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Capítulo III
Cidadania Virtual, Cidadania Denegada.

Adolescentes infratores como metáfora da violência

O século XXI, para além de qualquer perspectiva ficcional1, coloca-se já, de

início, como um período singular da história humana, em que se desenham novas

formas de sociabilidade, ao lado da produção de novos meios e linguagens, calcados

em forças econômicas e materiais. Nesse cenário da alta modernidade, conforme

caracterização de Jameson (1996), um elemento que tem servido para fazer a

diferença foi a elevação da imagem, a partir da década de 20 do século passado, em

mercadoria2. O mundo material, assim, na contemporaneidade volatiliza-se muito

além da forma dinheiro - abstrata e concreta, ao mesmo tempo, como bem analisou

Marx (1983) - e sua travessia pelos circuitos financeiros internacionais, numa era

também de aplicação do capital em tempo real. De alto a baixo do tecido social,

delineiam-se, no capitalismo tardio, novas expressões da questão social, assim como

novos enclaves de disputa de poder e de prestígio, dentro de um estágio mais

complexo da luta entre as classes sociais e suas frações. Dadas as elevadas

exigências sociais e culturais que enceta, ligadas ao universo da tecnologia

eletrônica, à indústria da publicidade e à ascensão da mídia - enquanto esfera pública

e principal bastião da visibilidade de indivíduos e coletivos no “admirável mundo

novo” do capital3 -, esse período da história caracteriza-se por mais uma etapa do

desenvolvimento dos direitos: algo que pela ordem dos tempos chamamos de

cidadania virtual4.

Num tempo em que o sistema econômico torna-se eminentemente marcado

por uma lógica cultural, a história prossegue entre lufadas de modernidade, mas

também a arrastar suas penas e a claudicar catástrofes e desastres (Mandel, 1982). Na

atual fase do capitalismo globalizado, coexistem, assim, em países como o Brasil, o

que há de mais avançado simbólica e materialmente e aquilo que beira a degradação

                                                            
1 Lembremos, por exemplo, do filme de Stanley Kubrick, “2001, uma odisséia no espaço” (1968).
2 Referimo-nos, aqui, ao cinema e à ascensão de Hollywood (Jameson, 1996).
3 Trata-se, na verdade, como sabemos, a despeito das miragens tecnológicas que o enfeixam, de uma modificação
sistêmica, isto é, uma “versão expandida e atualizada do velho mundo do capital” (Costa e Cevasco, 1996:5).
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e a barbárie. Isto revela, dentre outros, um processo de continuidades sem rupturas

com uma economia e padrão de civilização marcado pela destituição social de um

largo contingente de indivíduos, famílias e grupos, provenientes dos estratos rurais e

urbanos5. O avesso dessa ordem econômica é, pois, também constituído de sangue,

morte, tortura e, se pensado em escala internacional, terror.

Queremos, portanto, reforçar, de pronto, neste capítulo, o conhecimento das

trilhas e armadilhas virtuais6 pelas quais enveredam os adolescentes, em especial os

infratores, no contexto dos valores e expectativas ensejadas pela indústria cultural,

como formas sedutoras e reificadas, acenadas mais especificamente por uma

sociedade da imagem. Desse “lugar onde acontecem as coisas” (Kehl, 1998), tais

adolescentes saem, paradoxalmente, capturados como figuras centrais ao imaginário

da violência7 na sociedade brasileira. Imaginário que tem sido alimentado pelo

“culto-circuito” (em franco neologismo) da informação8, cujos mitos e, muitas

vezes, sensacionalismo percorrem do rádio à TV e aos jornais, e vice-versa. Neste

sentido, Kehl e Bucci (2004), respaldados em Barthes, afirmam que esse tipo de

mitologia midiática contribui para naturalizar significações – falas produzidas pelos

agentes sociais, em suas práticas falantes, capturadas pelas mídias e depois

devolvida aos ouvintes, ao público, aos espectadores, aos leitores, sob uma forma

modificada -, levando à perda do caráter histórico e contingente de muitas delas.

Industrializam-se, assim, os mitos – valores, crenças, estereótipos, preconceitos,

estigmas, etc. -,  ao tempo em que eles são recolocados na comunidade falante. No

                                                                                                                                                                            
4 Etapa de refinamento e aprofundamento dos direitos sociais, econômicos e culturais, mas também das suas
contradições, como a alienação, a exclusão digital, entre outros.
5 Seriam as novas expressões da questão social atinentes à terceira revolução tecnológica , considerados ainda,
em nosso caso, os marcos históricos da formação social brasileira, discutidos no Capítulo 1.
6 Iniciamos esse percurso com Lipovetsky, ainda no capítulo 2.
7 Cf. o importante ensaio “Televisão e violência do imaginário” ( Kehl, 2004), que avança na compreensão da
ação do inconsciente no campo comunicacional.
8 De Ramonet (1998) a Baccega (1998), sabemos o quanto, nesta etapa histórica, a sociedade é marcada pela
informação, a ponto de alguns a qualificarem como sociedade informacional (Lojkine, 1999; Castells, 1999),
calcada que está também em sistemas de inteligência artificial. Todavia, a quantidade de informações disponíveis
nos diversos meios de comunicação não corresponde na mesma medida ao estímulo da capacidade de
conhecimento e de criticidade dos indivíduos que as consomem, haja vista tanto o seu caráter muitas vezes
fragmentado quanto o próprio excesso de conteúdo e dados disponíveis, servindo, por vezes, para embotar e
converter o ambiente político e cultural em algo caótico, disperso e relativista. Ademais, como bem lembra
Baccega, a informação também se tornou “uma mercadoria a mais em circulação nessa totalidade” (idem: 107).
Assim, o acesso a ela também não é igual, nem tampouco a sua produção e circulação são efetivamente
democráticas (sobre a exclusão digital, por exemplo, ver o Capítulo 1, item 1.3. desta tese). Vale, no entanto,
acrescentar que o conhecimento não exclui nem pode prescindir da informação e deve, no presente, saber fazer
uso dos novos meios.
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caso da televisão, destacada como a mais espetacular tradução da indústria cultural,

dizem eles:

 “(...) ela influencia exatamente na medida em que precipita o mito, que já estava lá,
na fala roubada, pressuposto. (...)  A TV não manda ninguém fazer o que faz; antes
autoriza (...) que seja feito o que já é feito. Autoriza e legitima práticas de
linguagem que se tornam confortáveis e indiscutíveis para a sociedade, pelo efeito
da enorme circulação e da constante repetição que ela promove” (Idem: p. 19).

No desdobramento de nossa análise sobre a (in)visibilidade perversa dos

adolescentes infratores, vamos priorizar, portanto, o momento em que se cruzam

imagem e palavra, isto é, como análise combinada da mídia escrita e televisiva. O

objetivo é flagrar a sua participação como canais de reprodução de representações –

mitos - acerca de um novo tipo de comunidade imaginada (Anderson, 1993), qual

seja: a dos adolescentes infratores como aqueles que mais ferem e ameaçam - os

agressores; e o resto da sociedade, os que têm medo e/ou sofreram perdas e danos -

as vítimas9, mais os que a elas são solidários . Antes disso, porém, faz-se necessário

discorrer, com o apoio teórico de Foucault, sobre algumas representações sociais

históricas que remontam à reforma penal no século XIX, materializadas nas figuras

do “criminoso” e do “delinqüente”, as quais alimentam, ainda no presente, os fluxos

do preconceito e fazem recrudescer o imaginário da violência.

E finalmente, analisaremos, de forma a adensar o par ver e ser-visto, como

parte das expectativas do ethos da visibilidade midiática, o qual preside todo um

conjunto de relações de poder na contemporaneidade, dois casos que repercutiram na

mídia, em 1999 e 2000: respectivamente as rebeliões da FEBEM e o seqüestro do

ônibus 174. Pensamos que estes eventos podem ser elevados à condição de

paradigmas da (in)visibilidade perversa dos adolescentes autores de ato infracional,

sobretudo porque, ao combinarem revolta e política, contribuíram para escrever

                                                            
9 Digamos que tanto neste caso como historicamente os que sentem medo , em certa medida, superam em
importância as vítimas, dado o impacto social, cultural e econômico a posteriori da violência. Ou seja, o custo
coletivo – político, econômico e institucional – da violência tende a sobressair frente às perdas individuais. Neste
sentido, é que se concentrariam, portanto, a maior parte das ações de política de segurança do Estado, com vistas
a punir a agressão à ordem e prevenir crimes e infrações futuras, ficando, entrementes, obscurecidas as vítimas,
com suas dores e prejuízos “particulares”. Tendência, porém, que começou a se alterar a partir dos anos 60, nos
Estados Unidos, graças à publicização, por parte do movimento feminista, de uma série de denúncias envolvendo
violências sofridas pelas mulheres (estupro, espancamento, etc.). Uma outra área que também vai integrar a luta
pelo reconhecimento e politização dos direitos das vítimas será a de crianças e adolescentes, vitimizadas
principalmente pela família. Cf. “L’emergence des victimes” (Wieviorka, 2004). O aumento da penalização,
conforme os termos e preocupações discutidos por Singer (1999) será, porém, o contraponto jurídico inevitável
desses “novos sujeitos” políticos.
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novos capítulos  (tristes, mas não menos ricos de conseqüências) da história da esfera

pública na área da política sócio-educativa e dos direitos humanos .

3.1. Lanterna dos desesperados*: Indústria cultural, imagem e semelhança

A história das imagens e da visibilidade na sociedade moderna sofre uma

inflexão fundamental com o aparecimento da litografia, surgida no início do século

XIX, cuja técnica consiste na reprodução gráfica de obras de arte em massa, a qual

prenunciará a aparição do jornal ilustrado. Mas como um raio que irrompe de

repente num céu limpo, a fotografia vai ser descoberta e inaugurar uma nova relação

do homem com o olhar, mediada por um aparelho. Se a imprensa socializou a escrita

enquanto signos impressos, mínimos, mas dotados de sentido, e reproduziu-os

tecnicamente em escala ampla, a necessidade visual de aclarar ainda mais o dito e o

escrito vai requerer o apoio de outras técnicas tão ou mais importantes. Até então,

como lembra Benjamin (1987), a mão concentrava prioritariamente as

responsabilidades artísticas – da escrita à inscrição visual em pedras, do que vão

resultar as litogravuras. Mas eis que o olho, com o apoio da máquina fotográfica,

aumenta sua capacidade e velocidade de apreensão de imagens, sendo esse processo

muito mais rápido que a mão que desenha e escreve. Similaridade em tempo agora só

com a linguagem oral. O processo de reprodução de imagens experimentou, então,

uma aceleração e um desenvolvimento antes inauditos.

Se houve, a posteriori, perda da aura da obra de arte10 ante a perspectiva de

sua reprodução técnica, e conseqüentemente um violento abalo da tradição e do valor

tradicional do patrimônio da cultura, por outro lado, como destaca Benjamin, esse

processo, revestido de crise (de valores, direção social, medo, culpa, sentimento de

decadência, melancolia, etc.), foi também deflagrador da renovação da

                                                            
* Parafraseando Herbert Vianna.
10 Distintamente da percepção do quadro “ As meninas ” de Velásquez, já comentado no capítulo anterior, cuja
aura, enquanto “aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”, parece se estender mesmo
em reproduções técnicas, participei de um estranhamento invertido em relação à obra de Boticcelli (1445-1510).
O contato com a tela “O nascimento da Vênus” (Galeria Uffizi, Florença), bastante submetido às perdas
simbólicas da era da reprodutibilidade técnica, conforme tese de Benjamin, dadas as inúmeras versões e usos
contemporâneos dessa obra, as quais lhe imprimiram uma “leveza” e mundanidade quase de affiche da Bèlle
époque,  provocou-me a surpresa e o deslumbramento em face da sua aura de obra, de fato, do século XV.
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humanidade11. Trata-se, no tempo histórico mais longo, de mais uma grande

mudança no terreno da percepção das coletividades humanas, associada à das

condições de existência. Implicados e alterados nesse processo estão, assim, o

sentido de unidade e durabilidade da esfera pública e do mundo, à maneira de Arendt

, em proveito da transitoriedade e da repetição. Perdem espaço, ainda, a ritualização

de imagens, em curso desde a pré-história como magia e depois associada a vários

instrumentos e objetos religiosos, e a sua qualificação como obra de arte, significado

adquirido já no contexto da civilização. Com isto, ante a perda do halo, isto é, do

valor de culto religioso e artístico das imagens, expandem-se as ocasiões e

necessidades de sua exposição, o que, por sua vez, institui funções inteiramente

novas aos ícones.

Assim, a fotografia em companhia do cinema ou da imprensa, sob a forma de

fotojornalismo, vai exprimir, em parte, a potencialidade técnica de que a sociedade

moderna será capaz de alcançar, para, logo em seguida, se superar12 como

característica do modo de produção capitalista. As novas formas de percepção vão

ser, pois, mediatizadas por câmeras, enquanto aparelhos e técnicas cuja importância é

ainda crescente para nós. O desafio que se enunciava na gênese dessa emancipação

da imagem era sondar as múltiplas possibilidades da técnica e da tecnologia enquanto

objeto da intervenção humana.

E se o olho e a câmera, a partir de então, mostravam, exibiam e expunham,

também convidavam e preparavam o terreno para uma determinada forma de

recepção. Isto significa que, apesar de não se deter o controle total do resultado,

quando se amplifica a visão por meio de instrumentos (a não ser por meio da

montagem - único momento do processo de trabalho passível de resgatar o sentido

de arte perdido com a reprodutibilidade e instantaneidade das imagens), o produto

desse tipo de trabalho de alguma maneira reflete sempre uma ideação. Há uma

recepção também desejada, mas não necessariamente a que se vai conseguir, sendo

                                                            
11 Vários autores do campo da economia política analisaram o significado das rupturas e saltos no
desenvolvimento da maquinaria no capitalismo. Sobre a terceira revolução tecnológica, em especial, a em curso
desde a década de 40 do século passado, ver Mandel (1982).
12 Além das inovações técnicas fotográficas afeitas à textura, película, luz, enquadramento, etc., indissociáveis
dos seus  componentes materiais e exigidas permanentemente pelo processo de trabalho artístico (sobretudo
quando partícipe da produção cinematográfica), o universo dos aparelhos de fotografia foi altamente
revolucionado nestes quase dois séculos de sua existência. A mais recente revolução operada aí foi a introdução
do formato digital, que exclui a priori a revelação dos negativos, numa alteração simbólica e prática assaz
significativa para o trabalho do fotógrafo.
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relativamente livre e cheio de acasos o percurso entre a produção e a recepção da

obra-imagem.

A leitura benjaminiana, centrada sobretudo na potencialidade criativa, crítica

e humanizadora do cinema13, atentava ainda para um outro pólo na relação do

homem com a técnica / tecnologia: desta feita, quando o homem se põe à frente das

câmeras. Cria-se, assim, a oportunidade de ele aí resgatar a sua dignidade,

desconstruída pela alienação e exploração decorrente da submissão às máquinas nas

fábricas. Mesmo crítico ao culto das estrelas e à manipulação fascista das massas,

Benjamin reconhece que a popularização do cinema (bem antes da televisão) abria a

possibilidade de o público com ele se identificar, por meio do trabalho dos

intérpretes, podendo sonhar em “fazer cinema”, isto é, aparecer na tela14. Eis que ele

diz: “a idéia de se fazer reproduzir pela câmera exerce uma enorme atração sobre o

homem moderno” (1987:182). Ser filmado constituiria, pois, um direito a ser

reivindicado, enquanto aspiração legítima do homem, não fossem os impedimentos

decorrentes do controle privado dos seus meios de (re)produção pelo capital

cinematográfico15. A atração das massas pelo cinema revelaria, ainda, o interesse no

próprio ser e no alcance de novas e melhores condições sociais.

Não obstante o lirismo da esperança revolucionária de Benjamin,

representativa das primeiras décadas do século XX, mas depois abalada pela trágica

Segunda Guerra Mundial e esmaecida, senão, banalizada pelos rumos da esquerda e

da política internacional, chama atenção o otimismo da sua vontade em relação às

novas técnicas de reprodução da imagem, em particular o cinema. Uma sensibilidade

e atitude de abertura, ao meu ver, imensas, a revelá-lo como um homem de seu

tempo, às voltas com o tempo presente como matéria. Um homem capaz de saber

                                                            
13 Mesmo que até o presente o papel revolucionário do cinema enxergado por Benjamin e também identificado
por Trotsky [Cf. Questões do Modo de Vida (1977)] não tenha se confirmado, o cinema autoral, por meio da obra
de vários diretores, conseguiu ir além da diversão e dar a conhecer o modo de vida das massas trabalhadoras de
todo o mundo em suas mutilações pelo capital, mas também em suas referências simbólicas e políticas mais
significativas. Desde o cineasta russo Serguei Eisenstein (“Encouraçado Potemkin”, 1925) até o inglês Ken
Loach (“Uma Canção para Carla”, 1996; “My name is Joe”, 1998), o cinema pode combinar beleza e sentido
social.
14 Uma série de documentários brasileiros tem honrado esse desejo popular de visibilidade: “ 2000 Nordestes ”
(Vicente Amorim, 2000), “Babilônia 2000” (Eduardo Coutinho) e o recente e já premiado “Peões” (Idem, 2004).
15 Vê-se que há uma clara distinção entre o uso privado  da imagem, a título da memória individual e familiar,
também considerada uma aspiração legítima (papel que já vinha sendo exercido pela fotografia desde meados do
século XIX e mais recentemente foi assumido pelas filmadoras portáteis VHS) e a filmagem com vistas à
divulgação pública, sobre a qual recai a atenção de Benjamin. Todavia, pelo menos dois cineastas reverteram o
sentido acima de privado e lhe atribuíram fins públicos, ao filmar, durante mais de uma década, membros da



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

162

que somente a partir desse nicho, também dotado de possibilidades democráticas,

será possível reatualizar o motor da convicção política e as estratégias de luta.

Com uma reflexão marcada pelo pessimismo da razão, Adorno e

Horkeheimer, por sua vez, procedem a uma exaustiva e fundadora leitura da indústria

cultural16, a qual impressiona pela sua atualidade, mesmo se algumas ênfases hoje

poderiam ser redimensionadas. No cenário contemporâneo da globalização, por

exemplo, torna-se elucidativa a crítica implementada por eles quanto à falsa

identidade do universal e do particular no contexto de turvas realidades culturais e

mercadorias, circulando sob o poder do monopólio. Desse modo, diziam: “O mundo

inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural” (1985:118), o que

esvaziaria as relações sociais de tensões genuinamente oriundas das particularidades

locais.

Sob o domínio da imitação e da semelhança, a produção cultural elevada à

escala industrial, teria, assim, como horizonte apenas as formas reais existentes, em

que se exclui o novo17e a porção de risco social e econômico considerável que ele

representa. Na cultura de massas, marcada por “invariantes fixos” – fórmulas de

êxito rápido e fácil nos mais diversos campos do consumo lúdico, “a máquina gira

sem sair do lugar” (p.126). Além disso, romperia com autênticas formas de expressão

humana, como a arte18, que representam o esforço imperfeito e nem sempre

recompensado dos indivíduos em busca da identidade e contra o sofrimento.

Quem resiste, segundo eles, somente sobrevive, integrando-se, pois a esfera

pública, referenciada no liberalismo, atua para que toda forma de revolta e rebeldia

em nome das diferenças não ganhe proeminência e rapidamente, cooptada ou não, se

reconcilie com a ordem das coisas. Já as massas sucumbiriam facilmente ao “mito do

                                                                                                                                                                            
própria família segundo a perspectiva de documentário: “Ana, dos 6 aos 18” (1994), do russo Nikita Mikhalkov;
e “Tarnation” (2003), do americano Jonathan Caouette.
16 Benjamin assim como Adorno e Horkheimer, todos integrantes da Escola de Frankfurt, têm críticas aos desvios
fascistas, populistas e popularescos efetuados pela indústria cultural, mas se diferenciam quanto às expectativas
em relação ao futuro das novas técnicas.
17 É flagrante aqui a distância que separa esta análise frankfurtiana da de Lipovetsky (cf. capítulo 2), cuja
pesquisa sobre a moda tem como epicentro o culto às novidades. Conservadorismo e nostalgia daquela,
liberalismo excessivo deste: quem terá razão? A despeito dos problemas de fundo da análise de Lipovetsky,
vemo-lo mais aberto à torrente moderna, já vislumbrada por Marx e Engels em o Manifesto Comunista (1848).
18 Não obstante a envergadura e a pertinência da crítica empreendida por Adorno e Horkheimer à indústria
cultural, ela também termina, por vezes, deixando-se enredar nas malhas burguesas, lamentando a perda de
domínios estanques e elitistas do saber e da beleza. Vale citar os próprios autores para esclarecer, não sem
controvérsias, de que arte falam e a que fins se dispõem: “A pureza da arte burguesa que se hipostasiou como
reino da liberdade em oposição à práxis material, foi obtida desde o início ao preço da exclusão das classes
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sucesso” como uma das vias preferenciais da conquista de prestígio no capitalismo

tardio, revelando a sua subsunção a uma ideologia alienadora de exaltação

reacionária da cultura, encimada pela idolatria da individualidade19 (1985:131).

Seriam consoladas, porém, em seu desamparo de indivíduo - substituível e reduzido

ao puro nada da invisibilidade social -, pelo ethos da sorte20 e do acaso:

“As personagens descobertas pelos caçadores de talentos e depois lançadas em
grande escala pelos estúdios são tipos ideais da nova classe média dependente. A
starlet deve simbolizar a empregada de escritório (...) Assim, ela fixa para a
espectadora, não apenas a possibilidade de também vir a se mostrar na tela, mas
ainda mais enfaticamente a distância entre elas. Só uma pode tirar a sorte grande,
só um pode se tornar célebre, e mesmo se todos têm a mesma probabilidade, esta é
para cada um tão mínima que é melhor riscá-la de vez e regozijar-se com a
felicidade do outro, que poderia ser ele próprio e que, no entanto, jamais é” (Idem:
p.136).

Paradoxalmente, como se vê, a indústria cultural suscita desejos, ao tempo em

que apresenta a renúncia ao prazer e à satisfação como algo negativo. Revoga-se com

isso a humilhação da pulsão, transmutando-a em promessa rompida. Devem se

contentar, pelo menos, que haja tantas coisas a ver e a ouvir. Deste modo, por vias

transversas e midiatizadas, “a indústria cultural não sublima, reprime”, dizem

Adorno e Horkheimer (1985:.131). Supérfluas no mundo da produção, são-no

também no mundo da cidadania virtual. Uma vez longe das máquinas, elas seriam

controladas, portanto, como consumidoras, pela diversão21: ora, pelo riso e pela

vontade de esquecimento, ora pelo terror e pela crueldade organizada – mecanismos

múltiplos de liberação do escrúpulo e de embotamento da real aspiração à felicidade,

reduzida, nestes termos, ao absurdo feliz.

A violência da indústria cultural consistiria, assim, na atrofia da imaginação e

da espontaneidade do consumidor cultural, colaborando para a “barbárie estilizada”,

sob o cenário de uma sociedade irracional, apesar de toda racionalização

                                                                                                                                                                            
inferiores, mas é à causa destas classes – a verdadeira universalidade – que a arte se mantém fiel exatamente
pela liberdade dos fins da falsa universalidade”  (1985:127).
19 Cf. a esse respeito o excelente ensaio de Kehl (2004), comparativo da obra de Débord e Adorno, “O espetáculo
como meio de subjetivação”.
20 Os autores referem-se também à premiação: participação regulada nos lucros da indústria cultural , com base
no mérito, isto é, fruto do esforço e êxito pessoal ou grupal para vencer em algum tipo de concurso, sorteio,
gincana, jogo, etc. Exemplos contemporâneos dessa modalidade interativa de acesso à cidadania virtual, no
Brasil, foram os programas: “Big Brother” (Rede Globo), “Casa dos Artistas” (SBT), “No Limite” (Rede Globo)
e “Show do Milhão” (SBT).
21 De acordo com o seguinte princípio: “Quem se diverte está de acordo” (Idem: 135).
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(idem:117)22. Desacostumadas da subjetividade, as massas nem mesmo se chocariam

com o sofrimento quando e onde ele é mostrado, fruto dos estragos produzidos na

alma pela indústria cultural, em seus contornos totalitários23. Neste sentido, a

ideologia torna-se algo vago, os juízos de valores são considerados “conversa fiada”

e a existência ruim banaliza-se como mero sucedâneo de fatos aparentemente

desconectados, segundo a proclamação enfática do instituído. O trágico é

incorporado, assim, em sua inexorabilidade como destino, com suas sábias e justas

formas de punição, ou como algo aleatório, governado pela mera fatalidade, tal qual

preconiza a moral conformista da cultura de massas. Para aplacar a fúria e a rebeldia

latentes entre elas, é-lhes apresentada pela cultura industrial a vida como sendo a um

só tempo dura  e maravilhosa. Situações desesperadoras são reproduzidas em

romances, canções, filmes e novelas, e revertidas na promessa de que, apesar de

tudo, não somente é possível, como vale a pena continuar a viver. Numa sociedade

de desesperados24, o desfecho do vão combate pelo reconhecimento e expressão dos

indivíduos submetidos à influência da indústria cultural seria a resignação: “Basta se

dar conta de sua própria nulidade, subscrever a derrota – e já estamos integrados”

(Adorno e Horkheimer, 1985:143).

Nas circunstâncias atuais, de apogeu da técnica e da imagem, tem

prevalecido, portanto, a auto-alienação, em que é representativo o fato de que a

humanidade serve de espetáculo para si mesma, constituindo a sua destruição um

“prazer estético de primeira ordem” (Benjamin, 1987:196). Destruição que se  esboça

na ficção, mas também na vida real, já que a autonomia do sujeito fica comprometida

                                                            
22 É Benjamin que nos brinda com um depoimento proso-poético e trágico, que se assemelha à atitude adotada no
presente por jovens soldados americanos, ao serem obrigados a participar do horror da guerra no Iraque: “aço
quente, graxa, a rede de lona saturada de selva, o suor esfriando e depois esquentando de novo, um cassete de
rock and roll em uma orelha e a rajada da metralhadora na outra...” (Apud. Jameson, 1996:72). Cf. também
“Fahrenheit 11/9”(Michael Moore, 2004 ).
23 Cf., por exemplo, p.126.
24 André Comte-Sponville convida a uma nova leitura do sentido e das possibilidades do “desespero”, mais
precisamente, como “desesperança”, no sentido da interrupção do ciclo da falta permanente, aberto
filosoficamente com Platão, em que se sentem os indivíduos pela sua condição de seres desejantes. Sempre a
esperar e nem sempre a fruir, canal por onde penetram todas as artimanhas da sedução consumista
contemporânea. A opção contrária consiste num caminho difícil, supõe um trabalho, o doloroso trabalho do luto
contra a ansiedade da felicidade, como algo eternamente inalcançável, como nostalgia de algo que se perdeu ou
como expectativa futura, nunca preenchida. Se enquanto homens, não podemos perder a utopia que nos move, por
outro lado, torna-se interessante considerar a perspectiva sponvilleana de profunda atenção para com o presente.
Não significa submeter-se às armadilhas do conformismo, posto que, dentro daquela acepção, trata-se, sim, de
esperar menos e agir um pouco mais. Lidar com a felicidade, assim, seria uma forma de sabedoria, porém com a
seguinte advertência: “Não tentem amputar em si a parte de loucura, esperança, assim como de angústia e de
medo. Aprendam sobretudo a desenvolver o que possuem de sabedoria e de poder - como diria Spinoza -, o que,
de outra maneira, quer dizer: de conhecimento, de ação e de amor” (2000:70).
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ante a pressão para seguir modelos sociais que o esmagam e o forçam a ser de uma

determinada maneira. Há que haver, não obstante, uma identificação com a ordem e

com o poder, mesmo se “não cessam de receber pancadas” (Adorno e Horkheimer,

ibid.: 144). É mister, pois, sobreviver à própria ruína - uma característica identificada

por Adorno e Horkheimer nas novas gerações, por sua capacidade de se submeter a

qualquer tipo de trabalho. Naquela altura, intuíam apenas, mas nem suspeitavam o

quanto o capitalismo no trânsito para o século XXI, já sob a égide do neoliberalismo,

veio a exigir da juventude: empregos precários, desemprego e vínculos subordinados

com a economia ilegal do narcotráfico - caso dos meninos; e da exploração sexual -

majoritariamente as meninas. Como farsa ou como tragédia, o que se vislumbra,

portanto, em países como o Brasil na contemporaneidade, é, de fato, a eliminação

dos indivíduos para além de qualquer retórica.

