqui há 15 anos e me considero negro.  

Julia: Você mora há 15 anos em Paraisópolis? 

MC Sacana: Sim, moro aqui há 15 anos. 

Julia: Você foi com sua família ou enfim, como que foi isso? 

MC Sacana: Foi meio que por acaso, porque eu trabalhava num parque de diversão, e esse parque 

veio para cá, eu gostei daqui e fiquei. Conheci uma pessoa legal, comecei a morar aqui e agora 

tenho  uma família, a minha esposa e meu filho. Eu também sou MC aqui da comunidade, entre 

outras coisas que eu faço, em que eu trabalho também.  

Julia: Como é ser MC, de ser artista, como isso começou? 

MC Sacana: Então começou em dois mil e oito, só que eu cantava mais músicas de outros MCs, 

eu não tinha nenhuma música escrita ainda, então cantava mais as música dos outros MCs, cantava 

mais por esporte, aí quando foi em meados de dois mil e nove eu já comecei a escrever umas 
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músicas, comecei a escrever realidade da comunidade, comecei um negócio aqui na comunidade, 

aí eu em cima desse negócio que aconteceu na comunidade,eu fiz uma música, aí de lá pra cá eu 

comecei a escrever minhas músicas mesmo, mudando meu estilo porque antes eu cantava estilo 

proibido, eles falam a “proibidão”,  mas não é “proibidão” é uma realidade que a acontece dentro 

da comunidade, você canta o que você vê, não o que você vive, eu vejo aquilo ,eu estou cantando 

que eu tô vendo...  a polícia coagindo, morador sendo agredido, vai entre outras coisas né, aqui na 

comunidade então comecei a cantar esse estilo, aí depois eu mudei pro estilo de putaria, só que eu 

não me adaptei muito porque eu não gosto eu acho um gênero… não menosprezando os outros 

artistas, mas eu acho um gênero que não é para todas as pessoas ouvirem, então não é todo mundo 

que escuta, eu  já tenho um perfil que eu todas as pessoas escutem o meu som, desde uma criança 

a um idoso, mudei muito meu perfil de lá pra cá, já não canto mais putaria, já não canto mais 

proibidão, agora eu canto mais música sólida, qualquer pessoa pode ouvir, vai tocar na rádio, vai 

tocar na televisão, todo mundo vai ouvir. Faço música incentivando mulheres é tipo música de 

ostentação falando dessas coisas, do dia a dia, de balada, de carro, whisky, dessas coisas assim, 

perfume, roupa, faço mais música assim agora e música dançante (risos), nessa fase que todo 

mundo vai (gesto de animação) 

Julia: Você sempre cantou? como que foi isso? 

MC Sacana: Não, nunca cantei, como te falei eu comecei a cantar música dos outros por esporte e 

isso me incentivou comecei a cantar, e aí eu gostei e estou até hoje e o meu sonho agora ser uma 

pessoa conhecida, não ser famoso porque famoso só Deus então quero ser só conhecido, deixar a 

família bem só isso e os amigos também, verdadeiros. 

Julia: Você conhece o baile DZ7? Você frequenta o baile?  

MC Sacana: Não, no começo desse baile eu frequentava muito, só que o baile tomou outra 

proporção, começou a vir muitas pessoas de fora, então você já não sabe mais quem é que tá vindo, 

então em cima disso, eu comecei a não ir mais entendeu, sempre frequentava, mas é difícil eu ir. 

As vezes, dou uma passadinha,  mas eu gosto demais de um pagode, porque tem um pagode aqui 

na comunidade, então eu gosto demais de ir lá, as pessoas da favela gostam demais do pagode, 

90% das pessoas que vem no baile são de fora.  

Julia: Você fala no começo, faz quantos anos assim? 

MC Sacana: Ah,  isso tem uns dez/doze anos mais ou menos…  treze anos, por aí. 

Julia: Que é mais ou menos a idade do baile DZ7, você acha? 
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MC Sacana: Entre dez a treze anos  

Julia: E como foi crescendo tanto assim? Como você acha que isso aconteceu? 

MC Sacana:  Isso aconteceu porque os lugares onde essas pessoas moram, essas pessoas que vêm 

de fora na comunidade, no caso, não tem um lazer na comunidade lá, porque lá dá nove horas, em 

outra comunidade, por exemplo, que é fora daqui que é, menor, não pode mais fazer barulho porque 

a polícia vai lá e para, então aqui como é uma cidade muito movimentada, já tinha, então tomou 

essa proporção por causa disso. As pessoas não têm um lazer na comunidade delas, então elas 

procuram lazer fora e um lazer barato, porque nem todo mundo tem dinheiro pra ir pra uma balada. 

Para ir em uma balada “top”, tipo uma entrada com uma balada top é cem reais, duzentos reais, 

então duzentos reais você vem aqui pra comunidade, compra um whisky na adega, por exemplo, 

você vai conseguir comprar dois combos de whisky com duzentos reais, então com o dinheiro que 

você ia pagar só pra entrar aqui você vai beber, vai embora, vai se divertir não tem brigas, o que é 

bom muito no baile que não tem briga, todo mundo vem para curtir, ninguém vem para brigar, 

chama atenção das pessoas, porque não é em qualquer lugar que você vai ver a paz, aqui não, aqui 

tem a paz, fora quando a polícia vem.  

Julia: Você gosta do baile DZ7 então ? 

MC Sacana: Gosto, gosto sim, porque é um baile que acolhe, proporciona muito lazer e ajuda 

muitas famílias. Não é só a questão do lazer, isso ajuda muitas famílias da comunidade, desde a 

pessoa que pega o lixo, a pessoa que vende whisky, bala, chiclete, copo, aqueles copo personalizado 

da DZ7, a pessoa tá ganhando um dinheiro, então o baile não é só pra curtir mas também para 

manter as famílias da comunidade. 

Julia: Você acha que a comunidade gira em torno do baile, de renda assim? 

MC Sacana: Não, cem por cento não, vou falar que quarenta por cento, trinta por cento da renda 

vem do baile, não é fim de baile, tem os comércios, tem dentista, tem muitas coisas aqui dentro 

tem banco, tem Casas Bahia, então tem muitas coisas aqui dentro da comunidade não é só o baile, 

esse giro do dinheiro não se torna acontece só pelo baile, não é só o baile. O baile e várias outras 

coisas aqui dentro da comunidade, tem muita coisa aqui “mano”, muita coisa, tem gente que não 

sai nem para quase nada, porque tem um hospital ali embaixo que não é um hospital, mas nós 

estamos lutando para ter um hospital que é, mas tem um ali que atende as pessoas, têm Casas Bahia 

aqui dentro, tem banco aqui dentro, porque não é em qualquer comunidade que tem um banco, 

você sabe disso então você vê que é um lugar de respeito, todo mundo respeita todo mundo, todo 
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mundo ajuda todo mundo e a comunidade assim é feliz. O que eu falo para você, fora opressão da 

polícia. 

Julia: Você ouviu falar do massacre, que aconteceu em dezembro de dois mil e nove, o massacre 

do baile, o que você acha que aconteceu aquele dia? 

MC Sacana: Eu estava mais ou menos perto, não estava no baile exatamente, então não posso 

confirmar o que aconteceu, mas muitos relatos, eu tenho relato de  várias pessoas, porque todo 

mundo me conhece aqui na comunidade, eu sou bem conhecido aqui na comunidade, então o relato 

de muitas pessoas nos quais a polícia já chegou mesmo sabe é invadindo o baile, jogando bombas, 

batendo nas pessoas, não tem relatos das pessoas falam que moto correu, porque na hora correram 

muitas motos então nesse relato, porque tem pessoas que vai para o baile e fica em cima da moto, 

eles não dessem de moto, eles ficam em cima da moto, com medo de alguém roubar a moto deles, 

então curte o baile todo em cima da moto dele, então quando a polícia entrou, aconteceu de um 

monte de moto correr, porque quando vê a polícia, muita de gente correu mesmo, só que  foi nesse 

corre-corre que as pessoas entraram nesse beco e já tinham outros policiais e cercando a saída do 

beco e “mano” foi um negócio muito horroroso. O relato das pessoas deixam  você horrorizado, 

porque tipo não se faz isso com ninguém, nós todos somos ser humanos ,eles são ser humano, eles 

que estão servindo nós, nós pagamos para eles servir nós  

Julia: E o que essas pessoas falam que aconteceu nesse dia? 

MC Sacana: Quando a polícia cercou o local, eles falaram que os policiais já vieram jogando spray 

de pimenta, batendo cassetete, jogando bomba ,modo de falar, nessa parte da favela onde as 

pessoas correram, esse beco que tem duas saídas e na outra saída os policiais já estavam, porque 

eles vinham dessa saída, pra vir para o baile, na saída do beco, na rua eles pararam a viatura e 

quando ele foi lá pro baile, já  tinha outra viatura  cercando,  e as pessoas correram para esse beco 

para sair lá onde a primeira viatura estava  foi onde deu errado entendeu, todo esse massacre, 

aconteceu todo em uma viela, aí onde tem os relatos das pessoas, que onde os policiais jogaram 

spray de pimenta, bateu entre outros relatos, esses spray de pimenta fazem muito mal para as 

pessoa, fazem as pessoas perderem o ar totalmente, então assim a pessoa está no chão, se a polícia 

chegasse pisasse nela, morreu já era, porque já não tem ar na verdade e chega ainda mais uma 

agressão, então isso tudo causou essas mortes, os policiais ,correria, se eles não tivesse entrado 

daquele jeito no baile, ontem mesmo falou na televisão, que os policiais se precipitaram ao entrar 

no baile, falou em homicídio culposo, se deu como culposo, culposo é sem culpa não né? não teve 

intenção de matar? 
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Julia: Não teve intenção, isso. 

MC Sacana: Então deu lá como homicídio culposo, eu vi ontem na televisão, passou isso ontem, 

foi antes de ontem, não me recordo muito, mas passou no jornal nacional, então como que o um 

monte de policial faz isso e é considerado homicídio culposo, que não tem intenção, mas nenhum 

deles teve a intenção? como? não entendo isso, eles se precipitaram mas não tiveram intenção de 

matar, não dá pra entender muito a justiça, não passa confiança para o pobre, passa confiança para 

os  rico e para pobre eles passa a polícia, para nós que mora aqui na comunidade é difícil, não só 

por causa de baile, mas também vem outra opressões, dia-a-dia sabe, tá na favela porque tem um 

cantor na comunidade, eles acham que você tem que conhecer sabe, “Ah você é cantor você 

conhece os malandros daí de dentro”, mas não é assim, eu moro na comunidade mas eu não sou 

obrigado a conhecer todo mundo que mora na comunidade, nós vive no dia a dia “mano” , as 

pessoas serem pobres, pretos, favelados, não pode subir na vida. 

Julia: Você acha que a abordagem policial é diferente para você que é MC? 

MC Sacana: Diferente? muito, inclusive quando aconteceu isso do massacre eu tomei enquadro, 

policiais foram me buscar dentro da padaria, eles me buscaram na padaria e falaram: “você é MC 

dentro da comunidade”, eu disse que era e eles responderam: "Ah MC também morre viu, cuidado, 

os MC também morrem” então já deu muita pressão aquilo, uma pessoa já fica com medo, mas eu 

não tenho medo, se eu tiver que morrer, eu vou morrer!  Mas Deus tá por mim e com todos aqui.  

Julia: Mas isso já aconteceu outras vezes assim da abordagem ser diferente, especificamente com 

você?  

MC Sacana: Não só comigo, mas também com uns amigos meus, isso acontece direto porque nós 

moramos dentro da comunidade então, por estar aqui eles já  nos enquadram, o tratamento é 

diferente. Lá em Alphaville você viu aquele caso lá, o cara xingou o policial, o policial só colocou 

a mão pra trás, vai nós favelados fazermos isso, é espancado, isso se eles não mata a gente. É assim 

que funciona na comunidade infelizmente, só que lá Alphaville o tratamento é diferente, os 

policiais entram lá e não dá  em nada, tem que falar com educação, aqui não, aqui é: “vai seus 

favelados”, “vai seus...”  entre outros palavrões que eles falam, nos xingam , até nossa mãe eles 

xingam, “bandido”, “preto safado”,isso e outras coisas que eles xingam nós aqui.  

Julia: Você falou que no dia foram te buscar na padaria, você estava na padaria e foram 

perguntando por você? Como que foi isso? 



   

 

 

323 

 
 

MC Sacana: Depois do fato acontecido, a viatura ficou rodando e tinha acabado de acontecer morte 

do policial da força tática, isso foi em seguida, foi tudo em seguida o que aconteceu: ele morreu 

dia onze de novembro, parece, e os meninos foram dia onze de dezembro, não foi isso ? dia 

dezenove alguma coisa assim, então eles já estavam reprimindo desde essa dessa época, começou 

desde a época que morreu o policial e eles continuaram na opressão, depois a mídia caiu em cima, 

aí eles começaram a sair da  comunidade, começaram a ficar só em volta da comunidade, o baile 

continuou a acontecer novamente, eu vi uma reportagem na televisão, falou que não era pra eles 

entrarem na comunidade, que era só pra eles fazerem a segurança em volta da comunidade, então 

foi por causa disso que eles saíram da comunidade, mas opressão sempre tem, não importa se é 

por causa do baile ou não, sempre tem na comunidade, um enquadro ou  qualquer coisa, inclusive 

agora as pessoas estão tomando precaução dentro da comunidade, quando vê alguém conhecido 

sendo enquadrado, pessoas começam a filmar, para que não tenha esse tipo de abordagem, de de 

abuso de autoridade. 

Julia: Você conhecia alguma das vítimas? Ou parente das vítimas do dia? 

MC Sacana: Não conheci nenhum no dia, não conheço, só que como teve uma passeata que eu 

conhecia alguns deles umas duas ou três pessoas mais ou menos das nove vítimas, só tive uma 

conversa de uma hora que fomos fazer um ato pacífico até o Palácio do governo, porque o 

governador não queria atender essas mães que sofreram a morte das crianças. aí fomos fazer esse 

ato pacífico até a entrada do Palácio do governo, chegamos lá já tinha polícia estacionada a dois 

quarteirões antes para não deixar nós passarmos. Pra você ver o direito de ir e vir e de protestar 

não teve, porque eles não nos deixaram  passar, só passaram as mães que iam falar. A opressão já 

começa de novo, nós tentamos fazer o bem e eles oprimindo nós, só que ficamos lá pacificamente, 

ninguém bagunçou, todo mundo cantou músicas de funk, era pela qual os fatos, porque tem muita 

música que relata o que acontece na comunidade, então nós cantamos muitas músicas dessas, de 

outros funkeiros pedindo paz, pedindo justiça, entre outras coisas. 

Julia: Você então participou desses atos junto com as famílias? 

MC Sacana: Participei até aqui do Paraisópolis e fomos  a pé até dois quarteirão antes, do Palácio 

do governo, fomos indo até que conseguimos ficar cem metros do Palácio do governo, porque a 

polícia foi recuando, nos cem metros do Palácio do governo eles pararam a gente e não nos 

deixaram passar, ai ficamos nessa faixa até às oito da noite, a via ficou totalmente fechada. 

Julia: O que você acha da abordagem policial e para que você acha que a abordagem policial serve? 
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MC Sacana: Dizem que nós somos suspeitos, mas a gente é suspeito por quê?  Só porque moramos 

na favela?! Não dá pra entender, só porque você tá com o celular bom você é suspeito, só porque 

você está com uma corrente você é suspeito, um boné, um relógio bom,um tênis de marca caro, 

não é assim que funciona, então quer dizer que por morarmos na favela  nós não podemos ter nada,  

nós não podemos ter uma corrente boa, nós não podemos ter um relógio bom, nós não podemos 

usar uma roupa de marca boa,  que somos colocados como ladrões, somos isso, somos aquilo. Eu 

acho que não funciona assim, porque se fosse assim tinha enquadrar os "boy"  também, porque 

assim boy que eu digo são os ricos sabe, quantos ricos estão envolvidos no meio de corrupção, 

você vê o tanto de políticos que têm filhos envolvidos em corrupção, eles não chegam assim para 

enquadrar eles, vê se eles chegam assim com abuso de autoridade, não chega! Então podia ser 

igual para todo mundo, mas não é. Lá é um tratamento e aqui é outro, por exemplo, um traficante 

vai preso aqui na favela, lá na reportagem na televisão eles colocam traficante, ai vai preso um 

traficante lá na casa da juíza, “Filho de juíza é preso com droga” não é traficante, então isso muda 

muito, o preconceito já começa da mídia, que já colocou preconceito nas comunidades, é ela que 

implanta isso e a polícia vem junto, porque a própria mídia  está colocando isso como traficante 

ali da favela e o  filho da juíza não é o traficante ele é só o filho da juíza, então começa daí o 

preconceito, já vem das grandes mídias, das grandes  porque tem pequenas mídias que correm com 

a comunidade, então já começa das grandes mídias e vem a polícia, o governo e vai indo, é uma 

escada. 

Julia:  Por que você acha que existe então essa abordagem superviolenta da  polícia? Para que isso? 

MC Sacana: Porque eles acham que por ser um morador da favela eu tenho que conhecer “fulano”, 

“ciclano”, “beltrano” e não é assim, não é  porque você mora aqui que tem conhecer todo mundo, 

a lei da favela é outra, não é a do Alphaville, você entende do que eu estou falando então, aqui 

você vive sua vida,  ninguém toma conta da vida do vizinho, aqui você entra para sua casa, vai pro 

serviço e  vai pra uma balada e é isso, não tem que “conheço fulano…”, não conheço ninguém, 

conheço minha família, minha sogra, meu sogro, minha esposa, meu filho, alguns amigos que eu 

conheço, eu tenho amigos que é selecionado, porque são poucos que são seus amigos verdadeiros 

e tenho os colegas, eu não conheço todas pessoas que moram aqui dentro, mas todas elas me 

conhecem, porque eu sou um MC, tem cento e quarenta mil pessoas aqui, eu vou conhecer as cento 

e quarenta mil? Não, eu conheço, por exemplo, trezentas pessoas dessas cento e quarenta mil 

pessoas, então é muita opressão aqui “mano”, aí eu vou colocar um exemplo para você, vamos 

colocar essa roubalheira toda da política, eles não chegam assim, o político desviou não sei quantos 

milhões, vê se eles chegam lá, batendo no político, “esculachando” político, não! O político sai 
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sem algema, sem opressão, e dá dois dias o mesmo que cometeu um crime já está em casa livre, 

então imagina se ele desvio não sei quantos milhões, o tanto de pessoas que dava pra ajudar, o 

tanto de pessoas que morreu por causa daquele dinheiro que ele desviou e ele não está preso e o 

pobre, favelado roubou uma manteiga no mercado fica lá três anos, então “mano”, isso precisa 

mudar, não tinha que mudar, isso precisa mudar, isso tem que ser igual para todos. Nós vivemos 

em um planeta só, somos um planeta, não somos diferentes, os ricos não vivem no planeta dos 

ricos e pobres no outro, nós todos vivemos no mesmo lugar, então tem que ser igual para todos, é 

isso o que eu acho, o meu coração acha isso. 

Julia: Por que você acha que a abordagem com o político é diferente e na favela é outro jeito ? 

MC Sacana: Poder de exercer em cima da polícia, ele tem um poder em cima da polícia, o político 

ele tem esse poder em cima da polícia, porque se o político fala: “ o policial me abordou e me deu 

uma multa”, ele vai falar com o superior do policial e o policial vai ser mandado lá pro interior, 

como acontece com vários aí, que nós sabemos acontece, então é isso que acontece o poder 

influencia muitos políticos, se o político tivesse menos poder do cargo dele eu acho que seria muito 

diferente, político tem muito poder em cima da população e tinha que ser diferente, nós que 

teríamos que mandar neles, porque nós que pagamos salário deles, para eles cuidarem das nossas 

finanças, da nossa cidade, saúde, educação. 

 Julia: Falando um pouco de baile ainda, o que é o Funk para você? 

MC Sacana: O Funk é a favela para mim, porque ele passa muita realidade da favela, passa muito  

o sonho do favelado. Então o funk é a favela pra mim, é a realidade, isso é o funk, é a verdade em 

cima da verdade. 

Julia: E o baile funk ele está em vários lugares da cidade ou só em alguns lugares da cidade ? 

MC Sacana: Se eu não me engano, são duzentos e trinta pontos de funk na cidade,  mas o mais 

forte é aqui, então o funk está em todo lugar, por exemplo, mês passado o MC Don Juan tomou o 

lugar do Wesley Safadão, do artista mais escutado do Spotify Brasil, e ele é funkeiro, o Wesley 

Safadão é o quê? Forró, estilo forró arrocha, pra você ver o funk  tá predominando tudo e realizando 

o sonho de muitas pessoas, tirando muitas pessoas da miséria, tirando muitas pessoas do crime, 

tirando muitas pessoas de várias coisas, o funk que está revolucionando muitas vidas. 

Julia: Você acha que tem funk no centro da cidade e na periferia da cidade?  
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MC Sacana: Tem, porque eu conheço muitos amigos que são do centro, da periferia, conheço 

muitos, então Funk está em todos os lugares, até nas casas de shows que o ricos frequentam o funk 

também está, está em todos os lugares agora não tem mais assim “funk só tá na periferia”, não o 

funk tá aqui tá, lá, está em todos os lugares.  

Julia: Você acha que tem diferença do funk que toca nesses lugares dos ricos que você está falando 

e na periferia? 

MC Sacana: Não, é o mesmo que toca aqui toca lá, a mesma mulher que rebola aqui de um jeito, 

rebola lá do mesmo jeito. 

Julia: Você acha que a abordagem policial é diferente nesses lugares? 

MC Sacana: É 

Julia: Como? 

MC Sacana: É porque até então, lá tem filho de político, lá tem filho de juiz, lá tem filho de 

advogado bem renomado no mercado, lá tem filho do vereador, lá tem filho da empregada do 

vereador entendeu, então vai ser diferente a abordagem, muito diferente, eles não vão chegar lá na 

Mackenzie  jogando um monte de bomba ,vão?! 

Julia: Não 

MC Sacana: Não vai, vão chegar falando: ”hora de ir embora, hora de ir embora”, pronto não vai 

jogar bomba, não vai bater em ninguém, porque ele sabe que se eles fizerem isso, lá tem um Monte 

de filho de juiz, de político, de advogado e eles vão se ferrar por causa disso, vai sobrar para alguém 

?! Para um superior deles só ou para eles mesmo, para alguém sobra então eles não fazem isso.  

Julia: Você tem medo de andar em algum lugar da cidade ? 

MC Sacana: Não, eu ando no centro, ando aqui em Paraisópolis, eu ando em qualquer lugar porque 

quem faz lugar é você e quem faz o momento é você, então se você souber chegar e sair, você vai 

ser bem recebido em qualquer lugar, seja no Paraisópolis, ou seja,  no centro da cidade ou em 

Alphaville também. 

Julia: Você acha que tem lugares da cidade mais violentos que outros? 