3.2. Da estética da guerra à guerra do discurso

“A força é aquilo que transforma
quem quer que lhe seja submetido

em um coisa”.
 Simone Weil

Com o apoio das reflexões e pistas metodológicas de Foucault, uma das

direções de análise que se impõe é a da investigação dos olhares sobre a juventude

pobre na sociedade brasileira, em particular os adolescentes autores de ato

infracional, segundo terminologia recente, e conseqüentemente sobre as imagens e o

tipo de visibilidade conquistada por esse segmento. Nossa hipótese é de que houve,

desde o princípio da construção da ordem social burguesa no Brasil e da legislação

em torno da infância e da juventude, um enviesamento de natureza de classe na

construção de imagens sociais, o qual expunha uma cisão entre direitos e violência,

sendo os adolescentes pobres duplamente vilipendiados: ora pelo acesso a uma

condição de cidadania escassa, apenas como usuários dos serviços de assistência e

filantropia, ora pela associação indiscriminada entre juventude e criminalidade.

Neste sentido, identificamos um acionamento precoce de dispositivos

jurídicos em defesa da ordem e de menorização da infância pobre, sobretudo após as

turbulências sociais do processo de libertação dos escravos (Adorno, 1988; e Rizinni,
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1997). À perspectiva do ingresso de tão grande contingente de trabalhadores livres

no mercado sem o respaldo de políticas públicas, sucedeu prontamente o controle

social da infância e da juventude pobre, mormente também de etnia negra.

Sobressaem nesse processo, ao nosso ver, dentre outros, a corporificação e a difusão

do uso de categorias como delinqüência juvenil25, enquanto uma das formas de

manifestação do olhar penal sobre esse segmento e de  banalização do mal26. Pistas,

enfim, para a compreensão e enfrentamentos do presente.

A questão da (in)visibilidade da juventude requer, como vimos, um

questionamento decisivo, a merecer um maior aprofundamento numa sociedade

como a nossa, que tem a capacidade de ocultar27 mostrando. Tornar-se ou deixar-se

ficar visível tem-se constituído, assim, talvez, menos um imperativo democrático e,

muito mais uma forma de tirania da domesticação pela ordem, que pretende controlar

e regular todos os aparecimentos e acontecimentos.

A título das formas perversas de que se revestiu historicamente a

visibilidade28 da juventude das classes trabalhadoras , quer-se, deste modo, dar a

conhecer, a princípio, algumas representações que povoaram e ainda povoam o

imaginário de violência do homem moderno. Depois será a vez de discutir alguns dos

múltiplos sentidos da temida delinqüência juvenil, após o que empreenderemos uma

                                                            
25 Antes desta, a categoria menor já foi suficientemente criticada pelos que defendem o paradigma da proteção
integral, inagurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (julho/1990), embora ainda seja reproduzida,
mesmo de forma reduzida, por setores da área de atenção à infância e à adolescência; e também pela mídia, como
veremos a seguir, em pesquisa coordenada pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI). Cabe,
porém, proceder ainda à crítica de outros termos estigmatizadores, legados pelo direito penal e ainda presentes no
discurso e na prática de execução das medidas sócio-educativas. É verdade que as palavras vão adquirindo o peso
do uso, da experiência e dos sentidos sociais nelas investidos. Assim, foi com o termo “menor”, e parece-me que
a qualificação de “infrator” – uma abreviação do termo politicamente correto: adolescente autor de ato infracional
- não conhecerá melhor destino. Ramalho, estudando a instituição penal, tece uma diferenciação que parece ter
sido incorporada na priorização desse termo: “A diferença entre um infrator e um delinqüente está em que o que
caracteriza o delinqüente não é o ato de infração mas a sua vida. A justiça condena o infrator pelo ato de
infração, o sistema carcerário não apenas faz com que a infração o marque pela vida toda, como realiza a
socialização que o insere definitivamente no mundo do crime” (1979:163). Adorno (1996), em estudos sobre
racismo, criminalidade violenta e justiça penal, também alerta para o peso da vivência institucional em sistemas
fechados e violentos para a formação do delinqüente - algo a que Foucault se refere como a lenta formação que
transparece na investigação biográfica dos que são submetidos penalmente pela lei. Para além disso, o
investimento coletivo dos que se alinham ao ECA, como instrumento de direitos humanos, tem sido o de apostar
na universalização do termo crianças e adolescentes para todos os que se encontram nesta faixa etária e longe do
delito, repudiando-se e excluindo-se a referência, antes generalizada, do termo “menor” sempre que se queria
fazer alusão à infância pobre, a qual dava margem a dúvidas e a ambigüidades sobre o perfil moral de quem já
sofre suficientemente a experiência de destituição social, ligada à cidadania escassa no Brasil.
26 Segundo Arendt (1989b), a banalização do mal  diz respeito à corrupção da consciência, traduzida em
pequenos hábitos do cotidiano, segundo a qual os indivíduos se acostumam e se acomodam ao arbítrio, à barbárie,
à covardia, ao cinismo, reproduzindo-os, das mais diversas formas. No caso dos adolescentes infratores, são
termos que corroboram para a naturalização da sua periculosidade e para a ampliação dos mitos, sentidos e
práticas de violência a eles associados.
27 As raízes da violência, por exemplo, fartamente discutidas no capítulo 1.
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análise sobre uma das fontes modernas de produção desse imaginário, por meio de

uma elucidativa pesquisa sobre o olhar da mídia acerca da interface juventude e

violência no Brasil.

3.2.1. Laços de não-ser: Violência e ritualização da morte

É importante perceber no debate sobre a punição, a violência e o crime o

quanto estas práticas legais e ilegais são dotadas de historicidade, mesmo que

comportem conteúdos dessocializadores, bárbaros e destruidores. São atravessadas

por influências culturais e respondem também a necessidades sociais e econômicas29.

A violência e o crime, tal a sua indissociabilidade da vida social e dos

conflitos inerentes à alma humana em sua luta pela afirmação e sobrevivência, têm,

assim, algo de milenar e atemporal, repetindo-se sobretudo os episódios violentos,

ora de maneira pérfida ora impulsiva, com fins coletivos30 ou por motivações

particulares31, mas, de todo modo, indefinidamente. Não queremos com isso, porém,

                                                                                                                                                                            
28 Pública, mas cada vez mais midiatizada: pelo bem e pelo mal.
29 Neste sentido, Foucault cita, em Vigiar e Punir  (1996), a interessante leitura de G. Rusche e O. Kirchheimer
em Punisment and Social Structures (1939), acerca da relação entre os sistemas de produção e os regimes
punitivos: “numa economia servil; os mecanismos punitivos teriam como papel trazer mão de obra suplementar
– e constituir uma ‘escravidão civil’ (...); com o feudalismo, e numa época em que a moeda e a produção estão
pouco desenvolvidas, assistiríamos a brusco crescimento dos castigos corporais – sendo o corpo na maior parte
dos casos o único bem acessível; a casa de correção (...), o trabalho obrigatório, a manufatura penal
apareceriam com o desenvolvimento da economia de comércio. Mas como o sistema industrial exigia um
mercado de mão-de-obra livre, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX nos mecanismos de
punição, e seria substituída por uma detenção com fim corretivo” (1996:27). Ao que ele acrescenta que se o
corpo está mergulhado num campo político, a sua utilização econômica como força de trabalho requer, antes de
mais, indivíduos submissos. Logo, diz da necessidade de um sistema de sujeição capaz de lhes regular a conduta,
de ir dobrando-os, não apenas pela violência e pela ideologia exclusivamente, mas também de maneira sutil e
multiforme.
30 Cabe dizer, neste sentido, que a violência política - contra uma perspectiva romanticamente engajada ou certas
leituras conservadoras (que enxergam a guilhotina que atinge os tzares, mas não vêem o seu despotismo nem o
sofrimento de operários e camponeses russos; que se ressentem das invasões de terras, de greves, etc. no Brasil e
alhures, mas não atentam para o significado da propriedade privada e seu papel econômica e socialmente injusto)
- não é prerrogativa dos métodos da esquerda em seu enfrentamento do status quo. É antes empregada
ciosamente pelos que estão no poder, de forma aberta, como exploração e opressão, ou mais sutilmente como
dominação e indiferença. Também não se podem menosprezar atos de terror, atentados e outros praticados pela
direita, a “velha” direita anticomunista (casos “Rio Centro”, 1981; e “Volta Redonda”, 1985) e uma mais jovem
de corte racista / nazista: os “skinheads” no mundo (profanação de túmulos no interior da França, em 2004;
inúmeros ataques a imigrantes árabes e africanos por toda Europa, etc.); “carecas” e outras variantes políticas
isoladas, mas não menos decadentes, no Brasil (atentado a um homossexual, São Paulo, 2000; caso “Pataxó”,
Brasília, 1997, entre outros).
31 A literatura homérica (Grécia pré-socrática) mais a de Dante (1265-1321) e a de Shakespeare (1564-1616) são
alguns dos grandes testemunhos sócio-históricos e intersubjetivos que a arte pôde nos proporcionar acerca de
manifestação humana tão complexa. Menos elevados, porém, serão os folhetins, novelas e almanaques que, ainda
no século XVIII, alimentarão a curiosidade mórbida das classes populares em torno de criminosos ilustres,
despertando-lhes, por vezes, também interesse e reações políticas. Marx, inclusive, já atentara para as fortes
impressões causadas pela figura dos criminosos junto ao público, capaz de lhes despertar sentimentos morais e
estéticos, e, assim, estimular a produção de arte, literatura, e tragédias (1974:203-204). Todavia, aquilo que
Foucault chama de “fábulas verídicas da pequena história” ou de “epopéia menor e cotidiana das ilegalidades”
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justificar ou naturalizar a violência, mas antes historicizá-la e retirá-la de sob o efeito

midiático e espetacularizado, na perspectiva também de compreender o seu papel e

presença na contemporaneidade, guardadas as diferenças de país a país, cultura a

cultura. Ademais, como já lembrava Vásquez (1990), a violência não possui

necessariamente um sinal negativo; ela participa ao longo da história da humanidade

da luta por direitos, pela afirmação de valores democráticos e pela livre expressão

dos indivíduos.

Não consiste, também, apenas em assassinatos, uma vez que ela pode exibir a

sua capacidade de confronto por meio de uma série variada de atos simbólicos e

materiais, mas que exprimem um conflito levado às últimas conseqüências; ou

mesmo uma luta ou simples reação contra a nadificação32, caso de inúmeras

transgressões e incivilidades cometidas por minorias, jovens, desempregados, dentre

outros. Tal processo de nadificação, no presente, compreende uma determinada

forma como as relações sociais e o poder estão constituídos na sociedade burguesa,

do que resultam privilégios, de um lado; desprezo e indiferença do outro, assim como

também formas diferentes de visibilidade. Dentro disto, o Outro – todos aqueles que

são depositários de “menos-valia” social - aparece rebaixado: “ele é o ser e eu nada

                                                                                                                                                                            
vai, pouco a pouco, sendo ultrapassado e substituído, a partir do século XIX, por um novo tipo de literatura do
crime: a literatura policial. O crime torna-se privilégio dos fortes e poderosos, únicos capazes de lhe revelar a
grandeza e beleza e de dar curso a sua (re)escrita estética [desde os contos - Os crimes da Rua Morgue de Poe,
por exemplo -  à poesia - pense-se nas Flores do Mal, de Baudelaire – ao romance policial propriamente dito, em
que figuram clássicos como Conan Doyle (UK), Agatha Christie (UK), e Georges Simenon (BE) até
contemporâneos como Rubem Fonseca (BR), Manuel Vázquez Montalbán, (ESP), Fred Vargas (FR), dentre
outros]. Nela predominam, por meio do confronto entre o detetive e o criminoso, a luta intelectual, a astúcia, a
inteligência, o lento processo da descoberta. Transpôs-se, assim, de acordo com Foucault, para outra classe social
o brilho da perversidade que, outrora, pertencera aos malfeitores e criminosos pobres, tornando, com isso, em
certa medida, a criminalidade aceitável. Diz  Foucault: “Os belos assassinatos não são para os pobres coitados
da ilegalidade. (...) O homem do povo agora é simples demais para ser protagonista das verdades sutis. Nesse
novo gênero, não há mais heróis populares nem grandes execuções; (...) e se há punição, não há sofrimento. (...)
São os jornais que trarão à luz nas colunas dos crimes e ocorrências diárias a mornidão sem epopéia dos delitos
e punições. Está feita a divisão: que o povo se despoje do antigo orgulho de seus crimes: os grandes assassinatos
tornaram-se o jogo silencioso dos sábios” (Idem., p.61).)
32 Além de Coelho (1999), uma outra fonte de inspiração para o uso dessa categoria na tese provém de M.Ponty,
em debate travado com J. P. Sartre acerca do seu O ser e o nada. A priori, trata-se apenas de uma crítica aferida
ao processo de produção de conhecimento, em razão de concepções distintas de acesso à realidade/mundo e à
verdade/ser, dada a ênfase sartreana no papel da consciência traduzida na categoria para si. O acesso ao ser seria
privilégio, portanto, de poucos, ficando os demais reduzidos em sua subjetividade ao nada. Uma outra leitura
desse dilema, segundo o autor, seria esvaziar os sujeitos, possivelmente, de toda a ideologia e experiência de que
são portadores:  “a consciência não tem ‘habitante’, é mister que eu a liberte”, e uma vez chegando ao nada,
“purificado de tudo o que nele metemos de ser”, poder elevar-se à condição dos que podem ver e saber como
acesso primordial às coisas. O interessante nessa polêmica é perceber a dificuldade de se estabelecer pontes
intersubjetivas: no conhecimento, na socialidade e na política. Essa crítica de M. P., ao nosso ver, vai muito além
de Sartre, sendo extensiva a toda forma de dominação e perspectivas elitistas –  expressões do “pleno absoluto do
ser”, mesmo de esquerda, que ignoram e/ou subestimam a contribuição dos simples: rara foi nesse sentido a
abordagem gramsciana, a qual lhes deu o estatuto existencial e político à altura do que nos sugere uma filosofia
da práxis (Gramsci, 1978 e Sales, 1993).
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sou”, isto é, entre mim e o mundo não há encontro nem fricção (Merleau-Ponty,

2000:59). Além disso, vê-se a tensão entre a consciência de si e o saber, o olhar

elevado: “Minha situação é opaca para meus próprios olhos, apresenta aspectos que

me escapam e sobre os quais um olhar exterior, se fosse possível lançaria mais luz” –

tensão autoritária de sujeição do outro pelo olhar instituído ou instituinte, mas nem

por isso necessariamente mais democrático. Implícita uma tensão de poderes, mais

do que uma disputa no campo do saber, há uma verticalização das relações.

Completa M.Ponty: “visto que o ser é e o nada não é, nesta medida estou exposto e

ameaçado”. E ainda: “A experiência do olhar do outro sobre mim nada mais faz do

que prolongar a minha convicção íntima de não ser nada, de viver apenas como

parasita do mundo, habitando um corpo e uma situação” (Idem:68).

No caso dos sujeitos que são trabalhados nesta tese, faz sentido pensar neles,

para além da luta que travam contra a nadificação no sentido mais completo, nada

que são para a sociedade; que eles apareçam sobretudo sob a forma de “laços de não-

ser”, lacunas no mundo: indivíduos submetidos a uma (in)visibidade perversa. Eles

encarnam, pois, enquanto arquétipo do outro, aquele que aparece sujeitado,

distorcido, como um flagelo, “uma obsessão anônima, sem rosto, um outro em

geral”: a continua ameaça da reviravolta absoluta, sem lugar, conjunto misturado de

corpos e espíritos, promiscuidade de palavras e ações, e capaz de esmagar a todos

com um olhar na poeira do mundo (Id. Ibid:76 e 85). Ao mesmo tempo, como

metáforas da violência, eles são capazes de nos descentrar: colocar-nos questões

acerca de quem somos nós mesmos e de que tipo de sociedade se trata, esta que

permite que crianças e adolescentes sejam mutilados em suas chances de futuro.

Segundo a ontologia preconizada por M. Ponty, entretanto, para além do problema

do preconceito e da sujeição, não há efetivamente nadificação, mas duas entradas

para o mesmo ser, marcadas por diferenças e distâncias extremas, subjetividades e

experiências distintas, mas devendo aparecer cada uma, entretanto, como praticáveis

de direito. Cumpre, portanto, exercitar esse problema como o da iniciação a uma

simbólica dos outros (p.85), longe de maniqueísmos e atentos à pluralidade das

relações e à ambigüidade do ser, pois como diria o poeta “a vida é real e de viés”33.

                                                            
33 Caetano Veloso, em “Quereres”.
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Como uma das questões mais candentes a envolver o medo da violência, de

um lado, e a constituir a consequência mais lamentável em termos de potenciais anos

de vida perdidos, a morte pode também ser pensada como um item a mais na

indiferença social que corrobora para o sentimento de nadificação da juventude no

Brasil. Se a violência corta transversalmente a sociedade, ela vitima, porém, concreta

e excessivamente, as camadas mais pauperizadas das classes trabalhadoras. À

semelhança do período histórico dos suplícios, a morte e o desprezo pelo corpo

banalizam-se34. Segundo Foucault, no passado isto se devia a pelo menos dois fatores

fundamentais: 1°) o quadro demográfico da época, de incidência de inúmeras

doenças e epidemias, em face, além da fome, de condições precárias de vida e da

insalubridade35; e 2°) as convicções religiosas cristãs, como a crença na salvação, o

privilégio da alma em detrimento da matéria, considerada fonte de pecados, dentre

outros, não produziam a sensação de perda total. A morte, então, naquele contexto

de transição feudo-capitalista, não era marcada pelo drama sentimental e horror

moral típico de sociedades não violentas; e carecia, mesmo do ponto de vista da

grande maioria da população, de rituais (como as execuções) que a integrassem,

tornassem-na aceitável e atenuassem o seu sentido de agressão permanente

(Foucault,1996:50; e Ariès, 2003).

Não é difícil, assim, estabelecer uma ponte entre o passado como foi e o

presente como está acerca do valor da vida nas sociedades de capitalismo periférico

qual a brasileira, cujos ingredientes sociais e econômicos, de perfil historicamente

injusto e desigual, seguramente acentuam as taxas de morbimortalidade. A morte,

nessa latitude, não foi, porém, simbolizada, cultuada, nem ganhou o estatuto cultural

que tem num México, por exemplo, também secularmente atravessado por violência

(revoluções, guerrilhas, etc.) e pobreza. Foi muito mais assimilada e entranhada na

alma de nossa formação social (que o digam sobretudo as regiões Norte e Nordeste),

como inexorabilidade e destino, de um lado; e conformismo, do outro, ante um sem

número de calamidades (secas, enchentes, fome, desnutrição, etc.), políticas e

sociais, mas nunca em razão apenas de geografia e natureza.

                                                            
34 Dado coerente, também, com a já aludida leitura de Rusche e O. Kirchheimer (1939), citada por Foucault,
acerca dos ciclos econômicos e suas distintas necessidades da mão de obra dos trabalhadores. A morte estaria,
assim, também ligada ao sentimento e às determinações da superfluidade dos indivíduos.
35 Foi literária e imageticamente muito bem retratado o quadro social de Paris, no século XVIII, por Patrick
Süskind, em O Perfume. História de um assassino (1985).
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Uma outra face, porém, da morte brasileira, bem menos aquiescente e

pacífica, está relacionada historicamente com a violência no campo36, em razão dos

conflitos ligados à luta dos camponeses pela posse da terra versus a expropriação

patrocinada, desde o tempo do Brasil Colônia, por senhores e proprietários, com o

aporte de pistoleiros, jagunços, cabras e capangas37. Some-se ainda a violência

praticada, na República Velha, por cangaceiros38, figuras arquetípicas do banditismo

rural, que executavam suas vítimas em rituais com ares de suplício popular. Já nos

centros urbanos, a morte tinha a cara das epidemias39, a palidez da tuberculose que

acometia românticos e as classes sociais menos favorecidas. Tinha a cara e o corpo

ainda da violência dos capoeiras e de outros pobres insubmissos.

 Em pleno século XXI, do sertão às grandes cidades, é, pois, ainda expressiva

a presença da morte entre as classes trabalhadoras no Brasil, sobretudo no

contingente mais jovem, por razões desde a mortalidade infantil à bala e ao vício40.

                                                            
36 Em parte, essa violência no âmbito de reivindicações por trabalho, terra e democracia metamorfoseia-se no
presente, diante das contradições sociais, econômicas e culturais ensejadas pelo narcotráfico nas regiões de
plantio da maconha (Nordeste, sobretudo) ou de rota da cocaína (Norte, Centro-Oeste, etc.); narcotráfico
assumido como alternativa de sobrevivência pelas populações locais numa falsa solução para um drama social de
natureza estrutural.
37 Figuras alegóricas do “Brasil profundo”: bandidos comuns, mercenários ou guarda-costas, contratados para
agir a serviço do poder econômico ( desde o tempo dos senhores de engenho até os fazendeiros e políticos de
hoje) nas disputas políticas locais ou naquelas envolvendo a definição dos limites entre propriedades
(Nascimento, 1998).
38 Eram aqueles que integravam o cangaço –  forma de banditismo surgido no sertão nordestino (Rio Grande do
Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia), na segunda metade do século XIX, em meio a uma realidade de
intensa miséria e injustiça social. Compunha-se de indivíduos fortemente armados e que portavam simbólicos
chapéus de couro. Inicialmente, apresentou características de “banditismo social”, traduzido na legitimação dos
atos dos cangaceiros pela comunidade, que com eles colaborava por meio de fornecimento de alimentos,
esconderijos e informações. Motivados, a princípio, por vinganças familiares, os cangaceiros adotavam um modo
de vida nômade e transgressor, marcado pela inadaptação e pela recusa da sociedade – civilização burguesa
ascendente - que se perfilava no litoral. Com Lampião, o cangaço mudou, passando a prevalecer como terror.
Com a sua morte, em 1938, diz Nascimento: “agonizante, o cangaço falecia, mas o banditismo continua a
imperar no Nordeste brasileiro, calcado no atraso social, no analfabetismo, na ignorância, na seca, na
subnutrição, na falta de trabalho e de segurança” (1998:6).
39 Varíola, febre amarela e cólera. Cf. Chaloub, 1996; e Sonhos Tropicais, livro de Moacyr Scliar, depois filmado
por André Sturm (2002).
40 Parafraseando a canção Soy Loco Por Ti, America (G. Gil, Capinam e T. Neto ): “Estou aqui de passagem,/ sei
que adiante um dia vou morrer / de susto, de bala ou vício”. Vale dizer que a economia do narcotráfico, mais as
práticas sociais, valores de consumo afins e toda a sua saga de violência e opressões, a qual vitimiza sobretudo a
juventude, chegou ao sertão há algum tempo. Pelo menos, desde os anos 70 e com grande penetração a partir da
segunda metade da década de 80, como bem analisam e descrevem Motta Ribeiro; Fraga; Iulianelli et alii, em
Narcotráfico e violência no campo (2000).  Algumas dessas pesquisas abordam a problemática do Polígono da
Maconha na região do submédio São Francisco (divisa de Pernambuco e Bahia), justamente quanto àquilo que se
considera como uma das piores formas de trabalho infantil e juvenil. A força da controversa globalização do
capitalismo, com a extensão principalmente de suas misérias morais e sociais, pode ser exemplificada com a
seguinte avaliação: “Há, sem dúvida, uma relação causal entre o aumento de mortes no interior do País e a
interiorização da produção e do consumo das drogas, entre as quais a maconha – a cidade de Floresta (PE), em
1997, era a segunda cidade com a maior taxa de homicídios de jovens entre 15-24 anos no Brasil” (Iulianelli,
2003). Calcula-se que 100.000 pessoas vivam do cultivo e da venda da maconha em Pernambuco (Bernardes,
2001).
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Diante da violência policial da qual muitos são vítimas, do sofrimento no trabalho,

dos parcos salários, da falta de acesso a bens culturais, da cada vez mais baixa

religiosidade no sentido global (segundo a premissa nietzscheana, ainda no século

XIX, de que “Deus está morto”41), mais a compressão espaço-temporal da pós-

modernidade (Harvey, 1998), que leva a um conceito de fruição e gozo concentrado

e imediato, sem postergações ou recompensas futuras (Coontz,1995), não é difícil

compreender a banalização da morte, para alguns, e o, conseqüente, pouco apego à

vida, compreendida como um projeto pessoal de longa duração. Ou talvez esse tipo

de relação vida / morte, no caso dos adolescentes que se envolvem nas atividades do

narcotráfico, seja, de certa forma, mais da ordem da inevitabilidade do risco

implicada no cotidiano da ocupação ilegal que adotaram, do que precisamente um

desprezo pela vida. Como bem pontuou Seu Jorge, cantor e ator (“Cidade de Deus”),

ele mesmo um artista com extração social na juventude suburbana e favelada carioca:

“O tema do suicídio não é muito popular num meio – as favelas – onde a

sobrevivência é a regra42” (2004:35).

Vale dizer que o início do século XXI assiste, porém, não exatamente o recuo

de seitas e religiões. No vácuo da fé e da crise da ética e da moral, ascendem

sobretudo religiões de mercado, em que sobressai o fenômeno do pentecostalismo

autônomo, com suas múltiplas expressões massificadas e midiatizadas, que se

propõem: 1) a aplacar o sofrimento e o sentimento de desamparo, político e social,

daqueles que amargam os revezes da economia (baixos salários, desemprego,

subemprego, acidentes de trabalho, etc.);  e 2) a difundir desconectadamente das suas

misérias e penas, um ufanismo da sociedade do capital, com sua crença no trabalho,

na liberdade de iniciativa, no sucesso e êxito individual, espelhados em um modo de

vida que tem a burguesia como tipo ideal. Nada disto impede que muitos jovens

                                                            
41 Cf. Gaia Ciência  (2001). O significado desta assertiva de que não há nenhuma força estranha , gerindo o
destino e as ações humanas, protegendo, julgando, punindo, regulando, enfim, por mais dolorosa que seja para
muitos, em termos de sensação de solidão e desamparo daí advinda, implica na busca de sentido e motivação para
a existência dos indivíduos, ancoradas na história, na sociedade, na política e mesmo na vida comum das pessoas.
Trata-se, no fundo, da parte de Nietzsche, de um misto de constatação e apelo filosóficos, quanto à necessidade
da liberdade e da autonomia humanas, tendo como pano de fundo sócio-histórico o ambiente cultural racionalista
na ciência, o ateísmo na política, e o laissez-faire na economia: em que cada um é por si, sem mediações divinas
ou estatais. O papel da religião, por sua vez, desde os totens e tabus até o cristianismo, enquanto força agregadora
da coletividade, foi largamente estudado pela sociologia e pela antropologia, em Durkheim (1989), Lévi-Strauss
(1970), Weber (1971) e Gouldner (1973), tendo sido objeto também das reflexões de Gramsci (1978) sobre a
reforma intelectual e moral e Löwy (1987 e 1989).
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fiquem alheios à esfera da religião, em atitude coerente com um certo niilismo que

caracteriza a modernidade (Camus, 1951). Assim, a distância que separa os jovens e

adolescentes que optaram pelo “movimento”43 daqueles que assumiram a opção pela

vida religiosa e pela conduta “moralmente correta” a ela associada, os chamados

crentes – mormente as mulheres das classes populares (Machado e Mariz, 1997) – é

tipificada, quase ironizada, na referência a estes últimos como “papo bíblia”, “visual

bíblia”, etc.44. Escolhas que integram o escasso leque de possibilidades sociais e

culturais da juventude hoje nas favelas, periferias e até mesmo nos rincões do Brasil

e da América Latina - cenários das contradições urbanas do capitalismo tardio

(UNESCO, 2004).