MC Sacana: Não, porque a violência tem qualquer lugar, então violência por violência tem 

qualquer lugar, pra mim o centro é mais violento que aqui, onde eu moro, porque lá tem violência 

no centro, aqui não tem onde eu moro, não tem briga, não tem roubo, aqui os negócios ficam 
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abertos até tarde,  não tem esse negócio de roubo aqui, não tem esse negócio de ladrão de celular, 

não tem essas coisas aqui, então aqui eu me sinto mais seguro do que no centro, lá onde está a casa 

deles, porque a maioria dos políticos moram nesses lugares centro de cidade, condomínios 

entendeu, então pra mim eu tô mais segura aqui na minha comunidade  

Julia: Mas você acha que a polícia atua diferente então, por exemplo, ela não vai atuar do mesmo 

jeito aí e no Mackenzie? 

MC Sacana: É isso que eu te falei, o jeito deles atuarem aqui é uma coisa, o jeito deles atuarem lá 

é outro, porque a mesma droga que tem aqui, tem lá, lá rola droga, aqui rola droga, em qualquer 

lugar do mundo, então se eles disserem que essa política “é contra a droga” é mentira! Não é contra 

a droga, é contra o pobre mesmo, porque droga tem em todo lugar do mundo, não só aqui como 

em qualquer lugar,  Estados Unidos tem drogas, todo lugar do mundo tem droga, até naquele países 

que se a pessoa entrar com droga morre tem, é proibido e tem, você vê então não é  contra droga”, 

não, não é contra a droga, é contra o pobre, é contra o preconceito que eles têm contra favela. 

Julia: Ou seja, dependendo do território onde a polícia tá ela vai atuar de um jeito? 

MC Sacana: É, os policiais mesmo falam isso, tem reportagem deles falando isso na internet, 

policial da rota se não me engano, ele fala, tem um vídeo dele na internet, “Nós atuamos de um 

jeito no Jardins e lá no Paraisópolis é outro”, porque eles falam que aqui nós vamos desrespeitar 

eles, e lá no Jardins não, a pessoa enquadrada é respeitada, mas o respeito tem que vir deles, como 

que eu vou respeitar um policial que já está me desrespeitando, “vai mão na cabeça caralho”, 

desculpa o palavrão, mas é assim. “Ai neguinho mão na cabeça”, entre muitos outros palavrões 

que eles falam, então é assim lá eles não vão chegar falando com o playboy, por exemplo, ” vai o 

playboyzinho, filho de político, mão na cabeça caralho”, não, “mão na cabeça cidadão de bem, 

saia do seu carro que você está sendo abordado”, é assim que ele trata lá e aqui mão na cabeça, 

abre a perna até no último, tapa na no meio da cabeça se falar alguma coisa ou um soco ou uma 

agressão maior talvez, é assim.  

Julia: Você acha que a pandemia mudou alguma coisa nos bailes, na abordagem policial, no 

cotidiano da favela que você acha? 

MC Sacana: No começo da pandemia estava tendo baile aqui, depois não teve mais, a comunidade 

optou por não deixar fazer mais baile, a comunidade mesmo, os comerciantes mesmo do baile 

optou por não fazer mais baile, ficou um bom tempo parado mesmo, ficou mais de quatro meses 

sem baile, era só um movimento mesmo da rua, ficamos esses meses parados.  
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Julia: Para finalizar, eu queria saber como é ser MC em Paraisópolis? Como é isso para você sabe, 

trabalhar com música com cultura enfim? 

MC Sacana: Ah para mim é muito bom, porque desde a minha infância já sofri muito, quando eu 

era pequeno eu já fugi de casa então, já morava no mundo sozinho, então é “da hora” você passar 

sua vida para as pessoas, sua superação de vida, sua história e ajudar várias pessoas, não só como 

músico, mas como pessoa porque você conhece muitas pessoas boas, conhece ruins, mas conheci 

muitas pessoas boas, então nossa é muito gratificante para mim ser MC de Paraisópolis, em 

Paraisópolis, e ser MC pro mundo também, não só pra cá, isso é muito gratificante, eu amo demais 

isso, primeiro amo a Deus, aí vem minha família e depois a música, eu gosto demais, eu me sinto 

uma pessoa cantando, eu estou me expressando ali, eu posso ajudar outras pessoas, eu sei que eu 

posso ajudar outras pessoas, tipo se eu vencer eu sei que eu vou ajudar outra pessoa a vencer, 

porque eu não vou vencer sozinha, eu acho isso, eu amo muito o funk, a música geral.   
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ENTREVISTA TRANSCRITA: MIKE JOHNNATAN 

Mike: Eu sou Mike Jonathan Silva Santos, nasci, cresci aqui no Paraisópolis, na região do 

Morumbi, tenho vinte e cinco anos e eu autorizo o uso da minha imagem. Eu sou um homem negro 

da periferia seria assim que eu me identifico. 

Julia: Há quanto tempo você mora em Paraisópolis e onde você mora em Paraisópolis ?  

Mike: Atualmente eu estou morando bem perto do centro comercial aqui do Paraisópolis, que são 

ruas bem movimentadas, mas eu já morei em várias partes, sempre mudando, essa casa também é 

alugada, também tem probabilidade da gente sair daqui, mas é isso, cresci sempre no Paraisópolis, 

minha família a maioria dela é daqui e a parte que não é, é do Jardim colombo também não é muito 

longe, é uma favela pouco mais próxima. 

Julia: Você morou a vida toda então em Paraisópolis? 

Mike: Sim, nunca sai daqui não, mas pretendo (risos) 

Julia: E você conhece o baile DZ7? Você frequenta? 

Mike: Conheço, já frequentei bastante também, já trabalhei lá. 

Julia: E como é o baile?? Como foi trabalhar ou como é trabalhar no baile? 

Mike: É muito desgastante, é muito movimento e o baile aqui acontece de quinta a domingo, então 

praticamente, eram todos esses dias sem dormir, muito caos, muito movimento, porque é muito 

lotado, você não consegue nem andar  transitar de uma rua para outra em menos de quarenta 

minutos, mas é muita curtição, é “da hora”, é  divertido, agora para o “cara” que está trabalhando 

ele nunca se diverte. (risos) 

Julia: Sim, ele tem que trabalhar (risos), e você já foi a trabalho e para se divertir, então depende 

da fase que você está? 

Mike: Sim.  

Julia: Você trabalhava com o quê? 

Mike: Como vendedor de bebidas, é uma das coisas que mais dá lucro nas noitadas do Paraisópolis. 

Julia: E você gosta do baile ou não gosta? Por quê? 

Mike: Eu particularmente,  curto sim. 
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Julia: Você ouviu falar do massacre DZ7, o que você acha que aconteceu naquele dia? 

Mike: O que aconteceu naquele dia é uma cena que muito se repete e ao mesmo tempo que chega 

a ser indignante, chega a ser óbvio , é uma questão muito de classe, de pura  agressão , pela questão  

de jovens periféricos estarem curtindo um momento de lazer na periferia, nem isso dá para fazer 

com segurança.  

Julia: Com quantos anos você começou a frequentar o baile ou trabalhar no baile? 

Mike: O baile não existia. Existe a um tempo considerando assim, mas sempre teve uns “roles” 

aqui antes eram Maria Rita, e sempre as coisas vão se transformando, tanto é que DZ7 ele começou 

com um simples bar, era um “role” bem pequeno e de repente virou um baile, então eu acho que o 

baile começou a faz uns oito anos tá ligado, isso eu já tinha uns dezesseis anos por aí, eu já era 

skatista, já estava na rua, sempre curti sair bastante, mas é o seguinte, não tinha muito roles aqui 

“tá ligado”, não tinha muito espaço de lazer e até os bares, os bares eram as coisas de “tiozão”, de 

jogar sinuca, tinha uma balada fechada que se chamava Batucão, então lá eu conseguia entrar 

bastante que era uma balada de funk, funk das antiga, essa rua do Batucão era uma rua onde tinha 

mais movimento de venda de bebidas e a galera começou a fechar com os carros de som e aí 

começou a surgir o baile, eu comecei a “colar” também. 

Julia: Que "daora" desde os seus quinze, dezesseis e você lembra de que já tem uma movimentação 

que aí virou baile da DZ7. 

Mike: Sim 

 Julia: Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para a Glória também, que você fala do DZ7 e não 

dá DZ7e de onde veio o nome ? 

 

Mike: Não, depende, eu acho que depende muito do contexto, porque se eu vou falar para os 

parceiros “ou encontra em tal rua, qual rua ?, dá DZ7”, então eu acho que depende muito do 

contexto que você fala, pode ser o baile do DZ7, por ser o baile na rua da DZ7, seria rua da DZ7. 

Julia: Entendi, e por que DZ7? 

Mike: Então DZ7 é o nome de um cara, é um apelido de um cara que  era  dono de um bar onde 

passava os jogos, aí de repente começou a “rolar” o baile ali na frente do bar desse cara DZ7,  que 

origem a  esse nome DZ7, baile da DZ7, porque era o nome do  dono do bar. Era um lugar onde 
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tinha bastante aglomeração, tinha uns jogos “daora”,a galera bebia, colocavam uns carros de som 

e sempre virava uma festona e o nome do cara era DZ7, aí virou o baile da DZ.7 

Julia: Legal, esse cara é vivo ainda? Você sabe ou não? 

Mike: É vivo sim, mas eu acho que ele não mora mais aqui. 

Julia: Ah entendi, cara que “daora” 

Mike: Pois o baile, fez o legado e saiu fora (risadas) 

Julia: Ele criou um monstro e saiu fora. É eu tinha te perguntado se você gosta de funk ou não 

gosta ? E por que gosta ou porque não gosta?  

Mike: Eu amo o funk, gente, pelo amor de Deus não tem como não, então primeiramente, eu curto 

porque faz parte da minha cultura. Eu também sou músico e eu sei prestigiar uma boa 

musicalidade, mas eu vejo também como um ato muito grande de resistência, assim como samba, 

assim como rap, eu não acho só divertido para mim, mas eu vejo como necessário para a nossa 

cultura atual.  

Julia: Você é músico de qual estilo ? 

Mike: Eu canto rap.  

Julia: Você canta rap que legal, em Paraisópolis também tem muita coisa de rap, eu estou 

estudando funk, mas sei que…  

Mike: Nossa que tem muita coisa, está saindo muito lançamento, os moleque daqui está “brabo 

“demais. 

Julia: E você falou que você sabe o que aconteceu  no dia do massacre e você estava em 

Paraisópolis? Você estava no baile?  

Mike: Então por uma estranha coincidência eu tinha saído do Paraisópolis nesse final de semana, 

para pode sair com a Glória e mais um amigo meu e a gente foi curtir um ritual de Ayahuasca, 

porque a gente estava muito sobrecarregado com os “trampos” aqui, porque nós “trampamos” 

também na área de cultura aqui, que é um “bagulho” meio desgastante “tá ligado’’?! Então nesse 

dia e a gente tinha ido e quando  estávamos voltando, recebemos a ligação, porque a gente foi para 

longe, não tinha sinal, quando a gente voltou recebemos uma ligação e já chegamos recebendo 

todo esse choque, ficamos sabendo do que aconteceu e já tivemos que nos mobilizarmos, foi um 

final de semana meio tenso.  
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Julia: Você se envolveu com essa história, conheceu alguma das vítimas assim ou nos 

desdobramentos depois? Você participou disso, ouviu falar alguma coisa, como é que foi ? 

Mike: Então cheguei a conhecer amigos das vítimas, porque eu “trampei” bastante tempo no baile, 

é muito comum você encontrar as pessoas e tipo mesmo pessoas de fora. Você encontra e das 

outras vezes você encontrar de novo e se lembra, então eu cheguei a conhecer alguns amigos das 

vítimas "ta ligado" e eles estavam muito abalados também, porque eles também estavam presentes, 

além do medo da morte, da repressão por falar o que aconteceu, também sofreram a perda dos 

amigos, então foi um momento bem tenso, porque eu também tenho a mesma idade “ta ligado” da 

galera e poderia estar lá porque é um local próximo à minha casa, um lugar onde eu consigo curtir, 

me divertir ou então poderia estar até trabalhando lá. 

Julia: Você conheceu a família das vítimas porque você sabia do “rolê” eram algumas pessoas que 

frequentavam, rostos conhecidos uma galera que você sabia quem era. E como foi isso depois, 

você encontrou no baile de novo no outro final de semana ou aí nos eventos teve missa? 

Mike: Eu dei uma palavra, isso é muito preocupante também, a gente teve que mobilizar uma 

marcha no mesmo mês, então foi um pouco foi difícil, hoje em dia nem tanto, porque está todo 

mundo “quarentenado”, mas eu lembro no ano passado, fevereiro por aí, já não estava mais “daora” 

assim “tá ligado?!” Porque tá rolando depressão, estava bastante tenso  naquela época.  

Julia: Até antes do que aconteceu você acha ? 

Mike: Sempre teve, já tiveram outros casos, já teve uma amiga nossa que ela tomou um tiro de 

bala de borracha, fez um buraco na bochecha dela “tá ligado” e um parceiro meu teve que carregar 

ela até o AMA e tiveram outras que eu não estava também, não é uma coisa que: ai uma vez na 

vida aconteceu, direto os cara entram aqui e a intenção deles não é ,por exemplo falar: voltem e 

para suas casas, é foda-se “vei”, cada um por si e já era, “taca” a bomba. 

Julia: Tinha alguma vítima ou familiar de vítima que você era mais próximo assim ou só de ver 

mesmo e depois acabou encontrando e tal? 

Mike: Não, muita proximidade não, a gente conseguiu conversar bastante com alguns parentes no 

dia da marcha mesmo, mas eu não tenho muita proximidade não, também não era um momento 

muito bom, respeitar o espaço dos parentes, mas pessoas que conviviam a gente sempre se 

“esbarra” por aí. 
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Julia: E como que foi no dia da marcha, o que que rolou, como foi, que horas começou?  

Mike: Foi um dos dias mais tristes que eu passei assim no Paraisópolis, porque eu e a Glória era 

linha de frente disso e a gente sabe que não pode esperar também, estávamos cada um com 

segurança, “tava em choque,seloko”, porque tinha acabado de acontecer um atentado e é por isso 

que é “foda” também você lutar por esses “bagulho”, porque vocês também ficam meio apreensivo, 

porque “o seu também está na reta”, você está expondo, governo, o sistema né, essas coisas, então 

eu estava num dia muito tenso, além de toda essa sensação do impacto que as mortes causaram 

aqui no Paraisópolis, porque você saia de noite, você não via uma pessoa na rua e aqui no 

Paraisópolis é um lugar muito movimentado, então foi um dia muito tenso, eu depois daquilo fui 

direto para minha casa tomar uma cerveja que eu não estava aguentando mais, foi um dia difícil. 

Julia: Você falou que você e a Glória que estavam encabeçando isso, como que foi isso? 

Mike: Eu e a Glória somos fundadores da batalha do Paraisópolis aqui, que é uma batalha de rap 

e fora isso a gente tem contato com outras pessoas que são de outros coletivos e essa galera na 

hora que viu já deu um “toque” para nós, falou  que precisava de ajuda, então teve toda uma galera 

que se mobilizou também, não só nós, mas como a gente era do local, já conhecia o local e já 

conhecia uma galera, então a gente se mobilizou para fazer, mas teve outros protestos também de 

outras pessoas, de outras ONGs aqui também "tá ligado?!", mas foi muito repentino imagina você 

vai para o final de semana pra ter paz, poder esquecer um pouco da realidade e voltar já com esse 

choque absurdo e  ter que se movimentar, ainda bem que nós conhecemos uma galera muito forte, 

então rolou super bem a marcha, deu tudo certo graças a Deus, todo mundo ficou bem, mas eu no 

momento fiquei muito preocupado, principalmente com a minha a segurança, com a segurança de 

todo mundo que estava ali. 

Julia: O que você achou que pudesse acontecer na marcha?  

Mike: Você não sabe, tanto quanto a repressão policial, quanto um “maluco, louco” aí, indignado 

“colar” revoltado bem… um anti funk (risos),sei lá, na mente passam várias coisas, você vai se 

revoltar contra e se levantar contra isso, a possibilidade de repressão  é imensa “tá ligado”, é 

gigantesca então é mais ou menos isso.  

Julia:  Você falou que o que aconteceu naquele dia não é uma novidade, na época já estava ruim, 

muito tenso, eu acho que você está falando de abordagem policial. Para que você acha que serve 

abordagem policial? 
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Mike: Eu acho que depende muito, aqui na quebrada ela tem outra cara, ela tem outra face, eu não 

sei muito bem como explicar, calma aí deixa eu tentar…   então aqui na quebrada ela serve… “puts 

mano” pra mim não serve pra nada (risos), porque é o seguinte, tem toda uma questão racial e 

social em cima disso que prejudica. Eu acho que é uma questão de ver.  Eu sei o porquê eu sou 

enquadrado quando eu estou andando na minha quebrada essa é questão “tá ligado” e eu também 

sei o porquê que eu sou enquadrado quando eu estou em um lugar de classe nobre, em uma área 

nobre eu acho que é uma questão muito de como abordar, não é?! Eu acho que o errado é como 

abordar porque eu também já tomei enquadros que eles não foram tão violentos, não que eles 

fossem necessárias mas eu acho que, o que mais prejudica em si é a abordagem da polícia militar 

dentro da quebrada, porque ela é totalmente truculenta, totalmente agressiva “tá ligado”, 

principalmente com os jovens negros da quebrada e quando se trata do funk piorou, se o cara ele 

cola num estilo de funkeiro ainda, não sei se eu respondi sua pergunta, foi mesmo difícil. 

Julia: Não tem resposta certa, estou aqui para te ouvir, mas respondeu, só que você falou uma 

coisa, você falou “eu sei porque eu sou enquadrado aqui dentro e fora” e por que que você sabe? 

Qual é o motivo? 

Mike: Eu fora da minha quebrada é uma questão de, vamos dizer, a segurança das outras pessoas, 

porque e aqui dentro da minha quebrada eu tô com os meus, eu estou perto da minha casa, é mais 

uma questão de, eu não sei se é meio que um interrogatório, porque eles acham que todo mundo 

que está no Paraisópolis ou está devendo, ou conhece alguém que está devendo, ou sabe como 

informar algo que seja útil para eles e não pensam que a pessoa ela também pode estar agindo pelo 

certo, pode estar tipo saindo para “trampar”, que aquela abordagem ela pode estar atrasando meu 

horário de trampo, meu horário de aula, o meu horário de curso e isso em ambos locais “tá ligado” 

,eu acho que também na área nobre também rola essa questão mas com menos desse interrogatório, 

aí a pergunta ela é outra, ela não é quem você conhece, é o que você fez, porque você tá ali, aí por 

você estar ali você não tem uma aparência de classe social para estar naquele lugar significa que 

ou você está planejando fazer algo tá ligado ou você já fez e está fugindo de lá, então eu acho que 

a diferença é só as perguntas que são feitas, porque a abordagem é da mesma agressividade, do 

mesmo nível de desconfiança.  

Julia: Perfeito. Você falou que por você não ter uma aparência que deveria estar em determinados 

lugares, que aparência é essa? 

Mike: Aparência de um homem negro, periférico, também eu acho que a questão de se vestir 

também, porque tem gente que não tem estilo, nós tem muito estilo, ai fica com raiva (risos), mas 
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é isso “mano” eu acho que é muito uma questão de raça também “tá ligada”, que isso é muito visto 

assim na questão da abordagem policial, tanto é que já tentaram até cortar meu cabelo, porque meu 

cabelo era grandão antes, tentaram cortar meu cabelo já mas ai é isso, sobreviver. 

 Julia: Quais são os lugares que você acha que você não se encaixa então, que lugares são esse, por 

exemplo, na cidade ?  

Mike: Eu já pensei muito assim de já me encaixar mas eu acho que eu me encaixo em qualquer 

lugar, algumas pessoas que não consegue ver isso, a questão de pertencer e o direito à cidade, o 

direito a transitar, mas eu já sei quais são os ambientes que eles não me querem essa é a questão, 

eu acho que eu me encaixo em qualquer ambiente, eu sei onde eles não me querem, que é em uma 

faculdade, que é em uma medicina, em um “bagulho” importante, eles não querem nos no prédio 

da Google mas nós fomos (risos), são esses ambientes mais classistas sabe mas eu acho que nós 

merece, está na hora já. 

Julia: Concordo com você e você acha que esses lugares ficam onde na cidade?  

Mike: Está no centro de São Paulo não vejo graça, eu acho que Higienópolis também lugar da 

cidade que passa sempre por lá, porque parece que só tem pessoas de nariz empinado, que não 

gostam de ver nos lá, mas estamos aí.  

Julia: Gostei principalmente porque eu estou em Higienópolis agora (risos). O que é o funk para 

você? 

Mike: O Funk para mim é um ato de rebeldia sonora e expressão cultural da população negra e 

periférica juvenil e também da galera mais velha também que curte um “funkão”. 

Julia: Você acha que o baile funk é uma manifestação da cidade como um todo, por exemplo, está 

presente em todos os lugares, o baile funk, ou em só alguns lugares da cidade? 

Mike: O baile funk está em todo o Brasil, até fora do Brasil gente, porque é o seguinte nas festas 

da USP, da Mackenzie em todo lugar tem Funk e a galera tá rebolando, tá todo mundo 

curtindo,então tem em todo lugar, o que não tem em todo lugar é a repressão 

Julia: E você acha que nessas festas que você citou como por exemplo, USP, Mackenzie, não tem 

repressão? 

Mike: Claro que não. 

Julia: E por que você acha que não tem? 
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Mike: Pela questão da cor das pessoas que estão nesse ambiente, pela questão da classe dessas 

pessoas que estão nesse ambiente, é isso que muda.  

Julia: Você tem medo de ir em algum lugar da cidade? porque sim, por que não? 

Mike: É às vezes eu tenho sim, tenho bastante sabe, as vezes até na minha própria rua, ontem 

mesmo por exemplo, eu estava indo para buscar um lanche, tinha uma galera sendo enquadrada na 

minha viela aqui e eu falei, pô mano vou deixar pra comer um lanche mais tarde, então são esses 

tipos de preocupações que a gente tem ao sair de casa 

Julia: Mas medo do quê?  

Mike: O meu maior medo é do enquadro “tá ligado”, onde eu “trombo” policiais que eles possam 

vir a me agredir ou a me fazer passar certas coisas desnecessárias sabe, humilhações e também eu 

pessoalmente, eu já passei por umas questões de “trombar” uns nazistas meio de “merda” mesmo, 

então eu tenho medo, um pé para trás com isso, por isso que eu também evito um pouco de roles 

no centro, já tive experiências com isso. 

Julia: Você acha que o centro é um lugar hostil?  

Mike: Mais ou menos, eu acho que sim, aí é um ambiente tão feio, tão cinza.  

Julia: É mesmo (risos). Você acha que tem lugares da cidade que são mais violentos que outros?  

Mike: Eu não acho que são os lugares, acho que tem lugares onde a polícia atua com mais 

violência, é isso o que eu acho, que não são os lugares, são os lugares onde a polícia atua com mais 

violência, porque quando eu falo que o lugar ele é mais violento eu coloco como um lugar onde 

ele proporciona violência que é como é vista a maioria das quebradas aqui de São Paulo, mas eu 

acho que a violência ela não é culpa do lugares e sim como procedimento dos policiais ele ocorre 

ali.  