Talvez a percepção da diferença entre viver e sobreviver e  as escolhas daí

subseqüentes de como “agir a vida”45 constitua justamente o divisor de águas entre

aqueles que se lançam nos negócios e ilusões do tráfico, com seus riscos e

conseqüências, e o restante da juventude pobre das classes trabalhadoras, empenhada

em obter êxito pessoal, apegada à importância de ser honesto46. Sem dúvida alguma,

qualidade de vida aí é objeto de polêmica: para os primeiros, algo relacionado à

rapidez de acesso, em quantidade, a bens considerados valiosos (armas, carros,

roupas, jóias, tecnologia em geral de última geração, etc.) e à sua exibição,

denotando poder e privilégio, pouco importando a fugacidade da vida por dentro

desse projeto; ou da posse desses bens: “vêm fácil e vão mais fácil ainda” (podendo

ser usurpados pela polícia, membros do bando, inimigos, etc.). Os últimos, por sua

vez, preferem o caminho mais longo e, por vezes, penoso – o caminho da sujeição,

segundo Foucault -, da batalha pelo primeiro emprego; da conclusão dos estudos (em

geral, no máximo, o ensino médio); da compra de bens também considerados

valiosos e objetos do desejo de consumo (celulares, dvds, roupas, carro, casa, etc.)

pelo sistema a prazo ou por mil estratégias de troca de favores entre familiares e

amigos. Também alimentam sonhos de sucesso fácil no esporte, na música e, mais

                                                                                                                                                                            
42 Em entrevista sobre seu último álbum “ Cru”, ele comenta o desconforto inicial que lhe despertou a canção
“Chatterton”– uma homenagem do rebelde pós-existencialista francês Serge Gainsbourg ( em “Comic Strip”, de
1966-69) ao poeta inglês Thomas Chatterton (1752-1770), que cometeu o suicídio aos 17 anos.
43 No jargão da favela, significa o negócio do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas afins.
44 Cf. “O Primeiro Dia” (Daniela Thomas e Walter Salles, 1999) e “Amarelo Manga” (Claudio Assis, 2003).
45 Expressão comumente utilizada pelas classes trabalhadoras cariocas, no sentido de “fazer”, “realizar”, “não
ficar parado”, “resolver problemas”, “andar pra frente”, dentre outros, constatada em pesquisa nossa anterior
sobre as famílias com crianças e adolescentes das classes trabalhadoras no Rio de Janeiro (Sales, 1995).
46 Parafraseando obra de O. Wilde.
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recentemente, na moda, mas se sujeitam, por vezes, de forma patética, às peripécias e

provas do funil de oportunidades e possibilidades oferecidas pela indústria cultural –

programas de tevês, clubes esportivos, agências de modelos, etc. Têm a dimensão do

significado da luta pela sobrevivência dos seus familiares, os esforços coletivos

empreendidos e retribuem com lealdade, realizando investimentos nos projetos de

vida - casamento, educação, trabalho, religião e moralidade -, alimentados pelo grupo

familiar.

Por dentro e por fora da ordem, vê-se, portanto, quão rendidos estão, de fato,

muitos sujeitos, em suas formas de pensar, sentir e agir, à estrutura social dominante

e à massificação, orbitando ou, no caso dos primeiros, já inteiramente mergulhados

na barbárie, enquanto duplo de uma sociedade e de um tempo regido pela indústria

cultural (Adorno e Horkheimer, 1985; e Menegat, 2003). De todo modo, há que se

indagar, à maneira de Foucault, se a violência e toda a produção de discursos em

torno dela, hoje, no Brasil (na arte, inclusive), não constitui uma forma

contemporânea de ritualizar e de dissimular a morte, sobre um pano de fundo sócio-

econômico, ele sim, gerador de desigualdades e injustiças, e ceifador de vidas por

causas evitáveis e variadas47.

3.2.2. Dragão da maldade*: Indivíduo, crime e natureza

"Aquilo que vem ao mundo para nada perturbar
não merece respeito nem paciência." 

René Char

Estratégias humanistas do século XIX à parte, o criminoso, tido como uma

curiosa e estranha figura, foi, historicamente, objeto de uma série de representações

sociais em torno das razões e/ou impulsos que animavam seus atos. Representações

que remontam a período anterior à reforma penal dos séculos XVIII e XIX e o

desbordam até os dias atuais, prenhes do mais empedernido conservadorismo. Na

pólis grega e no Império Romano, por exemplo, despontavam, genericamente

falando, como fora-da-lei e indesejáveis todos aqueles que viviam além das

                                                            
47 Neste sentido, é bastante expressivo o dado de que se morre mais por falta de saneamento básico do que pela
violência criminal (FSP, 16/07/2000); e mais uma vez, segundo Karam, de que o discurso da violência serve de
cortina de fumaça para a crise social e econômica (1994).
* Intertítulo inspirado na obra filmográfica de Glauber Rocha.
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fronteiras do mundo civilizado, os ditos bárbaros.  Na mitologia grega, por sua vez,

eles podiam ser identificados, no sentido figurado, em sua maldade , como

monstros48, feiticeiras e sereias, vide o périplo de Ulisses na Odisséia.  Do herói é

exigido um tenaz embate (com base nos seus valores de cidadão, guerreiro e

príncipe) contra as manifestações dessa pura natureza ou a sua ilusão49. São também

considerados criminosos todos os pretendentes à mão de Penélope, os quais, mesmo

de origem nobre, saquearam durante vários anos os seus bens. De volta a Ítaca,

Ulisses despeja sobre eles a sua ira e os assassina a todos, com o assentimento da

deusa da guerra e da justiça. O desprezo pelos corpos50 das vítimas, ainda há pouco

criminosos, empilhados em frente à sua casa, dista, no próprio terreno da mitologia,

da atitude de Perseu para com a cabeça da Górgona por ele decepada. Como

finamente captou Calvino (2000), com o apoio de Ovídio (Metamorfoses):

“A relação entre Perseu e a Górgona é complexa: não termina com a decapitação
do monstro. (...) Quanto à cabeça cortada, longe de abandoná-las, Perseu a leva
consigo, escondida num saco; quando os inimigos ameaçam subjugá-lo, basta que o
herói a mostre, erguendo-a pelos cabelos de serpente (...). Perseu consegue dominar
a pavorosa figura, mantendo-a oculta (...). Perseu vence uma nova batalha,
massacra a golpes de espada um monstro marinho, liberta Andrômeda. E agora
trata de fazer o que faria qualquer um de nós, após uma façanha desse porte: vai
lavar as mãos. Nesse caso, o problema está em onde deixar a cabeça da Medusa
(...): ‘Para que a areia áspera não melindre a angüícomaca cabeça, ameniza a
dureza do solo com um ninho de folhas, recobre-o com algas que cresciam sob as
águas, e nele deposita a cabeça da Medusa, de face voltada para baixo’. A leveza de
que Perseu é o herói não poderia ser melhor representada (...), do que por esse
gesto de refrescante cortesia para com um ser monstruoso e tremendo, mas mesmo
assim de certa forma perecível, frágil” (pp. 17-18).

Difícil e desafiante, como pode se ver, historicamente, mesmo na mitologia,

combater os crimes e criminosos, sem ser impiedoso e cruel na mesma medida -

                                                            
48 Representação que subsistirá aos tempos e transcenderá a mitologia, servindo para designar pessoa muito má,
um ser distinto dos demais pela sua falta de humanidade, isto é, alguém capaz de cometer atos cuja gravidade
pode atentar contra a vida de inocentes – uma ou mais pessoas.
49 A saga de Ulisses é considerada mito fundador do Ocidente, no tocante à oposição cultura / natureza  contra a
barbárie, mas, a longo prazo, reveladora de uma razão onipotente, alienada ou nos termos de Konder (1991),
“enlouquecida”. Em apoio às teses da Escola de Frankfurt, e seguindo as pistas simbólicas da nau de Ulisses
pelos descaminhos da modernidade, veja-se Menegat (2003).
50 Guardadas as diferenças das motivações que resultaram nesse tipo de medida, particulares na Odisséia e
políticas em Antígona, de deixar insepulto o cadáver de Polinices (filho de Édipo, morto em disputa com seu
irmão, Etéocles, pelo trono de Tebas) foi também o castigo imputado pelo rei Creonte a este seu sobrinho. Disse
ele: Que sirvam “suas carnes putrefatas como um objeto horrível à vista, para pasto das aves e dos cães". Desta
forma, a alma de Polinices vagaria danada, sequer com direito à baixar ao Hades, a morada dos mortos. Esta
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tentativa que soará, por vezes, condescendente com a impunidade, vide a retórica

contra os direitos humanos, desde os seus primeiros raios (1789)51, -quando referidos

aos que infringiram a lei e estão sob a tutela do Estado.

Na modernidade, a barbárie, também, não pode mais ser considerada

estrangeira, alheia a nós e referida apenas ao Outro. Ela agora habita o coração do

presente - a civilização, sendo urdida pela razão, que outrora fora o seu oposto. A

barbárie atualiza-se, pois, como uma legítima produção de um mundo regulado pela

razão e por suas fantasias onipotentes, e ao mesmo tempo, como uma confissão

semântica e pragmática da derrocada do afã de dominação da natureza, enquanto

algo estranho e avesso ao homem. Como diz Birman, a propósito de uma genealogia

da modernidade, revisitando e revendo a formulação utópica de Goya de que “o sono

da razão produz monstros”:

“da loucura à criminalidade, passando pelas diversas modalidades de violência,
genocídio e racismo, a barbárie é o pesadelo da razão, na medida em que na
natureza algo sempre resiste a este projeto de dominação. A barbárie é a versão
moderna da monstruosidade, quando a razão não consegue mais conceber esta
como uma ilusão incorpórea” (Grifo nosso. 2003:13).

No contexto analisado por Foucault  - de elevação de uma nova arquitetura

do poder de punir e do respectivo rearranjo de forças sociais que lhe deu origem -,

subsistiram, porém, noções que evocavam o criminoso como “uma natureza que agia

contra a natureza”, alguém que traz dentro de si um fragmento selvagem.52 A

ferocidade do delinqüente era ainda interpretada segundo a forte imagem de um

“monstro ‘vomitado’ pela natureza” (1996:83). Por vezes, ele podia também ser

qualificado como celerado, louco, doente, um “anormal”, logo um inimigo comum

                                                                                                                                                                            
decisão, com poder de Estado, despertará a revolta e a indignação de Antígona - irmã dos príncipes mortos -, que
não poupará esforços para “enterrar” o irmão proscrito, desafiando a lei. Cf. Sófocles. Antígona (1996).
51 Paradigmática é, por exemplo, a fala de J. J. Rousseau, em o Contrato Social (1762), e que serviu, na altura da
reforma penal, aos propósitos dos que queriam, durante a Constituinte de 1789, manter um sistema de penas
rigoroso: “A proteção devida aos cidadãos exige que as penas sejam medidas de acordo com a atrocidade dos
crimes e que não se sacrifique, em nome da humanidade, a própria humanidade” (Grifo nosso. Apud. Foucault,
1996:118).
52 Segundo Foucault, estas noções integravam uma das linhas de objetivação do crime e do criminoso, que
correspondia, na verdade, a um projeto distinto do que vai prevalecer, a princípio, a título da reforma penal no
século XVIII, enquanto proposição de um rearranjo no judiciário e uma nova mecânica dos efeitos do poder de
punir, calcada na teoria dos interesses, das representações e dos sinais. A chamada corrente dos reformadores
ensejava um controle da delinqüência com o apoio da semiologia, isto é, por meio de um trabalho ideológico
sobre a alma, combinado a uma anatomia calculada das punições. Só mais tarde, em fins do século XIX, vai
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de toda a sociedade (Idem:92). Este tipo de noção, mais condizente com a prática dos

suplícios e seu teatro do tormento do que com os valores humanistas então em

ascensão, remontava, dentre outros, às atitudes violentas dos carrascos em relação

aos condenados. A crueldade da performance daqueles era tal que chegava a chocar o

homem do século XVI, para quem aqueles agiam como “se tivessem animais sob

suas mãos” (Grifo nosso. Idem.:48)53. Não obstante, como se viu, mesmo em período

já avançado das reformas penais, no século XIX, a força da associação política e

ideológica entre os que cometeram violência e a sua porção natureza54 demonstrava

ainda o seu vigor. Como exemplo, pode-se citar a adoção de uma medida, de certa

maneira extemporânea, que determinava ocultar o criminoso, com a ajuda de um

capuz, no momento das execuções, pois o crime não deveria ter rosto. Por ser

considerado “monstruoso”, aquele devia ser privado de luz: assim, não poderia ver,

nem ser visto (1996:18 e 62)55.

Trata-se, pois, em todos esses discursos e experiências, do recurso político-

intelectual à essencialização abstrata e a-histórica, por definição, a girar em torno do

conceito de natureza  (e, mais tarde, do de caráter), como tentativa de explicação

biologizante para atos e manifestações, na verdade, demasiadamente humanos.

Humanos porque expressão de um sem número de conflitos sócio-econômicos e

culturais, e de contradições intersubjetivas, inscritos sempre numa forma específica

de civilização e fomentados por relações sociais mais amplas (Menegat, 2003).

Todavia, aquele esforço político e ideológico conservador de análise e

enfrentamento da questão social e suas variantes transgressoras atualiza-se e se

reproduz no presente por meio do discurso de combate à violência em plano nacional

e internacional. Dentre os discursos de cariz policialesco dedicados ao feixe de

problemas contemporâneos nos territórios da sociabilidade e da legalidade, merecem

destaque, por exemplo, os ensaios de nomear certos comportamentos de uma parte da

juventude - os adolescentes das classes trabalhadoras. Nada paradoxal, portanto, o

                                                                                                                                                                            
haver a retomada da linha divergente, emergindo com ela a figura do homo criminalis e entrando mais uma vez
em cena o corpo (1996:92-93).
53 É quase desnecessário dizer que hoje nem mesmo animais podem ser maltratados, conforme toda uma
legislação pertinente e movimentos ecológicos por todo o planeta.
54  Em linguagem psicanalítica, essa porção dita natureza equivaleria ao lado sombra  - perverso - da
personalidade humana, que, segundo Jung, a rigor, todos nós teríamos, mas nem sempre se manifestaria.
55 Medida que gerava uma certa suspeita entre a população de que não se estivesse, de fato, executando a pessoa
certa. Nesta linha política do ver para crer, desde o pragmatismo medieval ao oitocentista, nem mesmo a realeza
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recurso a termos como “incivilidades” e violência irracional, de um lado; “animais”,

bárbaros, selvagens e hordas, de outro. Como diz Muchielli, “as palavras são

reveladoras”; reveladoras de uma representação coletiva de que viveríamos uma

escalada inexorável da violência e uma deterioração constante da situação, expressa

no medo que a população sente diante de adolescentes violentos, cada vez mais

jovens. Considerados pelos múltiplos discursos da ordem, à direita e à esquerda56,

como seres desumanizados, sem consciência, sem estrutura mental e afetiva, tais

jovens teriam, assim, dificuldade de discernir a diferença entre o desejo e a passagem

ao ato, ou seja, faltar-lhes-ia o auto-controle de pulsões e instintos de base

dilapidadora, agressiva e violenta (2002:7) .

Persiste, assim, neste tipo de leitura, a informar políticas penais e sociais

afins, como se pode ver, uma visão alienada da relação entre o homem e a natureza,

uma negação dos conflitos psíquicos e intersubjetivos, assim como das necessidades

sociais que intercalam o processo de humanização. Se o homem, como diria Camus,

“é a única criatura que recusa ser o que ele é” (1951:24), resta saber que sentido ele,

uma vez entregue à própria sorte, dará a esta recusa, considerada aqui enquanto

crítica e negação das próprias condições de existência.  Isto significa que por mais

bárbaros e violentos que sejam os seus atos, caso esta recusa se volte para a

destruição dos outros e de si mesmo, eles não podem ser explicados simplesmente a

partir de pulsões e traços puramente naturais. Serão sempre, portanto, não

determinados, mas situados enquanto expressão de relações sociais, mesmo que seja

para concluir, à maneira de Menegat (2003), inspirado em Freud,  que se tratam de

vidas danificadas.

E de que forma, por fim, o humanismo se exprimiu na política penal pós-

iluminista? No século XIX, elementos de humanidade terminaram por ser

identificados no criminoso, tornando-o objeto da intervenção penal e das ciências

que virão em seu apoio: criminologia, psicologia, etc. Posteriormente, com o avanço,

pouco a pouco, de uma pauta de direitos humanos em favor dos apenados,

referenciada originalmente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

                                                                                                                                                                            
escapava. Quando a rainha dava à luz, tinha que fazê-lo na presença de representantes da Corte e da família Real,
para que não houvesse embustes na linha de sucessão ao trono. [Cf. http://www.chateauversailles.fr].
56 É mister reconhecer, infelizmente, a incorporação pela esquerda no Brasil e no mundo de argumentos e
propostas no domínio da violência e da segurança pública, oriundos do célere campo da direita, como um dos
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(1789), a afirmação da inalienável condição humana servirá, cada vez mais, como

medida e limite ao poder de punir.

Todavia, infelizmente, algumas daquelas representações em torno dos que

cometeram delitos e cumprem penas, mormente os que cometeram crimes graves,

persistem até hoje avivadas sempre pelo pensamento conservador. Isto quer dizer que

sobreviveu nas práticas penais uma memória primitiva, enquanto crença numa

animalidade intrínseca e intransponível por alguns “homens”; ou segundo o ângulo

que nos interessa, supostamente manifestada desde a precoce condição de

adolescentes infratores. Para lhe fazer face, no Brasil, por exemplo, lançam-se mão,

no cotidiano, de violências institucionais, desde as delegacias a unidades de

internação, até as prisões propriamente ditas; e na esfera do Judiciário e do

Legislativo de projetos de lei a preconizar a revisão do Estatuto da Criança e do

Adolescente; propostas de pena de morte, dentre outros. Somam-se a estes o côro

midiático contra a impunidade e pelo maior endurecimento da legislação penal, com

a publicação de notícias violentas (nem sempre de primeira grandeza) em primeira

página, alimentando a cultura do medo, da insegurança e da violência.

Sabe-se, porém, que, pelo menos desde o século XVIII na Europa, plantava-

se a idéia do “aumento incessante e perigoso dos crimes” (Foucault, ibidem.:72),

mesmo quando a criminalidade modificou os seus padrões em virtude das mudanças

econômicas, da elevação do nível geral de vida, do crescimento demográfico e da

multiplicação das riquezas e propriedades. Os historiadores de hoje, segundo

Foucault, ao se debruçarem sobre um tempo mais vasto, constataram, pelo contrário,

naquele período uma diminuição dos grupos de criminosos. À época, porém,

mergulhados na imediaticidade dos faits divers, cegos ou simplesmente abertos a ver

apenas o que lhes convinha ou podiam, os partidários de um maior rigor judiciário

chegavam a falar de nuvens de delinqüentes57 vorazes, a pilhar e a devastar as

propriedades. No fundo, um apelo eloqüente por uma maior severidade penal contra

os pobres.

Havia, sim, a presença de um cenário social cada vez mais urbanizado e

crescentemente industrializado, típico da sociedade capitalista, em que diminuíam os

                                                                                                                                                                            
principais indicadores, talvez, da diluição das ideologias ou, como já dissemos, dos descaminhos da razão na
modernidade (Wacquant, 2001; Muchielli, 2003).
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crimes de sangue e aumentavam os delitos contra a propriedade58. Do ataque aos

corpos, por meio de agressões físicas e crimes violentos, o fluxo da delinqüência

encaminhava-se para os bens (roubos, fraudes e ilegalidades afins). No fundo, como

alerta Foucault, mudou a sociedade, e em função disto, moveram-se as práticas

ilegais e, no mesmo compasso, refinaram-se as práticas punitivas (ibid:72).

Reestruturou-se, enfim, a economia das ilegalidades, cujo eixo vai estar voltado

agora, do ponto de vista de uma delinqüência praticada pelas classes populares, para

os bens. Em cena, portanto, uma delinqüência mais hábil e limitada, bem como mais

individualista, a qual vai ser alvo, por sua vez, de um controle mais apertado e mais

meticuloso da justiça. Em tempos de ascensão de uma sociedade centrada na

propriedade privada, na mercadoria e na multiplicação das riquezas, nada mais

coerente do que uma justiça mais severa contra o roubo para responder à necessidade

de segurança. É preciso, pois, acima de tudo, vigiar, controlar e punir a ilegalidade

dos bens.

Em pleno século XXI, numa sociedade essencialmente de consumo e de ode

às mercadorias em que a sociedade burguesa se transformou, esta constituirá um dos

                                                                                                                                                                            
57 No original, seriam insetos – gafanhotos – (1996:72), confirmando o recurso a seres de natureza predadora
como antiga metáfora da violência; em suma, uma natureza perversa.
58 Há que se pensar a especificidade do crime nos países de capitalismo periférico , onde convivem níveis de
abundância e pobreza (desemprego, subemprego, trabalhos temporários, baixos salários, exploração do trabalho
infantil e juvenil, etc.), desenvolvimento tecnológico e precariedade nos modos de subsistência (alimentação,
habitação, saneamento, vestuário, saúde, educação, etc.) de largas parcelas da população. Prevalecem os crimes
de furto e roubo, mas cresce progressivamente uma violência de sangue. As hipóteses materiais e simbólicas são
inúmeras, sendo a do narcotráfico hoje a mais alardeada. Mas fala-se também, a título de explicação para o
fenômeno de banalização da morte e da violência naqueles países que não padecem de uma guerra civil típica,
ligada a motivações étnicas ou políticas, da forte presença de valores e atitudes morais como indiferença,
cinismo, crueldade, ressentimento, dentre outros, em resposta a séculos de sujeição - explicação, pois, capaz de
aprofundar a reflexão e de atinar com a complexidade do problema, para além da chave da pobreza e da inserção
de classe. Complexidade que anunciaria, pois, uma exótica simbiose entre crime e poder; entre ethos burguês e
desejo de ascensão a qualquer custo; entre o cultivo do desejo de consumo versus o excesso e a falta de medida;
entre a potência tecnológica dos armamentos, o fetiche da virilidade guerreira e a vontade de matar e guerrear;
entre uma economia / um mercado sem ética e um sujeito disposto a tudo; entre o arcaísmo e opulência do
sistema judiciário e a obsolescência das leis; entre a rigidez jurídica, a burocracia administrativa, e a falta de
novos canais de interlocução e resolução de conflitos; entre a dificuldade de ter acesso aos direitos e a
flexibilidade total do ilegal, a frouxidão da corrupção, com seu comércio de documentos falsos, tráfico de
informações, venda de privilégios, saqueamento dos cofres públicos de forma intestina à gestão de políticas
sociais, dentre outros. No bas fond do mercado capitalista no Brasil, por exemplo, vendem-se e regateiam-se bens
como a saúde e a educação, através da oferta de produtos privatizados de baixíssima qualidade, totalmente
rendidos à lógica do lucro e à reprodução de valores instituídos, sem qualquer compromisso com a prevenção, de
um lado, e a emancipação e a liberdade do outro. Até bem pouco tempo, uma outra face dessa cultura
expropriadora da população, sobretudo a mais pobre e menos informada, manifestava-se no sistema parasitário-
cartorial, com o pagamento obrigatório de somas vultosas para a obtenção desde o registro de nascimento até - no
submundo dos conluios e interstícios de necrotérios, hospitais de emergência, institutos de medicina legal e
empresas funerárias - a certidão de óbito e liberação de corpos: cultura e práticas reveladoras da rede de
micro(podres)poderes, a sustentar uma ordem mais ampla de dominação e sujeição.
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principais pontos de tensão entre a juventude e o stablisment, como a denunciar que

alguma coisa està fora da ordem.

3.2.3. A delinqüência como verdade jurídica

A categoria delinqüência é uma das mais ricas para dimensionar a força do

discurso dominante, a ponto quase de se sentir a sua vibração policial e de se poder

apalpar a sua intensidade de verdade jurídica. Como diz Gros (2004), inspirado em

Foucault, a sociedade capitalista funciona mais à base da verdade que da lei.

Verdades que pesam como incontornáveis e indefectíveis leituras do real, como as da

criminalidade e da delinqüência, e das pessoas que nele se movem. Verdades que

suscitam atitudes de sujeição, estigma e preconceito.

Neste sentido, Foucault colocou em pé o ovo de Colombo, ao descobrir que

os objetos são produzidos ao mesmo tempo que os saberes e a sua classificação.

Modificam-se, portanto, no mesmo compasso os discursos e as práticas sociais, e

torna-se, por vezes, difícil dimensionar quem nasceu primeiro: o criador ou a

criatura. A importância dessa percepção está no acento que ele colocava (e revelava)

no conhecimento como dispositivo de poder. No fundo, constituem eles partes de um

mesmo processo, a remeter um ao outro e a se engendrar reciprocamente (Droit,

2004).

Segundo Foucault, dá-se uma ênfase muito grande, na sociedade burguesa, ao

saber e às suas descobertas, ofuscando, por vezes, a própria realidade, e já

convergindo em políticas e medidas. O grau de visibilidade de uns e de outras, claro,

é diretamente proporcional à necessidade de administração de conflitos e à

manutenção da ordem. Assim, saberes são elencados para fundamentar e/ou justificar

políticas, segundo uma determinada visão social de mundo. Não se trata de

manipulação stricto sensu, embora o poder mobilize todos os recursos disponíveis:

argumentos, verdades, fatos, estatísticas, etc., para instaurar uma determinada ordem,

inclusive do discurso. Por outro lado, isto leva à modificação da realidade segundo a

direção dada, em decorrência da adaptação/formação do olhar para uma maneira
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específica de ver a coisa, o objeto, confundindo-se, pois, olhar e coisa vista59. Em

outras palavras, a coisa conhecida não pode ser separada do discurso (Veyne, 2004).

Logo, a verdade não seria alcançada como fruto do movimento aleatório do olhar ou

da mera correspondência entre uma coisa e a idéia que se faz dela.

 Não se trata, porém, de reduzir tudo a ideologia; as coisas existem: loucura,

sexualidade, delinqüência, etc., mas é também muito difícil distinguir, extrair a coisa

em si do discurso que alimenta a concepção que nós temos / fazemos dela. Não se

trataria, portanto, de reduzir o real ao discurso, mas de mostrar o quanto este real é

desde sempre situado, referido a um determinado discurso.

Por isso, Foucault temia trabalhar com noções abstratas e genéricas – o

Estado, o mercado, a democracia, etc. -, seja porque a rigor elas não existem, seja

para não perder a substância da política. Preferia conferir as práticas concretas,

efetivas e materiais dos homens, mais os efeitos de sujeição desencadeados pelos

discursos da verdade, atento à singularidade das situações históricas (Gros, 2004).

Propôs-se, por exemplo, a pensar sobre alguns problemas sem solução presentes na

modernidade, desconstruindo, por meio da sua pesquisa, a maneira habitual com que

eram analisados, com vistas a desmistificar a aliança entre os dispositivos de saber e

de poder que os perpetuavam. Para ele, o sentimento de impotência, decorrente do

fracasso, até então, das políticas adotadas em face de questões como a criminalidade,

a loucura, as prisões, dentre outros, pelo emprego sempre da mesma racionalidade e

técnicas para lidar com elas (no fundo, uma forma de reprodução e manutenção da

ordem social) não poderia constituir uma desculpa para evitá-las ou abandoná-las.

Esta constatação, pelo contrário, era fundadora de um dever - o de ir ao cerne da

nossa condição, com o intuito de decifrar e melhor enfrentar as técnicas de controle

da população e os modos de exercício do poder.

Foucault estava convencido de que era nas tramas e tessituras das relações de

poder, com seus múltiplos fios institucionais, administrativos, médico, psiquiátrico e

penal, que se decidia largamente sobre a forma e a vida das coletividades, bem como

a sorte dos indivíduos (Zarka, 2004). Tal forma de reflexão permitiu-lhe, assim,

desnudar a governamentalidade conservadora em curso desde pelo menos o século

                                                            
59 O caso histórico mais recente foi o da entrada em cena, a partir dos anos 80, da leitura da crise social e
econômica pelo viés explicativo do neoliberalismo, com o seu receituário de medidas políticas.
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XVIII, cujos traços de inventividade policial e penal historicamente quase sempre

excederam a ordem do direito (Potte-Boneville, 2004).

  As sociedades, segundo o modo  foucaultiano de ver , seriam, pois,

atravessadas por discursos jurídicos, religiosos, científicos, etc. - discursos de

verdade.  Todo saber, neste sentido, seria também implicado, engajado, porque parte

da relação do indivíduo com o que está ao seu redor, e do seu posicionamento quanto

à condição humana, em termos de passado, presente e futuro. A produção / vontade

de saber, também ela uma prática, por vezes suja60,  está vinculada, assim, ao

processo social e histórico. Logo, não se trata de algo dotado de uma natureza

sobrehumana e transcendental, ou ainda imbuído de um poder e uma autoridade

intrínsecos, capaz de se autoexplicar e dispensar referências, necessidades e

contextualizações. Acreditar nisto seria realmente uma ilusão (Veyne, 2004).

Se é preciso, porém, combater os arroubos e exageros relativistas cometidos

em nome desta leitura foucaultiana, cabe também reconhecer a sua grande

contribuição para a recusa da neutralidade do conhecimento. Faz-se necessário ainda

admitir que a verdade é difícil de ser atingida em si mesma, tal a quantidade de

discursos sucessivos que a sobrepõem. Abalam-se, assim, em nossa época, com base

nesta leitura, as certezas e diminuem as chances de perspectivas normativas, pelo

menos daquelas que ousam se aferrar na ciência e na sua suposta irrefutabilidade:

caso do racismo de Estado, do nazismo, etc.

Por outro lado, felizmente, as tentativas de fazer valer os dispositivos de

saber e de poder estão sujeitas a intempéries históricas e coletivas, porque deparam

com forças sociais que questionam, opõem, contrastam, irrompem no cenário,

provocam acontecimentos e acenam com rupturas – de conduta, de leituras teóricas,

de paradigmas, posições políticas, dentre outros. A história, portanto, não possui um

                                                            
60 Salles Filho (2004), em seu estudo sobre instituições para adolescentes em conflito com a lei, recorre à
mediação da categoria trabalho sujo, com base em Christophe Dejours e Everett Hughes. O arco de sentidos
desta categoria é muito amplo e envolve desde questões ligadas às práticas “nazi” nos campos de concentração
até aquele tipo de trabalho de disciplina e punição desempenhado por funcionários da baixa hierarquia
institucional, contra os quais se voltam o ódio de internos e subalternos em geral pela violência do tratamento
recebido. No caso do saber, diferentemente, ele está a cargo das “pessoas de bem”, revestidas de autoridade
política e intelectual, mas que em algum momento da sua trajetória profissional sujeitam-se a emprestar o seu
(re)conhecimento a prática sociais sujas: desde pesquisas cientificas que ferem a ética profissional, por serem
marcadas por preconceitos étnicos, religiosos e políticos, a pareceres técnicos que comportam elementos danosos
à coletividade. Tais pessoas, ao redirecionarem a competência e o zelo do seu trabalho para fins espúrios,
terminam por deixar impregnar a sujeira na sua honra moral e profissional. Por outro lado, são investidas de um
grande poder, porque participam de esquemas de corrupção, tráfico de influências e informações, bem como de
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sentido único, unívoco, não se escreve apenas da direita para a esquerda e de cima

para baixo. Ela é entre, transversal, força centrífuga, é risco, novidade e aventura,

disputando com o instituído, o formal, o 3X4, as relações de poder, de dominação e

de sujeição, no múltiplo e complexo campo das relações sociais e políticas.

Nem herói nem de todo vilão, subsiste em tudo isto o homem, que, para

Foucault, é um ser errante, que não se encontra jamais totalmente em seu devido

lugar e que, invariavelmente, também comete erros, estando destinado a conviver

com verdades que não são de todo falsas nem totalmente verídicas (Veyne, 2004).

Então, a questão da  delinqüência e as formas de sua exposição à visibilidade

também se submetem a esse viés. Que ela existe é um fato61. Agora como se lê esse

processo, o que se diz e o que se mostra dele faz com que, como alerta Muchielli

(2003), por vezes, leituras sensacionalistas, escudadas em argumentos repressivos e

impulsionadas por motivações políticas  conjunturais, maximizem efeitos e

conseqüências, prevalecendo sobre a realidade do fenômeno. É o caso de lembrar

que visões ditas “miserabilistas” podem também distorcer a realidade para baixo, isto

é, enxergar e dar a ver menos a violência do que ela realmente existe, e, enquanto tal,

requer medidas e providências.

Mesmo em se tratando de uma categoria genérica (abrange tanto adultos

quanto jovens), há uma tendência de utilizá-la, desde os balanços sociológicos norte-

americanos da segunda metade do século XX até o diagnóstico policial da violência

no mundo neste início de milênio (Muchielli, 2003) , para nomear atos praticados por

adolescentes e jovens, donde a recorrente referência à delinqüência juvenil62.

                                                                                                                                                                            
adulteração de laudos e diagnósticos, os quais podem ser “usados, abertamente, como poder, se necessário”
(Id.ibid:111).
61 Ramalho, em estudo clássico sobre o mundo do crime no Brasil, e também apoiado na obra de Foucault,
descreve o quanto a delinqüência é fabricada: “(...) a prisão mesmo ‘fracassando’ atinge seu objetivo, ou seja,
suscita um forma particular de ‘ilegalismo’, separado e organizado por ela. A prisão contribui para estabelecer
um ‘ilegalismo’, a delinqüência (...). A delinqüência seria, para Foucault, um efeito da penalidade de detenção
(...) um ilegalismo que o ‘sistema carcerário’, com todas as suas ramificações, investiu, recortou, penetrou,
organizou, fechou num meio definido e ao qual deu um papel instrumental, em relação aos outros ilegalismos”
(1979:173).
62 Misse localiza a gênese do debate teórico no Brasil acerca dessa categoria em 1973, ligada à pesquisa
“Delinqüência juvenil na Guanabara: uma introdução sociológica”. Diz ele: “Lembro-me que quando a
começamos, em 1971, não havia praticamente nada, na sociologia brasileira, sobre o assunto, nem mesmo sobre
a questão que hoje é tratada como ‘violência urbana’, ‘criminalidade’, etc. O interesse por esta temática era
igualmente nulo na antropologia e na historiografia, e as raras incursões no assunto encontráveis à época
restringiam-se a abordagens provenientes das áreas de Educação e Serviço Social” (1993:1). [Cf., por exemplo,
Pinheiro, 1985]. Vê-se o salto teórico a respeito do tema nestes últimos trinta anos, e o quanto a questão se
agravou, ligada à acelerada urbanização e ao processo de cidadania escassa do país.
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Etimologicamente, contudo, a delinqüência preenche um leque amplo de

sentidos, desde a desobediência às leis, regulamentos e padrões morais até o

cometimento de delitos e infrações. Pode ainda significar crime, sendo delinqüente

todo aquele que pratica falta grave ou age de forma delituosa. Desde o latim

(delinqüere), quando queria dizer “falhar” ou “faltar”, “cometer falta”, esse termo

foi, porém, encorpando ao longo da história, absorvendo a força das pedras atiradas

nos culpados.

De um lado, pois, impera o discurso da verdade e da lei, e do outro, a todos os

que se batem contra a ordem restam a desqualificação ou a redução ao silêncio.

Afinal, eles não devem ter o direito à palavra, porque são delinqüentes. Daí por que,

muitas vezes, precisam dizer com atos (incêndios de carros, rebeliões, destruição de

unidades de internação, etc.) a sua revolta. Constróem formas diferentes de acessar o

discurso, e somente assim aquilo que pensam e precisam pode penetrar, como

conjunto de enunciados, numa determinada sistematicidade e desencadear efeitos

regulares de poder (Foucault, 2004). Para tanto, é preciso fazer-se escutar, ver e

incomodar, – à maneira de Sandro (caso do 174) e dos adolescentes internos na

Febem63 -, resultando na tomada de decisões políticas que os levem em conta. Claro

que, para isso, é necessário, antes de mais nada, como diz Foucault, ir além do

murmúrio, do grito e da violência, pois não basta apenas dizer. Há que se aceder ao

reconhecimento, segundo as regras de aceitabilidade do discurso em cada contexto, a

partir do que se descortinam táticas e objetivos, perfilam-se os adversários e os

aliados; enfim, (re)começa a luta.

Neste sentido, o papel dos intelectuais e do conjunto de entidades e atores que

integram a luta por direitos de crianças e adolescentes consistiria não em falar pelos

adolescentes infratores, mas em contribuir para que a pluralidade dos discursos

relativa à crítica da situação que lhes concerne venha à tona. Trabalhar pelo direito à

palavra deles64, recusando sempre o papel de “recuperadores complacentes de

                                                            
63 Casos cuja visibilidade e repercussão analisaremos detidamente no capítulo 3 desta tese.
64 Um projeto muito interessante inaugurado em outubro de 2003 na unidade do Tatuapé da FEBEM SP,
localizada no Braz, é o da Rádio Comunitária Fique Vivo: uma Questão de Cidadania, para jovens privados de
liberdade, “uma rádio em sintonia com os jovens, com programação feita pelos jovens a partir de seus interesses”
[http://www.fiquevivo.org/radio/index.html]. Esse trabalho de educomunicação teve origem numa outra
experiência de educação também voltada para os internos da FEBEM: “Programa Fique Vivo: Cidadania e
Prevenção do HIV/ Aids com jovens da FEBEM” (1998). Mesmo entrecortadas pelas rebeliões que agitaram os
anos de 1998 e 1999, e penalizadas pelas medidas repressivas daí decorrentes, estas iniciativas – aquelas já em
curso, mais a montagem do novo projeto -  tiveram continuidade, graças ao investimento financeiro dos parceiros



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

186

pessoas sem voz” ou a intenção de elevá-los ao mesmo nível de discurso nosso.

Trata-se de trabalhar “pelo direito à guerra de discursos” (Foucault, 2004).

3.2.4. Balas perdidas: Adolescentes infratores na mira da imprensa brasileira

Esta pesquisa revela um sólido esforço da parte da Agência de Notícias dos

Direitos da Infância / ANDI65 para o desvendamento da maneira como a imprensa

aborda a violência, tendo os adolescentes como suas vítimas ou protagonistas

principais66. Uma das maiores lacunas identificadas por esta pesquisa foi a ausência

de interlocução da imprensa com a sociedade civil organizada, os poderes públicos e

as universidades, quando o assunto é violência.

Como parte de uma estratégia sistemática da ANDI de análise semestral do

que a mídia brasileira escreve sobre a criança e o adolescente, sob a rubrica infância

na mídia, desta vez o estudo dos 46 principais diários brasileiros concentrou-se no

tema violência.  O período analisado foi de 1° de julho de 2000 a 30 de junho 2001 e

obedeceu à metodologia do mês composto (criação de um mês de 31 dias composto

com dias de todos os 12 meses que integram a análise). Esta medida foi adotada em

face do volume de 14.905 matérias colhidas, tendo como alvo crianças e

adolescentes no papel de vítimas ou agentes da violência. Ao final, a amostragem

consistiu num total de 1.140 matérias.

                                                                                                                                                                            
(Secretaria de Saúde/ SP; BNDES / Projeto Transformando com Arte, etc.) e colaboração de voluntários, sem,
porém, qualquer tipo de apoio logístico da FEBEM. Como resultado, pois, de um trabalho de ação cultural
enquanto instrumento sócioeducativo e profissionalizante, a Rádio Experimental Fique Vivo veio atender ao
interesse dos adolescentes pela locução e pelo trabalho de DJ. Sem poder funcionar, exatamente, um sistema de
radiodifusão numa instituição como a FEBEM (por razões de segurança, dado o seu controverso caráter
prisional), os adolescentes foram instados a produzir, no âmbito de oficinas de rádio, programas que resultaram
em CDs; estes, sim, podendo ser divulgados em várias outras unidades. Os primeiros temas abordados e
escolhidos pelos próprios participantes foram: “cacofonia” (um programa que fala sobre a língua portuguesa de
forma divertida) e, pasmem!, “metáfora”, revelando tanto a complexidade da sua curiosidade quanto, neste último
caso, a intuição de serem eles próprios considerados como tal: metáforas da violência (Silveira, 2003; Farah e
Barboza, 2000).
65 Numa parceria também do DCA-MJ (Departamento da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça) e da
AMENCAR ( Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente). Pelo saber e perfil institucional da ANDI, como
uma agência de notícias voltada para o monitoramento dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros, e
também por fins práticos, referir-nos-emos basicamente a ela ao longo deste item da tese quanto à iniciativa dessa
pesquisa, guardadas a devida importância, contribuições e créditos dos outros dois parceiros.
66 Cabe reafirmar que clipagem feita pela ANDI e analisada pelo grupo de consultores e especialistas, e que
resultou no estudo “Balas Perdidas: Um olhar sobre o comportamento da mídia brasileira quando a criança e o
adolescente estão na pauta da violência”, centrou-se nas crianças e adolescentes (até 18 anos incompletos),
excluídos, portanto, todos os casos de violência cometidos por um adulto contra um outro adulto.
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As reportagens foram avaliadas, procurando-se identificar a forma de registro

dos dados dos que sofreram a violência, os agressores e também as testemunhas

afins, de acordo com a violência cometida. Além disso, foi elaborada uma

cartografia do crime, quanto às causas, soluções, políticas públicas e temas mais

gerais afetos à violência. Os eixos da exposição da pesquisa ficaram, então, divididos

em: Contexto / Radiografia dos Crimes (como a mídia cobre o ato violente per se),

Políticas Públicas (matérias que discutem as ações estratégicas de enfrentamento do

problema ou suas lacunas e ausências) e Violência enquanto fenômeno social

(mensuração da capacidade de a mídia proceder a uma abordagem da violência rica

em abrangência social).

(Des)construindo mitos

A grande conclusão da pesquisa foi a de que quando a violência que envolve

crianças e adolescentes é pautada pela imprensa, esta continua tendo dificuldades em

atingir uma informação de qualidade, pluralista e propositiva. Se a cobertura é

intensiva e extensiva (14.905 matérias clipadas no período analisado), as fontes se

restringem, em geral, aos Boletins de Ocorrência das delegacias de Polícia (BO),

algo em torno de 80 % delas. Vale dizer que não se trata de um universo intocado,

haja vista o trabalho que a ANDI vem desenvolvendo, há alguns anos, de formação

crítica para um novo olhar sobre a infância e  adolescência, segundo os termos do

ECA. Mas este foi o maior balanço sobre o tema da violência empreendido por esta

ONG, com o suporte, dentre outros, do Instituto Airton Senna (IAS).

A grande imprensa  relata a violência, mas não avança nas soluções. De modo

geral, a violência envolvendo crianças e adolescentes esgota-se como um caso de

polícia. Faltam históricos ( o recurso a histórias de vida, por exemplo), o que os

consultores chamam de “per se” da causa, que contribuam para explicar os motivos

da violência, e também não há um foco nas soluções. Excetuando-se aqueles órgãos

da imprensa que já merecem uma boa qualificação no ranking da ANDI67, a maioria

                                                            
67 Estratégia adotada pela ANDI no sentido do monitoramento e publicização do investimento feitos pelos órgãos
da imprensa quanto ao avanço do noticiamento dos direitos e problemáticas sociais afetas à infância. O
levantamento é sistemático e seu resultado divulgado nas produções da ANDI, como a Mídia Jovem e também no
site www.andi.org.br.
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dos jornais apresenta o fato violento com crianças e adolescentes restrito à descrição

do delito, desfocado da conflitualidade que o engendrou. “Raramente é cobrada a

presença do Poder Público e denunciada a ausência de políticas públicas” (p.16). Os

Boletins de Ocorrência (BOs) são adotados como parâmetro da verdade e suas

informações publicizadas como se se tratassem de sentenças judiciais, quando

servem apenas para o registro inicial para a abertura de um processo.

A principal impressão para os analistas é de que o grande volume de matérias

sobre crianças e adolescentes como agentes e vítimas da violência não se faz

acompanhar de um compromisso social de quem as produziu e de quem as publicou.

O vazio sobre as soluções é uma das constatações mais marcantes. As notícias

chegam aos leitores pela via das editorias de polícia68 e não por aquelas relacionadas

às políticas públicas. Logo, quanto mais se trabalha sob esse viés, mais se observa

uma piora da qualidade das reportagens. Além disso, percebeu-se o grande

descompasso entre os recortes da política, economia e políticas públicas, quando da

cobertura de matérias sobre a violência que acomete crianças e adolescentes. A

violência é claramente um assunto prioritário na agenda da imprensa, mas falta

opinião. Deste modo, 96% das matérias possuem caráter informativo (massivamente

reportagens, que, de uma forma ou de outra, são factuais) e somente 3,1% possuem

perfil opinativo (geralmente artigos dedicados a temas de relevância nacional).

A configuração geral da cobertura aponta, assim, o seguinte perfil das

matérias: 80% giram em torno do ato violento; 6,9% apenas abordam causas e

soluções; 4,8% discorrem sobre o prisma das políticas públicas; e 8,3% tratam ainda

de outras discussões afetas à violência.

Para montar o ranking específico da violência na mídia, foram atribuídas

notas, com base em variáveis, associadas às quais foram atribuídas aos jornais e

revistas notas de 0 a 10, como: 1) Cobrir crime exclusivamente; 2) Focalizar causas

e/ou soluções para a violência; 3) O apelo ao sensacionalismo; 4) O uso de fontes

policiais e outras fontes (especialistas, conselhos tutelares e de direitos, crianças e

adolescentes); 5) a discussão de políticas públicas estatais; entre outras. O resultado

foi relativamente baixo, considerada a média geral de apenas 30 pontos alcançados

entre os 46 veículos de notícias analisados. Para os analistas da ANDI, este é o

                                                            
68 Muitas redações aboliram essa subdivisão, mas o seu espírito ainda vive, como constata a pesquisa da ANDI.
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“perfeito retrato dos limites que a imprensa brasileira vem encontrando ao cobrir a

violência envolvendo crianças e adolescentes como vítimas ou agressores” (p.19). Os

que obtiveram os piores desempenhos mantêm ainda em seu projeto editorial um

lugar dedicado às ocorrências policiais em editorias, páginas ou colunas.

Uma herança de uma época em que os faits divers faziam parte da crônica

urbana e das “dores” que cercavam os tropeços da modernização. Cada vez mais,

porém, essas páginas foram perdendo o tom folhetinesco e positivista crédulo, e

ganhando ares monótonos e repetitivos da lida cotidiana da polícia com uma

violência crescente, por razões demográficas e também referentes à complexidade da

construção do mundo urbano capitalista, em paragem tão cindida e desigual

socialmente como a brasileira.

Da crônica criativa, escrita por um autêntico flaneur carioca do início do

século XX, encantado com a alma das ruas, sobre a qual lançava a crueza, a poesia e

a acuidade do seu olhar, dissimuladamente ingênuo, ficou o seguinte registro:

“Não há decerto exploração mais dolorosa que a das crianças.(...) As crianças são
lançadas no ofício torpe pelos pais, por criaturas indignas, e crescem com o vício
adaptando a curvilínea e acovardada alma da mendicidade malandra. Nada mais
pavoroso do que este meio em que há adolescentes de dezoito anos e pirralhos de
três, garotos amarelos de um lustro de idade e moçoilas púberes sujeitas a todas as
passividades. (...) Há o outro, o maior, o infindável que a polícia parece ignorar, a
exploração capaz de emocionar os delegados nos dramalhões, a indústria da esmola
infantil (...), as criancinhas implumes, piolhentas e sujas, que saem às ruas às
varadas, obrigadas ao sustento de casas inteiras; há a exploração lenta, que ensina
os pequenos a roubar e as meninas a se prostituírem; o caftismo disfarçado, que
espanca, maltrata e extorque.(...) Basta ter a simples curiosidade para mergulhar
nesse caleidoscópio infinito de cenas torturantes de uma mesma ação, basta parar a
uma esquina e ouvir a narração dessas tragédias vulgares e de fácil remédio.”
(João do Rio, “Os que começam” - 1908. Publicado originalmente na Gazeta de
Notícias e na revista Kosmos).

Da memória opinativa sobre a realidade de crianças e adolescentes, por vezes

na condição de agressoras, podemos citar a seguinte matéria da Folha da Manhã, nos

anos 20, quando esta questão ainda se via pejada da piedade cristã, pela intensa

situação de pobreza dos desvalidos:

“Alguem vos haverá dito que esses famintos são maus, são salteadores de lares de
transeuntes, nas ruas. Mentira! Ao redor dessa miséria toda, em frente a esse
cemitério onde agonizam e morrem de fome, há botequins, há negócios, há
padarias, há tudo e até hoje, uma fructa siquer desappareceu. E se elles roubassem
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para não morrer de inanição? A própria moral cathólica o permittiria e o próprio
Christo assim fez outróra. A verdade é que, em S. Paulo, no Braz, pelas ruas
adjacentes á Immigração, morre-se de fome. Morrer de fome no Brasil!!! É
espantoso, é horroroso! Morrer de fome em S. Paulo!... é uma afronta ao nosso
coração”. (Silveira Bueno “Circulo de Dante”. segunda-feira, 19 de Abril de 1926).

Seguem-se ainda outras matérias da Folha que dão o tom das décadas em que

se foi recrudescendo o olhar da imprensa sobre a violência e aumentando o foco

sobre a participação de crianças e adolescentes. Esta é uma pequena amostra, com

fins puramente ilustrativos, de modo a exemplificar o tipo de discurso -  conservador

reatualizado -, com o qual provavelmente a ANDI se deparou, em algumas

reportagens de 2000 e 2001:

“O que fazer para resolver o problema infanto-juvenil em São Paulo?
A desocupação e a ociosidade de dezenas de milhares de crianças e adolescentes -
situação característica de São Paulo - são um permanente convite para uma
atividade menos útil, quando não nociva”.

E completavam:

“O Juizado de Menores de São Paulo não está suficientemente equipado para fazer
frente, de maneira satisfatória, ao desafio crescente do menor abandonado ou
delinqüente. No ano passado foram atendidas por aquele órgão 30 mil processos
que apresentavam invariavelmente menores como maiores vítimas - abandono,
delinquência, desajustes, perambulagem pelas ruas. Pouco mais de 9.500 crianças e
adolescentes passaram em 1968 pelo Juizado para serem internados nos órgãos de
correção, reinternados, dispensados, entregues a suas famílias. Não parecem
existir, porém, condições para um correto encaminhamento dos casos”(Grifo nosso.
“Menor Paulistano: Lazer Útil é Solução”. Folha de S.Paulo, quarta-feira, 28 de
maio de 1969).

“Um assalto a cada 45 minutos ocorreu, em média, nos cinco primeiros meses deste
ano em São Paulo, onde estatísticas policiais revelam cerca de mil assaltos por mês,
4.696 assaltos de janeiro a maio. Essa estatística não inclui outros crimes contra o
patrimônio, como furtos, estelionatos etc., mas apenas aqueles onde houve violência
direta contra pessoas. A Polícia calcula que cerca de 50 mil pessoas -
principalmente menores - vivam em São Paulo do crime ou na ilegalidade” (Grifo
nosso. “Mil Assaltos por Mês na Cidade”. Folha de S.Paulo, segunda-feira, 25 de
junho de 1973).

Nesse que foi o ano da crise do milagre brasileiro, lê-se ainda:

“As falhas da própria sociedade, e não as deficiências da Polícia, são a causa do
índice de criminalidade em São Paulo, afirmou o secretário da Segurança Pública,
general Sérvulo da Mota Lima, em palestra na Universidade Mackenzie. Entre estas
falhas, ele apontou a falta de emprego, as migrações a prostituição e o aumento do
número de menores abandonados. E, a propósito deste ultimo item, defendeu a tese
de que é necessário controlar a natalidade para evitar a superpopulação. Só deve
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nascer, disse em síntese, quem pode ser criado em ‘condições humanas’, pois do
contrário as crianças serão futuros marginais. (...) Em 1971 houve 7.077 assaltos
em São Paulo; em 72, 12 mil; e em 73 haverá um total de 15 mil. Apesar desses
números, afirmou, o quadro não é assustador, se comparado com os de outras
grandes cidades do mundo. O general Sérvulo da Mota Lima mostrou-se favorável à
pena de morte, já prevista, aliás, para determinados crimes contra a segurança
nacional. ‘O assaltante precisa temer a morte’, disse. (Grifo nosso. “Por que
Crescem os Crimes em S. Paulo”.  Folha de S.Paulo, sábado, 6 de outubro de 1973).

De volta ao presente e à pesquisa da ANDI, mas cientes da herança e cultura

política que perpassa a produção contemporânea da mídia, ficamos conhecendo os 10

veículos que ficaram acima da média geral obtida. A principal surpresa é a colocação

do Jornal do Tocantins, em primeiro lugar, o qual não dispõe sintomaticamente de

editoria de polícia. Em seguida, vêm O Globo e a Folha de São Paulo. Fora o Jornal

do Brasil, na sétima colocação, a maioria dos que obtiveram uma melhor

performance na abordagem da violência contra crianças e adolescentes pertence a

uma imprensa mais regional, como, por exemplo, o Meio Norte (PI) e o Diário de

Pernambuco. No outro extremo, os desempenhos mais fracos couberam à Tribuna de

Alagoas, Tribuna da Bahia, Gazeta de Alagoas, Diário do Nordeste (CE) e Correio

da Bahia – estados marcados por forte tradição oligárquica, em que as raízes da

violência misturam-se historicamente ao mandonismo local. Todos possuíam, até

então, editoria de polícia.

Detalhando um pouco mais a radiografia da imprensa obtida, tem-se que

apenas 5,2% das reportagens trabalham as soluções para os problemas enfocados. 2,5

% fazem menção à ordem legislativa. A Constituição de 1988 somente foi citada

uma vez. O ECA, por seu turno, comparece em exíguos 0,8% das matérias

pesquisadas. Diz a ANDI: “a imprensa preocupa-se pouco em confrontar o que

define a legislação com a realidade, assim como em cobrar a responsabilidade pela

ausência dessas políticas públicas”. E mais duramente: “Os jornalistas, de forma

pensada ou impensada, são coniventes com uma ‘realidade’ que descrevem” (p.20).

Não é de estranhar, portanto, que apenas 4,8% das reportagens abordem o papel do

Poder Público dentro da interface infância / violência.

A mídia, na cobertura da violência, desenha, assim, um cenário sem poder

público, sem políticas públicas, sem lei. Os conselhos tutelares e os conselhos de
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direitos também têm participação relâmpago nessa história69: foram ouvidos, isto é,

consultados como fonte, somente em 2,5% do material analisado. Uma significativa

expressão do lento processo de implementação do Estatuto da Criança e do

Adolescente, para além dos seus direitos genéricos, artigos mais conhecidos e

também os mais polêmicos, mostrando que a sociedade ainda não reconhece que o

conselho tutelar é o organismo responsável por todos os encaminhamentos afetos à

problemática social de crianças e adolescentes.

Felizmente, porém, a pesquisa destaca alguns avanços em termos da reforma

cultural que o ECA requer para a sua vigência completa. Reforma que se processa

também em meio ao trabalho cotidiano de uma série de profissionais desde

jornalistas e fotógrafos, pesquisadores até a atuação social in loco, no processo de

atendimento de crianças e adolescentes. A diminuição do preconceito concorreu para

o começo de um balanço positivo:

“pode-se destacar que a imprensa brasileira venceu a etapa do preconceito rasteiro
e subiu degraus no nível do tratamento dos personagens e da conceituação em torno
da violência. (...) Raramente os agressores são retratados de forma desumana ou
depreciativa (apenas 4,1%) e menos ainda as vítimas da violência (0,9%). São
igualmente poucos os casos em que os antecedentes criminais das vítimas vêm
expostos no texto (3,4%), prática que desqualificaria a vítima perante a opinião
pública e ‘justificaria’ a violência – o nefando ‘fez por merecer’. (...) Do ponto de
vista da identidade dos autores, poucas são, entre as notícias analisadas, aquelas
que contêm nomes (1,5%), dados (5,1%), ou imagens (0,7%) que pudessem expor a
identidade de jovens suspeitos” (p.20-21).