Julia: Eu terminei o roteiro, não sei se você quer acrescentar alguma coisa algo que eu não falei, 

que eu não perguntei, que você acha que faz sentido falar, pensando em polícia, massacre sabe o 

que aconteceu no dia. 

Mike: Um “bagulho” que está tendo muita ver, que teve esses tempos, uma perseguição contra 

MCs de Funk aqui em São Paulo, que rolou com o Salvador da rima, rolou com vários manos aí 

que estão na correria de fazer uma música tá ligado e eu acho que essa perseguição cultural, tanto 

voltada para os bailes, quanto para os MCs, ela é uma clara perseguição a nossa cultura sabe, a ao 
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nosso poder de se manifestar, de falar e de gritar mas eu acho  eu só quero reforçar que os bailes 

são muito importantes para as periferias, são nossos espaços de lazer está ligado e vamos 

estar sempre resistindo. 

Julia: Quando você falar que é o nosso lugar, é o nosso espaço, de quem você está falando? 

Mike: Eu digo das pessoas que frequentam esse espaço de lazer e que precisam dele como uma 

forma de se divertir, de todo esse caos, principalmente, por nós morarmos em uma periferia, não 

que o baile seja só um espaço de lazer das pessoas que moram na comunidade porque tem quem 

vem de fora, mas eu acho que é isso, é um espaço de lazer pras pessoas que curtem e que sabem 

respeitar esse espaço.  

 

Julia: Você está falando das pessoas que moram em Paraisópolis ou que moram nas periferias? 

Mike: Não, porque vem bastante “boy” também aqui, curte o “bailão”, se for no respeito, saber 

sair de qualquer jeito, não é aquele “bagulho” que a mídia sempre disse, que você vai para 

Paraisópolis sem ter curtido, você vai curtir bem e depois você vai voltar para sua casa e vai falar 

caramba “chapei” demais e é isso tá ligado, é então é um espaço de lazer para quem curte o baile 

mesmo, sabendo respeitar você vai ser super bem-vindo, à favela vai te abraçar. 

Julia: Sim, é muito interessante isso que você está falando porque ao mesmo tempo que é um lugar 

muito democrático, que acolhe todo mundo que quer curtir baile, você também fala que é muito 

diferente de outros lugares da cidade, que não tem repressão, então é um lugar acolhedor para 

quem está aí, mas é um lugar também de repressão, eu entendo que você está falando, mas eu 

queria que você explicasse, eu sei que não vai ser fácil. 

Mike: A favela, o baile da favela também, ela é um é um lugar acolhedor que você consegue entrar 

e consegue sair sem nenhum problema, a repressão que eu digo é os policiais com a própria cultura, 

com o próprio movimento do Funk e contra nós que moramos na periferia.  

(agradecimento e despedida) 
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ENTREVISTA TRANSCRITA:  PASTOR DO FUNK (IGOR 

ALEXSANDER )  

 

Julia: Oi Igor. 

Igor: Olá Júlia. 

Julia: Legal, eu estou gravando desde já. Vou te pedir esse consentimento, nem que seja pra gente 

conversar um pouquinho.  

Igor: Fica em paz. 

Julia: Perfeito, eu acho que eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Júlia eu sou advogada 

de formação, estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, acho que eu pesquiso funk 

faz mais ou menos há uns cinco anos né que eu estudo a criminalização do funk né, sobre territórios 

negros e agora estou no meu mestrado, é pesquisando o massacre de Paraisópolis né, que aconteceu 

no final de dois mil e dezenove, enfim aí nessa jornada sem conversando com muita gente. Me 

passaram seu contato, foi o Daniel Eduardo nós conversamos também. 

Igor: Sim. 

Julia: Então eu tenho acho que dezenove perguntas para fazer para você. Acho que no meio delas 

vai dar pra eu te conhecer também né conhecer seu trabalho. 

Igor: Sim, ótimo 

Julia: Bom, se você pudesse se apresentar, falar seu nome, como você se identifica com gênero e 

raça, enfim, seria muito legal. 

Igor: Meu nome é Igor Alexander, vou fazer vinte e sete anos agora dia dezenove sábado, e eu sou 

conhecido aqui em Paraisópolis como Pastor do funk, foi um apelido carinhoso, que a molecada 

do baile da DZ7, do bairro de Heliópolis me deu por conta de um trabalho social, que eu tenho 

dentro do baile aqui em Paraisópolis e Heliópolis. Eu sou pai de três filhos, vou pro quarto filho 

(risos), sou casado há 6 anos, sou morador de Paraisópolis, mas sou nascido na Paraíba, sou 

paraibano, nordestino e caí de paraquedas em Paraisópolis em uma das missões que eu estava, já 

estou há dez anos em missões e conheci o baile da DZ7, onde eu me apaixonei pelo baile funk, o 

sistema do baile, o sistema em si é apaixonante né, a movimentação, a manifestação cultural do 

funk é algo fora do comum e que a gente vê que está se agregando, está crescendo a cada dia. 
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Julia: Você mora em Paraisópolis faz quantos anos?  

Igor: Cinco anos apenas, eu sou novinho aqui em Paraisópolis, mas é Paraisópolis como já tem no 

nome, o Paraíso,  Paraisópolis é uma é uma favela diferente, Paraisópolis me acolheu de uma forma 

sobrenatural, já viajei quinze estados e três países e não tem um lugar mais acolhedor que 

Paraisópolis, hoje sou líder comunitário de Paraisópolis, sou  um dos líderes comunitários daqui 

de Paraisópolis e sou coordenador do G10 favelas, que é um bloco de líderes empreendedores das 

dez maiores favelas do Brasil, hoje nós estamos em mais de trezentas favelas do Brasil, mas o foco 

é negócio de impacto social, fazer transformação através de negócios de impacto social pra favela, 

fazer com que o dinheiro continue dentro da favela e não saia porque o...a favela hoje é uma 

potência, muita gente não sabe. 

Julia: Mas me conta um pouco mais desse trabalho de liderança, como é isso?  

Igor: Quando eu cheguei em Paraisópolis para ajudar um seguidor das redes sociais, ele me pediu 

ajuda, eu estava de passagem São Paulo, estava em Goiás e ele me pediu ajuda porque a esposa 

dele estava para ganhar neném e ele precisava deixar a igreja com alguém, e eu disse vou passar 

três meses aí vou te ajudar e tal, eu sou pastor evangélico, só pastor e ele foi e não voltou mais, me 

deixou a igreja aqui e no réveillon, em um réveillon eu disse: “eu vou pegar minhas coisas e vou 

embora, vou fechar a igreja vou embora” e um morador me convidou para cear na casa dele, e a 

casa  dele é justamente era na rua do baile, dentro do baile na Ernest Renan que é o baile da DZ7, 

o famoso baile da DZ7 e quando eu entrei com minha família, com minha esposa, minha filha a 

mais nova, na época tinha três meses, quatro meses de idade, eu me deparo com a situação do 

jovem do baile, da aquela loucura, imagina três horas da manhã já tava todo mundo louco, eu disse: 

“cara ninguém olha para essa molecada, ninguém cuida dessa molecada” e eu comecei a chorar no 

meio do baile agarrado com minha filha com minha esposa eu disse: “eu não posso ir embora 

daqui, eu preciso ajudar essa molecada”, porque o preconceito está em cima deles, o Estado não 

está nem aí para esses jovens, porque tem muita gente batendo de frente com eles, por conta deles 

estarem dentro do baile eles não veem o contexto de tudo, então eu resolvi ficar e quando eu resolvi 

ficar eu precisei adentrar o baile, que é uma missão  e aí começa todo um processo. Eu comprei 

um carrinho de lanche e fingia ser um comerciante, eu e mais três pessoas, três amigos meus 

missionários também, eles eram os garçons e eu fazia um lanche, o intuito não era fazer lanche, 

claro. Era para conhecer a sistemática do baile, como funcionava o sistema do baile de Paraisópolis 

e depois de algum tempo a gente começou a conhecer os frequentadores, os comerciantes do baile 

e depois que nós entendemos como funcionava o baile, eu vendi o carrinho e a gente colocou um 
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ponto no meio do baile na viela, na viela onde os meninos morreram, onde a maior parte da chacina 

aconteceu, eu coloco e faço um trabalho de intermediação de conflitos de pronto atendimento e de 

conscientização da molecada, porque quando se tem um acúmulo de pessoas muito grande e uso 

excessivo de álcool e drogas gera “B.O”, se você olha com a cara feia para o outro, vai dar briga, 

então a gente fazia essa intermediação não deixava acontecer e quando a aconteciam explosão de 

uma briga uma discussão eles me chamavam, os comerciantes me ligavam, mandavam mensagens 

de WhatsApp, eu entrava intermediava conflito para que não chegasse até o problema que é o que? 

É o comando, para que não chegasse. Então essa intermediação, porque se chega para o tráfico dá 

problema. 

Julia: A solução é um pouco mais drástica. 

Igor: Tá entendendo?! Então eu fazia essa intermediação eu vi que os jovens, as crianças tem muita 

criança, tem muita criança dentro do baile, nove anos, oito anos, dez anos de idade, eu vi muitos 

jovens é... morrerem dentro do baile por conta do uso excessivo de drogas, então eu perdi muita 

criança no braço, carregando crianças no braço, descendo a favela tendo overdose, a última a 

criança foi uma menina de onze anos de idade estava dopada de dose e de loló, então eu disse eu 

não posso proibir ninguém de ser livre, eu preciso conscientizar, eu preciso ajudar essa molecada, 

e então o que acontece é que eu fiz como se fosse uma ambulância da favela, eu comprei um 

daqueles carrinhos de cachorro-quente, os carros mesmo, parece uma kombizinha, eu arranquei os 

bancos traseiros e coloquei um colchão e transformei ela numa ambulância e fazia os atendimentos 

porque o AMA da favela é na saída da favela, então tinha que descer toda ladeira, descer todo o 

povo da favela para chegar até o AMA e eu passava a madrugada toda atendendo esses jovens que, 

que desmaiavam, que apanhavam, que brigavam ou que bateu a cabeça, caiu, é então a gente fazia 

esses prontos atendimentos e levava pro AMA, tirava da favela, levava pro AMA e fazia a 

conscientização. O que foi que eu vi dentro do baile, é que não se tem políticas públicas efetivas 

para favela acerca de cultura, lazer, não se tem, não se fala nisso, só querem “meter o pau” na 

molecada que passa a semana trabalhando pra ganhar uma mixaria para estar no final de semana  

dentro do baile, curtir na sua favela porque não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro pra ir pra 

Rock Rio, não tem dinheiro pra ir pro Lollapalooza, e o funk é cultura, hoje o funk é cultura da 

mesma forma que era um hip hop, da mesma forma que era o rap, o samba, o pagode que sofreu 

com o preconceito quando estava no morro, o samba, o samba tocando era o preconceito dos caras 

da mesma forma está acontecendo hoje com o funk, porém parece que está sendo pior por conta 

da maioria dos jovens que curtem o funk serem periféricos, favelados, negros, são homossexuais 

então junta todo esse preconceito e eles vomitam. Tem muita gente vomitando isso e não olham 
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para eles, só veem como números, não veem como pessoas, não veem como os jovens, não veem 

com futuro, infelizmente é isso que acontece todos os dias, a gente luta todos os dias e quando 

surgiu esse nome pastor do funk que a molecada começou a chamar de pastor do funk, eu disse é 

a forma mais foda é de me retratar porque você ser pastor do funk que é ajudar quem ninguém 

quer ajudar, é gritar sem ter voz, é fazer a diferença sem ninguém ver, porque o trabalho tem que 

ser escondido, o trabalho tem que ser na calada da noite, tem que ser onde ninguém tá reparando, 

onde o governo não chega, onde as autoridades não chegam para ajudar! A gente tem que fazer a 

diferença, então isso para mim é muito importante, me desculpe eu falo demais viu. (risos)  

Julia: Não, mas pastor fala demais mesmo (risos),  mas eu também sou professora  e falo demais 

também, “cara” é muito legal isso que você está falando porque está fazendo um papel de política 

de contenção de danos, e em um contexto assim super conservador no qual nós vivemos, em que 

ninguém debate sobre isso, então a melhor coisa é proibir , não é conversar sobre, não é entrar e 

você fez um trabalho muito muito lindo mesmo de se aproximar. E você gosta do baile, acho que 

você já falou um pouco, mas acho que eu queria entender mais. 

Igor: A sistemática do baile é muito “da hora”, o baile não é organizado, o baile acontece sempre 

falo isso. O baile de Paraisópolis é diferente do baile do Rio, baile de São Paulo diferente do baile 

do Rio. O baile aqui de Paraisópolis em si, como eu vejo na minha visão: lá no Rio de Janeiro nos  

morros cariocas são os famosos bailes de gaiola né, que é organizado que é tem aquela organização 

e aqui não, aqui se parou um carro na frente de um bar e começa a tocar  abre uma porta-malas e 

a gente chama de um fluxo. Quando é o baile de Paraisópolis é um fluxo de pessoas e vai  

aglomerando, tem um cara tocando forró, do outro lado tem um cara tocando funk, tem outro carro 

está tocando samba, tem pobre, tem rico, tem negro, tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem 

hetero, tem homossexual, tem uma mistura disso e isso é uma coisa de louco de você ver. É tanta 

gente, tanto tipos de pessoas, tantas classes sociais no mesmo lugar e ninguém fala sobre isso, é 

rico, é pobre, é patrão, é empregado, é pagodeiro, é forrozeiro, é funkeiro, é negro, é branco, é 

internacional, é brasileiro. Então, é por isso eu sou apaixonado... Por essa cultura, a molecada, da 

cultura bruta do favelado, do nordestino que vem pra favela, que você sabe puxa muito isso, eu 

acho uma coisa muito louca, sou apaixonado de ver aquilo, de ver a molecada e é claro que tem 

seus excessos, claro que tem seus problemas. Vamos olhar para os dois lados e a gente vai ver que 

tem coisa que podia melhorar, eu tenho até pauta para falar sobre isso, se tem Sambódromo, porque 

não pode ter algo referente ao funk, porque não pode ter um lugar estruturado para o funk, porque 

o baile da DZ7 não pode ser um evento que seja ajudado, seja incentivado pelo governo, porque 

não pode ter um banheiro químico, porque não pode ter uma segurança, porque não, então é uma 
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coisa para debater e a gente debate muito sobre isso, mas infelizmente é uma coisa que é bem, bem 

complexa, Julia. (risos) 

 Julia: Muito e o que é o funk para você? 

Igor: É uma manifestação, eu acredito que seja uma manifestação da favela , o que eu entendo por 

favela, significado de favela para mim eu sempre falo nas minhas palestra, favela no dicionário 

Aurélio é um amontoado de casas sem infraestrutura, sem saneamento básico, o seu Aurélio não 

conheceu a favela, alguém falou para ele isso,  não sei se você sabe, mas o significado de favela. 

Favela vem de uma planta, a palavra favela vem de uma planta, e essa planta tinha no morro, tinha 

em Canudos, lá na Bahia,  e teve uma promessa do governo que se os soldados ganhassem a guerra, 

lá no Rio de Janeiro eles iam ganhar terras, lugares para eles morarem e quando eles chegam lá no 

Rio de Janeiro, eles ganham a guerra mas o governo não cumpre com as terras, então os nordestinos 

que saíram de lá pra guerrear no... no Rio eles invadem o complexo, complexo da Maré, uma das 

primeiras favelas do Brasil e sobem o morro. Quando ele sobe aquele morro a mesma planta que 

tem lá no Nordeste tem nos morros do Rio de Janeiro que é favela e o interessante da planta favela 

é que essa planta ela se defende dos animais que tentam comê-la, ela solta alguns espinhos então 

significado de favela é ter o Direito que é seu, é se defender, favela é se defender, favela é tentar 

encontrar você e você se defender. Eu acredito nisso que a favela é hoje, o funk, é uma forma de 

defesa. Acredito que a manifestação do funk, eu escrevi algumas coisas, eu sou paraibano, sou 

nordestino, eu gosto, eu gosto do forró e tal mas eu escrevi alguns funks, eu fiz até uma 

homenagem para os jovens, nas morte né que eu escrevi uma letra e eu vejo que o funk,  o sumo, 

quando a gente fala do sumo, que é o restinho quando você aperta, o funk é aquilo quando você vê 

um jovem que periférico, que é bairrista, que é pertencente do lugar, ele tem funk na veia, ele sabe 

o que ele está fazendo ali, ele sabe quem é ele, ele sabe que é pertencente daquilo, eu tenho vários 

conhecidos aqui, vários amigos aqui, que são o próprio funk, que vivem o próprio funk e que não 

é aquilo que a gente vê ou ouve falar, é o que realmente é, tem meninos que trabalham aqui no 

pavilhão social, no meu trabalho, no G10 favelas, tem vários jovens aqui que o foco é o escape é 

não tem coisa melhor do que eu gostei escape é o baile da DZ7, são funkeiros, são MCs que 

trabalham aqui, são jovens que dançam funk, que tem carreira artística né, no funk que dançam 

pra caramba e que se uma pessoa parar pra analisar, uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que 

tá no seu mundinho, sua bolha, aqui do lado e começa a compreender o que é funk. “Mano” funk 

é o escape...E não tem coisa melhor do que você ter escape: o baile da DZ7, me desculpa, muita 

gente apedreja pra caramba, mas é o último e o único lugar que eu vejo isso. 
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Julia: É muito lindo isso que você está falando. 

Igor: É uma parada muito louca sabe por que, porque eu era preconceituoso, me ensinaram 

diferente, eu escutei, eu ouvi falar e aceitei aquilo pra mim e a molecada tá ali para se divertir, a 

molecada tá ali para fugir da realidade, para tentar escapar daquilo que eles vivem o dia todo, da 

repreensão dada, do julgamento, da fome, das faltas de oportunidade e é o único lugar que eles 

conseguem ter isso. Então, eu vejo que o meu papel hoje é mostrar que o funk é mais do que o 

“povo” fala que, a movimentação cultural que se manifesta, que isso aí tem um poder e uma força 

tão grande que se usar da forma correta transforma tanta gente, tantas vidas, eu conheço vários que 

trabalham com comunicação então na área do funk tem vários, hoje aqui em Paraisópolis tem muita 

gente que trabalha nessa área e o funk é um escape, é o verdadeiro escape. E quando o moleque é  

pequeno e fala assim: eu quero ser funkeiro eu quero ser mc, é porque ele quer ter voz, ele quer 

poder falar independente do que seja, se for apologia às drogas, a crime, independente, ele quer, 

ele ainda tem um sonho, ele tem uma precisão dentro dele que ele precisa desabafar, ele precisa 

soltar sua voz, ele precisa ter uma voz ativa e a molecada hoje não tem. O funk dá voz a isso que 

é uma das únicas coisas que tem hoje ainda e é por isso que eu acho que o preconceito é grande 

em relação a isso, é uma coisa bem louca. 

Julia: É muito bonito isso que você está falando porque é muito do que eu acredito também. 

Igor: Massa. 

Julia: Você acha que o baile, é uma manifestação da cidade ou só de alguns lugares da cidade? 

Igor: O baile é uma manifestação do ser humano, na cidade, no geral, mas, os focos maiores do 

baile funk estão dentro da favela. Você sabia que o autódromo de Interlagos já fez propostas de 

realizar o baile da DZ7 no autódromo?!, Tem vários pontos, focos de dentro da favela porque hoje 

realmente o morador não tem condição de sair, mas se ele tivesse condição de sair, se ele tivesse 

a condição de estrutura, ele ia curtir baile funk em outro lugar, ia curtindo no Morumbi, ia curtir 

nos bairros mais caros do Brasil, nas baladas mais “top” do Brasil. Então é eu acredito que o foco 

do baile hoje está dentro da comunidade não somente e hoje está existindo, está se criando o 

bairrista, aquele que tem paixão pela favela, porque antes o pessoal tinha muita vergonha de ser 

favelado, aqui mesmo maioria das pessoas dizem que mora no Morumbi porque senão, não teria 

emprego, ia ter distanciamento de pessoas e até aquele preconceito de morar na favela, estão 

quebrando muito isso e o funk faz isso, quebra muita barreira do preconceito e eu acredito que se 

tiver o funk e o baile funk, se tiver organização, eu sempre falei de organização, com organização 
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tudo vai, se tiver um incentivo, uma lei de incentivo para cultura eu acredito que isso não somente 

no Brasil, mas no mundo todo, que a gente sabe, que já é febre. Os vídeos mais vistos do Brasil 

hoje, eu não sei não, mas a última vez que eu vi uma pesquisa é um dos mais escutados então o 

baile funk é uma manifestação cultural, que deveria  ser visto não com preconceito, mas sim como 

um São João da minha cidade, o São João em Campina Grande, eu sou de Campina Grande da 

Paraíba, falam que é o maior e o melhor São João do mundo, são 30 dias de festa que no primeiro 

dia dois milhões de pessoas, tem gente do mundo todo e é investido milhões e milhões de reais e 

por que não no baile funk?! 

Julia: Eu acho que você está falando da música  e com relação aos bailes você acha que os bailes 

eles acontecem na cidade toda ou só em alguns lugares? 

Igor: Não, eles acontecem em alguns lugares, não todos os lugares, são poucos lugares, os bailes 

são concentrados na maioria das favelas, por conta do acúmulo de pessoas e por conta da  falta de 

oportunidade, na falta de ter um lugar, de ter alguém visionário que veja isso de uma forma 

diferente, mas acontece mais dentro das favelas 

Julia: Eu vou mudar agora um pouco o foco para a gente falar do massacre.  

Igor: Sim 

Julia: Você ouviu falar do massacre da DZ7 e o que você acha que aconteceu naquele dia , você 

estava naquele dia? 

Igor: Eu estava 

Julia: Você estava?  

Igor: Estava 

Julia: E o que você acha que aconteceu naquele dia? 

Igor: É o baile da DZ7, dia primeiro de dezembro de dois mil e dezenove, a favela chorou, a favela  

gritou, nunca tinha escutado a favela gritar da forma que gritou aquele dia, foi uma retaliação, que 

dia trinta e um e novembro ocorreu uma troca de tiros, entre policiais e bandidos na Avenida Hebe 

Camargo e o policial e o bandido morreu, os dois trocaram tiros, eles morreram, eu estava no 

Maranhão, eu estou construindo uma escola lá no Maranhão, no interior do Maranhão e os 

moradores daqui começaram a me ligar dizendo: volta porque a polícia está entrando está 

ameaçando todo mundo porque mataram um policial e se mataram um policial vão morrer trinta 
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moradores e muita gente, mais de trinta pessoas, mais de quarenta pessoas me ligavam dizendo 

para voltar como líder comunitário. Estavam fechando os comércios eu peguei um avião e voltei. 

Nesse dia eles passaram antes de invadirem e os meninos morreram, eles passaram três vezes 

dentro do baile, eles avisaram, eles já estavam avisando durante um mês que ia acontecer a chacina, 

que eles iam matar, que ia ter a retaliação pelo fato da morte do policial um mês antes,  entraram 

dentro da viela é duas vezes, quebraram as lâmpadas da minha igreja, que era dentro da viela, os 

meninos morreram na porta da minha igreja e eles quebraram antes de…  a viela tem uma laje no 

meio da viela que é onde é o meu ponto comercial da igreja e tem duas lâmpadas nessa laje, eles 

quebraram antes e foram ver se tinham câmeras. Eu sempre falo, bato de frente  você está supondo? 

não, nós vimos, o morador estava lá, estava vendo e eles falavam continuem aí, fique aí, curta bem 

muito, eles passavam e falavam. Onde quebraram as duas lâmpadas e eu estava no momento que 

entraram as duas e quarenta e três da manhã a última vez, eu estava a duas quadras atrás, porque o 

baile acontece em cerca de oito ruas quando fecha tudo, 

Igor: O baile toma cerca de oito ruas, de doze. Já chegou a dar trinta e cinco mil  pessoas dentro 

da favela, na festa de aniversário do baile que é em outubro. Enfim, aconteceu a duas quadras atrás 

e a gente começa a ver... tem áudios dos comerciantes dizendo está subindo viatura, tá subindo 

viatura na rua das Casas Bahia, está subindo viatura na Hebe Camargo, subiu na viatura então 

eles começaram a cercar todas as saídas e eles deixaram a maioria dos jovens no meio, que é na 

rua do baile, na esquina  e fecharam o acesso da viela e quando eles fecham o acesso da viela, os 

moradores sabem que os policiais fecham ali. Sendo que, quem é de fora não conhece não sabe 

para onde correr, então cerca de cinco a seis mil pessoas entraram na viela, a rua aqui e a viela na 

frente, então a polícia foi fechando, eu estava por trás, a polícia foi fechando e os jovens 

começaram a entrar dentro da viela e vieram mais policiais por dentro da viela, e isso é um metro 

e meio a largura da viela, dois metros no máximo e naquele acúmulo de pessoas as pessoas 

tentavam... é muita gente gritando, enquanto eu tentava entrar para dentro da viela e os policiais 

uma quadrantes não deixavam eu entrar eu disse que eu era pastor, que tinha um projeto social lá 

dentro da viela, da minha igreja, desesperado, gritando, chorava eu falava que cuidava de jovens, 

até hoje ainda o psicológico ainda não voltou, não tornou por conta do baile, dia primeiro e nisso 

eles começam a bater, espancar, barra de ferro, chute, pancada e esse povo foi apertando, foi 

apertando e eles jogando bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta e a viela começou a ficar 

toda  branca, a gente não conseguia mais enxergar nada, e quando o pessoal foi saindo, quando 

eles abriram, porque o pessoal foi correndo, começamos a ver os corpos no chão, eu estava assim, 

oito, dez metros de distância da viela e os jovens gritavam os que tavam fora, gritavam pedindo 
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pra parar, e os policiais estacionaram quatro viaturas na entrada da viela e começa a jogar os corpos 

nas viaturas, para levar e isso é uma loucura porque é os jovens se jogavam no chão, você acredita, 

os jovens que estavam no baile, eles se jogavam no chão assim é desesperados sabe, parecia surto 

psicótico  de ver aquilo ali, muito sangue, era muita gente ferida, era muita gente é. Porque 

disseram né que foram nove jovens mortos e doze feridos, mentira, os doze que se apertaram, 

muita gente que não foi pro hospital, por que muita gente ferida, braço quebrado, muita gente com 

olho ferido (gesto de olho ferido), garrafada, muita gente mesmo, barra de ferro nas costas, bala 

de borracha e aquilo ficou marcado, foi um dia muito dolorido pra mim, porque eu lutava todo dia 

pra quem não acontecesse aquilo, eu lutava para que a molecada me visse, para que eles tivessem 

a oportunidade, para que eles tivessem alguém ali pra ajudá-los, no caso acontecesse alguma coisa 

e foi uma batalha perdida aquele dia, porque eu perdi nove onde eu estava e quase que eu entro 

numa depressão, porque eu fiquei me culpando (choro), eu deveria estar lá dentro da viela, não 

deveria estar na outra quadra, eu devia estar lá ajudando, mas aí  eu entendi que não era meu dia  

e que eu tinha muito trabalho pela frente e foi onde gerou todas aquelas manifestações que eu fiz, 

eu fui até o palácio conversar com o governador, eu fechei a favela (risada) e tipo a piora foi 

quando eu conheci os familiares, as histórias, como dizem números nove é só nove, mas quando a 

gente sabe pelo nome, quando a gente sabe é um negócio muito pesado, uma coisa assim que não 

tem, tem nada que possa preencher, aquele dia ali fica marcado, vai ficar marcado pelo resto da 

minha vida, na favela e pra todos os familiares e quem viveu aquele dia, para o jovem que tava lá, 

ali naquele dia, que podia ter morrido também é uma coisa bem louca. 

Julia: Como que foi conhecer as vítimas, como isso aconteceu? 

Igor: Alguns eu já conhecia do baile, sem frequentadores de fora, o Dennis Guilherme, Dennis 

Henrique, os dois Dennis eu conhecia e quando as mães começaram a ligar desesperadas, e alguns 

moradores de Paraisópolis que trabalham no hospital Campo Limpo que é aqui do lado onde os 

meninos foram, os enfermeiros, pessoal da limpeza começaram a filmar os jovens, não sei se você 

chegou a ver um vídeo que tem um monte de corpos e o pessoal fazendo massagem cardíaca neles, 

lá dentro do hospital e eles mandaram pra gente, porque temos contato com todo mundo e as 

pessoas começam a replicar meu número para ir. Eu precisava saber quais são os jovens que 

morreram. me falavam: Meu filho está aí desaparecido, meu filho não me liga celular tá desligado, 

e a gente tentando essas informações e a primeira mãe que eu conheci foi do Dennis Guilherme 

que é irmão do Danilo, não sei se você conhece a rede emancipa? 

 Julia: Já ouvi  falar. 
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Igor: É um dos meninos da rede emancipa e foi muito dolorido porque ela me gritava dizia porque, 

você não fez nada eu gritava para ela dizendo eu tentei, eu tentei e o Bill, o Bill é tio da Luara que 

a única mulher que faleceu, o Bill é Danilo também, é o Bill é diretor da Gaviões da fiel é quando 

eu falei  que ele estava muito alvoroçado e não tava entendendo o que está acontecendo quando eu 

fiz a primeira manifestação que eu cheguei no Palácio e eu disse só vai entrar  é familiares e os 

líderes comunitários para falar com o governador e ele se ele explodiu comigo: eu vou entrar 

também  eu disse pra ele se acalmar que ele ia entrar ele afirmava que era tio e tinha esse direito 

de entrar  e eu me lembro de cada coisinha sabe aqueles detalhes  eu fiz um ato ecumênico, não 

sei se chegou a ver alguma matéria, algumas coisas na entrada da viela  fiz um ano agora, também 

e aquilo marca muito porque uma das mães né ela um dia me ligou  e disse assim: eu desisto do 

meu filho, eu não vou lutar mais por ele e foi muito dolorido  para mim (choro), porque eu disse 

não você não pode desistir, ela disse que estava para morrer, e eu briguei com ela afirmando que 

ela não podia desistir do filho dela  eu briguei com mãe do Dennis, briguei muito, você não vai 

desistir a gente está lutando, é a gente vai conseguir por mais que a justiça é falha a gente sabe 

mas a gente vai lutar até o último até a última gota de suor e de sangue, a gente não vai desistir 

porque ela não queria mais saber e a  luta constante até o dia de hoje com essas mães e tem todo 

um tratamento  psicológico, espiritual, tem um tratamento físico dessas pessoas porque elas estão 

desgastadas, tão morrendo junto com os filhos porque ainda não aconteceu justiça, é uma coisa de 

louco, é uma coisa de louco mesmo. O pior foi quando eu comecei a receber ameaças, que iria ser 

o décimo, que eu ia ser o décimo jovem a ser morto, que se eu tivesse também ia morrer, ligações 

de várias pessoas me ameaçando de morte, esperaria na rua pra me matar. 

Julia: Isso por que você é o líder comunitário que está ajudando essas famílias... 

Igor: Isso, os jovens, porque eu fui atrás do governador para ter uma resposta, o porquê fizeram 

isso, é o “bagulho é louco” 

Julia: eu sei 

Igor: barato é doido 

Julia: É o que você acha da abordagem policial? por que você acha que a abordagem policial 

existe? para que ela serve? 

Igor: Todas as abordagens que eu tive em Paraisópolis, olha que eu sou branco (risada),  todas eu 

apanhei, a gente fala que a favela é o Carrossel do policial, o baile da DZ7  a gente sempre fazia 

essa analogia que era o parque de diversões dos novos soldados da polícia, eles pegam o policial 
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novo e trazem para o baile e solta, isso literalmente e solta pra ver como é que o cara lida com 

aquela situação, quem mais bate, quem mais espanca e todas as abordagens, a abordagem em si 

não era nem para existir era pra ter uma abordagem porém não da forma que é hoje né, que não 

abordagem em si né, a gente vê que é infelizmente o que era para nos proteger hoje eles nos matam, 

não querendo generalizar mas a maioria das vezes que os policiais entraram aqui, me abordaram 

estavam drogados, estavam tudo “cheiradão”, já louco para fazer alguma coisa. Um dia estava 

varrendo, falei do carrinho de lanche que eu entrei no baile, eu estava varrendo a calçada que é da 

igreja, aí tinha um carrinho de lanche na frente e o baile do lado está varrendo a calçada para abrir 

a igreja e o carrinho de lanche a noite e o policial passou e me espancou porque eu estava varrendo 

o chão, porque não era para abrir o carrinho de lanche e me ameaçou que se eu abrisse ele voltava 

e matava, então tipo estava trabalhando, fazendo mal a ninguém e infelizmente… essa semana 

mesmo, essas abordagem, agora em Paraisópolis, sempre teve, mas agora essa semana para dar 

conta das duas jovens, que sumiram, não sei se você ficou sabendo né, agora foi encontrada morta 

e a gente não vê isso. A polícia só entra para “esculachar” mesmo, nunca vi a polícia entrar da 

forma certa que é para entrar né. 

Julia: Desses 5 anos que você viveu o baile, a frequência do baile, em relação  ao horário, quantas 

pessoas tem? Acho que você falou que chega a ter trinta e cinco mil e depois eu queria que você 

me falasse sobre a abordagem policial então nessa frequência 

Igor: O baile é existe, de terça a domingo existe um fluxo de pessoas, Paraisópolis hoje é tem mais 

de cento e vinte mil habitantes, Paraisópolis ela gira vinte e quatro horas, ela está vinte e quatro 

horas acordada, então se você quer sair para comer alguma coisa, pra beber, pra curtir a madrugada, 

você pode passar a madrugada aqui em qualquer dia, é na segunda-feira é forró, na terça é pagode, 

é de quarta em diante vai ter um baile funk e a média de pessoas desses dias normais, sem ser um 

sábado, cerca de quatro a cinco mil pessoas, é normalmente que vai estar no meio da rua, que vai 

estar “festante”, que vai estar se divertindo e no sábado para o domingo vai ter picos, se tem é 

feriado, se tem feriado prolongado aí na na sexta-feira acontece, ele dá um (gesto de crescimento 

de pessoas) vai de doze, quinze, vinte pessoas, e vem gente do Brasil todo, na entrada da favela 

ficam dezenas e centenas de ônibus e carros van alugadas , que vem de caravanas de BH, do Rio, 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso é muita gente de fora para conhecer o bairro, porque tem a 

ostentação de estar dentro da favela não é ?! a molecada ostenta hoje estar dentro da favela , 

mudando isso.  

Julia: Turismo. 
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Igor: Isso, e a ostentação da molecada é poder estar  no meio do baile, dentro da favela e tirar uma 

selfie estar ali, então é essa média de pessoas que está e quando tem a festa em si, do aniversário 

é o décimo ano agora, décimo ano é esse ano, décimo ano e esse ano Paraisópolis faz cem anos  

Julia: Uma dupla festa.  

Igor: Isso e aí vai é, aí a favela fecha de tanta gente, tem que fechar porque não consegue passar 

carro, que dá trinta, trinta e cinco mil pessoas fechando todas as ruas  

Julia: E você falou que o baile se concentra principalmente nessa rua, então tem uma Rua 

Principal? 

Igor: Isso é na Ernest Renan, é porque ela corta várias ruas, ela é grande então ela corta Melchior 

Viola, é Rodolf Lutz ,é José Marioto Ferreira que são todas as ruas em que o fluxo acontece, que 

o baile acontece e no baile da DZ7 ele termina numa rua na José Marioto Ferreira, que se encerra 

o baile do Bega que inicia na quinta-feira, ele é na quinta-feira que era um bar e um senhor de 

nordestino seu Bega, que aí onde ele  faleceu e ali tinha uma movimentação de carros muito grande 

de pessoas, muito grande ali é nasceu o baile do Bega, que é o final ou o começo, a gente não sabe 

se é o final ou é o começo do baile da DZ7 (risadas). 

Julia: Sim 

Igor: São dois bailes na vila, e aí também acontece em Paraisópolis é bem louco que tem um baile, 

tem a rua, tem um povão, aí tem os bares, têm as casas de show, não é porque tem todo um 

esquema, rua é povão, bares são moradores, quem está no bar a maioria são moradores que estão 

sentados num bar porque tem conhecido e nas casas de shows são as pessoas que têm mais poder 

aquisitivo, que paga trezentos reais numa mesa, então também existe essa escada, a rua é o povão, 

no bar são moradores, porque é 95% dos frequentadores do baile são pessoas de fora de 

Paraisópolis. 

Julia: Como você falou aí vem, para na porta e vão subindo. 

Igor: Isso e 5% de quem frequenta são moradores, que são os jovens que trabalham, tem muito 

jovem trabalhando 

Julia: Tão cansados?! 

Igor: Eles trabalham no baile, trabalham vendendo bebida, vendendo comida então é tem que ser 

um carrinho de lanche, ou uma batata frita, tem um carrinho de bebida, pirulito, cigarro, bala 



   

 

 

352 

 
 

vende...tá entendendo ,então gira cerca de duzentos e trinta mil reais no sábado para o domingo no 

baile da DZ7  

Julia: Como você sabe disso? 

Igor: Comércio, a gente fez uma pesquisa, tem uma pesquisa 

Julia: Como vocês fizeram essa pesquisa? 

Igor: Através dos comerciantes que trabalham das dez da noite as seis da manhã 

Julia: Mas perguntando ?  

Igor: Isso 

Julia: Vocês foram perguntando, quanto cada um lucrava, que demais. 

Igor: É porque não sei a sistemática da pesquisa, porque eu não sou pesquisador (risadas), mas eles 

fizeram assim, é em relação ao sistema do que girava dentro da comunidade em relação a bebida...  

alimentos e bebidas 

Julia: Que legal e você sabe quem fez? você pudesse me passar isso depois tenho super   interesse, 

para eu conhecer mesmo, porque  é uma baita pesquisa né 

Igor: Sim, eu acho que é ato social, mas eu vou falar com alguém que eu conheça e hoje nós temos 

quatorze mil pontos comerciais em Paraisópolis, é muito comércio. 

Julia: Isso tudo isso não necessariamente para o baile? 

Igor: Não no geral, mas a maioria dos moradores que tem seus comércios aqui sobrevivem do 

baile, sobrevivem dessa movimentação de pessoas, desse comércio turístico então é uma coisa que 

não tem o que falar 

Julia: vou fazer uma pergunta aqui antes de entrar na vertente, enfim de território porque eu fiquei 

muito curiosa, não tem muito a ver com a minha pesquisa, eu nem abordo isso, eu realmente quero 

entender o massacre, mas eu fiquei muito curiosa e enfim se você quiser depois eu nem, a ideia é 

transcrever te dar, se você quiser depois eu tiro, apago. Paraisópolis é do comando vermelho? 

Igor: Paraisópolis é do PCC 

Julia: É o PCC 

Igor: É  
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Julia: Primeiro comando capital 

Igor: Isso 

Julia: E aí tem as lideranças e aí você também tem que dialogar com essas lideranças, como isso 

funciona? isso é uma curiosidade que enfim... 

Igor: É tem que ter convivência, cada um respeitando cada um e não se envolvendo né quando a 

gente vê muita muitos casos de pessoas que se envolvem né e sempre da B.O (risadas) 

Julia: você falou uma coisa que me chamou muito atenção, que falou “eu tento resolver antes 

porque se chega no comando né aí é pior” 

 Igor: Isso e aí quando eu intermédio esse conflito que tem que chegar para os manos, irmão é 

preciso é bater de frente, eu preciso “dar o papo” que é “a ideia”  que eles falam, preciso dá a 

“ideia” para resolver esse conflito, então é para que não aconteça nada,  pra que eles não precisem 

resolver isso, eu tento intermediar primeiro então pra todo mundo é bom. 

Julia: Claro, claro.  

Igor: Só não pra mim (risadas), tem dias que apanho. 

Julia: (risadas) Você se ferra dos dois lados  

Igor: Tem gente que está alterada demais e me bate, gente que  não sabe quem eu sou e parte pra 

cima de mim, mas isso aí vale a pena, esses vale a pena tá ligado, já levei tapa na cara, 

cuspida(risada), voadora, então. 

Julia: Você acha que tem dois estados, ou um sentido de dois comandos aí dentro ou tem múltiplos 

comandos ou existe algum que você confia mais ou não? Porque é uma liderança e também um 

status e um modo de se comportar que, não tem nada a ver ou pelo menos eu acho, o que não tem 

nada a ver com nosso Direito Penal, com o que está no Código, mas que talvez dialogue mais com 

Paraisópolis do que com esse código, que é super injusto, eu não sei, eu tô colocando aqui algo 

que eu acredito, mas que eu não sei, que é o mundo de vocês enfim. 

Igor: Cara é quando se age com “a ideia” quando a gente fala da “ideia” é a verdade, quando se 

age, certo é certo não é, não pode ter covardia. Eu acredito que esse tem mais acertos. Se consegue 

se entender, se consegue se desdobrar, consegue se resolver mais fácil, então hoje o estado é zero, 

se falar é mentira, não se tem... A pandemia veio aí, a gente está quatrocentos e cinquenta e quatro 

trabalhando, quando foi que estado foi colocado, quero tirar foto, queria investir na campanha, 



   

 

 

354 

 
 

então não existe esse Estado aí, não existe, na favela infelizmente ele não existe, existe pra matar 

morador, existe para tirar morador de de suas casas, para expulsar  e “os caras”  resolvem, tem 

problema eles resolvem então é uma coisa que infelizmente não é, que não era pra ser né, quantas 

coisas não chegam até a gente para a gente resolver como lideranças comunitárias. 

Julia: Claro, o que que você acha que o PCC hoje representa para Paraisópolis?  

Igor: Hoje é mais um Comando , é mais um mais um... infelizmente é traz muita coisa ruim pra 

comunidade, é claro respeitando quando é para falar do favelado, eles tratam favelado como ser 

humano, é tem o seu lado bom e seu lado ruim, eles respeitam a gente a gente respeita eles e eles 

fazem. Então eles para mim hoje  “nem fede nem cheira” como dizem no Nordeste. 

Julia: São mais um elemento que compõe. 

Igor: Mais um elemento que compõe, isso eu vejo como também por conta da falta de políticas 

públicas, falta de oportunidade para a molecada, é mais fácil entrar no tráfico e ter uma mil e 

duzentas cilindradas, ter uma casa boa, carro bom entrando no tráfico do que estudando. 

Julia: Talvez a única oportunidade. 

Igor: É não tem oportunidade, aí fala aí mas vai estar lá porque quis. Não, é porque não teve 

oportunidade, é porque muita gente não consegue estourar sua própria bolha para entender o lado 

do próximo, entender o que se o moleque tivesse oportunidade não precisava estar ali. Passar a 

madrugada toda armado, vendendo droga, ter que matar alguém para resolver um problema, ter 

que dar uma surra em alguém para resolver um problema, então isso é uma coisa que, são faltas 

de políticas, então acredito que é uma sistemática, os comandos em si não só todos  

Julia: Sim. 

Igor: Não são sistemáticas, falam que a gente não procura culpados, mas sabemos quem são os 

culpados. 

Julia: É sim claro. 

Igor: Literalmente é que a gente convive com eles, mas a gente não está procurando, a gente quer 

trabalhar quer fazer a diferença dentro da favela e quer mostrar que a favela é mais do que tudo 

isso que a mídia fala (risada) 

Julia: É uma curiosidade assim, porque assim vou te explicar porque eu estou falando isso, eu 

estudo criminologia, mas eu não vivo em periferia, então é muito fácil eu como pesquisador 
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escrever um livro sobre legalização de droga ou sobre organizações criminosas e não viver isso, 

não entender isso, eu acho que pode ser também uma romantização muito grande do que a gente 

não consegue dialogar de verdade para solucionar esse problema, acho que se eu estou estudando 

hoje um massacre de Paraisópolis é porque eu quero dialogar e bater de frente com um Estado 

posto, que a Universidade de São Paulo que é uma Universidade branca, que é uma universidade 

racista, eu acho que é esse é o meu papel de desconstruir esse ambiente que eu estou, mas eu acho 

também que a gente precisa entender outros estados e outros funcionamentos para pensar soluções, 

porque uma coisa é criticar, outra coisa é uma solução, crítica é muito fácil, agora arrumar solução 

é o mais difícil.  

Igor: Resolver uma dúvida é muito complexo. 

Julia:  Mas me deixa voltar aqui pro, vamos lá é você tem medo de andar em algum lugar da 

cidade? 

 Igor: Não. 

Julia: Não? 

Igor: Não, não tenho mais medo, é medo a gente sente medo, o medo é o um sentimento, eu sempre 

falo isso, é o medo é um sentimento, mas a coragem é uma decisão, você não acorda corajoso, 

você pode acordar com medo, é eu decido ser corajoso, eu decidi ser corajoso e eu já apanhei tanto 

da vida que todo lugar eu não tenho medo de entrar sentir todos nós sentimos medo, o mesmo, mas 

de estar no lugar não tenho medo não (risada),  já tive em tanto lugar ruim, eu tenho um  testemunho 

pra contar:  eu era do tráfico, era das drogas, era do homicídio, eu era vida louca, eu sou epilético, 

eu já passei uma semana em coma e até sábado agora tive uma crise epiléptica, eu não sou mais o 

Pastor do Funk  a partir de quinta-feira eu sou pastor do canabidiol (risadas) 

Julia: É exato, é disso que eu ia falar, tem estudos muito, muito bom.  

Igor: É eu começou o tratamento com Cannabis, foi um abraço, abraço esperança daquele amanhã  

que não é. 

Julia: Que legal. 

Igor: Chega para mim amanhã e medo não tenho não, porque quando a gente entende o ser humano, 

a gente bate de frente com a realidade, qualquer um pode ser o cara mais perigoso do mundo mas 

se você consegue entender e quando você consegue entendê-lo já não tem pra onde correr. 
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Julia: E  você acha que alguns lugares da cidade são mais violentos que outros e porque, se sim? 