Todavia, como nem tudo é perfeito, subsiste ainda uma super-representação

dos casos de crimes violentos contra a pessoa, e, em contrapartida, uma sub-

representação de crimes não-violentos contra o patrimônio, os quais, todavia,

constituem a maioria dos delitos cometidos por crianças e adolescentes. Se aqueles,

de acordo com os registros das Secretarias de Segurança Pública, perfazem apenas

10% dos crimes graves cometidos por estes últimos, é desproporcional a ênfase dada

pelo jornalismo brasileiro. Nisto reside uma das principais faces da visibilidade

                                                            
69 É mínimo também o recurso a fontes como Unicef, Ilanud, outros organismos internacionais, universidades, e
organizações da sociedade civil. Também são muito pouco ouvidos o Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública. A consulta a esses atores certamente contribuiria para ultrapassar uma visão restrita ao
delito, e para fazer avançar a reflexão acerca das causas e soluções. Os conselhos tutelares e de direitos, da
mesma forma, podem permitir todo um leque de informações sobre as políticas públicas nas áreas de proteção e
de medidas sócio-educativas, e somar no combate ao preconceito e à reprodução de análises tendenciosas.
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perversa dos adolescentes infratores assegurada pela mídia. Pinta-se um quadro que

exponencia sem contextualização a performance dos adolescentes como agressores,

como se pode ver, e cuja repetição cristaliza as suas figuras em metáforas da

violência, o que é, em suma, uma realidade falsa.

É constrangedor ainda o fato de que permaneçam, mais de uma década depois

de vigência do ECA (julho/1990), nomeando os sujeitos nos termos do Código de

Menores e da Doutrina da Situação Irregular. Ou seja, ainda são muitas as referências

a “menor” e “menores”.  Agora, quando se tratam de filhos das classes médias e altas

que se envolveram em algum tipo de infração, o termo correto – adolescente – é

devidamente utilizado.

Os tipos de crimes cobertos pela mídia, segundo a pesquisa da ANDI, e que

equivalem à representação que jornalistas e órgãos da imprensa têm dos adolescentes

infratores, somada às expectativas que julgam satisfazer da curiosidade mórbida do

público leitor, incensada pela cultura do medo na sociedade brasileira, são os

seguintes: 1) 37,2% referem-se a crimes contra a vida; 2) 12,4% são crimes contra o

patrimônio; 3) 10% abordam a violência física; 4) 7,1% consideram a  violência no

trânsito; 5) 5,5% incluem ainda sequestro / rapto, entre outros.

Este painel oferecido pela pesquisa da ANDI é deveras importante, porque

tem um caráter nacional e não se ateve a um ou mais períodos de pico de violência.

A duração da coleta de dados permitiu a diversificação de contexto, fornecendo um

retrato mais fiel dos dilemas e desafios postos à imprensa brasileira do ponto de vista

da ética jornalística. Esse quadro torna-se distorcido, como já foi dito, em razão da

preferência da utilização de BOs, como fontes de informação exclusiva. Cada vez

que se prioriza o olhar policial e penal a esse respeito, a cobertura distancia-se do

solo real dos problemas ligados à infância, à adolescência e seus direitos. Somente

8% do total de matérias analisadas transcendem a mera descrição dos crimes, sem

qualquer preocupação com as causas e possíveis soluções. A análise dos casos de

violência estampados nos jornais, segundo a ANDI:

 “procura fazer um retrato do imaginário social que recobre o tema, imaginário que
a mídia, ao mesmo tempo, reflete e molda. Reflete na medida em que os jornalistas
fazem parte da sociedade que retratam e são portadores, como todos nós, de uma
certa visão de mundo com relação aos fatos relatados. Molda na medida em que
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apresenta para o público aspectos específicos e parciais da violência que envolve
adolescentes”(p. 22)

Uma outra distorção associada à não discussão das políticas públicas, como

parte do vazio societário que ajuda a produzir a violência entre os jovens, diz

respeito à ênfase dada na leitura dos problemas (quando isso chega a acontecer)

como decorrentes eminentemente da ineficiência policial e da falta de segurança.

Donde, recai-se mais uma vez  num “caso de polícia”. Política de segurança é o foco

de 40 % das reportagens, quando discorrem sobre políticas públicas afins. Se

somarmos ainda aos 7,3% voltados ao plano nacional de segurança, mais 10,9% do

reforço do efetivo policial, vê-se que é uma questão vista quase que na totalidade70

pelo aspecto jurídico-penal, isto é, policial-repressivo.

Fora este tipo de círculo vicioso da crítica jornalística, a família também vai

ser excessivamente invocada em sua responsabilidade. Corretamente, pontuam os

analistas da ANDI que das famílias é exigido um tipo de suporte, “como se

devessem, sozinhas, equacionar uma problemática que escapa à sua governabilidade

– pobreza, desemprego, falta de habitação, alcoolismo e até ausência de segurança

pública” (p. 23).

Entre as causas da violência identificadas pela mídia, há um destaque para:

falta de educação no trânsito (10,3%), ineficiência policial (8,6%), desestruturação

familiar (8,6%), falta de segurança na escola (6,9%), comportamento violento da

criança  / jovem (6,05%), falta de segurança em espaços de lazer públicos (6,0%),

entre outros. A pobreza (desemprego, tensão social) aparece com apenas 3,4%, numa

grande indiferença para com os determinantes sócio-econômicos da violência.

As soluções elencadas, por sua vez, dizem respeito, em primeiro lugar, a

medidas a serem tomadas pela família (14%), depois, vêm campanhas de

conscientização pela paz (10,5%), eficiência de gestão (9,3%), soluções a serem

implementadas na escola (9,3%), aumento de efetivo policial (9,3%), entre outras.

Merece destaque ainda a presença de sugestões quanto a penas mais severas (2,3%) e

diminuição da maioridade penal (1,2%).

                                                            
70 Às políticas sociais básicas coube um investimento reflexivo e crítico por parte dos jornalistas de 21,8%. Um
montante que termina por ser ofuscado pelo sensacionalismo e superficialidade da tônica policial emprestada à
temática da violência pela maioria dos órgãos de notícias.
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De tudo isto, ficam algumas impressões e certezas: o tratamento dado à

cobertura da violência, sem o devido contorno crítico-social, indica que crianças e

adolescentes ainda não são reconhecidas efetivamente como sujeitos de direitos, cujo

direito maior é o direito à vida. Ademais, a violência continua sendo apresentada

com um problema de alguns segmentos da sociedade, em geral os que mais sofrem

com ela71, e não como algo referido à sociedade como um todo, quando se trata de

pensar as soluções. Preocupa também a existência de alguns mitos alimentados pelo

trabalho da imprensa: o mito do hiperdimensionamento, relacionado à ênfase nos

crimes graves, quando 60% do total dos atos infracionais ocorrem sem ameaça de

violência à pessoa, visto que a maioria é de furtos; o mito da periculosidade, por

decorrência da divulgação preferencial de certo tipo de delitos praticados pelos

adolescentes (homicídios, estupros e roubos, etc.), em detrimento do que apontam as

estatísticas.  Por outro lado, esse tipo de ênfase, ligada à repercussão dos casos que

envolvem morte (por si só impactante), conduzida de forma descontextualizada

corrobora para a construção do mito; e por fim o mito da impunidade72, dada a

precária informação dos meios, como vimos, acerca do ECA e das medidas sócio-

educativas, propaga-se a idéia errônea de que o adolescente fica impune, com

correlações diretas à punição, também fracassada, que é exercida sobre os adultos.

Retoma-se, assim, a análise circular, e se volta ao apelo por medidas ainda mais

severas e excludentes. Deste modo, segundo a ANDI, ainda precisam ser

mobilizados muitos esforços no sentido de a mídia vir a se tornar, de fato, uma

parceira da sociedade na compreensão da violência.

As tensões e contradições sociais do aparecimento e (in)visibilidade dos

adolescentes autores de ato infracional e demais sujeitos remetem, portanto,

inequivocamente na contemporaneidade ao papel da mídia, enquanto reguladora do

passaporte para a cidadania virtual. Logo, como espaço estratégico de publicização

                                                            
71 Segundo dados apurados também nas matérias pesquisadas, consta que 85% dos agressores adolescentes e
jovens são do sexo masculino. Quando se trata de violência contra a pessoa, em geral vítima e agressor se
conhecem, o que perfaz um perfil de violência intra-classes, sobretudo se se tratam de vítimas das classes mais
pauperizadas. Cf. também Wieviorka, op. cit.
72 Esse mito ultrapassa seguramente as dúvidas acerca das medidas de responsabilização do adolescente autor de
ato infracional, enveredando pelo questionamento da eficácia das formas de controle da violência pelo Estado de
Direito. Como bem explica Cohn: “(...) a sociedade brasileira suscita o tema da impunidade precisamente
porque é atravessada de ponta a ponta por uma concepção punitiva das relações sociais. Pune-se demais e não
de menos, mas pune-se como contrapartida da noção de impunidade: pela via privada, à margem das instituições
(ou mediante sua pura e simples apropriação) mais do que pela via da efetiva constituição de um poder público”
(1993).
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de temas de interesse coletivo, capaz de interferir na pauta política e, porquanto, na

mediação dos conflitos sociais, os órgãos e profissionais da mídia devem estar

cientes das implicações das imagens e palavras que veiculam. No aparentemente ato

banal de relatar acontecimentos, divulgar fatos ou sob a grande missão do

testemunho social histórico, inscreve-se o poder discursivo de tecer verdades,

submetidas, por vezes, às tiranias da comunicação e, noutras, à fragmentação do

pensamento. Os cidadãos têm, pois, o direito de preconizar na relação com esse

Quarto Poder tanto uma ética da imagem quanto uma ética da resistência contra o

encolhimento da crítica e os dilaceramentos do indivíduo – seu corpo, sua

subjetividade, sua alma, suas necessidades – e da vida social. É mister, portanto,

conhecer, antes de condenar, para poder permitir a livre expressão do futuro,

anunciado por meio do exercício de uma cidadania ativa, mas também pelas revoltas

e esperanças de que os sujeitos ainda se julgam capazes de engendrar em defesa da

dignidade e da liberdade.

3.3. Política e revolta: A violência como condição de aparecimento

“ Tenho palavras em mim buscando canal,
 / são roucas e duras, / irritadas, enérgicas, /

comprimidas há tanto tempo, / perderam o sentido,
apenas querem explodir.”

Drummond de Andrade

 Hannah Arendt (1989a) talvez tivesse mesmo razão nos seus temores

quanto à saturação da política pelo social. O caso brasileiro, no entanto, é por demais

singular. À parte os modelos clássicos de constituição do mundo público, a exemplo

da polis grega e da res publica romana, o Brasil vive os percalços de uma nação que

se modernizou pela via conservadora73. Não se pode mais falar, como nas décadas de

20 e 30, que o Estado era o demiurgo, aquele que fundava o país sobre uma massa

bastarda, imersa nos seus privatismos miseráveis e falta de horizontes. Há Estado,

mas há povo e, mais que isso, este se comporta como demos74, reivindicando sua

                                                            
73 Cf. Netto, 1991 e Behring, 2003.
74 Embora demos seja povo em grego, há uma força semântica no seu uso e distinção por J. Rancière, que retoma
a acepção de Aristóteles sobre a política, em conexão com a justiça e a importância da manifestação da palavra.
Então, o demos é  composto por aqueles que-não-têm-parte e cuja existência por si revela a cisão da sociedade.
Por conseguinte, institui a necessidade da política como litígio, isto é, como disputa pela distribuição de riquezas
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parcela nas riquezas (Rancière, 1996a). Na verdade, sempre houve resistência social

no Brasil (Benjamin et alii., 1998), mas ao longo da história a presença do demos

aqui tem sido regulada pelo fosso das distâncias sociais e pelos processos de

monopolização da fala. Prevalece aqui, portanto, a ótica de que a política é arte e

atividade de especialistas, compartilhada e aceita apenas entre os que têm parte

(Rancière, 1996a), ou seja, aqueles que integram as frações das classes dominantes.

O cenário nacional contemporâneo é, pois, o de recrudescimento das

expressões da questão social75, que figuram como um mar de interesses e carências,

fragmentos da sociedade a reclamar a confecção e composição de um mosaico de

direitos de cidadania. Desta maneira, em face da inércia e indiferença do Estado em

seu formato neoliberal para com a democracia participativa de um lado, e da

perplexidade de setores da sociedade civil organizada diante das engrenagens da

burocracia e mais um certo comedimento político em espaços como os conselhos de

direitos, anula-se a política (Oliveira, 1999). Dá-se, então, panos largos à

privatização do público, rendido aos interesses e necessidades de grupos e frações

com influência no Estado, ou mesmo à lógica populista das benesses eventuais para a

população. Na contramão da indiferença do laissez-vivre neoliberal, pergunta Chauí:

“(...) que projeto político possuem que lhes permite [aos governantes] ficar
alheios ao que se passa no país? Que compromissos, alianças e submissões os
deixam cegos para a tragédia de milhões de pessoas, particularmente crianças
e adolescentes, despojados de todos os direitos e percebidos (com ou sem
razão) como ameaça e perigo para os demais?” (2000:19).

Uma outra conseqüência diante da negação de direitos ou da espoliação

sistemática pelas elites e governantes é a eclosão da fala e das manifestações

populares, movidas à indignação, vide:  quebra-quebras de ônibus e trens, saques,

                                                                                                                                                                            
e partes. O demos, com isso, encarna o signo da representação da comunidade. Paradoxalmente, o povo, a parte
destituída, não pode ser extirpado em sua identidade, liberdade e pertencimento à comunidade, em função da
igualdade fundamental a todos os homens e cidadãos que aquele se atribui, o que só corrobora para realçar a
fissura social e reclamar a política do dano: reivindicação das partes. Inspirado em Platão, Rancière afirma que
“há política – e não simplesmente dominação – porque há uma conta malfeita nas partes do todo” (1996a:25).
75 Por questão social entende-se o conjunto das refrações produzidas pelo modo de produção capitalista, que, para
se produzir e reproduzir, destitui uma parcela majoritária da população do acesso à riqueza social. Portanto, trata-
se de uma relação social marcada pela desigualdade, o que, na formação social brasileira, se transforma em
iniqüidade. A questão social passa a ser reconhecida e enfrentada em fins do século XIX a partir do Estado, em
função da organização política dos trabalhadores em nível mundial (Iamamoto e Carvalho, 1982). Nos termos de
Telles, a questão social não se restringe à constatação da realidade tácita da pobreza e da miséria, mas consiste
num ângulo estratégico que permite que as sociedades sejam “descritas, lidas, problematizadas, em sua história,
seus dilemas e perspectivas de futuro” (2001:115).
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motins em presídios e unidades para internação de adolescentes infratores - corpos e

atitudes rebeldes que perturbam a crença burguesa no conformismo da pobreza

nacional. Os estilhaços da questão social aí arremessados falam por si mesmos na

ausência de canais e sujeitos que instituam o dano no foro da comunidade política,

isto é, na impossibilidade, sobretudo, de atores que recriem incessantemente e

sustentem a luta por igualdade e justiça social, com toda a coragem, aspereza e

componentes de litígio que a política requer, uma vez que os interesses em jogo são

sempre diferentes e contraditórios .

 Não há, portanto, somente ruídos na desordem da revolta. Ela também

fala, reclama ações públicas e oportuniza uma legitimidade à palavra daqueles atores

políticos que nem sempre conseguem se fazer ouvir. A visibilidade conquistada por

aqueles sujeitos em sua denúncia-movimento, mediada muitas vezes pela violência, é

todavia paradoxal: de um lado, a sociedade tende a não considerar a fala/ações de

seres anti-sociais, amorais por princípio, que romperam o pacto da cidadania

regulada e da ética do trabalho. De outro, não fosse a insubmissão de que são

portadores, não se enxergaria as condições subumanas a que a maioria dos que

sofrem privação de liberdade está submetida. Sabe-se, no entanto, que, no caso da

deflagração de conflitos em unidades de internação de adolescentes ou em presídios,

há também outras motivações: políticas e econômicas (disputas entre facções do

poder local, quanto aos rumos e dividendos eleitorais da política de segurança

pública, potencial econômico das instituições fechadas, assim como de outros

aparelhos estatais para o mercado), institucionais (correlação de forças entre

funcionários, diretores e governo) e intersubjetivas (obtenção de prestígio,

manutenção de privilégios, etc. entre os internos / presos, disputa de poder e brigas

entre gangues e galeras rivais).

Com os olhos quase sempre voltados para fora do país, a práxis política e

econômica do Estado é ainda conduzida segundo os termos conservadores da

tradição elitista, que se relaciona pragmaticamente com a população apenas nos

momentos de revalidação da legitimação do poder. No mais, tende a ficar hermética

aos ruídos das demandas populares que não integram a racionalidade moderna e

tampouco as exigências contemporâneas da mundialização, ajuste estrutural,

reestruturação produtiva, flexibilização de direitos e contra-reforma do Estado
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(Behring, 2003). Dilui-se o povo como uma massa ignara e apenas com afãs

privados. Transforma-se aquele apenas num ser dotado de carências múltiplas, o

qual, nesta caricatura infantilizada e populista, termina por corromper as virtudes da

política e dos políticos nos momentos de troca e barganha eleitoral76. Nesses

interregnos e a título de manutenção de bases políticas cativas, a política, como

estratégia, desenrola-se nas diferentes regiões do país como um misto de força,

intimidade e cordialidade. Em tais paragens ela é admitida apenas como briga entre

clãs, caciques, coronéis, chefes, “manda-chuvas”, numa quase naturalizada partilha

de territórios e poder. Agora, quando vem de baixo e imbuída de outra lógica - a de

reivindicação por direitos de cidadania, tende a ser criminalizada. Assombra como

fantasma de expropriação das elites e de usurpação de direitos naturais de

propriedade. A política do dissenso, dos que-não-têm-parte, é, assim, enfrentada por

rifles privados ou públicos, como desordem e baderna da fala.

Grosso modo, entre as elites hegemônicas e o povo fica obscurecida a

sociedade civil organizada, mesmo sendo grande o seu lastro histórico de

enfrentamento do arbítrio e do autoritarismo. Na verdade, os esforços do Estado e

das classes dominantes foram e são de mantê-la na invisibilidade, impedir o seu

aparecimento ou negar a sua palavra e existência. Há, porém, uma novidade nas

estratégias de emudecimento e de destruição da visibilidade de alguns sujeitos pelo

Estado, como destacam Ribeiro e Lourenço (2003), num ensaio sobre juventude e

violência :

 “Hoje mais do que ontem, a fala de protesto é destruída, através de sua fácil
associação ao comando do tráfico, à ilegalidade (...) Trata-se de um
aprisionamento da experiência política, que é alimentado por uma real
conspiração do silêncio, que precisa ser denunciada e rompida. Nela, mais uma
vez, cria-se o círculo vicioso da exclusão: se me calo, submeto-me; se falo, sou
submetido”(p.51).

Mas os sem-parcela insistem em querer roubar o fogo, à maneira de Prometeu

- a chama da vida e signo da fala, capaz de iluminar e dar visibilidade para o mundo

e sua rede intersubjetiva ao ato, à capacidade do demos de interferir, ao seu direito de

interromper, de propor, de contrastar experiências e expectativas, de aspirar, enfim,

                                                            
76 Seria este um dos temores de Arendt quanto à saturação da questão social? Ver A condição humana (1989a).
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ao “direito de ter direitos” (Arendt,1989b). Mas também, como na mitologia, aqueles

são reiteradamente condenados, perseguidos e punidos por sua ousadia em desafiar

os deuses.

Neste capítulo, pretendemos, portanto, analisar dois casos em que

adolescentes infratores, cujas trajetórias são de pobreza, situação de rua e passagem

pelo sistema sócio-educativo, rompem o pacto do silêncio que governa a

invisibilidade social e se lançam contra o Estado e a sociedade em busca da

cidadania perdida. O primeiro envolve as rebeliões da FEBEM /SP que aconteceram

em 1999 e que fizeram história pelo montante de fugas, destruição de uma das

unidades (“Imigrantes” - baluarte dos maus-tratos institucionais), confronto entre

internos, funcionários, entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes e o

governo do estado. Pela visibilidade conquistada, com a inequívoca participação da

mídia, e pela série de denúncias contra os direitos humanos, o governo local, mais o

então Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, puseram em marcha

medidas e reformas das unidades de internação, com repercussão para outros estados

da federação.

O segundo caso, o seqüestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, também

teve impacto nacional. Durou quatro horas, mas foi visto em cadeia nacional, sendo

alcançado também do exterior.  As câmeras de TV, com transmissão direta,

dominaram o episódio, e se, em certos aspectos, colaboraram para incensar ainda

mais a cultura do medo no país, por outro lado, tiveram a capacidade de testemunhar

a vulnerabilidade da performance da polícia carioca para negociações do gênero.

Puderam também registrar o embarque do seqüestrador com vida na viatura policial,

chocando a opinião pública, posteriormente, o fato de que tenha chegado morto ao

hospital, num exemplo típico da violência ilegítima77 praticada pela polícia no Brasil.

Mesmo adulto, Sandro, o sequestrador, teve uma história de vida

simbólica em termos do percurso de crianças e adolescentes em situação de rua e de

internação, e posteriormente com passagens pela prisão e fugas sucessivas. Uma

história que mostra o drama de famílias miseráveis e o destino incerto dos filhos,

sobretudo quando morre um ou o único provedor; enfim, quando se desconstituem os

                                                            
77 O Estado detém o monopólio da força e a polícia empreende ações em defesa da sociedade, as quais gozam de
perfeita legitimidade. Porém, quando se trata de um uso irracional, descontextualizado, fora da cena do conflito,



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

201

vínculos familiares. O vazio institucional predomina e não se tecem laços

significativos, por meio de políticas e direitos, entre o Estado e a sociedade, de forma

a assistir e amparar com dignidade e respeito as crianças e os adolescentes. Sozinhos

lutam pela sobrevivência e erram pela cidade, e erram também nas escolhas que

fazem, e reincidem, e erram mais uma vez definitivamente, quando desafiam a

morte. Esta história real, sem armadilhas midiáticas78, roubou, em junho de 2000, a

cena do debate da política de segurança nacional. Na verdade, promoveu esse debate,

com o controverso apoio, mais uma vez, da televisão.

Foram casos de revolta que se metamorfosearam em política, posto que

permitiram a visibilidade dos adolescentes sem cidadania. Lá, coletivamente, aqui

individualmente, apoderaram-se da condição de metáfora da violência de que são

portadores, e mesmo sem desejar racionalmente, quebraram o ciclo da invisibilidade

perversa, ao reforçar a fala de atores empenhados na luta pelos direitos de crianças e

adolescentes, ao promover políticas públicas, por meio da pressão às autoridades

locais e nacionais; e ao simplesmente exibirem a solidão, a dor e a miséria de sua

história, inscrita nos seus corpos.

3.3.1 Juventude extraviada de direitos: Uma crônica das rebeliões na
FEBEM/SP

Diz o escritor Raduan Nassar, em seu livro Um Copo de Cólera, que

“ninguém dirige aquele que Deus extravia”. Não obstante a beleza e profundidade

de suas palavras acerca da condição humana errática, com seus humores,

temperamentos e destinos, quer-se como pano de fundo desta analise justamente ir

contra qualquer sorte de fatalismo teórico e histórico que presuma a situação de ato

infracional como um fenômeno de ordem estritamente individual, psicológica e

naturalizada. A idéia é apontar para um vácuo de políticas governamentais e ações

                                                                                                                                                                            
longe do público e do abrigo da lei, e ainda mais sem qualquer condição de auto-defesa por parte de quem por ela
foi subjugado, trata-se de um claro episódio de violência ilegítima.
78 Caso de alguns programas da televisão brasileira (“Ratinho”, Gugu, etc.), que têm se utilizado do embuste e da
violência como espetáculo vulgar.
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sistemáticas de prevenção, proteção e inclusão das crianças e adolescentes79

brasileiros em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei

8.069/1990) e com as demais políticas do campo da seguridade social. Vácuo que,

combinado ao individualismo e ao consumismo da cultura de massas em voga desde

a segunda metade do século XX, é responsável pela produção de uma sociabilidade e

uma subjetividade propícios à prática do delito. Logo, o Estado não pode se omitir,

nem antes nem depois da configuração do ato infracional, à sua responsabilidade e

papel quanto à educação, formação de cidadãos e garantia dos direitos dos

adolescentes (Vieira e Sposato, 1999).

Mas, mesmo com a existência há dez anos no Brasil de um instrumento de

proteção e controle social relativo à infância e à adolescência - o ECA, os governos

locais se revelam pouco comprometidos com a sua implementação, submetendo o

foro de suas questões, no caso em tela, a criminalidade juvenil,  à lógica da política

de segurança pública e de justiça. Deste modo, se não são privados de direitos stricto

sensu, a ênfase governamental – tanto do Executivo como do Judiciário - na medida

sócio-educativa de internação, encaminhada na prática muitas vezes como mero

encarceramento da juventude80, denuncia, ao lado da falta de perspectivas culturais e

educacionais e do desemprego, o descaso pelos adolescentes das classes

trabalhadoras e seu possível lugar na nova ordem mundial. Assim, as demandas

desse segmento, sucessivamente postergadas em face da preponderância e exigências

da economia brasileira, como de resto outras tantas necessidades coletivas afetas à

questão social, sobretudo nestes tempos de reformas orientadas para o mercado, em

geral só conquistam visibilidade, tornando-se momentaneamente uma prioridade

política, sob a forma de explosão violenta.

Não há, porém, somente ruídos desconexos na desordem da revolta, ela

também fala, força a discussão de assuntos públicos e reclama ações, vide as

                                                            
79 De acordo com o ECA, crianças são todos aqueles de 0 a 12 anos incompletos; e adolescentes os que têm entre
12 e 18 anos incompletos. Por ocasião do ato infracional, isto é, de conduta tipificada como crime ou
contravenção penal, são estipuladas a estes últimos medidas sócio-educativas, ao passo que às crianças cabem
somente medidas de proteção (Art. 98 a 105).
80 Neste texto, expandimos a noção jurídica e psicológica corrente de adolescente, presente inclusive no ECA,
pela de juventude, em função do seu caráter antropológico e sociológico mais amplo, bem como pelo emprego
crescente deste termo na literatura especializada nacional e estrangeira (Lapassade, 1968; Adorno et alii.,
1999:66). O limite histórico-moral relativo à faixa etária considerada jovem sofreu ao longo dos séculos enorme
variação: ainda na Idade Média, segundo Ariès (1981), ia até os 45/50 anos, pelo fato de a pessoa estar na
plenitude das suas forças. Hoje, demograficamente se calcula o pertencimento à juventude entre aqueles que têm
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rebeliões em unidades para internação de adolescentes infratores na FEBEM, em

1999, no estado de São Paulo. Confere ainda legitimidade à palavra daqueles atores

políticos - movimentos sociais, entidades democráticas, etc. -, que nem sempre

conseguem se fazer ouvir, em função de estratégias conservadoras de encolhimento

do espaço público e de silenciamento e intimidação do pensamento divergente. Tais

rebeliões conseguiram uma atenção e um relativo grau de respostas quanto à agenda

da implementação das medidas sócio-educativas e seu sistema operativo, que

esforços locais e nacionais dos conselhos de direitos e diversos parceiros, até aquele

crack institucional, não haviam conseguido.

A importância da fala no espaço público está, assim, associada à necessidade

de desprivatização da realidade. A visibilidade conquistada por esses sujeitos em sua

denúncia-movimento é todavia paradoxal. De um lado, a sociedade tende a não

considerar a fala/ações de seres anti-sociais, que romperam o pacto da cidadania

regulada e da ética do trabalho (Matza, 1968). De outro, não fosse a insubmissão de

que são portadores esses adolescentes, não se enxergariam as condições subumanas

nem a violência que sofrem os que estão em privação de liberdade no âmbito

daquelas instituições encarregadas de oferecer tutela judicial. Contudo, trata-se de

uma visibilidade perversa, expressão da negação dos seus direitos.