Se não?! 

Igor: Sim, mas eu não acredito  que a favela seja o lugar mais violento. 

Julia: Por quê? 

Igor: Eu vejo com uma parte central, como centro, o centro é um lugar muito violento, na favela 

se dorme de porta aberta, a favela eu cheiro respeito, sinto cheiro do respeito, na favela, na minha 

favela ninguém olha para minha esposa e brinca, ninguém tira brincadeira com minha esposa, 

porque tem respeito, porque sabe se brincar (risos), então eu acredito que quando conhecer uma 

pessoa, dê poder a essa pessoa, quanto mais poder ele tem, mais ele vai querer ser perigoso. Eu 

acredito que o lugar mais perigoso do Brasil é Brasília (risadas) acredito muito nisso, porque estão 

dando poder aquelas pessoas e então eles agem, eu não tenho medo de um cara pegar um fuzil 

colocar na minha cara, eu não tenho medo. Isso já aconteceu isso várias vezes e para mim não 

influi na minha vida, então eu acho que... não sei se você entende, para mim já passou essa época, 

tem lugares mais perigoso que o outro e não é ser humano hoje vê de forma diferente.  

Julia: Mas por que você falou que o centro é mais violento? 

Igor: Já viu um mendigo morrer dentro da favela? 

Julia: Não 

Igor: Já viu um mendigo morrer no centro? 

Julia: Já 

 Igor: Matarem mendigo, espancaram mendigo, mendigo morrer de fome? 

Julia: Mas quem? 

Igor: Ah…  

Julia:  Mas quem? 

Igor: (Risos) tem muita gente ruim, que por conta do “poder”, que acham que tem o poder, tem 

várias pessoas, quanto mais poder mais as pessoas se sentem melhores do que as outras, isso é 

perigoso é super perigoso.  

Julia: Acho que você está dizendo que as pessoas da periferia talvez sejam diferentes das pessoas 

do centro em relação de confiança. 
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Igor: Sim 

Julia: Como isso? 

Igor: A mesma coisa da cidade grande, para a cidade pequena, na cidade pequena todo mundo se 

conhece. 

Julia: Aham 

Igor: Dona Maria, filha de São João e no centro tem a desconfiança, ninguém, quase ninguém se 

conhece. Dizer que o mundo é muito mais forte, mais esperto então o ser humano tenta sobrepor, 

ter esse poder de fazer com que o ser humano entenda que  aquele é o lugar dele e não mexe no 

lugar dele, então tem esse perigo, eu tenho mais medo de ser assaltado no centro do que dentro da 

favela. 

Julia: Você acha que na favela a abordagem policial é a mesma, na favela e no centro ? 

Igor: Não, é diferente. 

Julia: Por quê ? 

Igor: Na favela eles agem da forma que eles querem, na favela eles entram pra bater, noventa por 

cento, não vou dizer noventa por cento, eles entram pra espancar, eles entram pra matar, eles 

entram pra brincar com a vida do ser humano, isso no dia a dia, normalmente, anda acostumado 

sabe, ontem mesmo eu estava vindo trabalhar... “ o que que tem na bolsa, vai para onde, tem 

certeza, é isso mesmo?”, sabe e no centro tem a ver com o poder né, a gente sempre fala do poder. 

Aqui no Morumbi o pessoal pede licença, pede licença para entrar na festa, para baixar o som e se 

vai até lá na ocorrência, na favela não, na favela já entra atirando, é tiro, porrada e bomba 

Julia: Por que você acha que é assim? 

 Igor: Poder, é poder, você já assistiu um contra todos?  

Julia: Já. 

Igor: Uma série da Globoplay  

Julia: Sim, sim... 

Igor: Que o cara é advogado, doutor. 

Julia: Uhum  
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Igor: É aquilo, quanto mais vantagem eles conseguirem tirar mais eles vão fazer. Eu acredito que 

a corporação da polícia né ela é, a estrutura , a cultura, ela é xenofóbica, ela é racista, é genocida, 

está enraizado, aí a gente tava debatendo isso essa semana que existem, mas tem muito policial 

negro que são racistas, tem muito policial negro racista, que entra na favela, que saiu da favela e 

que fizeram uma lavagem cerebral nele de uma forma que faz com que ele haja da mesma forma 

que a polícia hoje age, é uma loucura, que a gente fica sem entender. É uma parada muito louca, 

porque a gente conhece vários policiais, tem policiais que vivem na comunidade, eles só trabalham 

naquele lugar, naquela região, a gente conhece que tem policiais e a gente cita, citei algumas vezes, 

em algumas palestras falando que a gente apelidou de nariz, porque o cara só vem “cheirado” pra 

espancar,  ele só vem “cheirado” para espancar, para bater e para descer o “sarrafo”, somente, a 

diversão dele entra na favela e descer o “cacete” no favelado, é a diversão dele e ele brinca com 

isso, ele brinca com os policiais . 

Julia: Você falou de uma relação sobre racismo e o comportamento da polícia, se acha que o 

comportamento da polícia, me corrija se eu estiver errado, é  racista. 

Igor:  Hoje sim, é a mesma coisa é a bíblia, se a gente não entender o tempo, a cultura, o lugar e o 

que está sendo explicado ali, a gente vai ser racista, a gente vai ser xenofóbico, então hoje é a 

cultura que encontraram na polícia, na nossa polícia hoje, é uma cultura racista tem aquilo né, “ó 

neguinho ali tem que arrastar ele, tem que bota na parede”  e com branco não é da mesma forma. 

Julia: Você acha então que Paraisópolis é um território negro em contraposição ao território do 

centro que é branco? 

Igor: Sim, Paraisópolis é na sua maioria sete por cento são nordestinos, desses é sessenta e sessenta 

e sete eu acho sessenta e seis são baianos ou filhos de baianos, então a maioria são negros, 

periféricos e já existe a xenofobia, aí vem o racismo, vem o preconceito de CEP que normalizaram 

hoje, tem muita gente que tem vergonha de dizer que mora numa favela, tem que falar que mora 

na Morumbi, no Paraíso do Morumbi, tem que falar tem que colocar no currículo que é da Vila 

Andrade não da favela de Paraisópolis, senão, não vai ter um emprego então existe isso e o ensino 

hoje, muita gente fala, de debate mas não se ensina isso. Por exemplo, pobreza menstrual, vieram 

falar isso agora sobre problema menstrual, negócio que acontece (gesto com os dedos indicando 

problema de muito tempo). 

Julia: Desde que tem mulher no mundo. 

Igor: Você sabia que as Índias sofrem isso de uma forma tão brusca, de maneira tão pesada? 
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Julia: Não. 

Igor: É o nosso povo, é a nossa raiz. Tava conversando com índios essa semana estava numa aldeia 

Krukutu, aqui no estado de São Paulo e eu fui falar acerca da pobreza menstrual e ela disse primeira 

vez que alguém, que algum branco falava com elas sobre isso, porque  nem na cama, no mesmo 

quarto, na mesma oca, pode ficar quando ela está menstruada, o marido não pode ficar perto, que 

é  impuro, é imundo, é uma coisa louca e há casos dentro da favela de usar miolo de pão, papel 

higiênico, tecido da própria calcinha, as crianças perdem a as as jovens perdem mais de 45 dias de 

aula, isso infelizmente é a nossa cultura, é o nosso país que precisa de um transformação de pessoas 

como eu, como você, como várias pessoas para quebrar isso né, mistificar isso, mudar essa situação 

porque é uma loucura, é uma loucura.  

Julia: Acho que das minhas perguntas assim, elas estão feitas, não sei se você quer, eu sempre 

gosto de abrir um pouco, se você quer falar alguma coisa mais sobre esse dia? ou sobre Paraisópolis  

que eu não tenha perguntado, que você não falou que enfim. 

Igor: se a gente for falar tem várias coisas. 

Julia: É então tem. 

Igor: A favela sobrevive, o funkeiro sobrevive, a favela sobrevive, antes ela vegetava hoje ela está 

sobrevivendo, mas a gente não quer sobreviver a gente quer viver! Favelado quer viver, apenas 

viver, ter a oportunidade de viver, antes ela vegetava que era muito mais pesado hoje ela sobrevive, 

eu creio que se tiver mais pessoas, mais olhares, mais bolhas estouradas para a favela, vai ter uma 

mudança muito grande, daqui a uma década, que nem os nossos negócios impacto social eu estou 

aqui na você disse que isso aqui é uma favela(mostra o lugar em que esta). 

Julia: Que lindo. 

Igor: Você disse que a favela (deixa eu te  mostrar aqui “rapidão”) , não sei se você conhece o aqui 

é o pavilhão social do G10 favelas. 

Julia: Não conheço.  

Igor:  São doze iniciativas. 

Julia: Que lindo.  

Igor: Aqui é uma exposição de fotos  JK.  

Julia: Ai tava na minha faculdade essa exposição.  
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Igor: Estava na fundação Brasil meu amor, eles são nossos parceiros. 

Julia: Que legal. 

Igor: Nós temos um banco próprio, G10 bancos.  

Julia: Olha só.  

Igor: Nós temos... ó deixa eu mostrar o helicóptero lá na frente. 

Julia: Pôr do Sol.  

Igor: Aqui é costurando sonhos Brasil, é um negócio de impacto social, aqui tá chegando doação 

de alimento, ali é a favela ó, são vários negócios, aqui é a nossa agência de comunicação, aqui tem 

uma escola de cabeleireiro, nós temos uma abra favela (risos), é uma fazenda, é porque está escuro 

(explicando porque não dá pra ver direito) aqui, mas nós produzimos mais de cinquenta tipos de 

eucaliptais aqui. 

Julia: Tô vendo as plantinhas, as mudinhas.  

Igor: Nós temos um bistrô, onde a gente faz exposição de marmitas aqui. 

Julia: Aí vocês recebem as doação e fazem. 

Igor: Isso, a gente chegou a doar dez mil marmitas por dia  

Julia: Nossa que legal 

Igor: A gente a dou mais de cento e setenta mil marmitas.  

Julia: Nossa que legal. 

Igor:E mais de setecentas  mil  cestas básicas. 

Julia: Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem um mapa para me dar de Paraisópolis? eu queria 

muito usar na minha pesquisa  

Igor: Tenho 

Julia: Que legal, ótimo e eu acho que é a última coisa que eu não te perguntei, você acha que 

mudou alguma coisa com a pandemia nos bailes? 



   

 

 

361 

 
 

Igor: Mudou o comando, é teve uma ordem de parada dos bailes, disseram que não era para colocar 

a população em risco, então para aqui em Paraisópolis parou e agora que eles autorizarem de novo 

duas semanas atrás. 

Julia: É quando voltaram algumas coisas e você acha que mudou alguma coisa na abordagem 

policial?  

Igor: Não, a tendência é piorar porque como estamos na pandemia as coisas ficaram mais fechadas, 

muita gente não estava percebendo, não tinha a percepção então a tendência foi piorar e a gente, é 

para vim trabalhar, aqui trabalha mais de mais de duzentas pessoas nesse galpão aqui, nesse 

pavilhão né e quando tem... ta tendo operação agora aqui, o helicóptero ta rodando aqui.  

Julia: É por conta das meninas, você acha? 

Igor: Isso, e a gente ainda não entendeu o porquê essas meninas, a gente ainda não conseguiu 

entender, é “uma coisa de louco”  
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ENTREVISTA TRANSCRITA: PEDRO BORGES 

 

Julia: Você autoriza gravação?  

Pedro: Eu, Pedro Borges autorizo meu áudio e minha imagem. 

Julia:  

Julia: Você autoriza gravação?  

Pedro: Eu, Pedro Borges autorizo meu áudio e minha imagem. 

Julia: É vou te fazer dezenove  perguntas, a primeira delas é a sua idade, como você se identifica como raça 

e você mora onde já morou? 

Pedro: Meu nome é Pedro Borges, eu tenho vinte e nove anos, me identifico como uma pessoa negra e 

morei na Brasilândia, zona norte de São Paulo e hoje estou morando na Barra Funda, zona oeste de São 

Paulo.  

Julia: Você conhece Paraisópolis, já foi a Paraisópolis?  

Pedro: Já fui a Paraisópolis, algumas vezes principalmente, por conta do trabalho, já fiz muitos trabalhos, 

já conheço um pouco os andares dentro de Paraisópolis, tem uma quantidade significativa de vezes que tive 

que ir até lá, para entrevistar, conversar seja em áudio seja em formato de vídeo. 

Julia: Você foi lá sempre a trabalho, para fotografar alguma coisa, para entrevistar alguém?   

Pedro: A minha relação com Paraisópolis, é uma relação bem ligado com a minha profissão de jornalista, 

mas sobretudo um jornalista que de alguma maneira acompanha questões ligadas às questões raciais e 

questões das periferias de São Paulo, então não é só Paraisópolis que é uma periferia que o que eu já tive 

muito contato com relação ao trabalho algumas outras ali na  região da zona sul ou em outras regiões 

também já questão de lazer, mas ali no Paraisópolis todas as vezes relacionados ao trabalho. 

Julia: Você trabalha no Profissão Repórter e você falou que o último episódio teve a ver com Paraisópolis, 

por que teve a ver ? 

Pedro: Porque fizemos uma reportagem falando um pouco sobre as potências criativas das periferias e 

usamos como pano de fundo assim para falar do funk, principalmente, pegando a partir do que aconteceu 

de uma comoção muito grande com a morte do MC Kevin e a gente divide normalmente os programas do 

Profissão Repórter em três eixos, e o eixo que eu fiquei responsável de acompanhar um pouco do universo 

feminino do funk então eu acompanhei duas mulheres, a Mc Dricka que é uma jovem MC e acompanhei a 

Renata Prado que é uma dançarina, que é  uma colega minha e a Renata uma das gravações que eu fiz com 

ela, a principal que eu fiz com ela, que fez parte do programa foi um ensaio fotográfico que foi feito em 
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Paraisópolis e era um ensaio cujo o título era “Respeite o Funk” ,uma maneira uma denúncia uma 

recordação as nove vítimas, às nove pessoas que perderam as vidas depois de uma operação policial que 

aconteceu no Paraisópolis durante o acontecimento de um baile funk na região da comunidade, então foi 

isso. Era uma camiseta do Brasil ao invés das bandeiras dos estados da federação eram as nove vítimas, o 

ensaio fotográfico foi feito para mulheres estavam sendo fotografadas, a Renata e outras duas colegas delas, 

uma inclusive a Glória uma das meninas que foi fotografada, era uma reportagem  de alguma maneira 

falando sobre o funk falando sobre essas potências criativas, de alguma maneira denunciava essa 

criminalização existente sobre as periferias sobre a comunidade negra e em particular sobre o funk.  

Julia: Curiosidade minha porque não está no roteiro da entrevista, o que você achou da Dricka, dessa 

explosão que ela está tendo agora, porque ontem saiu que ela estava na Times Square, que é o merchandising 

mais caro do mundo, eu acho isso muito simbólico, mas estou digerindo isso, o que isso significa para o 

mercado. O que você achou da Dricka, você que estava acompanhando a gravação de um clipe, o que você 

achou dela  e essa repercussão que ela está tendo, como você vê isso? 

Pedro: Eu acho assim a Dricka é uma menina muito nova, eu acho ela é uma “mina” que já teve depressão,  

passou por questões muito mais delicadas ainda mais nova ela teve um rompimento  de contrato com a 

GR6,  que rompeu o contrato com ela e acabou tendo  depressão, ficou muito mal. Então eu acho que de 

uma maneira muito cruel deixou ela muito calejada. Então, por exemplo, hoje ela passa por um cuidado 

muito grande por parte  da família dela, ela sempre vai para shows acompanhada do tio dela que é meio que 

o produtor dela, então o tio é quem dirige o carro dela para ir e para voltar. Ela gosta de beber é uma “mina”  

jovem, vai curtir quer dar um rolê dela e o tio dirige para não ter nenhum problema, para ela não se arriscar 

nem nada, tio fica de olho para ver se não ta bebendo muito e o que ela está bebendo. Enfim, “mina” nova, 

um  monte de gente em cima, para fazer uma maldade é “dois p”, famosa , enfim, eu acho que hoje ela tem 

um habilidade legal os cuidados da família dela, eu acho que já ter passado por esse problema a deixou 

madura. Eu acho que ela não é uma “mina” que tenha assim,” o rei na barriga” , aquela se acha eu acho que 

ela tem bem noção de que existe uma variação muito grande dentro desse mercado e que ontem à tarde na 

Times Square será daqui a um ano talvez ela não esteja com uma projeção grande, que as coisas mudam 

muito, mas acho que ela é uma mina que foi bem assessorada pela família, eu acho que ela não é bem essa 

história pela empresa dela, mas é isso acho que o mercado tem  percebido o quanto que pessoas negras de 

periferia, essa questão também de ser uma mulher isso é se transforma na mão do mercado em produto 

então o mercado tem explorado isso e de alguma maneira tentado ganhar em cima. 

Julia: Você já falou um pouco sobre o Massacre do baile da DZ7, você já foi ao baile da DZ7le por onde? 

Pedro: Eu já fui no baile da DZ7, fui uma vez em baile e eu fui também a trabalho, eu fui acompanhar uma 

reportagem bem legal que foi feita em uma parceria do Alma Preta  com o Yahoo notícias, que fez uma 

reportagem bem legal que era o nome do projeto era assim Melanina: da auto estima contra o racismo, era 

alguma coisa assim e a gente acompanha diferentes universos da comunidade negra e um foi o funk e aí eu 
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fui no baile da DZ7, acompanhei o baile e foi assim, foi bem legal ter acompanhado percebe que é um 

público muito jovem, oficialmente, eu ainda sou jovem a gente está no grupo de jovens, eu tenho vinte e 

nove não sei quanto você tem no segundo você tem… 

Julia: Vinte e sete. 

Pedro: Oficialmente nós somos jovens, mas eram jovens mesmo, muito novinhos assim pessoas estavam 

lá, sei lá pessoas de vinte e cinco a vinte e seis anos no máximo eu fiquei muito cansado, terminei  a 

gravação estava exausto, e olha que eu não bebi, não dancei, não fiz porra nenhuma, só fiquei lá gravando 

entrevista, fiquei exausto no outro dia só dormi. Era uma molecada muito nova, curtinho e tudo mais e o 

que assim  ficamos muito tranquilos,  fazendo um paralelo, até porque também já participei de momentos 

como esse, como se fosse aqueles “bagulhos” universitários. Dá pra ver que “mano”  a rua está entupida de 

gente, é som de carro de um lado para o outro “tá ligado”, é uma barulheira do caramba, é “mano” pessoal 

bebendo, pessoal curtindo e tudo mais, “tá ligado?!” Só que a grande diferença ali é que a todo momento 

existia uma tensão com relação à polícia, e na nossa reportagem a gente tem que sair uma hora porque a 

polícia começou a jogar muita bomba e a gente teve que sair terminar de fazer reportagens, deve ter passado 

por algum espaço de alguma maneira garantisse uma segurança nossa, porque a gente estava no meio de 

todo mundo, a gente não ia chegar e falar: o pessoal não joga bomba que a gente é jornalista até você 

explicar até você mostrar que “focinho de porco não é tomada” já tomou uma boa rachada já. Era eu e a 

Luciana uma mulher negra, fazendo a apresentação, nós dois, então aí também para a gente estar ali os 

outros acharem que estávamos no baile, toma porrada junto, então foi essa a grande questão que a gente 

percebeu e eu acho que essa reportagem foi um mês antes, pouquíssimo tempo antes de um massacre da 

ação da polícia que gerou as nove mortes, foi muito pouco tempo antes, então quando aconteceu não fiquei 

muito surpreso eu percebi como de alguma maneira já existia um grande clima de tensão na ação da polícia 

naquela região.  

Julia: Falando do massacre, o que você acha que aconteceu aquele dia? 

Pedro: Eu acho que a polícia  fez uma ação muito despreparada, então eu acho que ela tem a ilusão de que 

alguma maneira ela pode tentar coibir. De alguma maneira, o acontecimento do baile depois dele já iniciado 

e com utilização da repressão, então naquele dia foi exatamente isso. Tinha rua ali ficava cheia, fechada, a 

polícia vinha se aproximava jogava muitas bombas , o pessoal saia, a polícia rondava e saia, o pessoal 

voltava e a festa continuava e você tinha trocas também, as pessoas também arremessavam coisas na polícia 

e tal, como uma forma de defesa para a polícia meio que se afastasse e o baile continuava. Aquele dia eu 

acho que foi alguma coisa similar a isso, que aconteceu foi uma ação que a polícia tentou fazer só que 

diferente do que aconteceu no dia que eu fui, eles devem ter fechado todas as entradas e saídas da favela do 

Paraisópolis e encurralado as pessoas e uma característica do baile é que a maior parte das pessoas que 

participam do baile elas não são residentes de lá, então pouco conhecem as entradinhas da comunidade. 

Então eu acho que a polícia fez essa ação, ela foi para além do que ela costuma ir e então ela pra além de 
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jogar bomba e para que as pessoas recuem ela insistiu, pressionou essas pessoas e eu acho que houve como 

tem se colocado pelo menos a maior parte dos inquéritos do IML essas pessoas de uma maneira morreram 

sufocadas, pisoteadas pelo menos é isso que aponta eu acho que tem alguns dos casos, eu não tenho certeza 

mas tem algumas das nove mortes que eu acho que você não tem ainda uma definição ou você não tem uma 

definição correta de que foi por um pisoteamento. E aí eu acho que abre-se também abre possibilidades 

para que, por exemplo, a polícia possa ter executado uma dessas pessoas é não é uma forma de uma 

acusação, mas enquanto você não tem nada  definido, você tem que deixar isso como uma possibilidade , 

ainda mais isso se tratando do modus operandi da  polícia de São Paulo, mas eu acho que foi isso, uma ação 

mal feita da polícia que acabou resultando em uma dispersão e de uma maneira essas mortes, então de uma 

maneira é impossível você tirar a responsabilidade da polícia, ainda mais porque a polícia faz essa 

abordagem ali e ela sabe como as coisas funcionam.  

Julia: Pelo que você está falando então, o que aconteceu nesse dia, na verdade, poderia ter acontecido em 

todos os outros dias que o baile acontece, você já estava em outro dia no baile da DZ7, que essa tensão em 

relação a polícia era constante. 

Pedro: Exatamente.    

Julia: Você acha que de ter sido um acaso ter acontecido, o que aconteceu nesse dia? 

Pedro: Eu não sei quais foram as particularidades do dia para que isso possa ter acontecido, é uma tensão 

que existe a todo momento e em algum momento essa tensão vai extrapolar.  O  que aconteceu no 

Paraisópolis, poderia ter acontecido em outras comunidades, mas existem particularidades em Paraisópolis, 

eu acho, Paraisópolis é uma comunidade muito fechada, são vielas muito estreitas, por exemplo, se eu for 

pegar os mesmos bailes na zona norte de São Paulo eles muitos deles acontecem muito próximos de praças, 

são ruas mais abertas, são espaços mais abertos também tem a característica de serem bailes mais locais 

então  são pessoas que conhecem ali a região. Então eu acho que minimizaria por exemplo, esse tipo de 

acontecimento de Paraisópolis, eu acho que a comunidade tem também as suas particularidades. Eu 

acompanho, sei lá, uma sugestão para você acompanho uma página no Instagram, Portal do ó, que é uma 

página que é tipo um portal de notícias que eu conheço há muito tempo da região da freguesia do ó e da 

Brasilândia eles sempre noticiam lá vídeos de moradores denunciando o Baile funk, quando você vê o vídeo 

que são regiões que eu já passei você vê que a Geografia é diferente, são regiões mais abertas, são espaços 

mais abertos, que tem maior espaço para fuga e tem a característica que as pessoas são dali, elas conhecem 

o local, então elas não se perderiam num beco.  

 

Julia: Você falou também sobre a abordagem da polícia, que o que aconteceu aquele dia tem tudo a ver com 

o jeito que a polícia opera. Que jeito é esse? 
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Pedro: A gente vive um contexto de guerra às drogas no Brasil, então a política de guerra acabamos de ver 

noticiado, por exemplo, um policial militar, um homem negro, policial militar, que foi a um baile funk, 

acho que em Heliópolis e foi assassinado. Então,  é um clima de tensão que coloca no final das contas 

pessoas negras, pobres, contra pessoas negras e pobres então existe um clima de tensão e existe um Estado, 

de uma maneira é violento em todas as suas frentes, ele é muito violento na educação, ele é muito violento 

com a saúde e é muito violento no seu aparato repressivo e o modus operandi da polícia militar corresponde 

a isso e ele tem se transformado em cada vez mais agressivo, na medida em que existe uma maior permissão 

para  essa violência, então a gente vai ver por exemplo, ano após ano a letalidade policial aumentando 

principalmente, com o fortalecimento desse discurso milicioso de governantes representantes do Estado, 

então esse modus operandi da polícia é um modus operandi agora, muito violento caracterizando 

determinados grupos é raciais,  grupos sociais, determinados territórios então é aquele negócio você é 

enquadrado pelo simples fato de você ser quem você, e corre o risco de ser muito agredido, pelo simples 

fato de ser quem você é. Eu acho que isso gera uma tensão no ambiente, então por exemplo, o policial 

militar que “tá ligado” nos jovens de periferia, o moleque, ele sabe “mano” que a lei está contra ele, que ele 

não tem nada para fazer no final das contas, as vezes ele quer se defender fisicamente desse policial porque 

a única coisa que ele pode fazer porque não fazer nada! Porque, se você for pego ali a polícia agride ele, 

joga alguma coisa nele, forja ele, e a palavra do policial e “já era”, não tem palavra de ninguém, mas contra, 

não existe outra prova que é colocada, é o flagrante que os caras enquadram e a voz do  policial, pronto 

acabou, “ tá ligado?!” tem muitas vezes que esses jovens também se defendem. Por exemplo, esse portal 

que estava te falando, o portal do ó, que muitas vezes, os moradores vêm e colocam vídeos de tipo a polícia 

tentando invadir um baile e “mano”  os moleques jogando pedra na polícia, o que tem  nos comentários… 

se você para pra ler os comentários é  : aí depois reclama que a polícia entra e mete a mão, olha lá esses 

moleque jogando pedra; ai depois reclama; olha lá também esse moleques do caralho jogando pedra,  

“caralho mano” o que esse moleques vão fazer “mano”?!  a polícia entra lá e dá um “couro” nos caras toda 

a vez “mano”. Você vai ficar apanhando que nem cachorro toda vez? O moleque vai devolver, até porque 

a polícia vem e “dá um pau”, se a polícia vem e” dá um pau” e esse policial é afastado, você ainda pensa: 

“Demorou, não vou mais fazer isso, eu vou seguir  pois de alguma maneira a lei ta funcionando, o cara 

extrapolou, o cara foi punido”, na cabeça da pessoa, mas não é o que acontece, os caras se protegem então 

é um clima tenso, então a polícia, esse policial que é o praça, que também muitas vezes é um homem negro, 

é um cara pobre, ele  também entra tenso nesse espaço, porque ele sabe se ele “moscar” ali também pode 

morrer. Então é um modus operandi dentro de um estado de guerra em que um policial em uma sociedade 

que caracteriza esse sujeito como sujeito propenso ao crime,  que é um sujeito vulnerável e que tá ligado 

que o clima de tensão existe entre esse território e esse sujeito que representa o Estado, então a polícia, essa 

violência dela se transforma e ainda mais violenta porque tem todos esses elementos dentro dessa jogada. 

Julia: Quando você fala de território, de qual território você está falando? 



   

 

 

368 

 
 

Pedro: Eu estou falando de territórios de periferia, eu acho assim que existe até uma definição bem legal do 

movimento cultural das periferias de São Paulo, que definiu que quando eles foram definir quais eram os 

bairros que poderiam ter acesso, eles fizeram uma caracterização do que seriam enquadrados como os 

movimentos como os bairros de periferia, o movimento cultural das periferias fez uma definição, que eles 

juntavam uma série de marcadores para poder definir um território como periferia ou não, agora eu não 

lembro exatamente quais são os marcadores, mas majoritariamente, são os bairros mais afastados do centro 

expandido da cidade, são os bairros onde existe uma maior concentração de pessoas negras e são os bairros 

onde você tem uma maior ineficácia, uma prestação de serviços do poder público então é onde você tem o 

maior tempo de espera para você ter uma consulta médica, é onde você tem o menor por número de mil 

habitantes, número de médicos, número de UBS, número de tudo. É um bairro realmente, para além de 

estar na periferia, nas margens da cidade, ele está às margens da política urbana da cidade de uma maneira 

geral é a política urbana que vai englobar tudo educação, saúde e também a segurança. A segurança no final 

das contas é um direito, deveria ser como é a educação, a saúde e a moradia e como é qualquer outra coisa, 

só que a gente não consegue falar da segurança dessa maneira, porque ela é um espaço de tanta violência  

que a gente não consegue pensar a segurança como um direito, mas a segurança pública que é colocada 

como um inimigo da população. Então, são esses os bairros que de alguma maneira convivem com esse 

tipo de característica. 

Julia: Você tem medo de andar em algum lugar da cidade? 

Pedro: Eu tenho muito medo “mano”, eu tenho medo de andar em alguns lugares da cidade, agora eu não 

estou morando mais na Brasilândia, eu tenho medo pra caramba “mano”, andar à noite “tá ligado?!”, mesmo 

lá na Brasilândia ,quando eu tenho que andar ou tenho que fazer coisa na Cachoeirinha, quando tenho que 

andar de um lado para o outro e mesmo no centro de São Paulo, é um medo que, lógico que eu tenho medo 

da violência urbana, mas é um medo que é muito focalizado na polícia, é um medo de você ser enquadrado, 

um medo de  você passar por alguma coisa,, passar por um tipo de situação e eu já passei por em quadros 

que sejam ou em periferia ou numa região central da cidade e a polícia foi violenta da mesma maneira nos 

dois lugares, nessa abordagem. Então vou andar à noite é também um espaço que você tem que ter medo, 

eu por exemplo, não tenho carro, mas eu quero ter carro, mas eu fico pensando caramba eu vou comprar 

um carro, “mano” como que é “mano?!” Sou novo, “tá ligado”?! Tenho um carro novo, dependendo do 

carro  que eu  vá comprar às vezes você até pensa em comprar um carro “mais de boa”, porque se eu 

comprar um carro muito legal aí a polícia vai ficar “embaçando” na minha, aí eu vou ter que ficar de 

madrugada tomando enquadro da polícia, provando que o carro é meu, e se as vezes eu fiz uma paradinha 

rápida e tomei uma cerveja?! Vamos combinar “ninguém é santo”, tudo bem ninguém enche a cara para 

dirigir, mas “porra”, às vezes você sai tomar uma cerveja e volta para dirigir o veículo da polícia te para 

“embaça” na tua, as vezes eu fico pensando: puta as vezesé melhor ficar andando de uber mesmo mano, de 
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uber para fazer algumas coisas que as vezes você fica mais protegido, então esse é um receio que ele existe 

muito. 

Julia: O que é violência para você? 

Pedro: Violência “mano”, eu acho que a violência ela… “puta”, é uma boa pergunta, porque eu acho que a 

violência tem o seu nível simbólico, seu nível físico, mas de uma maneira geral talvez seja uma agressão à 

nossa condição de ser humano. Eu acho que a violência simbólica é uma violência dessas, que eu estou na 

rua andando, estou com medo ela é uma violência, porque de alguma maneira ela é uma agressão à minha 

condição humana, é uma violência porquê de alguma maneira, ali eu me sinto menos humano. Eu sinto com 

uma o se retirassem uma parte minha, porque eu tenho que tomar cuidado com coisas minhas, tenho que 

tomar cuidado com os movimentos na rua, por exemplo, mesmo quando eu tenho que pegar  um Uber ou 

99, eu sempre que entro no Uber dependendo pra onde eu vou dependendo do horário, eu já vou “trocando 

ideia” a não ser que, se o cara me pega aqui na Globo eu “fico de boa”, mas se o cara me pega em algum 

outro lugar em qualquer ponto da cidade, eu vou trocando ideia com o cara, porque eles ficam muito 

desconfiado sempre! Você vê que o cara te olhando, ainda mais que eu fico muito no telefone, então surge 

aquela dúvida: esse cara ta falando com quem?!, então às vezes eu vou trocando ideia ou eu vou mandando 

áudio, que assim o cara vai identificar que eu sou jornalista, eu falo: Mano tá trabalhando muito?! 

trabalhando bastante. ah também estou trabalhando “pra caralho”, sou  jornalista, às vezes o cara deve 

pensar: o que esse cara tá falando?! foda-se que ele trabalha na Globo, mas é um jeito de você tranquilizar 

o cara que está trabalhando que está te levando de um lugar pro outro, eu acho que a gente é violento, ter 

que fazer isso e é lógico que existe a violência física de um quadro da polícia “mano” , se você toma porrada 

da polícia  mandar você ficar de costas, “tá ligado?!”, te olha de cima a baixo, mandar você tirar seu tènis, 

para ver se não tem droga dentro do bagulho isso também é  violência. 

Julia: Você falou de dois tipos de violência, uma psicológica de estar a todo momento tentando se defender 

de uma violência física, mas você não falou patrimonial. 

Pedro: Uma violência patrimonial em que sentido? 

Julia: Tem muita gente acha por exemplo, que o centro é mais violento, porque os celulares são mais 

roubados. 

Pedro: Eu fui roubado inclusive recentemente,  fui roubado no centro. É lógico que de alguma maneira o 

cara que me roubou “mano”, e logo depois fui bloquear os “bagulhos” do meu celular depois fui ver o cara 

pediu um iFood, aí eu fiquei assim: esse cara me roubou, as vezes ele tava com fome então não aconteceu 

nada comigo, fiquei de boa obviamente, eu vou falar que isso também não é uma coisa que talvez seja 

violento, é porque se eu for “trocar uma ideia” com a dona Maria, “trocar ideia” com a minha avó talvez a 

minha vó, meus primo,  talvez primeira coisa que eles primeira não, mas uma coisa certamente, vai vim 

essa questão também da questão da violência patrimonial, ninguém quer ser roubado, ninguém quer que 
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alguém enfie uma arma na tua cara ,que você corra risco de vida e perca suas coisas, mas de uma maneira, 

é uma violência que eu ainda entendo, consigo entender porque eu sei que, mano esse cara está roubando 

porque o cara tá “fodido” velho, o cara tá se colocando  uma situação ali que pra rodar é em dois palito, o 

moleque ta andando de “bike” ali no centro, é revistado ta com um  monte de celular por quê?! Se ele tomar 

um enquadro da polícia ele vai na cadeia e já era uma era. Se ele está de “bike” e a polícia de moto ou carro, 

“já era” policia pega ele rapidinho com “toma um pau” ainda  vai preso agora o “foda” é você pensar em 

uma violência que vem por exemplo, de quem deveria te proteger em uma medida, é uma violência que de 

uma maneira também atesta contra a tua vida, agora exige também uma violência dessa com sua vida que 

não é só uma violência gerada pela polícia eu acho que por exemplo, eu provoquei isso com a nossa 

cobertura do Alma Preta:  Mano a gente tem que falar desse cara, desse policial que foi assinado pelo 

crime, porque  o crime não é nosso aliado nosso, não existe “uma parada” binária além do tipo polícia 

bandido, o crime organizado é um problema, pensar regulamentação, na possibilidade de inserir essas 

pessoas dentro de uma atividade lícita, dentro de um processo, o que muitas vezes é feito nas periferias pelo 

crime organizado, é um absurdo também e se a gente não reconhece isso a gente não consegue “trocar ideia” 

com as pessoas, porque a gente “descer o pau” na polícia, e só na polícia você vai falar com a dona Maria 

e ela vai dizer: bandido roubou e matou e vocês não vão falar nada? matou gente pra “caralho” e aí como 

é que fica esse negócio? em outros lugares por exemplo, em outras partes do nordeste do país que tem uma 

disputa por território entre facções e outras organizações criminosas, como você explica pra essa família, 

que ela  não pode atravessar de uma rua para outra porque uma rua é de um partido e a outra de outro. 

Enfim, a violência é múltipla de todos os lados, eu acho que de alguma  maneira a gente tem que encarar a 

complexidade dela, a dificuldade e então consegue-se falar verdadeiramente com a com quem tem que 

ouvir e ser ouvido. 

Julia: Saindo um pouco da polícia vamos voltar para baile, você acha que o baile é uma manifestação na 

cidade ou acontece só em alguns lugares ? 

Pedro: Eu acho, que é uma manifestação da cidade, só que ai depende do que chamamos de baile, aí é 

diferente a peruada é um baile o que acontece no trote do Mackenzie, que fecha a rua e está todo mundo 

usando droga pra caralho lá também é um baile, pode não ter o nome de baile mas se a gente for pensar e 

fizer uma definição do que é baile conseguiremos colocar essas coisas também baile, são manifestações 

que acontecem na rua, que param tudo, que fecham trânsito, que as pessoas fazem uso de bebida alcoólica, 

sem moralismo nenhum, seja nesse espaço ou não seja nele, mas as pessoas fazem uso e nesses lugares elas 

são praticamente escoltado pela polícia, porque a rua ali no Mackenzie é  fechada, às vezes eu passava lá 

de ônibus  eu vi que tinha até “bagulho” da CET escoltando esse pessoal, “tipo” aqui não pode entrar carro 

porque aqui o pessoal tá curtindo, então os bailes  acontecem  em todas as regiões da cidade, agora existem 

determinados lugares onde esse baile é criminalizado. Existem pessoas que moram ali perto do Mackenzie 

também e elas reclamam para “caralho” do barulho alí do Mackenzie, tem uns predinhos la, muita gente 
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fala que é um inferno morar lá, morar perto de um baile  também deve ser um inferno, eu acho que existe 

alguma maneira , uma necessidade de uma discussão sobre a utilização dos espaços públicos, todos esses 

locais, essas festas, esses bailes deveriam ter espaços da cidade onde pudessem acontecer. Porque essa é 

uma outra questão, por exemplo, a gente foi fazer essa reportagem no Paraisópolis e a camiseta tava escrito 

“Respeite o Funk” e chegou um morador que veio falar assim: “ Respeite o funk, mas o funk respeita a 

gente?!”  um morador, o que ele falou, a Renata concordou, porque imagina você gostaria de morar com 

baile funk de quinta a domingo, indo até às seis horas da manhã, também deve ser bem difícil, só que dentro 

da pauta de opção as coisas vão acontecer. A molecada de quinze, dezesseis anos, dezessete, vinte anos 

quer “dar rolê mano”  ta conhecendo a sexualidade, quer curtir e isso em todas as classes, todos os grupos 

raciais, isso acontece na cidade,  isso de alguma maneira é mal gerido em todas  as regiões da cidade, mas 

em uma região existe uma repressão em outra não. 

Julia: Por que em uma existe repressão e na outra não ?  

Pedro: Porque uma região, é de classe média e a outra uma de periferia, uma  de maioria branca e a outra 

de maioria negra, agora você imagina sair na foto no outro dia, de uma ação da polícia no Mackenzie deixou 

não sei quantos jovens brancos e a fotinho de todo mundo que foi pisoteado e morreu aquele “bagulho” 

modo geral ia ter comoção nacional, algo impensável. Acho que não teria julgamento, investigação nem 

nada, os policiais iriam para a cadeia na hora   nem sei se isso pode legalmente, mas eles iam dar um jeito 

de colocar esse homens na cadeia porque alguém ia ter que pagar por isso, agora no outro lugar pode matar 

que não vai acontecer nada, porque a morte ali é encarada de outra maneira. 

Julia: Você gosta de baile funk? 

Pedro: Eu curto baile, eu curti pra “caralho”,  eu não sou tipo se eu tiver que colocar por exemplo, meu 

“bagulho” não é o funk, é mais o samba, existem muitas semelhanças, entre essa  repressão que é feita ao 

funk e que ao samba já foi feito em outros momentos da história. Eu acompanho a escola de samba mais 

tradicional, mais antiga de São Paulo é o Camisa Verde e Branco, uma escola de mil novecentos e quatorze,  

antiga pra caramba, por exemplo quando a gente vai ali na quadra, que fica na Barra Funda e aquela região 

da Barra Funda era uma região de periferia no começo da cidade de São Paulo, a cidade foi expandindo, 

hoje ela está rodeada por prédios, que nem acontece com a Vai-Vai no Bela Vista, rodeado por prédio, mas 

ela se mantém lá, as duas escolas, mesmo sendo muito pressionadas pela especulação imobiliária. E teve 

um ensaio que nós fomos no Camisa, que foi uma quarta-feira à noite, que tava rolando batucada não sei o 

quê lá dentro e do nada a polícia entrou na quadra, o pessoal parou, o pessoal parou o som, foram conversar 

com a polícia, e lembro que o policial tinha perguntado até que horário que ia, falamos que sempre íamos 

até as dez, e dez horas iriamos para, normal  do jeito que a gente sempre fazia, o outro policial falou “Vixe, 

aqui só tem preto, se nós continuarmos com isso vão dizer que é racismo” o outro menino disse que não 

precisamos falar nada, eles mesmos já falaram, vieram enquadrar a gente, a escola está aqui a  cem anos, 

mais de cem anos aqui vai fazer cento e dez anos daqui a pouco, sempre teve batucada nesse horário, os 
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caras soltam uma dessas e o Carnaval hoje ele também tem um pouco  dessa coisa do baile, ele também é 

segregado racialmente porque o Carnaval de bloco em São Paulo é um carnaval muito branco, o Carnaval 

negro de São Paulo é o Carnaval de escola de samba é o carnaval, que por mais que o Anhembi tenha sido 

muito elitizado e tenha bloqueado, por exemplo, pessoas negras de ir por conta do preço, no ensaio técnico 

que tem no Anhembi é um dos rolês mais pretos que você vai ver na sua vida, só que isso foi uma luta 

muito grande dos sambistas pra ter  um espaço, para tem samba, então assim eu adoro esses espaços na rua, 

o Anhembi tem  seus prós e contras, mas foi um espaço que de alguma maneira foi criado para receber os 

bailes, vamos dizer assim, o baile do samba. 

Julia: Eu acho que eu fiz todas agora to pensando em várias coisas, deixa eu ver aqui está se faltou alguma… 

faltaram duas perguntas, para que você acha que  serve a abordagem policial e a outra é se você acha que a 

pandemia mudou alguma coisa em contexto de baile ou em contexto de manifestação nas periferias?  

Pedro: Eu acho que assim com relação à manifestação eu acho que ainda é muito cedo para falar porque a 

gente só vai conseguir falar dessa mudança quando estiverem as pessoas vacinadas, eu acho que a dinâmica 

vai mudar. Eu to muito ansioso  para ver por exemplo, se as quadras das escolas de samba vão ficar cheias 

como ficavam, porque mesmo com todo mundo vacinado, eu acho que talvez as pessoas de alguma maneira, 

passem a ter um pouco de um receio de um ambiente muito fechado e com muita gente e uma quadra de 

uma escola de samba é isso! não só, mas é isso também, então eu acho que isso a gente talvez vá precisar 

de mais tempo para conseguir falar. Agora a abordagem da polícia, vou começar pelo que eles falam que é 

, eles falam que é para fazer uma checagem, pelo menos uma averiguação, o evitar de crime, um 

acompanhar de crime e tudo mais, e você definir uma pessoa como suspeita,  você fazer uma abordagem, 

você parte um princípio de que ela fez alguma coisa suspeita, que é a partir disso que a polícia se baseia. E 

a polícia se utiliza da sua justificativa, que é uma questão de controle de crime, eu já tenho muita 

desconfiança de uma eficácia disso, porque tudo bem você está passando na rua, está vendo alguém andando 

e você acha que essa pessoa começou a cometer algum crime, pelo jeito que ela anda, pelo jeito como ela 

se veste, por quem ela é. Quanto de dinheiro público a gente não está investindo para que de alguma maneira 

a gente tenha uma contenção de crime fazendo esse tipo de parada, que parece ser bem amadora e 

ineficiente. O quanto nós enquanto sociedade estamos gastando  para que a polícia faça isso e o quanto de 

retorno enquanto sociedade estamos tendo? O quanto de retorno patrimonial e o quanto de retorno enquanto 

de retorno quanto sociedade e nesse sentido estou falando o quanto de vidas nós perdemos por conta disso, 

por conta de uma abordagem mal feita, porque se você, ainda mais hoje, está liberando arma para todo 

mundo, policial tá armado, aborda alguém e esse alguém também está armado, ali você tem uma reação  de 

ambas as partes, ali você pode ter ambas as vidas perdidas. Então a abordagem que a polícia coloca, eu 

acho que olhando pelo ponto de vista da polícia temos que questionar o porquê isso acontece, e questionar 

a eficácia disso. Agora pensando por uma perspectiva Brasil, de sociedade, eu acho que a abordagem 

cumpre um papel muito forte de demarcação de força política, de controle de determinados grupos, é ser 
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demarcado a todo momento de que: mano por que você tá andando na rua esse horário? o que você está 

fazendo na rua esse horário? esse horário é de trabalhar, mano. “Cê” acorda determinado horário e 

depois volta direto pra sua casa, você não tem que ficar andando em determinado horário, esse horário é 

de vagabundo Que era o que falavam para sambista, o que falaram pro rap, que é o que falam agora para o 

funk, havendo a criminalização dessas manifestações culturais desses grupos. Então a abordagem de alguma 

maneira, se não tem nenhuma eficácia, está muito mais em um lugar de controle desses grupo, de punição 

desses grupos mesmo sem procedimentos jurídicos, mas você pune esses grupos, porque a abordagem é 

quase que como uma punição que você está recebendo porque tá na rua, uma das abordagens que eu recebi, 

o policial foi mega estupido comigo, e o motivo da abordagem… eu nunca saio de casa sem rg, eu lembro 

de quando eu era moleque, pisava pra fora de casa minha mãe gritava Você tá levando documento, ta com 

rg? minha mãe teve um momento que ela pirou tanto, que ela achava que eu tinha com carteira de trabalho 

na rua, eu fui tirar carteira de trabalho cedo para ter carteira de trabalho para andar na rua mesmo que não 

tivesse “porra” nenhuma registrada dela, a outra coisa que minha mãe pediu para tirar a carteira de estudante 

pra eu poder mostrar que eu era estudante, que não era “vagabundo” então eu andava com a  carteira de 

estudante. Teve uma vez que eu tive que fazer um “bagulho” que era muito perto, tive que andar um pouco,  

fazer negócio muito rápido e sai sem o RG, “mano” é muito raro eu sair sem RG, nesse dia eu sai sem 

“mano” e eu tomei um enquadro nesse dia, para nunca mais esquecer de sair com  RG, a dura que eu tomei 

“mano”, eu tomei uma dura porque eu tava sem RG porque eu fui enquadrado com outro amigo um moleque 

branco, moleque tava com RG, e o policial no virou pra mim no final ele falou assim: você está ligado que 

você não pode ficar andando sem  RG né?!  porque você é…  e não terminou a frase. 