Enuncia-se, assim, um desafio no plano da cultura e da política, que remete à

importância da problematização da relação entre democracia, cidadania, juventude e

seus múltiplos impedimentos numa sociedade como a brasileira. Por meio de uma

crônica das rebeliões da FEBEM-SP, busca-se, então, compreender como os

adolescentes e suas táticas irruptivas se antecipam ao Estado e à política,

(re)definindo a agenda pública. Discute-se, assim, neste ensaio as tensões e

contradições sociais inerentes à relação entre direitos de crianças e adolescentes e

violência no Brasil, associadas à situação e significado da (in)visibilidade dos

sujeitos e sua palavra na esfera pública.

                                                                                                                                                                            
até 24 anos (VVAA, 1998), média que consideramos mais adequada, em se tratando da mensuração das
condições de vida e de passagem ao mundo adulto (escolaridade, trabalho, saúde, morbimortalidade, etc.).
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FEBEM – SP, 1999: Uma crônica do ano que não acabou

O ano de 1999 se inicia para a FEBEM-SP (Fundação Estadual do Bem-Estar

do Menor) já com um balanço negativo do ano que se encerrara. Na véspera do

Natal, houve um incêndio numa das unidades de internação de adolescentes autores

de ato infracional, a FEBEM Tatuapé (zona leste de São Paulo). Incêndio criminoso,

ao que tudo indicava. O fogo foi ateado nas portas de um quarto, onde estavam

presos em torno de 40 adolescentes, que  lá  se esconderam após frustrada tentativa

de fuga. Entram em ação, portanto, alguns monitores (responsáveis pela guarda e

segurança dos meninos), que, num gesto de vingança, o qual traduz bem o grau de

conflito e tensão das relações intersubjetivas e institucionais desse órgão da política

estadual de atendimento a adolescentes infratores, ateiam fogo para aterrorizar

aqueles. Os internos tentaram negociar com os monitores, mas estes, aos gritos,

apenas os incitavam a sair, para que pudessem apanhar. Os depoimentos confirmam:

“nus e queimados”, os jovens foram surrados e também espancados a pauladas.

“Quando o dormitório já estava em chamas, de acordo com o relato dos

adolescentes, todos que tentavam sair pela porta de ferro eram espancados pelos

monitores, que formavam uma barricada. ‘Os menores voltavam para dentro do

quarto e os que estavam mais atrás se queimavam’ ”, informou o promotor de Justiça

designado para acompanhar o inquérito (FSP, 05/02/99). Este episódio revelou-se

ainda mais inusitado em seus componentes de tragédia, quando um dos adolescentes

passou a conclamar os outros a dar uma demonstração de união e, por que não, de

desprezo aos monitores, à FEBEM e à sociedade, dizendo: ‘Vamos morrer todos

juntos!’... Os demais garotos tentaram dissuadi-lo, chamaram várias vezes por ele,

que simplesmente deixou-se cair nas chamas, sem esboçar qualquer reação. O

processo de apuração envolvendo o fato, que teve uma vítima fatal e deixou 22

feridos, concluiu pela responsabilidade de três monitores, com o testemunho

inclusive de outros funcionários. Como de praxe, os monitores que participaram

desse crime de tortura tentaram transferir a culpa para os internos, uma vez que

incendiar unidades é um recurso bastante comum em motins e rebeliões. Uma prova,

no entanto, foi crucial. O material inflamável utilizado para provocar o fogo era de
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uso restrito dos funcionários, tendo sido confirmado ainda que o incêndio começou

de fora para dentro (FSP, 29/09/99).

Triste cena que virou notícia e estatística em São Paulo - maior cidade

brasileira com cerca de 10 milhões de habitantes. Com um PIB de 46,7 bilhões de

dólares, per capita de US$ 4.708 (1999), renda média familiar mensal de US$ 633

(1997) (Fonte: site da Prefeitura do Município de São Paulo), São Paulo reúne 6.800

adolescentes em regime de privação de liberdade, sendo 80% deles provenientes da

Região Metropolitana e do interior. Número que constitui 53% dos internos de todo o

país e faz do estado de São Paulo, por razões quantitativas e qualitativas, um objeto

de estudo bastante representativo da forma como o Brasil lida com a questão da

adolescência em conflito com a lei e como operacionaliza a medida sócio-educativa

de internação81. Segundo o Ministério da Justiça, apenas 10,5% dos 4 mil

adolescentes infratores paulistas82 cometeram infrações comprovadamente violentas

(como homicídio, latrocínio, estupro e tentativa de homicídio), o que sugere um

excesso na aplicação da medida sócio-educativa de internação, contrariando o

princípio da excepcionalidade. Sessenta por cento do total de internos foram

condenados por roubo (FSP, 15/09/99)83.  Como analisa corretamente o parente de

um interno: "Na FEBEM tem 20% de meninos perigosos e 60% de 'laranjas', garotos

que entraram numa 'roubada', como o meu. Só que lá misturam tudo, os bons e os

ruins” (Valdir de Oliveira, pai de B.M.O., 15, interno da FEBEM Imigrantes / FSP,

27/10/99).

                                                            
81 A relevância do estado de São Paulo, por sua concentração em termos absolutos do maior contingente de
jovens envolvidos em atos infracionais do país, também foi percebida em estudo afim (Adorno et alii., 1999),
solicitado pelo Ministério da Justiça.
82 O perfil do adolescente internado na Febem /SP, em 1999, era: 96,4% do sexo masculino, 77,3 % com a idade
de 16 a 18 anos, 60% de cor branca; sendo este o mesmo percentual para os que cursaram ou estavam cursando
da 5ª à 8ª série (Fonte: FEBEM e Faculdade de Saúde Pública da USP. Cf. Estatísticas (22/05/2003), em
www.conjunturacriminal.com.br, link do site do CONANDA / SEDH / Ministério da Justiça).
83 Não obstante, a pesquisa de Adorno et alii. qualifica o roubo como crime violento e detecta o seu aumento em
SP no período de 1993-96, em comparação com 1988/91, em que predominava o furto. Segundo o dicionário
Aurélio, roubar significa, juridicamente: “Subtrair (coisa alheia móvel) para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistir”.
Já furtar remete a ato fraudulento e também de subtração de coisa alheia, praticado às ocultas. Donde, segundo a
pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência/NEV-SP, observou-se um crescimento qualitativo da criminalidade
juvenil, em especial a de tipo violento, relacionado à mudança na natureza das infrações. Quanto a estas, um dado
chama a atenção: aqueles que têm menos escolaridade ou são analfabetos envolvem-se em crimes contra o
patrimônio (roubos e furtos), já os mais escolarizados participam de conflitos interpessoais, com lesões corporais,
sendo este um dos índices que mais aumentaram nos últimos anos (Adorno et alii.., 1999; FSP, 25/12/1999).
Sobre o aspecto do crescimento quantitativo dos delitos juvenis e sua conexão com a onda jovem como fenômeno
demográfico brasileiro, ver Adorno et alii.., 1999; Dellasoppa et alii., 1999; Vicentin, 2001.
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No início de 1999, São Paulo dispunha de 22 unidades de atendimento para o

cumprimento desta medida estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente /

ECA (Lei 8069/90). Unidades mais importantes da capital até aquele ano: Tatuapé e

Imigrantes. Superlotação e outra série de irregularidades faziam parte da rotina de

denúncias pelas entidades defensoras dos direitos da criança e do adolescente de São

Paulo e de ações impetradas pelo Ministério Público. Todavia, o governo do Estado

também tinha por prática recorrer de cada liminar de interdição de funcionamento

dessas unidades e adiar o enfrentamento do problema. Como conseqüência, tais

unidades foram ao longo de 1999 palco de eventos extremamente violentos, expondo

a situação-limite do sucateamento desse tipo de instituição total (Goffman, 1987).

Sucateamento coerente, por um lado, com a reforma do estado e o ajuste fiscal de

cariz neoliberal em curso nos países em desenvolvimento ao longo da década de 90

(Tavares, 2001); e por outro, expressão lamentável do não investimento ético e

político-cultural na cidadania, materializado na falta de equipamentos e políticas

sociais de qualidade para a juventude em fins do século XX.

Antes de 1999, a memória institucional da FEBEM e da população de São

Paulo já havia sido marcada por levantes massivos em 1992, quando fugiram 400

internos, e depois 470 deles da Imigrantes, em 1997. Nesta última, um adolescente

teve seus dentes da frente quebrados por um monitor (FSP, 31/08/1999), numa

agressão típica dos momentos de rebelião. Mas é mister reconhecer que em 1999 foi

bem maior a sucessão, intensidade, índice de fugas e grau de violência, com vítimas

fatais. Em setembro, ocorreu a maior fuga da história da FEBEM, quando evadiram-

se 644 internos da unidade Imigrantes. Quase uma década depois de aprovado o ECA

- legislação signatária da Convenção das Nações Unidas sobre a Infância (1989) -, o

estado de coisas a que se chegou na FEBEM, em franca contraposição aos princípios

e orientações legais, exibia para a sociedade a agonia de um modelo falido e saturado

de enfrentamento dos problemas relativos à infração juvenil, a saber, o modelo

repressor e correcional. Esta foi, inclusive, a tônica do conjunto de declarações

contidas nos artigos e reportagens do Jornal Folha de São Paulo - importante órgão

editorial daquele estado e do país -, alvo do levantamento e pesquisa que resultou no

presente ensaio sobre os eventos que abalaram a FEBEM ao longo de 1999.
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O ano de 1999 foi, assim, paradigmático, elevando-se, progressivamente, a

temperatura dos conflitos e denúncias nos meses de maio, julho, agosto e setembro,

representada pela fuga ao longo desse período de 1.412 internos. Tal situação

deixava entrever a profunda dificuldade desta instituição em assegurar a proteção e a

integridade dos adolescentes. As câmeras de TV, inclusive, flagraram, já debelada a

rebelião de 11 de setembro que resultou na fuga de 644 internos, os meninos sendo

espancados “feito bichos a pauladas e pontapés”, vestidos só de cueca no pátio, no

frio de 14° C daquele sábado (FSP, 14/09/1999). Flashes da coisificação dos

adolescentes infratores, bem como da total ausência de individualização e

privacidade, mais a inconcebível prática de revista após desnudamento, fato corrente

na FEBEM.

 Mas a crise na FEBEM-SP conheceu mesmo o seu ápice em 24 e 25 de

outubro, quando as fugas em massa se tornaram a parte menos preocupante daquela

história. Ainda no início do mês, um dos internos prenunciava o que estava por vir a

uma jornalista: "Esta época do ano vai ter bastante entrevista para a senhora fazer. Já

pode chamar os helicópteros porque o bicho vai pegar. E o pior é que é feio (FSP,

02/10/99)”.Quase em fins de outubro, então, os internos promoveram rebelião

inédita, temendo a ocupação do local pela PM devido à greve de monitores marcada

para o dia seguinte da irrupção da revolta. A irracionalidade da violência sem limites

assumiu ares de espetáculo (Debord, 1997; Abramo, 1994; e Vicentin, 2001), de

novo na Imigrantes: três unidades destruídas, muros derrubados, 58 pessoas feridas,

16 reféns mantidos por 18 horas, mas houve, ainda, um gran finale cruel, com o

assassinato de quatro adolescentes pelos próprios internos. Um deles foi decapitado e

os outros três queimados, depois de cenas de tortura. Como relatou a Folha:

“A rebelião teve cenas de barbárie. Mais de 1.000 dos 1.216 infratores se
rebelaram, colocaram fogo em três unidades e fizeram 16 funcionários de
reféns. Meninos e monitores foram jogados do alto de prédios. Jovens foram
torturados diante de pais que assistiam ao espancamento através das grades.
(...) Um dos jovens mortos teve a cabeça e pernas decepadas e jogadas na tropa
de choque que cercava a unidade O corpo desse garoto e o de um outro não
foram identificados, por estarem carbonizados. As vítimas eram do ‘seguro’84 e
foram mortas por internos que os haviam jurado de morte (FSP, 26/10/99).

                                                            
84 Ala onde estão internados estupradores (conhecidos entre os internos como “ Jack” – forma parafraseada e
alusão equivocada ao lendário “estripador” londrino. Cf. Vicentin, 2001), membros de galeras rivais, etc. A
seleção natural ou darwinismo social também presidiu instintivamente esta modalidade de “roleta russa” acionada
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Agiram, assim, talvez com o intuito de exibir a sua condição de superfluidade

e descartabilidade social, também a confirmar, nos termos de Foucault, que nos

sistemas punitivos - pretensamente modernos no caso brasileiro, e em cuja lógica

vinha até então funcionando o aparato da FEBEM - “é sempre do corpo que se trata –

do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de

sua submissão” (1996:28).

Armados para uma verdadeira guerra, nestas e noutras ocasiões, com estiletes,

paus, tesouras, pinças, canetas, martelo, serrote, os adolescentes recorrem a tudo o

que encontram pela frente e que seja capaz de ferir, tanto para se defender quanto

para lesar aqueles que os machucam com tanta regularidade no cotidiano. Para

levantar a rebelião, eles precisam ainda de um certo planejamento e de adesão de

uma maioria significativa dos internos. Momentos e acontecimentos que não

permitem esquecer que muitos deles, de fato, cometeram infrações graves,

indiscutíveis e sobre cujos atos não deve pairar qualquer condescendência

paternalista. Deste modo, cumpre dizer que  não cabe a vitimização dos agressores

(Volpi, 1997; e Zaluar, 1997). No entanto, conforme lembra Vicentin, vale

mencionar que diversas pesquisas atestaram que os adolescentes seguem sendo mais

vítimas que atores de violência, como, por exemplo: para cada três jovens vítimas de

homicídio, apenas um era autor desse tipo de delito (2001:33-34). Trata-se, inclusive,

de uma tendência internacional, como demonstra pesquisa feita pela Universidade do

Colorado nos Estados Unidos, que diz que aumentaram as taxas de jovens vítimas de

violência, no grupo etário de 12-15 anos, com um dramático crescimento nas taxas

de homicídio contra adolescentes desde 1988. No caso brasileiro, muitas dessas

crianças e adolescentes sequer estavam envolvidas em atos infracionais: alguns

estudavam e outros estavam à procura de postos no mercado de trabalho (Adorno et

alii., 1999). Aqui os jovens vítimas de crimes violentos pertencem ao grupo etário de

15 a 24 anos, em que se explicita o caráter relevantemente masculino e

metropolitano das mortes por causas externas (Dellasoppa, Bercovich, e Arriaga,

1998).

                                                                                                                                                                            
durante a rebelião: um dos internos assassinados tinha problemas mentais: mais um elemento que denuncia a
ocorrência de internações sem critério no âmbito da FEBEM, com falhas na elegibilidade institucional e na
avaliação integral de alguns adolescentes, agravando a sua condição de vulnerabilidade e risco social.
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 Vicentin (2001) também sustenta que a recorrência das rebeliões e dos

métodos violentos levados a cabo pela FEBEM antes, durante e depois dos motins

revela que esta instituição não está equipada, nem física nem humanamente, para

desenvolver medidas sócio-educativas para jovens com estas características. E

acrescenta-se: a FEBEM não tem o perfil adequado e, na prática, ao longo do ano

estudado, tampouco pareceu querer implementar o projeto pedagógico haurível do

ECA. Isto se evidencia na perpetuação mesma dessa instituição - uma excrescência

do período da ditadura militar, com nome, arquitetura e ordenamento institucional

obsoletos e extemporâneos -, a expressar uma vontade política antagônica, ou senão

em franco descompasso, à filosofia e cultura pública democráticas pós-Constituição

Federal de 1988.

Sabe-se, todavia, que adolescentes em conflito com a lei, principalmente

aqueles que já trazem na sua história de vida passagens pelas ruas, têm realmente

muita dificuldade de se submeter a qualquer tipo de ordem, sem resistências.

Ademais, a opção que muitas vezes são obrigados a fazer pela rua, a despeito da sua

dureza, já aponta uma não resignação diante de situações de violência ou

autoritarismo vivenciados em casa. Assim, a luta pela sobrevivência combina-se à

busca de alternativas e ao rompimento de barreiras. Iniciativas opostas às

expectativas aguardadas pela escola tradicional e por instituições totais, como a

FEBEM, incapazes muitas vezes de reconhecer nestes adolescentes inteligência e

virtudes como o não conformismo e a capacidade de liderança. Para tanto, seria

necessário reverter preconceitos e orientações pedagógicas ultrapassadas que

insistem em que menino bom é aquele “calado e obediente” (Kamache, 2001). Como

salientou certa vez Altoé (JB, 03/12/97), “a rebelião destes meninos é uma atitude em

defesa da vida”. Logo, se defrontarmos a postura insubmissa e desafiadora dos

adolescentes infratores com os métodos violentos de trabalho dos monitores da

FEBEM na relação com eles, vê-se que se tratava de um território altamente

explosivo. Como descreveu, imageticamente, um funcionário da unidade Imigrantes,

logo após ter ido trabalhar lá: “Vi poucos filmes de guerra, mas logo percebi que

aquilo parece um campo de concentração”. E complementa discorrendo sobre como

era o cotidiano dos meninos:
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“ (...) passam boa parte do tempo sentados no chão do pátio. Se ficarem circulando,
perdemos o controle. Para tudo, têm de pedir permissão: para comer, dormir,
escovar os dentes, ver televisão, levantar, sentar, jogar bola e ‘até para cuspir’.
Banho não dura mais do que 90 segundos. Nenhum interno utiliza os sanitários sem
a presença dos monitores. Camas não existem, apenas colchões de solteiro,
ocupados sempre por dois rapazes. Os garotos só podem tratar os funcionários de
‘senhor’. E quando andam pela unidade, precisam botar as mãos para trás” (FSP,
31/10/1999).

São tênues, como se pode ver, os limites entre o controle dos internos e as

justificativas para o emprego da violência, já tão difusa naquele ambiente opressivo,

diante de qualquer indisciplina. Agressões motivadas por banalidades, como “arrastar

o chinelo” ou quebra do silêncio, visto que os internos, na antiga unidade FEBEM

Imigrantes (zona sudoeste de São Paulo), “não podiam abrir a boca”, isto é, eram

proibidos de falar. Uma das formas de punir os adolescentes que descumpriam as

regras era “pagar veneno”, que significava mantê-los com as mãos para trás e

somente a cabeça, o “côco” na linguagem dos meninos, apoiada contra a parede. E se

caíssem, levavam borrachada (FSP, 31/08/99) .

Em diferentes momentos do processo das rebeliões da FEBEM, agosto e

outubro, pode-se perceber de que era pontilhada a revolta dos meninos, a ponto de

vários dizerem num raro consenso:

“A FEBEM não dá para recuperar; dá para matar, porque só traz revolta para os
meninos” (F. C., 16 anos, agosto de 1999);

“ ‘Gente rica’ não sabe como infrator sofre na FEBEM” (adolescente fugitivo da
FEBEM, à FSP, em 26/09/1999);

“A FEBEM não ensina nada. Lá dentro eu vi gente morrendo a paulada, queimado.
Mas aprender, não aprendi nada” (V., 15 anos, FSP, 31/10/1999).

Impressiona, portanto, o descaso com que as autoridades governamentais em

São Paulo vinham conduzindo o Complexo FEBEM. Mesmo os funcionários e seu

sindicato e representantes de vários escalões do governo, ainda que com leituras

matizadas e divergentes quanto aos elementos precipitadores das rebeliões e, ao

nosso ver, ao fulcro da questão (não implementação pelo Estado das medidas sócio-

educativas nos termos do ECA), reconheceram a gravidade da situação, o estado

deplorável das instalações e o funcionamento inadequado da instituição. Não
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obstante, era grande a letargia governamental em dar respostas efetivas ao caos que

se instalou nas unidades. Respostas que muitas vezes assumiram tons ainda mais

conservadores, aproximando-se das velhas alternativas prisionais embaladas pela

visão reducionista destes adolescentes como meros “delinqüentes”,  vide a

transferência de centenas deles no segundo semestre de 1999 para “cadeiões” no

interior do estado (Santo André, Pinheiros, etc.). Respostas dadas à opinião pública,

mas em detrimento de todo e qualquer horizonte educacional e socializador, e

sobretudo da perspectiva de pessoa em desenvolvimento, preconizada como filosofia

basilar no Estatuto.

Rebeliões da juventude: O aparecimento na cena pública

Há várias hipóteses sobre a eclosão das rebeliões, em suas razões internas e

externas, afetas a micro e macropoderes, ou ainda por motivações estruturais e

conjunturais. Optamos, porém, pela abordagem destas rebeliões juvenis como um

fato significante, em suas palavras e cenas. Enxergamos, à maneira de Vicentin

(2001), estratégias comunicativas na performance dos adolescentes; e, nas rebeliões,

um pungente dispositivo de expressividade contra a dominação de que são alvo. A

despeito da intencionalidade do conjunto dos seus participantes, contudo, as

rebeliões, como estratégia, conseguiram atrair a visibilidade para o problema das

condições de atendimento dos adolescentes autores de ato infracional em São Paulo.

Sua denúncia é paradoxal. É emblemática. É viva. E fala.

Também é política e se entrecruza, certamente, a outras expectativas

institucionais de: funcionários; dirigentes da FEBEM; outras alçadas do Executivo

local; outros Poderes, como o Judiciário e o Legislativo; sociedade civil organizada;

população; e governo federal. Logo, toda uma série de interesses são ameaçados,

defendidos, reforçados pela entrada em cena dos adolescentes em conflito com a lei,

tidos quase como bárbaros, pois reconhecidamente negadores do status quo, no

sentido da ordem e segurança burguesas. Dentre os interesses em jogo e em disputa,

sabemos, há aqueles que se beneficiam do pânico suscitado pela fuga desses
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adolescentes considerados perigosos, quando na verdade são “adolescentes em

perigo” (Rolim, 1999).

O que as rebeliões falam, com todas as linguagens corporais e materiais que

os jovens sabem dispor em seus aspectos implosivos e explosivos, é que a cultura do

confinamento e da repressão  típicos da pedagogia punitiva, que secularmente

orientou os adultos (nas escolas, Igrejas e instituições de assistência e reeducação) na

relação com adolescentes infratores, além de anacrônica, é promotora de violência

em escala cada vez maior.

As rebeliões da FEBEM recomendam, inclusive, um olhar mais detido para a

juventude das classes populares. Historicamente, como diz Soares: “é como se (ela)

não tivesse corpo, presença, opacidade social, é como se não tivesse valor e não

ocupasse lugar no espaço” (2000:159). Durante muito tempo, marcada no Brasil por

uma experiência pública de enorme invisibilidade, essa juventude vai registrando a

sua marca e impondo-se como objeto digno de um estudo atento. Em São Paulo

mesmo, já havia se feito notar como punks e darks (Abramo, 1994). No Rio de

Janeiro, também de grande concentração urbana, foi matéria de ensaios

antropológicos e sociológicos pela sua performance como funkeiros e, sobretudo,

como “vapores” e “aviões” (Vianna, 1997; Minayo et alii., 1999; Zaluar, 1994).

Estes últimos personagens pertencentes, num primeiro plano, não ao mundo da

música e sua sede de espetacularização, característica dos adolescentes formados

pela cultura de massa do século XX, mas ao “mundão” do crime organizado e do

narcotráfico. Aprendizes em atividades ilícitas e criminosas.

A aludida indiferença teórica em relação à juventude das classes populares

somava-se, assim, a um certo desencanto no que concerne à juventude dos anos 80, a

qual segundo Abramo era vista “como carente de idealismo e de empenho

transformador ou mesmo de qualquer interesse por questões públicas e coletivas”

(1994:XII). Talvez esse desencanto se prendesse também à idealização dos sujeitos

pelos intelectuais. Sabe-se que no Brasil até a década de 80 as expectativas de

positivação de experiências juvenis rebeldes recaíam sobre os estudantes, diga-se,

sobre o movimento estudantil, engendrado pelas camadas médias. Eram esparsos os

estudos sobre a juventude de modo geral, que se tornou na verdade uma questão
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social, um problema de investigação, e ganhou relevância ontológica e caráter

distinguível no século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial.

Já nasce, pois, como um tema plenamente moderno, expressão da

modernidade e suas contradições, em razão de a juventude, uma vez delimitada

sócio-cultural e existencialmente, ser dotada da capacidade de gerar perplexidade no

mundo adulto. Ícones e emblemas da rebeldia e revolta juvenil no pós-50 foram, à

guisa de exemplo, os filmes “Juventude transviada”, com o lendário James Dean, e

também “O Selvagem da motocicleta”, com Marlon Brandon, enunciando a negação

da ordem no corpo, na fala, na estética noir e no espírito blasé.

A juventude, porém, não se limita a uma categoria social que possa ser

reduzida a uma faixa de idade, requerendo mediações históricas e culturais, mas

contém e generaliza desejos e aspirações afins, principalmente quando a mídia na era

do consumo reforça identidades que se plasmam em mercados, mercadorias e lucros.

Argumenta Abramo (1994) que a condição juvenil é por si só um período de

turbulência, relatividade e de imensa ambigüidade em face da condição de cidadania

do adulto, e no caso, dos adultos de classe média, cujo modo de vida constitui no

Brasil um modelo cultural hegemônico.

Neste sentido, o sentimento do jovem da periferia é intensificado na sua crise

de corte geracional pela de viés social. Em todas as direções, ele sente que “está de

fora” (Abramo, 1994). Instala-se, portanto, uma relação profundamente conflituosa

do adolescente com o seu ambiente - a família, a escola, a comunidade -, que, no

limite, assume contornos de revolta contra as leis e contra as autoridades; enfim, de

choques com a ordem social. De acordo, pois, com Abramo, “a crise propriamente

juvenil seria a explosão da dificuldade de entrar no mundo adulto, de adequar-se às

suas normas e instituições” (1994:14). E, diante do índice de desemprego (em torno

de 20% da PEA/População Economicamente Ativa de São Paulo, segundo o

DIEESE/Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos)  e

do muito pouco efetivamente  proposto para inserir socialmente os jovens nas

condições e modelo sócio-econômico atuais85, não há nada de muito sólido em que

                                                            
85 Se se mover o olhar na direção da esteira social e faixa etária subseqüentes, no tocante à garantia do direito ao
trabalho, observa-se e dá o que pensar o dado de que a idade majoritária dos presos masculinos adultos incide
justamente sobre a faixa de 18 a 39 anos (Adorno, 1996), a qual caracteriza o ápice da fase economicamente ativa
da vida da população.
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eles possam se apoiar e que os impeça de derivar para atividades ilícitas; e, uma vez

internos, de se rebelar. Como bem sintetiza Lapassade, perscrutando a especificidade

da crise da juventude e desmistificando sua aparente “rebeldia sem causa”: “É uma

conjuntura particularmente favorável à explosão para o exterior de uma experiência

vivida da realidade social. A manifestação que traduz esta reação é tanto mais direta

na medida em que a sociedade não possui os meios de vincular (pelos salários,

créditos, necessidades da vida adulta) os jovens a ela (1968:123).” Ele insiste

também sobre a importância de não subdimensionar esse fenômeno como uma crise

da adolescência, de teor naturalizado e psico-social apenas, mas sim como uma crise

da juventude, de caráter mais geral e reveladora também da crise permanente da

sociedade capitalista, responsável pela falta de projeto para as gerações futuras.

Em razão desta ausência de lugar no mundo instituído, pois, os adolescentes

buscam os seus pares, privilegiam a companhia dos amigos, na escola, na

comunidade e até na rua, por quem desenvolvem forte afetividade e cumplicidades

em termos de novos referenciais de comportamento e identidade. Assis (1999),

inclusive, chama a atenção para o risco do envolvimento desses adolescentes,

cercados por crise econômica, situações de desesperança e desemprego, com a

prática de delitos, em decorrência do contato com certos grupos de amigos. Alerta

ainda sobre as implicações do baixo repertório de ofertas de amizades para os jovens.

Quanto mais pobre e restrito é o nível de escolha de amigos, mais os jovens podem

se deixar encantar pelos traficantes, idealizados entre eles como heróis (O Globo,

16/08/2001), pelo poder das armas e do dinheiro fácil.