Julia: E o policial era o que? 

Pedro: Esse era um cara branco, era o que eu tenho guardado na minha cabeça os outros eu não lembro 

muito, mas o fato é ele perguntou se eu sabia do número do meu RG de cabeça, eu disse que sim, bateram 

no Copom para ver se eu tinha passagem conversaram  no radinho, perguntaram se eu sabia o número do 

meu CPF,  eu acho que eu tinha dezenove anos quando tomei esse enquadro, e sabe quem estava comigo 

?! 

Julia: Você já era estudante? 

Pedro: Eu estava na Unesp, eu tomei em Bauru sabe com quem eu estava, não sei você conhece, não tem 

aquele o Lima,  Pedro Lima, um bem branquinho, eu estava com ele, acabou o “bagulho” o Lima ficou tão 

constrangido que ele veio “tipo” “mano” não sei nem o que te falar não sei o que te falar cara tipo desculpa 

eu falei “mano” não fala nada, não quero falar nada, mas um enquadro que eu tomei, eu tomei uma dura, 

o que o policial podia ter feito?! É que ali obviamente, também eu falei não “mano” sou estudante da 

Unesp e se eu não fosse?! eu estivesse lá, por exemplo, se fosse um moleque que tivesse me informado da 

escola e estivesse dando um rolê a noite como qualquer outra pessoa podia estar fazendo, pelo menos pedir 

para os pais buscarem na delegacia, iam me levar no carro para delegacia, ia ter que passar por todo esse 
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”carão”, ter que tomar uma dura na frente da polícia dos meus pais, minha mãe ia ter que me “esculhambar” 

na frente da polícia, ia tomar uma dura, uma punição porque ali não era um horário de trabalho, não era um 

horário nem de possível consumo, estava tudo fechado em Bauru, então a pergunta era o que eu estava 

fazendo na rua, eu tinha ido na casa de um amigo pegar umas coisa e era pertinho, nós morávamos muito 

perto, Bauru é pertinho as coisas, ia pegar um negócio, voltando para casa tomei esse enquadro, ou seja, eu 

acho que tem uma perspectiva muito grande no controle, no seu controle de locomoção na cidade do 

controle social e político de determinados grupos, eu acho que a abordagem tem essa função.  

Julia: Casando assim,  última pergunta prometo, casando abordagem policial e se alguma coisa mudou na 

pandemia você acha que a abordagem policial mudou na pandemia? 

Pedro: Eu acho que ficou mais violenta,  acho não, ela ficou mais violenta! Ação da polícia ficou mais 

violenta, todos os indicadores demonstraram que a polícia matou mais, matou significativamente mais. Nas 

próximas semanas vai ser o anuário da violência, o anuário de segurança pública do fórum e pelo que eu tô 

acompanhando a gente vai ter uma indicação de um aumento geral mesmo, nacional da violência mesmo, 

eu acho, uma diminuição no Rio de Janeiro mesmo com a diminuição no Rio de Janeiro por conta da da 

ADPF  das favelas, uma diminuição no estado que tem um número muito grande, você vai ter mais um 

aumento nacional. Um aumento significativo em São Paulo, dessa letalidade da polícia eu acho que, talvez 

seja um ponto de atenção para o momento pós pandemia, talvez as pessoas criando um hábito de ficar mais 

em casa, com as ruas mais vazias, isso deixa  a polícia ainda mais a vontade para ser mais violenta, porque 

tem menos pessoas olhando, menos olhares por trás de nós  e tem menos motivos para você estar na rua, tá 

na rua fazendo o que esse horário? você não está trabalhando, deveria estar trabalhando ou na tua casa. 

Tá na rua fazendo o que? tem que estar na sua casa, não tem que ter lazer, curtir, “dar rolê”. Então eu 

acho que,   talvez um momento de empurrar mais as pessoas para dentro de casa possa fazer a polícia ser 

ainda mais violenta na sua abordagem, continuar a ser mais violenta, porque violenta ela já está. 

Julia: E você acha que essa violência, não vai ser da mesma maneira nas regiões centrais e nas regiões 

periféricas ? 

Pedro: Eu tenho certeza, com certeza. Todos os anos o Anuário de segurança pública e o Atlas da violência 

tem apontado para um aumento da desigualdade racial da violência. Se você tem o aumento da violência  

geral, mas você tem ainda uma oscilação em números gerais, você tem uma consolidação dos últimos anos 

de um aumento da desigualdade da violência, isso em ambos os gêneros. Então você tem o aumento da 

violência contra mulheres negras, diminuição em relação à mulheres brancas e um  aumento de violência 

contra homens negros e a diminuição em relação a homens brancos, então você tem uma sociedade mais 

segura em uma medida para pessoas brancas e uma sociedade menos segura e mais violenta para pessoas 

negras. Os algozes da sociedade como são colocados, são cada vez mais vítimas da violência da sociedade.      
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ENTREVISTA TRANSCRITA: RENATA ALVES 

Julia:  Eu estou gravando desde já então assim é peço autorização para gravar 

Renata: Pode sim,  sem problema. 

Julia: Então Renata eu queria é saber um pouco de você, como você atua, eu já te conheço, mas 

acho que é legal, você se apresentar, falar quanto tempo você mora em Paraisópolis, como essa 

atuação, entre outras coisas. 

Renata: Eu sou Renata Alves, eu nasci em Paraisópolis e tudo o que minha família tem é graça 

esse lugar, foi fruto de muito trabalho, mas foi graças a esse lugar.  Eu tenho quarenta anos, eu 

tenho uma produtora de locação e figuração a mais ou menos uns dez anos,  que eu montei aqui 

em Paraisópolis. Eu sou mãe de um homem de vinte dois anos e agora recentemente sou de  uma 

criança de 3 anos, mas fiz parte da Associação de mulheres, uma das fundadoras da associação de 

mulheres, sempre fiz parte da União de moradores de Paraisópolis, faço parte do conselho de gestor 

de saúde, da unidade básica de saúde, então por isso que esse engajamento. Fiz parte do conselho 

gestor da urbanização das obras, que se iniciaram aqui em dois mil e seis, sou uma reeducanda, 

fiquei presa por dois anos e quatro meses na penitenciária do estado, numa condenação de sete 

anos, faço parte do conselho da eletiva do Instituto Mundo Aflora, que é uma organização 

maravilhosa, que são meninas que estão no sistema carcerário, menores e mãe, ativista, negra aí 

não tem como fugir do outro leque de coisas que a cor da pele nos força, meu CEP nos força, então 

tem guerras que não dá pra fugir. É um pouquinho, até resumi aqui se não for me apresentar vai 

muita coisa, hoje eu cuido da parte da área da saúde, ano passado eu liderei o atendimento das 

ambulância em Paraisópolis, realmente o GPS daqui, então todos os chamados vinham para o meu 

celular por eu  fazer produção de locação aqui dentro, então eu conheço todas as ruas, todas as 

vielas, isso foi muito importante para o trabalho, para a chegada do socorro mais rápido, então as 

pessoas geralmente mandavam uma mensagem de WhatsApp para mim, eu ligava, eu retornava 

uma ligação, entendia situação e planejava uma rota rápida para o socorro chegar, em um ano nós 

fizemos onze mil atendimentos com uma ambulância, algumas situações desfecho final não foi o 

que a gente esperava, mas conseguimos fazer onze mil atendimentos, coisa que nos é de Direito, 

mas o Estado nos nega! A gente não tinha atendimento do SAMU, a gente ainda não tem aqui e 

com a pandemia a gente sabia que seríamos os últimos da lista no atendimento, a gente nem 

existiria, dito e feito. Me perguntam se eu sou da área da saúde e eu falo que não sou, o pouco que 

eu sei foi na vivências por conta do meu irmão e da minha mãe que é diabética, então tive que 

aprender os Deveres e os Direitos e como poderia respeitar essa relação entre unidade básica de 
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saúde e comunidade, foi por isso que eu até entrei no gestor porque eu tinha duas pessoas em casa 

que precisavam, então a gente precisa aprender a se virar. 

Julia: Me fala um pouco mais do seu trabalho como produtora, acho que isso tem tudo a ver com 

as perguntas que eu vou te fazer, queria te ouvir um pouquinho. 

Renata: Eu costumo dizer que eu não escolhi a produção, a produção me escolheu. Lá atrás, só 

para dar uma resumida na história, em dois mil e nove, eu acompanhei uma produtora que 

precisava andar aqui, em alguns lugares específicos que estavam acontecendo as obras de 

urbanização, tinha que ser uma pessoa com acesso fácil, que conhecesse as ruas, entendesse aquela 

localização. Precisavam chegar e que entendesse os prós e contras dessa urbanização e eu fui 

acompanhar, pediram para eu acompanhar essa produtora que posteriormente, talvez aqui nem era 

o lugar escolhido, seria cenário para o comercial do governo federal das obras na época e aí eu 

contei um pouco da minha história, da infância, como foi, o quanto era importante a urbanização 

vir mas tipo de proposta quanto também estava difícil porque as famílias não eram ouvidas e você 

pegar uma família de oito, nove pessoas e colocar em cinquenta e dois metros quadrados, não tinha 

muita lógica e a partir daí falar: olha você tem que pagar as prestações, você tem que pagar água, 

você tem que pagar luz, você tem que pagar gás, você tem que pagar condomínio e elas não tinham 

sido educadas ainda para essa realidade e o final acabei sendo escolhida para protagonizar o 

comercial, e no dia da gravação, eu entendi que tinha trabalho mas não tinha mão de obra, porque 

em meio a gravação se alguém ligasse um som precisava achar o carro porque tinha que parar eu 

mesma, ia lá entendia quem era o dono, entendi a casa, onde estava saindo som, para ir lá conversar 

e entender o que estava acontecendo, legal posteriormente, eu fiz um comercial da Coca-Cola para 

abertura da copa de dois mil e doze, uma marca de futebol e a gente teve oitenta figurantes 

trouxeram todos de agência e então eu entendi, e eu me questionei o porquê se aqui todos aqueles 

estereótipos de pessoas que estavam lá na torcida para essa propaganda eu tinha aqui, podia 

fomentar tudo aqui, e aí foi divisor de águas para eu entender que dava para fazer tudo por aqui, 

na terceira propaganda que me procuraram que é muito de quem indica, uma das exigências que 

eu fiz foi que noventa e nove por cento da mão de obra fosse daqui, em questão de quem teria, 

figuração, carrega, a equipe toda de produção  e que só trouxesse se fosse realmente necessário, 

que a  “quebrada” não tivesse a oferecer, aí eu entendi que é um mercado que fomentava e a poucos 

fui entendendo diferença da gravação feita dentro de uma periferia, de uma favela de qualquer 

maneira, de cortiço, a gravação feita na Paulista ou mesmo um apartamento vazio, se eles pagam 

para usar um apartamento do vazio, porque não pagar para usar uma laje que eles querem aquela 

vista, então eu comecei a entender um pouco dessa demanda e comecei a fomentar o mercado da 
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produção dentro de Paraisópolis fui buscar para que essas gravações acontecessem aqui, mas não 

no aspecto da visão que as pessoas têm do cenário de periferia, de tragédia não é. O intuito 

diferencial da quebrada é isso, é mostrar que existe o lado bonito da favela, não o lado romantizado 

que a gente também não tá para romantizar a situação das pessoas, mas que aqui não tem só um 

cenário de Rota de Fuga, de polícia, de tragédia natural das coisas, lugar só da casa da empregada 

da novela, podia inverter esse cenário também, favela é isso, é um cenário que muda 

constantemente e foi um diferencial que a gente conseguiu pela quebrada. Já teve propaganda da 

gente fazer contratando duzentos e cinquenta pessoas da comunidade para trabalhar direto na 

locação, fora local de aluguel para usar como base e aí foi aumentando, o pessoal começou a pegar 

o gosto, e aí aconteceram diversos trabalhos pequenos, mas eu tive trabalhos notórios. Assim teve 

uma projeção maior, fora da Coca-Cola para a copa de dois mil e doze, aí veio a nova Paraisópolis,  

A Esposa do Prefeito, veio Doutrinador, veio Os Parças, primeiro Os Parças e o último agora, a 

gente polemizou esse filme em São Paulo e um dos cenários foi em Paraisópolis, e fora que a gente 

fez a liga em dois mil e treze, acho que dois mil e dezesseis também foi quando lá atrás na liga, a 

gente começou a mostrar o fluxo dos movimentos que já aconteciam na DZ7, então sou muito 

ligada que acontece no baile DZ7, como foi acontecendo essa transformação do baile essa 

fomentação da economia local, devido ao baile também. 

Julia: Acho que a minha próxima pergunta é exatamente essa,  sobre o baile DZ7, já  que você 

nasceu em Paraisópolis, acho que você é a primeira pessoa que eu converso que nasceu em 

Paraisópolis e como foi essa evolução do baile. Enfim você frequenta  o baile também e tem todas 

essas experiências e conhecimento. 

Renata: O baile DZ7 tem mais de dez anos, ele tá muito mais pesado agora de dois mil e dezesseis 

para cá, mais ou menos dois mil e dezessete, que foi ganhando uma notoriedade maior, porque o 

Funk foi ganhando mais notoriedade, mas o baile lá trás dois mil e treze, dois mil e onze, mais ou 

menos, acho que até um pouco antes disso na rua do baile da DZ7. Primeiro que dezessete era um 

nome do bar de um cara, ele não mora mais aqui já faz muitos anos e chamava assim Bar da 

dezessete, rei das batidas, e aí como ponto de referência, porque antes falava rua da feira, rua 

Romero é um colégio que se tornou a referência ao fato da da 17 e era um lugar onde final de 

semana sempre tinha um pagode ao vivo, coisas da periferia e nos intervalos as pessoas que 

estavam de carro ou mesmo próprio dono do bar ele ligava o som colocava funk, mas a gente está 

numa época de “Bonde do Tigrão”, Claudinho e Buchecha, quer dizer uma coisa que a molecada 

de hoje se escutar fala que isso não é funk,  é uma coisa muito mais antiga que ainda disputava ali 

com axé, nesses intervalos o baile foi ganhando uma proporção conforme o funk foi ganhando 
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proporção. Isso não é exclusivo só do baile DZ7, mas o funk de uma maneira geral no Brasil, muito 

mais …(chamada cortada) funk. Mas em São Paulo começou a ganhar notoriedade, a partir disso 

começou a surgir funkeiros muito da baixada em São Paulo, porque é a maneira que moleque 

periférico canta  o que ele almeja, então todos funkeiro “estourados” hoje, que estão em uma 

grande produtora começou nos grupos de WhatsApp de um celular do periférico. Ele cantou em 

alguma tabacaria periférica, em algum barzinho para ele chegar aonde ele chegou ele teve que 

rodar muito nas periferias pra ele conseguir chegar em uma grande gravadora. As pessoas invertem 

isso, criminalizam o funk, mas pagam caro pra ter um funkeiro de nome em um evento, mas se ele  

acontece na periferia ele é criminalizado. 

Julia: Você frequenta o baile da DZ7 há muito tempo, desde que tem o baile você  frequenta  ? 

Renata: Então eu passei pelas fases do baile de fim de semana, e assim o pessoal que eu conheço 

a galera, os amigos sempre estiveram em Paraisópolis de fim de semana, de ir no bar em algum 

lugar e a gente acabava esticando e ficando, não tenho mais idade para baile, não tem como, mas 

é um movimento que eu sempre apoiei, até porque eu sempre trouxe muito turista para cá então, a 

Alessandra Lohas veio para cá comigo, ela queria muito conhecer o baile, o José Papa que é o 

dono da Deezer, a gente fez esse tour, eu falei com José Papa, falei pra ele: você conseguiu 

vivenciar o que o baile entrega, porque no dia que ele veio teve até uma ação da polícia, ele foi 

umas das pessoas que teve que correr e eu falei pra ele, ó você ganhou o pacote completo porque 

é assim que funciona na maioria das vezes. Eu não sou de frequentar o baile especificamente, da 

DZ7, mas se eu tiver que fazer algum evento ou se eu precisar fazer alguma manifestação, vou 

estar presente no baile para que isso dê força, de incentivo pro bem, eu vou sim e eu sempre trago 

as pessoas que queiram vir aqui ou de uma certa forma se sentem mais seguras querendo que as 

acompanhe e acabo indo, até porque eu também não tenho muita paciência, é muita gente, a gente 

está falando de um baile chega a dez mil pessoas, se tem tá muito na vontade. 

Julia: Acho que vamos sair dessa parte mais introdutória para falar do massacre, o que você acha 

que aconteceu aquele dia? 

Renata: A história do massacre dói, ecoa até hoje, principalmente em mim que  sou mãe, sou 

mulher, cresci aqui então eu sei muito bem o que é reviver e viver todos os dias essas dores 

periféricas e a dor é a mesma quando se trata de periferia e tom de pele. O CEP pesa muito mais, 

mas quando se trata de um periférico.... o CEP dele fala muito mais, ou melhor, a única coisa que 

fala é o CEP. Essa questão do massacre é uma questão que doeu muito, dói muito até hoje porque 

era uma tragédia já anunciada, o período que antecedeu o massacre, a gente já vinha tendo 
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problema com a polícia, quando eu falo, a gente, é a comunidade de uma maneira geral. Ela já 

vinha sendo hostilizada pela polícia, ela já vinha sofrendo na mão da polícia, já estavam 

acontecendo agressões isso para moradores e não moradores de uma maneira geral,  já fazia dias 

que eles vinham em alguns, tinham os plantões específicos, isso é muito louco, que eles vinham, 

esperavam que foi o que aconteceu, só que nesse dia a gente tá falando de um dia que tinha muita 

gente, eles esperavam essa molecada chegar no baile, de noventa por cento das pessoas que 

frequentam o baile, não são de Paraisópolis, acho que tá quase em noventa e cinco por cento, eles 

esperavam essas pessoas chegarem, a gente está falando de uma molecada que vem no último 

busão, eles esperavam esses meninos  chegarem, e se juntarem na rua da DZ7 e eles começaram a 

colocar eles para correr isso já vinha acontecendo, aí era aquela questão de de atirar bomba de gás, 

spray de pimenta e era horrível porque eles passavam a noite inteira correndo de um lado para o 

outro, quando dava mais ou menos umas três da manhã eles iam embora e aí o baile percorria, até 

porque quem queria embora não tinha mais condução, isso já vinha acontecendo, já vinha 

acontecendo a situação de moradores, estarem chegando do trabalho e ser hostilizados! Isso 

aconteceu comigo, eu vim com a galera que trabalha comigo, a gente vinha de uma produção, e a 

gente chegou muito tarde, foi um dia de baile de sábado para domingo e eu moro uma rua acima 

de onde acontece baile, e eu com a roupa, a gente com a roupa da produção, todo equipamento e 

eu queria passar e ai meu ex-marido que é meu socio no Quebrada, o  policial barrou a gente e a 

gente falou que morávamos ali e ele falo “ você não vai passar” a gente da esquina apontou, mas 

a gente mora ali senhor ele falou, o problema é seu, não vão passar a gente teve que dar a volta 

em dois quarteirões para poder chegar em casa, porque ele não deixou a gente passar, mesmo nós 

sendo moradores e aí ele ainda falou assim então agradeça a gente faz isso com vocês, mas 

agradeço o pessoal que vem para o baile, quer dizer tudo o que vocês moradores passam é porque 

vocês permitem que as pessoas venham para cá e enfim, foi isso que quis dizer e essa hostilização 

começou a ficar  cada vez mais intensa e cada vez mais truculenta, infelizmente veio a acontecer 

o que aconteceu naquele dia, no dia primeiro, que foi o genocídio daquelas nove crianças, porque 

um menino de treze anos, o mais novo com treze e o mais velho com vinte e três para mim ainda 

é criança, de lugares muito diferentes e é o que costumam dizer aqui, a gente não tem muita cultura 

para adolescente, a gente não tem cultura nenhuma, não que o funk não seja, não é isso, mas aqui 

não  se tem uma casa de cultura, não tem espaço que ele possa se reunir, imagina essa galerinha 

que a gente está falando, gente do extremo leste pra vir para cá e de lá, onde ele tá exatamente, não 

tem nada mesmo, e foi um dia  para mim que grita até hoje. Para mim muito mais por ser mãe, 

para mim que foi uma pessoa que recebeu as mães que vieram até aqui e pegar uma mãe, eu como 
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mãe e ouvindo uma outra mãe pedindo para que eu leve ela onde o filho dela foi assinado é difícil, 

é doloroso e as justificativas sempre são as mesmas! porque o baile é composto de criminosos, 

porque o baile é...  isso não justifica porque nenhum dos nove tinha uma passagem, nenhum dos 

nove, mesmo que tivessem, “ah foram pisoteados”, mas as famílias não puderam ir ao IML 

reconhecer, eles não tinham marcas, como foram pisoteados se foram só asfixiados, as imagens da 

época não serviu para nada, eu acho que contra fatos não há argumento e esse ano saiu todos foram 

indiciados pelo crime culposo, sem intenção de matar. A partir do momento que eu encurralo uma 

pessoa numa viela eu tenho a intenção de fazer mal a ela sim! E saber que o Estado parabenizou 

aquela ação, o governo parabenizou aquela ação, e muitas pessoas que se dizem de bem, de família, 

parabenizam uma ação daquela a gente entende que a humanidade está com um sério problema. 

Julia: Como que foi a atuação da polícia naquele dia, você que começou a falar que essa ação que 

vinha se repetindo, que os policiais começaram a jogar bomba, então começavam a amedrontar os 

jovens de um lado para o outro, depois disso aquele dia o que aconteceu? 