Portanto, se a juventude de modo geral, entre os 12 e 24 anos, é portadora de

uma crise relativa à passagem ao mundo adulto, resultando na  recusa e insubmissão

às normas sociais, e no questionamento dos padrões vigentes por alguns segmentos

juvenis, impressiona a severidade com que essa crise é negada e punida entre os

adolescentes das classes trabalhadoras (Mello Filho, 1999). Severidade intelectual,

política e jurídica que dificilmente obscurece os seus elementos de classe, de negação

a priori da condição juvenil dos adolescentes pobres pelo seu pertencimento ao

mundo do trabalho, a quem se projeta uma socialização exclusivamente com base na

disciplina e no horizonte fabril-industrial (mesmo sem a perspectiva de trabalho para

todos. Cf. Harvey, 1998), vide as recorrentes e redentoras propostas de
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profissionalização desse segmento, inclusive no ECA. Falsas pérolas atiradas aos

pobres, sempre com intenções produtivistas.

Ainda sobre as conseqüências da severidade penal e do reducionismo

presente na análise funcional-estruturalista acerca, segundo os seus termos, do

potencial “desviante” da juventude das classes perigosas (Merton, Parsons,

Chevalier, etc.), cabe recorrer às pontuações feitas por Zaluar (1997) com base em

Matza, autor que também se debruçou sobre o problema da delinqüência e cunhou a

categoria já clássica: deriva (drift), a qual problematiza os vínculos dos jovens com o

mundo do crime. Tratar-se-ia, na apreensão de Zaluar, em vários casos, de situações

que não envolvem necessariamente um compromisso com a delinqüência como meio

de vida, estando mais próximas de uma sociabilidade solta, isto é, de incivilidades -

“atividades criminais intermitentes, transitórias e de pequena gravidade”. Esse estado

de deriva equivaleria, pois, a um momento de suspensão dos valores na vida desses

jovens, impulsionado por uma série de fatores individuais e sociais, como o

ressentimento diante da falta de oportunidades reais de mobilidade social e da baixa

fruição do consumo, do lazer e da diversão, o que franquearia uma disposição às

transgressões. Com o crescimento e maturidade social desses jovens, operar-se-ia,

então, uma espécie de recuperação espontânea na escala de 60 a 85%, de acordo

com as pesquisas daquele autor (Matza, 1968). É intrigante, porém, para Zaluar o

fato de que, a despeito de toda a realidade de exclusão – desemprego, afastamento da

escola, estigmatização pelo uso de drogas, enfraquecimento dos movimentos sociais,

diluição dos laços sociais nos bairros operários, dentre outros – tão poucos jovens se

juntem em quadrilhas ou galeras, o que sugere definitivamente que as opções

criminosas não podem ser explicadas tão somente pela pobreza.  Zaluar (1997) e

Adorno et alii. (1999) agregam, ainda, um elemento fundamental para a análise em

tela: os homens jovens, negros, pardos e brancos pobres (com trajetória de vida

marcada por vulnerabilidades e riscos sociais), que, da condição inicial de simples

assediados pelo crime organizado ou participantes eventuais de atividades ilícitas,

enveredam por uma carreira criminosa, são os mesmos que tiveram experiências

dolorosas, violentas e injustas com as instituições encarregadas de representar a lei

(polícia, sistema judiciário, etc.)
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A complexidade do imbricamento de todas estas variáveis chega a ser

percebida no âmbito do poder executivo, mas conhecem-se também historicamente

as forças de sustentação e a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, acirrada

pelo atual ambiente da reforma neoliberal, as quais obstam e não dão ressonância a

posições como a que segue:

“Não temos nenhuma dúvida de que a participação dos jovens na
criminalidade é uma escolha que envolve sua responsabilidade
individual. Entretanto, é obrigação do governo e da sociedade tudo
fazerem para impedir que crianças e jovens se vejam confrontados com a
escolha de carreiras do crime: é nossa responsabilidade maior impedir e
garantir a crianças e jovens uma inserção ativa e promissora na
sociedade (Gregori, 1999).”

Tudo isso deixa ver que o problema da juventude no Brasil está por ser

enfrentado e quantos recursos latentes a sociedade ainda não soube canalizar. A

singularidade dessa etapa da vida requer, portanto, investimentos públicos vultosos

em educação, cultura e lazer, que permitam soluções criativas e fomentadoras de

potencial crítico86 com capacidade de obter legitimidade entre os jovens das classes

populares.

Assim, dentre as variadas e complexas causas do aumento da criminalidade

juvenil em São Paulo, soma-se aos indicadores sociais o mapa da exclusão do lazer

na periferia, de 1999, feito pela Fundação Perseu Abramo e avalizado pela OMS /

Organização Mundial de Saúde (FSP, 06/05/2001). Nele revela-se que as instalações

culturais – bibliotecas, museus, centros culturais, parques, etc. - estão concentradas

nas regiões de alta renda, longe dos jovens das áreas extremas da cidade, onde se

investe basicamente no futebol e em centros esportivos, mesmo assim submetidos a

condições precárias e ao abandono. O futebol era em 1999 nas unidades da FEBEM-

SP e em várias outras do país a única atividade permitida aos internos, seja pelo lugar

que esse esporte ainda detém na celebração positiva das diferenças e rivalidades

entre jovens e adultos no Brasil (Zaluar, 1997); seja pelas fantasias de ascensão,

status e enriquecimento rápido entre os adolescentes das classes populares, inspirada

                                                            
86 Iniciativa pioneira, ainda que de cariz não-governamental, mas a indicar uma nova ética e forma de lidar com a
juventude em situação de risco social, tem sido o Projeto Axé na Bahia, desde o início dos anos 90.
Posteriormente, multiplicaram-se experiências de Norte a Sul do país, hoje inclusive com o apoio da UNESCO,
revelando a aptidão e talento dos meninos e meninas do Brasil para a arte: música, pintura, desenho, dança,
teatro, cinema, entre outros; do clássico ao popular e também às novas linguagens e tecnologias.
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na trajetória espetacularizada de alguns ídolos desse esporte nacional nos anos 90;e

também pela possibilidade da oferta de exercício físico a um custo muito baixo: uma

quadra e uma bola.

A despeito, porém, de todas estas determinações sócio-históricas que

concorrem para a invisibilidade da juventude pobre e das inúmeras pressões pelo seu

banimento e ocultação, os adolescentes infratores, por ocasião das revoltas na

FEBEM, irromperam no cenário nacional, provocando elaborações acerca do espaço

público e nitidamente intervindo nos acontecimentos. Além disso, as rebeliões, não

obstante a sua aparência de desorganização e de meras pulsões por liberdade, deram-

se no âmbito de agências do Estado, imprimindo significados mais amplos que os de

demandas estritamente juvenis. Elas ganharam, portanto, o direito à fala. Vê-se,

assim, que a crise juvenil, a qual transcorre mesmo no espaço institucional, uma vez

combinada às rebeliões, enquanto manifestação coletiva, contribuiu para

problematizar a ordem social (Abramo, 1994). Vale destacar que a maioria dos

internos da FEBEM-SP e dos que tiveram participação na liderança das rebeliões

estava na faixa dos 17 anos.

Adolescentes infratores:
Entre a garantia de direitos e a violência do arsenal judiciário

 Propostas conservadoras de redução da maioridade penal, de 18 para 16 ou

14 anos, tramitam na Câmara Federal (Goiás, 1999). Sabe-se, no entanto, de acordo

com o Ministério da Justiça, que 60% da população carcerária do Brasil já é

composta por jovens, entre 18 e 25 anos (O Globo, 02/09/01), explicitando a falta de

projeto do país para a sua juventude, a qual termina trancafiada no decadente sistema

penitenciário. Os autores e defensores de tais propostas penalizadoras da miséria

contam, porém, com o veemente apoio de setores da mídia sensacionalista, ambos

manipuladores do sentimento de insegurança social junto à população (Wacquant,

2001). Em geral, são os mesmos que lucram com a venda de armas, com a indústria

da segurança privada, dos condomínios fechados, da blindagem de carros, entre
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outros, que aquecem uma economia cujo ethos se assenta no mais exacerbado

individualismo e competitividade. Ou mais amplamente, como na crítica de Della

Giustina - coordenador da Pastoral do Menor e membro do CONANDA (Conselho

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) -, proferida em evento

comemorativo dos 10 anos do ECA:

“O Estatuto introduz um novo projeto de sociedade brasileira. Por isso é que
revoluciona e tem inimigos. (...) Os mesmos inimigos do Estatuto são os inimigos da
construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e participativa.
Seus inimigos são os mesmos amigos da política do clientelismo, do favor, da
generosidade demagógica, da dependência...”(2000:04).

Liderando um dos setores da mídia afinado com outro projeto de Brasil, o das

elites, a Revista Veja  (edição 1674), de perfil de centro-direita, se permitiu publicar,

em novembro de 2000, uma matéria em que chamava o ECA de “estatuto da

malandragem” e o acusava de gerador de impunidade (Luquêsi, 2000). No entanto,

se o Estatuto não se pauta em penas e punições, contendo uma compreensão e defesa

mais fecundas do caráter de pessoa em desenvolvimento dos adolescentes, define,

dentro de uma gradação, medidas sócio-educativas: desde a advertência à internação

(Art. 112). Um expressivo contingente da imprensa brasileira87, deste modo, não só

não consegue perceber o papel e a importância da diferença das medidas sugeridas

pelo ECA, como, ao reduzir o entendimento da medida de internação a seu conteúdo

de privação de liberdade (que tem uma previsão de, no máximo, três anos),

posiciona-se de forma claramente pré-moderna. Remontam, assim, a aspirações e

sentimentos do ambiente crítico à reforma que, no século XIX, deu origem na Europa

ao sistema penitenciário atual, há muito considerado ultrapassado pelas correntes

democráticas (Wacquant, 2001), a cujos formuladores se lançava o postulado de que

“a prisão não é bastante punitiva” (Foucault, 1996).

Porém, os índices de violência do país e que já tanto alarmam os brasileiros

não carecem das rebeliões para aumentar ou arrefecer. Com o que concorda um outro

representante dos media, radialista entrevistado pela Folha de São Paulo, jornal que,

no contexto das fugas em massa da FEBEM em 1999, também não se furtou a

explorar, e suscitar por meio de sua máquina midiática, o filão do pânico entre os

                                                            
87 Sobre o respeito aos direitos de crianças e adolescentes nessa esfera, ver Pesquisa ANDI – Infância na  mídia,
várias edições.
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moradores da cidade (Wacquant, 2001). Respondeu ele: “Não estou mais assustado

do que já sou normalmente. Todo lugar da cidade está violento. Não é só porque os

menores fogem da FEBEM que a cidade vai ficar violenta, ela já estava violenta

antes“ (FSP, 26/09/1999). Trata-se, portanto, de um quadro social que, antes de tudo,

remete à responsabilização do Estado, pois é decorrente da má distribuição de renda,

da concentração de riquezas, geradoras de misérias, e da absoluta falta de articulação

entre segurança pública e cidadania (Volpi, 1997).

Neste sentido, a retórica conservadora atira no que vê e acerta no que não vê,

quando diz que os meninos sentem-se fortalecidos pelos defensores dos direitos

humanos. É verdade, pois eles agora têm no que se apoiar e não precisam se deixar

torturar, maltratar e humilhar indefinidamente88, como inúmeros depoimentos de

adolescentes internos da FEBEM atestam (Vicentin, 2001). Já a responsabilidade

pelas fugas e rebeliões é rigorosamente do governo estadual: a) pela falta de projeto

sócio-pedagógico e pelo não cumprimento das determinações do ECA, que estipula

um número máximo de 40 internos por unidade, mais a proximidade da comunidade

e da família; e orienta quanto ao padrão arquitetônico dos espaços de internação, às

equipes interdisciplinares e à necessidade de individualização na atenção ao

adolescente; b) na medida em que admite a superlotação, não investe em recursos

humanos, não remunera adequadamente os funcionários da área e não oferece

condições de trabalho; e c) uma vez que opta pela lógica do encarceramento e das

represálias violentas às pequenas (e grandes) violências praticadas pelos adolescentes

- lógica não somente reprodutora de um cotidiano institucional violento, mas também

fatalista, por selar a priori os destinos dos internos com a marca do que “não tem

jeito nem nunca terá”. O sistema sócio-jurídico, mormente na figura dos juízes das

Varas de Infância e Juventude, também deve ser responsabilizado por este estado de

coisas, ao lado do Executivo, pelo uso abusivo da medida de internação89.

                                                            
88 Na perspectiva de quanto mais democracia e direitos melhor, o estado do Pará elaborou, à luz do ECA, o Guia
do Adolescente Internado, com informações sobre os direitos e deveres dos adolescentes, e sobre como exercê-los
(FSP, 26/09/99; e Vieira e Sposato, 1999). Esta iniciativa do Juiz Paulo Sérgio Frota e Silva da Vara de Infância e
Juventude de Belém foi, em 1999, agraciada com o Prêmio Sócio-Educando, concedido pela ANDI e pelo
UNICEF.
89  Adorno et alii. (1999) alertam ainda para outros viéses na distribuição da aplicação de medidas, através de
pesquisa junto ao Poder Judiciário / Varas Especiais da Infância e Juventude da Capital (SP), a saber: 1) a grande
incidência da remissão e arquivamento de processos; e 2) a aplicação de penas brandas (reparação de danos e
advertência, por exemplo) para crimes graves (homicídios, roubos, porte de arma, etc.), em função do
pertencimento social do adolescente infrator às camadas médias da sociedade, mais escolarizadas e com vínculo
familiar definido.
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 E uma vez aplicada, a medida sócio-educativa de internação deveria consistir

somente na privação da liberdade, ou seja, apenas na suspensão temporária do direito

de ir e vir livremente, considerada já a maior sanção que um jovem (e um adulto)

pode receber no contexto do Estado de direito. No limite, isto porque os objetivos

primordiais almejados pelo ECA seriam a educação e a reinserção social desses

adolescentes. No entanto, os monitores e muitos dirigentes de instituições, ao invés

disso, querem lhes impingir intensos castigos e violências corporais, recuando

imemorialmente aos tempos da senzala (Junqueira, 1998) e deixando entrever uma

atitude racista  denunciada pela canção: “só pra mostrar aos outros quase pretos (e

são quase todos pretos) e aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos,

pobres e mulatos e quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados” (Caetano

Veloso). Deste modo, a lei, enquanto mecanismo regulador da vida em coletividade,

é transcendida por leituras passionais e manipulações privadas, que encobrem a

profunda incapacidade de vastos setores governamentais em lidar com o problema

dos delitos e da criminalidade juvenil. Em apoio ao desvelamento da histórica

continuidade público-privada como uma das matrizes do sistema sócio-judiciário

brasileiro (Batista, 1998; e Junqueira, 1998), Wacquant com bastante acuidade critica

a natureza da penalização da miséria em nosso país: “(...) significa ‘tornar invisível’

o problema negro e assentar a dominação racial, dando-lhe um aval de Estado”

(2001:10).

Deste modo, se a vida desses meninos junto às suas famílias de origem,

comunidade ou mesmo na rua, desconhece limites e controles que promovam

conteúdos e atitudes no plano da sociabilidade e da reciprocidade (Velho, 1996; e

Vieira, 1998), e os mantém imersos na incivilidade, imediaticidade e voracidade da

luta pela sobrevivência e obtenção de status - dotada muitas vezes de pulsões

selváticas -, que podem eles aprender numa instituição que reproduz, sob a égide do

Estado, a guerra de todos contra todos que impera, hobbesianamente, lá fora?

As rebeliões e a agenda pública

Os acontecimentos de 1999 mereceram uma atenção especial nesta análise

não somente porque concentram as principais rebeliões de toda a história da
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FEBEM-SP, mas também pelo protagonismo juvenil. Em instituições fechadas deste

tipo, em particular aquelas que funcionam em estado precário, tentativas de fuga

isoladas ou em massa, motins e rebeliões propriamente ditas fazem parte de uma

certa dinâmica de descompressão das tensões e demandas dos internos, quanto a:

maus-tratos, violência, ócio, rivalidade entre gangues, anseio por liberdade,

proximidade de eventos e datas comemorativas, dentre outros. Isto significa que estas

iniciativas via de regra integram o panorama institucional, não tendo maior

relevância ou apelo de transformação. No entanto, algumas rebeliões, como as de

1999, conquistaram visibilidade e foram dotadas da capacidade de mobilizar a

opinião pública, autoridades e de promover mudanças, ou quando menos de pautar

uma série de reivindicações na agenda dos direitos desse segmento para o longo

processo político que se abriu após a sua irrupção. Como sinaliza Rancière (1996a), o

que não encontra solução num impasse e se configura como litígio ou objeto de

desentendimento em questões afetas à esfera pública é o que alimenta a continuidade

da política, impulsionando novas investidas e lutas; e, no caso estudado, até

rebeliões.

As rebeliões de 1999, portanto, puseram em cena a desobediência, a

insubmissão e o questionamento do sistema, e sua governamentalidade conservadora

(Foucault, 1995). Aparentemente motivados, para alguns, por ínfimas coisas

materiais, os adolescentes promoveram com essas revoltas discursos e movimentos

contra o corpo da “prisão-FEBEM” e a sua economia de castigos (Foucault,

1996:13), punição, vigilância e suplícios cotidianos. Concebidos como

“indesejáveis” e párias sociais, os adolescentes rebelados da FEBEM renovaram,

com seus corpos, dores e sofrimentos, pela transgressão, o apelo de sua inscrição e

reconhecimento na ordem dos direitos. Na contramão da política, como lugar da não-

violência, em seu sentido clássico e arendtiano (1989a e 1994), realizaram-na. E

mais, contribuíram para permitir a fala de outros tantos que vêm tecendo

coletivamente, e muitas vezes em silêncio (Orlandi, 1997)  -  porque silenciados na

prática pelas resistências oficiais à sua visibilidade e aparecimento -,  a reforma

cultural (Rolim, 1999) e a gestação de uma era de direitos no Brasil, respaldadas no

ECA.
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As rebeliões, assim, deram visibilidade nos meses em que foram sendo

precipitadas: a confrontos entre vários atores do jogo político; à fala de diversos

sujeitos, inclusive dos próprios meninos, normalmente privados deste direito no

cotidiano da FEBEM; à ação do terror institucional (estes últimos já relatados na

“cronologia do ano que não acabou”); a diagnósticos, mas também à tentativa de

negociação e solução do impasse constituído. Senão vejamos:

a) governo estadual / governo federal – dada a coincidência de o mesmo
partido político (PSDB) estar no poder à frente do país e do Estado de São
Paulo, o Governo Federal viu-se numa situação delicada, posto que um
dos carros-chefes dos dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique
Cardoso, inclusive no plano internacional, é a sua programática em defesa
dos Direitos Humanos. Demonstra o grau de preocupação com a situação
local a fala do então Ministro da Justiça, José Carlos Dias: “o que está
acontecendo lá (na FEBEM) é inacreditável” (FSP, 14/09/1999). A
diretora do Departamento da Criança e do Adolescente (DCA/MJ)
também criticou o governo de São Paulo, por querer agir sozinho na
condução dos problemas da FEBEM: “Numa situação de emergência
como essa (...) o problema deixou de ser do estado para ser do Brasil”
(FSP, 30/10/1999) ;

b) governo estadual / funcionários – viu-se tanto a responsabilidade destes
últimos na facilitação de fugas, para fins de manipulação de horas extras
(visto que ganham a mais por ocasião do controle de motins, etc.), quanto
a transformação dos meninos em massa de manobra por ocasião das suas
reivindicações salariais e ameaças de greves. Já o seu despreparo para
lidar com adolescentes em conflito com a lei era certamente fruto de uma
política de captação de recursos humanos da SEADS (Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social) totalmente equivocada. Num
quadro de falta de capacitação específica e tendo que enfrentar condições
de trabalho num ambiente hostil, sob risco perene de violência e tensão
constante, os funcionários desenvolvem sérios problemas de saúde, como
distúrbios psicológicos. Diz um deles: “Treinamento? Nem sei o que é”,
mas complementa que se acostumou ao “esquema militar” do processo de
trabalho. Uma outra monitora de apenas 20 anos, lotada no Complexo do
Tatuapé, relata um dos expedientes utilizados pelos funcionários para
controlar os meninos: “Quando pipocavam ameaças de rebelião, os
funcionários abriam os ‘sacos’ para resgatar a ordem. Pedaços de pau que
os monitores embrulhavam em sacos plásticos e guardavam numa sala
bem fechada (...). ‘Mas veja bem: usávamos os porretes somente em
situações de extremo perigo’ ” (FSP, 31/10/1999). Erros por todos os
lados e declarações como estas levaram um dos presidentes da FEBEM,
em pleno contexto da crise, a chamar os monitores de “trogloditas”,
gerando reações na categoria e sobretudo do Sintraemfa (sindicato dos
trabalhadores da FEBEM);
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c) funcionários / entidades defensoras dos direitos de crianças e
adolescentes - conforme declarações tanto de representantes políticos dos
funcionários quanto de expoentes de ongs envolvidos no monitoramento
dos problemas da FEBEM: é patente a divergência sobre a condução da
instituição à luz dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Os funcionários só admitem o esquema da disciplina, segurança e
autoridade construída com base no medo, e atribuem as rebeliões
sucessivas e o desgaste político e institucional daí decorrente ao
afrouxamento das regras e do controle. Como disse um dos diretores do
sindicato, à época: “(...) desde maio, houve uma perda do controle geral
da disciplina interna. Cresceu muito a agressão contra os funcionários.
Hoje, são os menores que dominam o pátio”. E também um funcionário:
“São os grupos de meninos que agem como líderes entre os menores que
mandam hoje na rotina do complexo”. E sintetiza a visão deles ainda um
outro monitor: “Concordamos que temos de mudar a pedagogia, mas não
assim. (...) E, para esses meninos, quando você dá o dedo, eles já querem
o braço” (FSP, 29/07/1999). Já na opinião do Pe. Júlio Lancellotti,
membro da Pastoral do Menor, ONG que atua na defesa de direitos dos
adolescentes da FEBEM/SP, o pano de fundo das rebeliões e da
participação de funcionários na incitação e facilitação de fugas é: “a
disputa entre dois grupos de funcionários. Um defende o modelo
democrático. O outro, o tratamento repressor. Há uma disputa por
hegemonia entre a ala progressista e a conservadora da instituição”
(Idem). Vale dizer que a não implementação do ECA interessa também,
além dos funcionários: 1) ao tráfico e ao crime organizado, pelo potencial
de formação e recrutamento de mão-de-obra criminosa que instituições
que funcionam nos moldes da FEBEM apresentam; e 2) aos prefeitos de
cidades pequenas que temem a descentralização das unidades, pela virtual
perda de popularidade em caso de deflagração de conflitos, fugas e
rebeliões em suas áreas eleitorais;

d) E o governo do Estado “desce do salto”: além do troca-troca habitual de
representantes governamentais dos escalões responsáveis e diretamente
envolvidos na crise, como o presidente da FEBEM, presidentes de
unidades, a Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social90, substituídos no cume da crise das rebeliões, o governador Mário
Covas (hoje já falecido) se propôs ele mesmo a assumir o comando da
FEBEM (FSP, 29/10/1999). Mas antes disto, foi até as unidades
rebeladas, discutiu com os pais dos adolescentes, conversou com internos
e funcionários, enfim, foi além da indiferença, da auto-suficiência e da
arrogância (FSP, 20/09/99). Disse ele, ainda em setembro: “Tenho medo
de tragédia nesta e em qualquer outra área. (...) Cada dia que eu recebo
uma ordem do juiz para tirar, com a polícia, gente que invadiu terra; cada
vez que tenho uma ordem do juiz que quem cumpre é a minha polícia – e
no dia seguinte quem é analisada é a minha polícia -, eu tenho medo de

                                                            
90 Atualmente, a FEBEM está situada na Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Cf.
http://www.febem.sp.gov.br/INDEX/apresentacao.htm.
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que aconteça alguma coisa” (FSP, 14/09/99). Declaração claramente
temerosa de que se repitam incidentes gravíssimos como o do assassinato
de 111 presos pela tropa de choque da PM no Presídio do Carandiru (São
Paulo, 1992) e em razão da necessidade de intervenção da polícia, em
1999, quase que rotineira nos motins e fugas da FEBEM.

É mister ressaltar que as rebeliões contaram com ampla cobertura da
imprensa e propiciaram o posicionamento de entidades e especialistas em direitos
humanos, a saber:

“A FEBEM é uma humilhação para a sociedade brasileira. Desculpa alguma
sustenta a continuidade desses horrores” (Paulo Sérgio Pinheiro, FSP, 20/09/1999);

“O que ocorre hoje é que juntam uma porção de gente jovem com os mais diversos
problemas e das mais diferentes origens no mesmo espaço” (Dom Jaime Chemello,
presidente da CNBB/Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, JB, 27/11/1999);

"A mais recente rebelião da FEBEM [outubro/99] revela a gravíssima situação em
que se encontram os adolescentes infratores em São Paulo. Não contam eles com o
interesse da sociedade e muito menos com o interesse do Estado, embora a
Constituição determine que sejam considerados com prioridade. Estado aqui
significando os três Poderes.(...) Espera-se que a trágica morte dos quatro jovens
desperte nas autoridades e na sociedade a certeza de que a melhor solução para o
problema do adolescente infrator já existe e está no ECA, que deve ser observado
com consciência e responsabilidade.' 'Kenarik Boujikian Felippe, presidente do
conselho executivo da Associação Juízes para a Democracia - São Paulo/ SP (FSP,
01/11/99);

“Nossas instituições fechadas (das quais a FEBEM é só um triste exemplo) são
ilegais, tendo em vista a Constituição de 88 e o ECA. São fundadas no
autoritarismo, geridas com princípio de crueldade e discriminação, violência e
práticas de tortura, totalmente desvinculadas das entidades que são corresponsáveis
pela aplicação da lei, a exemplo dos conselhos tutelares” (CFESS/Conselho Federal
de Serviço Social, em nota intitulada “FEBEM: retrato da barbárie brasileira”,
novembro de1999);

“A Unicef defende a extinção da FEBEM” (Mário Volpi, consultor do Unicef, FSP,
26/10/1999).

Pôde-se perceber também a presença ativa de pais e parentes dos adolescentes

no acompanhamento do desenrolar e desfecho das rebeliões, contradizendo as teses

do seu abandono pelas famílias. Mesmo o fato de haver agora, segundo o Ministério

da Justiça, uma maior participação da classe média no contingente de infratores, a

maioria é claramente oriunda do universo social das classes trabalhadoras (FSP,

25/12/99; e Adorno et alii., 1999). No geral, 75,5% dos adolescentes mantêm laços
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familiares e moravam com a família antes de ir para a FEBEM (FSP, 31/10/99). Era,

assim, visível a preocupação e o desespero de muitas mães do lado de fora das

unidades rebeladas, sobretudo naqueles casos em que houve vítimas fatais. Merece

destaque ainda a organização desse segmento em uma associação, compartilhando as

atividades de monitoramento do atendimento aos adolescentes autores de ato

infracional.

Foi de extrema importância entre as reações organizadas referentes às

rebeliões da FEBEM a realização de Assembléia do CONANDA em caráter de

audiência pública na cidade de São Paulo nos dias 19 a 21 de setembro de 2000,

como parte da agenda política de desdobramentos das rebeliões. Eis o balanço do que

viram os conselheiros em uma visita, “desde logo carimbada como ‘non grata’” em

face do medo de ingerência da esfera federal nos assuntos locais, e do encontro com

o Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, segundo um dos membros

daquele conselho:

“A situação da FEBEM (...) é caótica. São erros na construção arquitetônica, no
controle das visitas (...) no limite de vagas, na abordagem às famílias, nos espaços
privados, na proposta pedagógica e numa série de outras situações que agridem as
intenções e a letra do artigo 227 da Constituição Federal. É muito violento o Estado
de São Paulo pela forma como tem violentado o Estatuto da Criança e do
Adolescente. (...) A situação se encontrava à beira do colapso. (...) É obrigação do
Estado fazer com que o atendimento ao adolescente autor de ato infracional seja de
excelência.”
“(...)  [Veio à tona a tática] de mostrar aquilo que é bom. E se não for bom, a
estratégia é mascarar para impressionar. (...) O que a FEBEM quer esconder? Seus
meninos ou sua prática?” [Pe. Joacir Della Giustina, representante da Pastoral do
Menor no Conanda, março/abril de 2001]

Diante das pressões locais, nacionais e até internacionais, vide a denúncia em

Relatório sobre a Tortura no Brasil / 2000 feita por representante da ONU (JB,

11/04/01), o governo de São Paulo vem realizando algumas iniciativas em resposta

às críticas e sugestões de mudança do modelo FEBEM de atendimento ao

adolescente autor de ato infracional. Ganhos efetivos, a posteriori e sem dúvida, das

rebeliões juvenis protagonizadas pelos internos da FEBEM em 1999, naquilo que

fortaleceram das propostas pedagógicas de reordenamento institucional em defesa

dos direitos dos adolescentes. Informações sobre essas medidas constam no site da

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no ítem relativo à FEBEM:
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RECURSOS FÍSICOS:

- “A atuação da FEBEM está sendo descentralizada com a construção de unidades
de pequeno porte, objetivando o atendimento mais individualizado. A Fundação
também promove parcerias com entidades sociais e prefeituras, procurando manter
os jovens perto de suas famílias e de sua comunidade.”
- “O Governo do Estado de São Paulo está investindo R$ 85 milhões (equivalente a
U$ 40 milhões) em obras, reformas e compra de equipamentos para as unidades de
internação da FEBEM”.
- “O Governo do Estado de São Paulo entregou, de dezembro/99 a dezembro de
2000, 17 novas unidades”.
- “Estão em execução 21 obras de reforma ou construção de unidades na capital e no
interior”.