Renata: Naquele dia, até então…  jovem acha que, quem foi jovem sabe, parece que as pessoas 

esquecem, acham que nada vai acontecer e como sempre é assim eles colocavam eles para correr 

e na hora de embora cinco,seis,sete horas da manhã às vezes, eles indo pro ponto de ônibus eles 

apanhavam mas iam para casa, naquele dia eles fecharam as ruas, as saídas e você esperar chegar 

dez mil pessoas num lugar e você fechar as saídas você  não está com boa impressão, você não 

quer dispersar, o intuito não é dispersar o público ,o intuito é o massacre em massa. E eles fecharam 

as saídas, porque são duas ruas paralelas e essas ruas lotam e toda a ação da polícia é favelas, 

favela se comunica, favela fala, eles chegaram muito rápido, eles fecharam, com os faróis 

apagados, com giros flex apagado e eles fechara todas as saídas seriam pra ir pra rua de cima, 

quarteirão de cima, eles fecharam todas essas saídas inclusive as vielas que tem as imagens, 

acredito que você deva ter conseguido essas imagens que rola na internet, é que eu acho que eu 

não tenho mais, se colocar no YouTube tem até as vielas, tinha saída eles fecharam porque eles já 

conheciam essas vielas e foi quando eles começaram a jogar às bomba, spray de pimenta e atirar 

mesmo, tem os vídeos de morador gravou a polícia atirando e essa molecada correndo desnorteada, 

sem ter para onde ir, passando mal essa galerinha, que onde estavam os nove ficou presa numa 

dessas vielas, porque eles não sabiam andar aqui, a maioria deles estavam vindo pela primeira vez 

e quem já estava acostumada, a galera que frequenta que é mais assídua, que chega mais cedo, elas 

já conhecem as ruas, então elas sabem aonde vão sair, elas sabem aonde vão parar, pra que lado 

você vai parar na Hebe Camargo, para que lado vai parar na Giovanni, a gente está muito no centro 

e esses nove, ficaram encurralados especificamente nessa viela, é uma viela que até tem uma saída, 
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mas ela tem um portão, os moradores…. e eles fecharam um lado desse portão e naturalmente a 

pessoa olha  polícia e o perigo né… e eles ficaram encurralados e a polícia do outro lado, eles 

jogando spray de pimenta e isso a o celular de uma moradora conseguiu pegar, teve um morador 

que foi até embora que ele ficou traumatizado que ele escutava tanto grito de socorro que ele pediu 

pro policial deixar ele salvar aquelas crianças porque ele tinha um filho e a resposta que deram foi 

que se ele abrisse a porta de novo ele seria mais um, então isso é desesperador para um pai e 

nitidamente os corpos foram levados para a viela ao lado para ter a justificativa de terem sido 

pisoteados, sendo que não tinha nenhuma marca e foi uma ação desastrosa. Eu particularmente, 

nesse dia eu não ouvi, é uma coisa muito louca, eu costumo dizer que o universo sabe o que faz 

porque eu não consegue escutar o barulho de uma bomba, infelizmente tava se tornando algo 

normal na comunidade, na hora das bomba a gente o a polícia chegou e não pode ser normal que 

a gente tava nessa rotina de ser normal e as pessoas não abrirem nem a janela e esse dia foi eu não 

ouvi nada por incrível que pareça, acordei às seis da manhã, com um barulho do helicóptero muito 

baixo e o meu telefone tocando e era uma amiga minha que nem mora no Brasil, me ligando super 

preocupada e perguntando o que tinha acontecido né e eu falei que não sabia ainda, ela fala: Renata 

se você precisar sair daí com a sua família me avisa que a gente tira você daí, aí que eu fui sair 

de casa, o telefone não parava, é que eu fui entender o que estava acontecendo e foi muito triste, 

aí só comecei a receber mensagens, vídeos e o telefone não parava e aí aquilo que a gente foi 

entender realmente o tamanho da tragédia e do rombo que isso iria ficar nas famílias, e char essas 

mães, de onde eram essas crianças e identificar essas crianças e não tinha como, não só eu como 

o Gilson, como as pessoas sendo representantes da comunidade e eu sendo mãe, sendo mulher …( 

áudio cortado) 

Julia: Como que foi assim esse processo de conhecer as vítimas, porque aí você foi acionada com 

uma liderança de Paraisópolis pelo que você está me contando, como que foi isso ? 

Renata: Nossa, foi um processo se muito louco, porque tudo teve que acontecer através de vídeos 

de grupos de WhatsApp, porque ninguém fazia ideia de como saber, de quem eram, de onde 

começar a procurar, porque as turminhas, amigos quem conseguiu correr, correu disparado de uma 

certa forma tentando chegar em casa e quem ficou para trás não sabia quem foi, não sabia aonde, 

quem ficou para trás e foi de vídeo mesmo de WhatsApp, de rede, de grupo e vai mandando para 

os grupos porque como a gente tá falando de um baile que tem mais de dez mil pessoas, cada 

reconhecimento era uma tristeza, parece diabólico falar isso,  ao mesmo tempo um alívio saber: 

“nossa não é um dos nossos”, mas é um dos nossos porque é um periférico, é mais um menino no 

meio do início da vida, porque treze anos é o início da vida e foi dessa forma, foi o mais difícil foi 
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tentar entender e em muitos casos, se não me engano no caso do Dan, ele veio até Paraisópolis a 

procura do irmão e aí ele nos procurou porque quem não chegou em casa a família começou a vir 

para cá, porque começou a passar a tragédia na TV e seu filho não chegou e as mães começaram 

a vir e aí difícil você pegar um vídeo e mostrar e pedi pra uma mãe identificar ali, porque eles 

começaram a ir para o hospital e já não estava no hospital, já estava no IML e não podia entrar no 

IML não podiam reconhecer e essas famílias, ver a dor e o reconhecimento foi assim, desta forma 

por incrível que pareça mais a fez o que era possível e o que mais dói lembrar... e tá bom então 

vamos tentar fazer um trabalho de investigação…(chamada cortando) 

Renata: Tá me ouvindo 

Julia: Estou, está ótimo, você está me ouvindo ? tá vamos lá  

Renata: Você consegue me ouvir  

Julia: perfeito, consigo te ouvir perfeitamente 

Renata: boa  

Julia: Acho que a  gente tirando o vídeo é melhor   

Renata: vamos tentar por aqui 

Julia: Vamos perfeito, você estava me falando exatamente sobre isso né, sobre a abordagem 

policial daquele dia e o jeito como estava operando, o que que você acha da abordagem policial 

ou melhor para que você acha que a abordagem policial serve hoje ? 

Renata: Eu acho que eu não tenho nenhuma resposta definida,  de verdade assim, eu não consigo 

ter uma resposta definida para que serve a abordagem policial real, porque em um lugar onde um 

moleque de onze anos toma tapa na cara porque está sem o RG, primeiro você precisa entender 

por que ele foi abordado, para o início de tudo, eu entendo que a abordagem policial precisaria ser 

para um suspeito, para uma ação suspeita, até entendo e aí a gente abriria um leque do que é uma 

ação suspeita, uma atitude suspeita, uma pessoa suspeita,  na periferia isso é muito complicado, 

porque na periferia você naturalmente é suspeito. Se você é periférico você é suspeito, seja lá do 

que for mas você é suspeito, você é suspeito pelo seu jeito de andar, você é suspeito pelas suas 

vestes, você é suspeito pelo seu tom de pele, você é suspeito dependendo de onde você esteja, às 

vezes é suspeito até de estar na porta da sua própria casa,  erroneamente até um erro imaginar, é 

eu cresci tendo uma visão completamente errada disso para que serviria abordagem policial, 

porque hoje na periferia ela só serve isso amedrontar, ela só serve para que se crie uma raiva 
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mesmo da farda. Hoje se você falar com qualquer criança periférica ela não vai falar que a sonho 

dela é crescer e virar policial, isso era um sonho de criança na minha época ou eu era inocente 

ainda e as mesmas crianças da minha época também eram e a gente não tinha essa visão de uma 

polícia tão despreparada fisicamente, financeiramente, psicologicamente então hoje foi ótimo essa 

sua pergunta que eu vou passar a me questionar para que serve a abordagem policial.  

Julia: Onde você acha que tem mais violência na cidade ?  

Renata: Ju, a violência ela está na cidade de uma maneira geral, quando a gente fala de violência 

a gente também abre um leque de violência, tem a violência física, tem a violência verbal, tem 

violência contra a mulher, e a violência contra a galera LGBTQIA+, hoje ta uma violência, você 

viu hoje, você presenciou aquela Senhora, o que fizeram com ela foi uma violência. Pegar uma 

pessoa que passou mal em um lugar e tirar e deixar numa esquina de outro lugar,  eu não estou 

ajudando, eu estou cometendo uma violência contra uma pessoa de idade, a sensação que tem é 

só: “estavam tirando um problema da loja deles”, isso é uma violência, mas a violência da 

abordagem policial na periferia é maior, ela é muito maior porque ela é onde eles despejam, eles 

projetam toda raiva que eles têm de uma maneira geral e violência contra o negro ela é extensa, 

ela é igual aí em qualquer lugar da cidade, a violência contra a pessoa, a violência contra a pessoa 

se ela for negra, periférica, se ela for suspeita vamos dizer assim, ela é igual seja Morumbi ou 

Alphaville ela é igual, mas a violência de uma maneira geral pro ser humano, para pessoa na 

periferia ela é muito maior porque aí independente do seu tom de pele, porque aí o que está 

acompanhando o seu CEP entende e se você é homem se você é mulher, se você é criança.  

Julia: Ou seja, o que você está me dizendo, me corrija se eu tiver errado, é que a polícia ela parece 

estar preparada para agir mais violentamente contra os corpos negros e periféricos 

Renata:  Parece não Ju, ela tá preparada para isso, tanto que se você der uma procurada no YouTube 

tem um relato de um de um coronel se eu não me engano, que ele fala que a maneira que ele 

aborda, que ele faz uma abordagem em Alphaville, não pode ser a mesma que ele faz na favela 

porque segundo ela, as pessoas daqui não entenderiam, ele não pode ter educação, chamou de 

bicho e ele fala isso quando aconteceu tudo isso, todo esse massacre, ele fala dessa forma, ele fala 

que  a abordagem tem que ser totalmente diferente sim e como eu sou cidadão como qualquer outra 

pessoa então, não é o que eu acho é o que mostra e a propaganda. É tão bem feita que a maioria 

das pessoas que estão na farda, o cara ele é de uma outra periferia, ele vai pegar um busão para ir 

embora e a sensação que eu tenho eu acho que muitas pessoas compartilham disso, é que ele fica 

com raiva dele chegar numa periferia e ver um moleque, isso já aconteceu por exemplo, junto com 
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meu filho, hoje a gente tem uma estrutura melhor, eu optei por não sair de Paraisópolis, eu acho 

que você sai da favela tem que ser uma opção e não uma fuga de sobrevivência e a gente mora 

melhor e eu optei por  não sai da favela mas meu filho ele tem moto e tudo mais e ele indo para 

casa para o prédio, ele foi abordado já na porta do prédio e o policial questionou se ele morava ali 

mesmo ,o tom de pele dele é um pouco mais claro que o meu, mas ele é negro, se ele morava ali 

mesmo e como que ele tinha dinheiro para ter uma moto daquela, quer dizer como se as pessoas 

não fossem capazes, é você está na periferia é impossível você ter dinheiro para ter um carro, para 

ter uma moto ou para ter aquela marca  específica. 

 Julia: E você tem você tem medo de ir em algum lugar da cidade? 

Renata: Ju, eu tenho medo de ir em certos lugares da cidade porque tem a presença da polícia, 

dependendo da atividade que esteja acontecendo verdadeiramente, porque tem lugar que a gente 

sabe que o lugar é perigoso, por exemplo, a Cracolândia é um lugar que é perigoso, porque as 

pessoas lá são dependentes químicos que é um problema de saúde pública, então não vou passear 

na Cracolândia achando que vai estar tudo lindo e Belo, mas existem lugares que aparentemente 

parecem ser seguros, mas dependendo da ação que está tendo e se tiver a presença da polícia eu 

tenho medo, eu principalmente tenho muito mais medo quando eu entro na favela, na minha 

mesmo e a polícia está aqui dentro, eu tenho medo de que algum momento de ruim e é horrível 

essa sensação; 

Julia:  Acho que vou mudar um pouquinho para saber de baile de novo, e aí eu vou fazer uma 

pergunta que tem mais a ver com você e com tudo o que você viveu do que propriamente com 

polícias que a gente estava conversando, o que é o funk para você ? 

Renata: Para mim nada mais é que uma forma de expressão dos jovens, o que o funk vive é muito 

o que o pagode viveu, o que o rap viveu, o funk ele é uma expressão cultural sim, por mais que 

muitos não queiram, é óbvio que cabe a mim entender a letra que eu vou querer ouvir ou não, isso 

é da particularidade de cada um mas não tem como as pessoas negarem que em qualquer festinha 

familiar no final das contas sempre está passando um funk, nem que seja uma “versão Disney” 

mais tá, então é uma maneira em que o periférico, isso independente do tom de pele mais claro, 

mais escuro, o que ele considere branco, preto, pardo, amarelo e descobriu para sobreviver, o funk 

é resistência, é prova de resistência, ele vai na contramão do rap, o rap sempre cantou muito é a 

realidade, é a desgraça, a desgraça da minha realidade, o funk  exalta projeção do sonho daquele 

menino ou daquela menina e tanto que a gente tem ótimas funkeiras como a Dricka que ela exalta 
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o poder feminino, então foi a maneira que o periférico conseguiu se reinventar, então funk é 

resistência eu vejo essa frase a certa para isso.  

Julia: E você acha que o baile funk é uma manifestação de São Paulo toda ou só de alguns lugares 

da cidade ? 

Renata: O baile funk hoje se tornou uma manifestação em São Paulo toda, o baile funk   tomou 

uma proporção tão grande que ele entrou no calendário do Carnaval, tanto que o ano passado, o 

início do ano passado, logo depois que estourou a pandemia que a gente já sabia que estourar, teve 

um trio elétrico só para o KondZilla,  só para o Kond , então ele toca em todas as casas noturnas 

da periferia a mais cara, a gente está falando que as pessoas criminalizam o baile funk que acontece 

dentro da favela, mas eu pago duzentos e cinquenta mil para o MC cantar na festa de debutante da 

minha filha, então é bem contraditório. Dizer que isso não é um movimento que ganhou não só 

São Paulo quanto o mundo é bem errôneo. 

Julia: E aí você acha que a abordagem policial nesse trio elétrico, por exemplo do Kondzilla é igual 

a abordagem policial de Paraisópolis?  

Renata: Nunca, de maneira nenhuma até porque é foi parceria com a prefeitura, então é uma 

maneira que a prefeitura entendeu de que: “ eu posso ganhar dinheiro com isso”, teve licitação 

para qual marca de cerveja seria vendida, então a gente está falando que eles batem tanto na tecla 

de que, “ ah dentro da periferia o jovem ou adolescente a criança consome álcool”, mas nas festas 

de Carnaval de São Paulo é uma marca x que que vende a cerveja e a bebida dela e o empresário 

ele não quer saber se é um menor ou maior que vai estar tomando, lá é uma manifestação cultural, 

aqui é uma manifestação criminosa, são dois lados literalmente da mesma moeda. 

Julia: Perfeito, você acha que a pandemia mudou alguma coisa nos bailes ? 

Renata: Ju aqui mudou, aqui a gente conseguiu ano passado segurar por sete meses, não teve baile 

nenhum, até porque a gente fez um trabalho de conscientização muito pesado, não só com os jovens 

mas com os comerciantes que se reinventaram, se readaptaram, porque a gente está falando de uma 

manifestação que fomenta milhões diretamente ou indiretamente ela fomenta milhões então aqui 

a gente conseguiu segurar assim por sete meses, mas aí a gente tem aquele outro lado, daquele pai 

de família também que precisa sustentar suas famílias e isso atingiu o Brasil inteiro, mas teve uma 

grande diferença sim, teve um impacto muito forte sim, e teve o seu lado positivo também porque 

a galera entendeu das outras plataformas e da internet então isso estourou muito mais MC's, via 

internet, as pessoas conseguiram mostrar muito mais seu trabalho, isso fomentou esse mercado 
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também de certa forma, mas do mesmo jeito que teve essa queda e está voltando na periferia isso 

mostra todos os dias no jornal nas casas noturnas que o moleque da quebrada não consegue ir, é o 

que a gente costuma falar o menino daqui Heliópolis, Brasilândia, cidade Tiradentes, Capão enfim, 

ele também gostaria de ir no Rock In Rio, ele gostaria muito de ir no Lollapalooza, mas ele não 

tem estrutura para isso, o cara que está cantando lá hoje é mesmo cara que toca aqui, o funkeiro 

que está lá nesses eventos caríssimos e mundialmente conhecidos, é o que eu te falei no início da 

nossa conversa, ele teve que rodar todos os grupos de WhatsApp periférico para chegar onde está 

agora, porque se ele não estourar na periferia ele não estoura em lugar nenhum, não é de cima para 

baixo, é de baixo para cima. 

Julia: Perfeito eu acho que assim antes de falar um pouco mais da minha pesquisa, eu queria saber 

se você tem algo mais a acrescentar sobre o dia, sobre o massacre, algo que eu não perguntei, 

algum ponto enfim que você acha que seja importante me relatar ? 

Renata: Ju é difícil porque assim aquele dia a gente teve um olhar voltado para Paraisópolis que 

foram nove de uma vez só, mas isso já estava vindo acontecendo nos bailes, quer dizer acho que 

uns três a quatro anos anteriormente a esse massacre dos nove, a gente teve o relato de uma menina 

que perdeu um olho por um tiro de bala de borracha, policial olhou e atirou nela, então em outras 

periferias isso já vinha acontecendo, é que aqui foram nove de uma vez só, mas isso acontece todos 

os dias na periferia, todo dia na periferia é algum menino que some, todo dia alguém desaparece 

em uma abordagem policial e a gente está falando de que o cara hoje ele está batendo no filho de 

alguém mas ele não sabe em que baile o filho dele tá, é que o outro pode estar replicando essa 

mesma ação então, a gente precisa de uma maneira geral como sociedade deixar ser hipócrita em 

relação a isso, eu cresci, eu acho que você também, ouvindo que o Brasil era o país do futuro, dos 

jovens e os jovens daquela época já envelheceram e esses jovens aqui a gente não vai ter, porque 

eles estão sendo dizimados. O que dá a entender que, não vai ter futuro no caminho, que estamos 

indo, o funk, é ele abre uma vertente que a gente pode mostrar que o cara entende que ele pode 

não ser um funkeiro, mas ele pode ser um bom Dj, ele pode ser um bom produtor, ele pode ser um 

promoter de festa, ele pode ser um estilista porque é um movimento que dita moda, então a gente 

precisa como sociedade em um todo parar com esse com hipocrisia de que na favela não pode 

acontecer, mas eu pago, eu acho show de bola ver Anitta e a Ludmila no Rock In Rio e eu pago 

quinhentos, seiscentos reais em um evento é difícil, então a gente não pode ser hipócrita nisso. A 

sociedade de uma maneira geral ela está matando os nossos jovens de todas as formas assim, 

quando a gente fala na questão de educação, na questão de saúde, o sistema tá matando as pessoas 

e principalmente os jovens, o que aconteceu  foi muito triste, essas mães não tem nada aqui que 
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vai reparar esse dano, essa perda para essas mães, mas eu não posso virar pro meu filho que tem 

vinte e dois anos e falar para ele ,cara não sai, não curte uma música, não anda com a sua moto 

porque o seu tom de pele é já te deixa taxado, a gente que é o periférico, principalmente periférico 

negro, vive em constante sobrevivência, ele sair de casa e consegui chegar no trabalho, ele sair do 

trabalho e consegui chegar em casa inteiro é motivo de agradecimento todos os dias, mas aí eu 

volto a falar, sair da favela tinha que ser opção, eu quero sair porque eu quero sair, enquanto um 

só sair e o resto ficar para trás não dá pra usar o termo favela venceu. A favela vai vencer quando 

der estrutura, quando der saneamento básico que é de direito, que as pessoas têm um pensamento 

errôneo achando que quem  mora na favela vive “de gato”, que a água é “gato”, porque a luz é 

“gato”, porque a internet é “gato”, não as pessoas elas querem ter um endereço para apontarem 

falarem, é meu, tá no meu nome e isso precisa mudar e a gente como sociedade a gente precisa 

mudar isso. Acho que é isso que eu tinha para apresentar, o que essas mães passaram eu entendo 

como mãe, mas eu não faço menção da dor que é até hoje mas a gente não pode ser diferente a 

isso, não podemos deixar que mais nove morram, que quantas Luaras terão que sumir para a gente 

acordar?  para ter realmente a real sororidade de lugar de mulher é onde ela quiser, são mais a 

essas situações a gente levanta a bandeira, mas levantar a bandeira do conforto da minha casa, da 

minha rede social não é levantar a bandeira acho que é isso assim.  
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ANEXO XI 

TERMO DE CONSENTIMENTO E SIGILO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO E SIGILO 

Pesquisadora: Julia de Moraes Almeida 

Pesquisa: Criminologia Cultural: uma perspectiva decolonial 

Objeto da pesquisa: A pesquisa, desenvolvida para a elaboração de tese de mestrado cursado na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, objetiva investigar/comprovar sua hipótese 

de pesquisa. Portanto, as entrevistas almejam coletar informações de como se dá o processo de 

criminalização da cultura presente nos territórios negros da América Latina, usando como estudo 

de caso o massacre de Paraisópolis, São Paulo, Brasil. 

Uso da entrevista: o conteúdo da entrevista será utilizado para fins acadêmicos, no âmbito da tese 

de mestrado a ser apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Futuramente, 

este material poderá ser usado em publicação de livro.  

i. Caso o entrevistado requeira a confidencialidade, a pesquisadora compromete-se, assim, a  (i) 

não revelar, reproduzir, utilizar os dados e informações referentes aos(às) entrevistados(as), 

que possibilitem a sua direta identificação; (ii) não revelar dados de eventuais partes citadas 

durante a realização de entrevistas. 

Destaca-se que todos os documentos e dados, inclusive o caderno de anotações de entrevistas e 

eventual gravação, são de propriedade da pesquisadora e serão por ela armazenados, para uso 

exclusivo na elaboração do estudo ora descrito. 

 

Eu, __________________________________________, estou de acordo com os termos e com 

a participação na pesquisa. 

 

São Paulo, xx de xxxxxx de 2021. 

 

______________________________________ 

[Participante] 

______________________________________ 

Julia de Moraes Almeida 

Pesquisadora 
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ANEXO XII 

AGENDA DE PESQUISA  
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ANEXO XIII 

APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA  
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 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  FACULDADE DE 

DIREITO  

  

Programa de pós-graduação | Mestrado em Direito   

  

   

  

À Comissão de Pós-graduação,  

  

Eu, Julia de Moraes Almeida, matriculada no programa de pós graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, nº USP 7636496, venho por meio desta inquirir o 

recebimento e encaminhamento da documentação subsequente à Comissão de Ética da 

FDUSP.  

  

Trata-se de pedido de autorização para entrevistar personalidades consideradas cruciais a 

investigação de meu estudo de caso desenvolvido no mestrado acadêmico, sob a tutela de 

Sérgio Salomão Shecaira (FDUSP) e Raquel Rolnik (FAUUSP).   

  

Cordialmente,   

  

São Paulo, 19 de abril de 2021  

  

  

  

______________________________________  

Julia de Moraes Almeida  

  

  

  

  