RECURSOS HUMANOS:

- “(...) A FEBEM também está preocupada com a qualificação de seu quadro de
funcionários. (...) Já passaram por treinamento mais de 1.054 servidores em todo o
Estado.”
- “Foram demitidos 553 profissionais, em 2000, por inadequação de desempenho
e/ou maus-tratos.”
- “Foi reestruturada a Comissão de Sindicância para atuar, prioritariamente, em casos
de maus-tratos e facilitação de fugas”.
- “155 sindicâncias envolvendo maus-tratos e/ou agressões estão em andamento”.
- “Foram investidos R$ 4 milhões (equivalente a US$ 2 milhões) em capacitação de
funcionários em 2001”.

[Fonte: SEADS/SP. Grifos nossos.]

Mas, a situação atual da FEBEM ainda está longe do quadro positivo que

tentava, então, pintar a SEADS-SP, como revela a realidade dos adolescentes autores

de ato infracional91. Se é fato que o índice de denúncias e maus-tratos diminuiu,

ainda persiste a superlotação e a manutenção dos “cadeiões”, onde os adolescentes

passam a maior parte do dia trancados e completamente ociosos (FSP, 19/08/01). A

simples presença de celas choca-se inteiramente com a natureza de um

estabelecimento educacional para fins de cumprimento de medida sócio-educativa92.

                                                            
91 Não aconteceram até o momento rebeliões com a intensidade e duração iguais às de 1999. Mas elas continuam
a se repetir, publicizando que, apesar dos esforços governamentais, a essência do modelo FEBEM persiste, como
o demonstra a incapacidade de mudar o nome dessa instituição e, assim, começar a romper verdadeiramente com
toda uma cultura de violência institucional, herança ainda da ditadura militar.
92 A este respeito vale a pena destacar a experiência modelar do estado do Pará, que, após sucessivas rebeliões,
reviu, desde 1995, seu modelo de atendimento ao adolescente infrator. Hoje há apenas 18% deles cumprindo
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Também segundo o sindicato dos funcionários, a pancadaria continua, mas está

sendo abafada. Já a presidente da associação de mães da FEBEM reconhece as

melhorias, mas diz que, nas unidades do Complexo do Tatuapé e de Franco da

Rocha, faltam papel higiênico e creme dental. A unidade de acolhimento inicial da

FEBEM ainda constitui, sem dúvida, o pior problema e lembra facetas da “finada

Imigrantes”, como cunhou um interno (Vicentin, 2001:139). A unidade tem

capacidade para 62 adolescentes, mas abriga uma média de 320 a 350, chegando, às

vezes, até 400. Para evitar novas rebeliões, os adolescentes passam o dia inteiro

sentados, assistindo televisão. O acesso ao banheiro é restrito. Além disso, não

podem conversar e é proibido levantar. Se tiverem de se mexer, têm que colocar as

mãos para trás e, em caso de desobediência, são ameaçados com tapas (FSP,

19/08/01) . A superlotação desta unidade faz com que três tenham de dividir o

mesmo colchão, amontoados, portanto, só lhes restando dormir de lado. Resume uma

promotora: “A situação dos adolescentes é degradante” (FSP, 1º/09/01).

Vê-se, portanto, que São Paulo como expressão local de uma questão

nacional não cuida, mas, sim, maltrata os adolescentes autores de ato infracional,

escudando-se no misticismo da juventude transviada, ou extraviada, parafraseando

Nassar; e, também, no furor e medo populares provocados pelas lendas do

banditismo por pura maldade, como recordou numa canção Chico Science. O vazio

institucional de políticas sociais de que falamos inicialmente, preenchido no contexto

da mundialização e sua ênfase discursiva punitiva e penalizadora da miséria93 apenas

com um arsenal repressivo, revela as suas conseqüências excludentes no que

                                                                                                                                                                            
medida sócio-educativa de internação. O mais importante: a um custo barato, o novo sistema prevê uma
diminuição gradual das condições de detenção do infrator. Para tanto, conta com três unidades com graus
diferenciados de liberdade: a de triagem (CIAM /Centro de Internação do Adolescente Masculino), depois o
Espaço Recomeço (EREC) e, por fim, a unidade mais avançada, o CESEM (Centro Sócio-educativo Masculino).
Há ainda grades nas janelas das celas individuais do Erec, mas pouco a pouco o adolescente vai sendo liberado
para atividades externas, como cursos, etc. No CESEM, elas não existem mais. Caso os internos desrespeitem as
normas, retornam ao estágio anterior.
93 O apelo à adoção de medidas de segurança é hoje um fenômeno internacional, com repercussão em países
como Inglaterra, França, dentre outros (Tourancheau et Simonnot, 1999; Adorno et alii., 1999; Wacquant, 2001).
Chama a atenção o fato de que governos e partidos europeus historicamente identificados com a esquerda venham
cedendo à pressão e a argumentos conservadores, sob a regência da política norte-americana de “tolerância zero”.
A ênfase é no encarceramento massivo, mas seus resultados são considerados bastante controversos por
pesquisadores do mundo inteiro. A delinqüência dos jovens seria um dos alvos dessa política, mobilizada,
segundo Wacquant (2001), para ocultar a insegurança social, isto é, a pobreza e a desigualdade acentuada em toda
parte pela dessocialização do trabalho assalariado, o recuo das proteções coletivas, dentre outros, que impelem ao
crime. Como bem lembra Volpi (1997), urge, sim, discutir a relação entre política pública de segurança e
cidadania.
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denuncia a poesia daquele: “E quem era inocente hoje já virou bandido pra poder

comer um pedaço de pão todo fodido”.

3.3.2  “Eu vi um Brasil na TV”*: O seqüestro do ônibus 174

"Fugir à morte não é difícil. Bem mais difícil
é fugir à maldade, pois mais célebre que a

morte é a malvadez. Temer a morte é
acreditar ser sábio e não sê-lo, posto que é
acreditar saber aquilo que não sabe. Além

do que, ela só pode significar: ou aquele
que morre é reduzido ao nada, como uma

longa noite de sono sem sonhos, ou é a
passagem daqui para um outro lugar, e, se

é verdade, como se diz, que todos os
mortos ai se reúnem; pode-se imaginar

maior bem? Mas eis a hora de partirmos,
eu para a morte, vós para a vida. Quem de

nós segue o melhor rumo, ninguém sabe..."

Sócrates

A questão da violência na mídia, à primeira vista, pode parecer um tema

senão esgotado já muito desgastado pelo debate das controvérsias entre produção e

recepção no Brasil. Todavia, é fato que a violência se intensificou nas últimas

décadas, carecendo de estudos interdisciplinares sistemáticos, a exemplo da fecunda

interlocução entre antropologia e comunicação. Neste tocante, a conhecida polêmica

sobre os “efeitos” (alienantes, ideológicos, nocivos para a infância e juventude, etc.)

dos meios televisivos e sua programação habitual, mais a possível censura e controle

dos mesmos, ainda é alvo de calorosos debates94 e requer pesquisas complementares.

Os anos 90 conheceram inusitados flagrantes de violência na sociedade

brasileira, quando cinegrafistas amadores e de TV passaram a integrar uma rede

(espontânea) de denúncias, comprometida em dar visibilidade às violações de

direitos humanos. Notório neste sentido foi o caso da Favela Naval em Diadema/SP95

                                                            
* Trecho da música “Bye-bye Brasil” de Chico Buarque e Roberto Menescal. Bem recentemente, descobri um
texto de Maria Rita Kehl com este mesmo título; autora de quem eu admiro praticamente tudo o que já li: da ética
à psicanálise e ao jornalismo. Pelo tempo que o adotei, desde 2000, e pela capacidade que enxergo nele de dizer o
que aconteceu no episódio da transmissão ao vivo do sequestro do ônibus 174, penso não haver problema nesta
coincidência homônima de textos afins, embora com objetos bem distintos.
94 Ver Neto, 1995; Moretzsohn, 1997; Hornaday, 1999; Feitoza et alii., 1999; e Sadek, 2000. Em tempo: o
Ministério da Justiça publicou portaria (12/09/00), instituindo determinações para a exibição de programação de
TV, de acordo com o horário e a faixa etária, embasando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei
8.069/90). Aguarda-se os desdobramentos de tal medida.
95 Na década de 90, esta prática teve um primeiro grande marco no exterior. Foi o caso de Rodney King, jovem
negro que, em 1991, teve, após uma perseguição, seu carro parado por policiais de Los Angeles e foi
violentamente espancado depois de  rendido. Um cinegrafista amador também registrou estas imagens que
duraram dois minutos, 53 pancadas e não houve vítimas fatais, mesmo assim provocando grande comoção nos
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(1997), onde policiais foram alcançados pelo zoom de um cinegrafista amador,

quando extorquiam moradores e no momento em que um deles era assassinado

(Veja, 21/06/00). Pode-se dizer neste caso, não obstante as controvérsias sobre a

tecnologia, principalmente no que se refere aos meios de comunicação, pelos

supostos riscos de padronização da indústria cultural (Adorno e Horkheimer, 1985),

que as câmeras de filmagem, em mãos amadoras ou profissionais, ao flagrarem e

publicizarem cenas de violência, constituíram uma inovação que fortaleceu o embate

ético brasileiro dos anos 90. No Brasil, no entanto, a reação a essas imagens ainda

não encontrou o devido suporte na esfera da Justiça.

Mas a violência já revelava a ousadia dos seus autores e insinuava o risco de

reprodução generalizada, antes mesmo de se contar com o apoio desse recurso

tecnológico-testemunhal propiciado pelas câmeras de filmagem. Nos anos 80 tornou-

se comum a violência privada de traficantes, cuja prática é a de eliminar adversários

ou concorrentes da economia clandestina do tráfico, desfigurando e lançando corpos

e mais corpos nas “valas da vida”. Aos poucos também foi ganhando destaque a

violência sistêmica cometida por policiais corruptos ou exterminadores na calada da

noite96. “Acari”, “Candelária” e “Vigário Geral”, episódios marcados pela

truculência e crueldade no trato com as vítimas, são os exemplos cariocas de maior

repercussão, inclusive internacional. Dentro dos crimes e violências perpetrados por

policiais, mereceram atenção ainda da opinião pública: a) aqueles realizados por

membros da corporação militar em missão oficial: paradoxalmente, qualificados e

incentivados como “atos de bravura”97, por se tratar de confrontos abertos com

bandidos; e também b) a violência policial desencadeada no interior de instituições

de controle, como a FEBEM/SP ou presídios como o “Carandiru”.

                                                                                                                                                                            
EUA, sobretudo após a absolvição dos agressores (Veja, 21/06/00). Cf. Fiske, J. “Los Angeles: A tale of three
videos”.
96 Nem todos os crimes praticados por policiais, em demonstração de abuso de força e indiferença à competência
do Judiciário para julgar e punir os culpados, aconteceram na “calada da noite”. A audácia da prática de execução
de presos dominados ou em vias de o serem já conheceu a luz do dia e o flagrante das câmeras de TV e vídeo há
algum tempo, por ocasião do assassinato de Cristiano M. M. de Melo, após tentativa de roubo a uma farmácia do
Shopping Rio Sul (Botafogo, Zona Sul) em março de 1995. Em 1998, foi a vez de dois assaltantes de banco em
fuga numa moto em Ipanema, se tornarem alvo dos seis tiros letais, dados, em dois segundos e meio, pelo cabo
PM Sidney Teodoro do 23º BPM (Leblon), também registrado pela TV. E continua se repetindo, vide o caso de
Sandro do Nascimento, que, já  capturado, após a cidade e o país ter entardecido assistindo à sua performance à
frente do “seqüestro do ônibus 174 no Jardim Botânico”, foi asfixiado no camburão da polícia durante o trajeto
para o Hospital Sousa Aguiar.
97 Cf. política de “ premiação de policiais por  bravura  no enfrentamento da criminalidade”, instituída pelo
Secretário Estadual de Segurança do Rio de Janeiro, Nilton Cerqueira (Gov. Marcelo Alencar – 1994/98).
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No caso desta violência da (des)ordem, somente o flash fotográfico a

posteriori dos corpos sem vida, unidos em sua pobreza e desproteção social, foi

suficiente para demonstrar a sanha policial assassina. Alguns desses episódios que

vitimaram trabalhadores pobres ganharam evidência pela localização geográfica do

acontecimento, pela magnitude da violência praticada e/ou pela participação dos

“homens da lei”. Quanto à violência dos traficantes, as suas cifras e estética do

horror integram as páginas policiais e manchetes dos jornais especializados na rotina

do crime e do medo, fomentadoras da naturalização e banalização da violência.

Como se tratam, neste último caso, de territórios distantes dos centros de poder da

cidade e de vítimas quase anônimas e sem qualquer prestígio social, chegam quando

muito a compor as ocorrências policiais. Neste sentido, pode-se afirmar que, na

Baixada Fluminense, acontece uma “Candelária” a cada dois dias e pelas razões

acima permanece invisível98. Rondelli (1997), no entanto, constatou que, desde a

década passada, o noticiário sobre a violência migrou dos redutos sensacionalistas

populares, proliferando em todos os meios de comunicação, com destaque

especialmente para os crimes e violências cometidas por policiais.

E, dentro desta genealogia do tempo, espaço e poder que dão visibilidade ao

acontecimento, ocorreu, na tarde de 12 de junho de 2000, o seqüestro do ônibus da

linha 174 (Gávea/Central), que conquistou cobertura da mídia e audiência inéditas,

durante aproximadamente ininterruptas quatro horas e meia. O desfecho deste

episódio chocou o país duplamente: pela morte da refém e pelo assassinato do

bandido, já rendido, Sandro do Nascimento, fora da cena do Jardim Botânico.

Não bastassem as peculiaridades midiáticas deste fato e, portanto, a

relevância de sua análise, o personagem Sandro, também conhecido como “Alex” ou

“Manchinha”, de 21 anos, era um dos sobreviventes da Candelária (Estado de São

Paulo, 13/06/00). Logo, identifica-se aqui também, para além dos múltiplos

ingredientes de recepção e enunciados comunicativos, enredados num acabamento

bárbaro, representações que interseccionam o acontecimento do Jardim Botânico e a

condição da adolescência pobre e infratora, como justificativa/consolidação

atemporal e mítica (ou não) de uma cultura de violência na sociedade brasileira.

                                                            
98 Informação que se baseia no depoimento dado pelo prof. José Cláudio Souza Alves (UFRRJ) - pesquisador dos
vínculos entre violência e política na Baixada Fluminense - no debate Violência e Cidadania, promovido pelo
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Então, foi aceito o desafio da análise deste fato pela possibilidade de fazer um

ensaio, de caráter empírico, a partir do recurso de fontes secundárias, como jornais

(Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil), revistas

(Isto é, Época, Veja) e telejornais que cobriram o caso, apanhadas via Internet

(Yahoo.com.br, Globo On, Portal IG, Radiobras). A percepção, pois, dos conteúdos

de recepção e dos vários aspectos midiáticos, imbricados com as representações da

violência será mediada pelo que ficou registrado da imprensa e de outros veículos na

mídia virtual99: cobertura jornalística, artigos, opiniões, cartas de leitores,

pesquisas/sondagens feitas pelos jornais no “day-after”. No entanto, o que está em

tela, diga-se, no foco da análise, é a TV e a força das imagens transmitidas e

encenadas.

Quando velhos personagens entram em cena

É, no mínimo, curioso a história brindar os “50 anos de televisão no

Brasil”100 com cenas tão intensas e reais quanto as assistidas, e também, ouvidas

pelo rádio, lidas na Internet, e vividas na tarde do dia 12 de junho no Rio de Janeiro.

O inesperado “reality-show” do seqüestro do ônibus da linha 174 e a

promessa de audiência levou à cobertura completa do caso por dois canais de TV

bem distintos: a fashion Globo news, voltada a um público mais conceituado; e a

Record que antecipou em algumas horas o “Cidade Alerta”, deslocando prontamente

a sua equipe de reportagem para o Jardim Botânico101. A televisão, não obstante o

papel, a também presença no local e a presteza de outros veículos de comunicação na

                                                                                                                                                                            
ISER-Assessoria no dia 03/07/00, do qual também participou o Dep. Estadual Hélio Luz  (na ocasião, integrante
do PT/RJ e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro).
99 Procedemos ainda à análise da recepção do “caso do seqüestro”, em sua cobertura pela TV, com base em
valiosos depoimentos informais de amigos e pessoas próximas que “viram o Brasil e o Rio na TV”, os quais se
somaram criticamente ao conjunto de percepções identificadas na mídia escrita.
100 De acordo com Hamburguer (1998), em 2 de junho de 1939, houve a primeira demonstração de televisão no
Brasil, mas foi só em 1950 que aconteceu a instalação da primeira emissora, a Tupi. Seu proprietário era Assis
Chateubriand, também dono dos Diários Associados, mais conhecido como Chatô (Cf. Morais, 1994).
101 Complementando: a Globo News integra a net, TV por assinatura, ao passo que a Record foi a única TV
aberta a cobrir ininterruptamente o episódio do seqüestro. Uma outra TV por assinatura que acompanhou o caso
foi a CNN (Net), enviando imagens simultâneas para todo o mundo.
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divulgação da informação e narração do que estava acontecendo, foi, sem dúvida, o

meio mais apropriado para captar e transmitir as imagens desta história insólita102.

Às 14:20, hora da sesta, enquanto a dona de casa cochilava no sofá da sala

(pensando nos tons pastéis da abertura da novela das oito da emissora logo ali do

lado, embalada ao som soft da bossa nova), assim como alguns dos passageiros do

“174” (apesar do sacolejo na poltrona dura), todos foram surpreendidos, no meio da

tarde, pela inusitada programação noir: um espetáculo sob a forma do sonho mau

(Debord, 1997). Um outro Rio, então, entra em cena, com alguns de seus mais típicos

personagens da vida real e que andam de ônibus: trabalhadores, policiais e

bandidos. Argumento que já deu samba, rock, ópera, mas hoje está mais para o funk

e o rap. Aliás, enquanto filme que foi, manteve-se fiel ao Dogma, pois a música

compôs o thriller ao vivo, cantada por Sandro103.

Foi, portanto, uma ironia a televisão veicular em meio à “sessão da tarde”104

a excitação nervosa em imagens e pessoas provocada pelo medo e angústia do

(im)previsível desenrolar de um seqüestro urbano. Temor partilhado, em alguma

medida, pela TV aberta Record, que operou alguns cortes na seqüência da

transmissão das cenas, diante do risco da violência iminente105. Uma ironia ou signo

dos tempos. De qualquer maneira, soou como anti-clímax, face ao espírito

comemorativo das bodas de ouro da TV, pôr em primeiro plano, em cadeia nacional

e com repercussão internacional, a sociedade real, aquela que contrasta em muito

com a sociedade ideal, mais rica e mais branca, e que as novelas, em especial,

representam como a brasileira (Hamburguer, 1998:484). Ironia presente também na

análise do seqüestro virtual feita pelo cineasta e crítico de cinema e TV, Arnaldo

Jabor:

“Tão ridículo era aquele pobre diabo seqüestrando um ônibus sem motivo que
todos ansiávamos por vê-lo morto, como uma barata, um rato que estragava a

                                                            
102 “Terror” e “horror” foram algumas das caracterizações mais recorrentes na mídia sobre a tônica do episódio
protagonizado por Sandro do Nascimento.
103 Cf. Plantão Globo Rio (13/06): “ O criminoso chegou a cantar funk (...) e rap”. Referência musical que
também comparece na crônica de Jabor, ao caracterizar Sandro, em sua: “(...) tagarelice muito doida, meio ‘funk’,
cantando: ‘Delegado, vai morrer mais um!’ ” (FSP, 20/06/00).
104 Trata-se apenas de uma alusão à consagrada programação vespertina da Globo, que cunhou um jeito de passar
as tardes no Brasil e não à cobertura propriamente dita do caso. A TV aberta Globo apenas deu flashes dos
acontecimentos no Jardim Botânico.
105 Vale salientar que o ângulo das câmeras da Record não era o melhor: à distância, filmava o ônibus de frente,
perdendo a noção de perspectiva.
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tarde carioca. Torcemos para que acertassem aquele ‘filho da puta’ e para que
acabassem logo com aquela chateação, aquela zoada e restaurassem o nosso
sentimento de ‘normalidade’ naquele lindo dia do Rio de Janeiro” (FSP,
20/06/00).

Nem era preciso ir longe de onde estava havendo o seqüestro para constatar

esta indiferença ou desejo. No trecho da rua Jardim Botânico parcialmente isolado e

interditado pelos policiais, adolescentes transformaram a rua em uma área de lazer,

aproveitando para brincar de skate e bicicleta (Plantão Globo Rio,13/06/00). “Este

asfalto é ótimo!”, dizia, deliciando-se, um adolescente de 15 anos, que voltava da

escola de skate106.

Desconfortos críticos e intelectuais à parte, foi este jeito televisivo blasé, que

conquistou elevados e progressivos índices de audiência. A partir dos anos 70, por

exemplo, as telenovelas foram mais e mais responsáveis por esse sucesso, com seus

ingredientes amorosos, enlaces e desenlaces de querelas privadas, em seriados

cuidadosa e progressivamente planejados para prender a atenção, sobretudo

feminina107.Os indícios desta preferência do público feminino e sua diferenciação do

masculino revelam-se, dentre outros, na colocação em segundo plano, do gosto pela

realidade, traduzido nos noticiários ou na tematização da política.

A feição onírica da TV é vista com preocupação por alguns estudiosos, pela

excessiva característica maternal de não interceptação do desejo e do gozo, e do

adiamento para as crianças em lidar com o princípio de realidade, conforme teses

freudianas (Kehl, 1995). A propagação do fetiche do gozo material, paradoxalmente

abstrato para muitos, presente na cultura televisiva contemporânea estaria na raiz

também da tirania e individualismo das crianças e adolescentes de hoje (Zagury,

1994). Não percebem que entre as suas necessidades e desejos vivos se ergueram

“pseudobens”, construídos pelo mercado para serem desejados e vistos como

imprescindíveis. Conseqüentemente, trata-se também de um “pseudogozo”. Além

disso, como muito bem sinaliza Debord (1997), é falsa a dicotomia entre o mundo

adulto e a mistificada capacidade desejante e inovadora da juventude na

                                                            
106 Diante dos sucessivos tumultos em boates da Zona Sul do Rio de Janeiro, freqüentadas pela juventude de
classe média, Taquette analisa o que pode ser estendido para compreensão da situação acima descrita: “(...) os
adolescentes vivem um contexto tão forte de violência que passam a considerar normais atitudes agressivas e
podem reproduzir isto nas relações interpessoais. Eles se chocam menos com o desrespeito a valores éticos e
morais” (Apud. De Cássia, JB, 05/09/00).
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contemporaneidade, pois há, no fundo, “coisas que reinam” e que se renovam. Em

outras palavras, a novidade permanente é uma propriedade do sistema econômico.

Mas a TV, com sua magia e caráter lúdico, prolongaria até o limite a disparidade

entre a ficção e a realidade, inclusive diante da fantasia de que todos os

telespectadores/consumidores são iguais na cidadania do consumo.

Por outro lado, o inverso também gera preocupação, qual seja: a ode à

violência em alguns filmes na TV ou o excesso de realismo (ou naturalismo)

mostrado em alguns programas sensacionalistas. As pulsões suscitadas ali seriam de

morte, isto é, provocadoras de “orgasmos patológicos”, ou nos termos de Jurandir

Costa (1995) seria o gozo com a destruição. Tal preocupação vem acompanhada,

muitas vezes, do espectro da censura, por meio do controle do conteúdo da

programação televisiva. Numa perspectiva ética e democrática, em defesa de uma

TV sem violência, Sadek comenta:

“Todos acham que a violência divulgada pela TV aumenta a violência do dia-a-
dia. Mas ninguém prova que sim nem que não. O termo adequado aqui é
divulgar, porque mostrar muitas vezes a mesma coisa é uma das melhores
técnicas de divulgação. No caso, da violência. E pouco se fala no personagem
principal, o espectador. Talvez por hipocrisia. Ninguém vê TV porque é
obrigado. Todos vêem o que querem, porque querem e porque gostam. Se os
espectadores gostam de violência, mostra-se violência. Todas as emissoras
querem audiência. As TVs comerciais, embora tenham alguns limites editoriais,
dão ao povo aquilo de que o povo gosta” (2000:09).

Salta aos olhos, portanto, uma inclinação generalizada das classes populares -

ou, de acordo com a hierarquização do consumo de massas, das classes C e D - pela

notícia quente como o “sangue”, a qual imprime um brilho no opaco cotidiano de

trabalho e pobreza. Para Knobel, “a comemoração do público diante da TV, seja

assistindo ao seqüestro ao vivo ou a uma partida da seleção brasileira, representa

uma satisfação pessoal inconsciente e reprimida. É socialmente patológica(FSP,

18/06/00)”.Todavia, isto não se dá em detrimento ou recusa da sedução, glamour ou

diversão de filmes, novelas, programas de auditório e comerciais, a unificar um certo

                                                                                                                                                                            
107 Pensa-se ainda hoje que “novela é coisa de mulher”, embora algumas pesquisas já venham demonstrando a
expansão do gênero também para platéias masculinas. Cf. Novinsky (1974).
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gosto “nacional-popular”, ou mais precisamente um padrão cultural e de consumo

regido pelas classes abastadas108.

Agora, não se sabe exatamente se a cobertura jornalística sensacionalista, que

provê e alimenta o fascínio e a curiosidade dos indivíduos pelo “exótico”,

“monstruoso”, presentes no “outro” e no “diferente”, ainda que sob a égide da

realidade-fragmento, é mãe ou madrasta. No caso do “seqüestro do ônibus 174”,

cujas particularidades de fato com jeito de ficção, dotado de potencial melodramático

e desfecho realista, supõe-se cobertura madrasta, pela ambigüidade na satisfação do

desejo voyeurista do público. Quase chegou a assumir as cores preto e branco, típicas

do documentário e do "jornalismo verdade”, porém o “grafite” feito com batom nas

janelas do ônibus, e sua cor vermelho borrada, requisitavam o recurso contrário

(Hebdige, 1988). O signo do vermelho ali também enunciava que a morte rondava

aquele espetáculo.

Um “estranho” na aldeia global

Se a Tupi foi a primeira emissora, a televisão conheceu a popularidade, no

Brasil, com a Globo, quando as produções locais começaram, inclusive, a conquistar

o selo de exportação. E mais, ela ajudou a construir ou a desenvolver a idéia de

integração nacional presente no discurso dos governos militares pós-64. A televisão,

em número de aparelhos, conquistou no país uma expressividade, mais do que

quantitativa109, cultural deveras importante, concorrendo para aumentar, de um lado,

o padrão intelectual e moral da população, e de outro, para somar na formação da

identidade brasileira (Carvalho apud Paiva, 1993).

A história da televisão no Brasil se confunde, pois, com o sucesso dessas

emissoras e suas programações, onde tiveram destaque, nesta última, as telenovelas,

o que levou à sua expansão como atividade de diversão e entretenimento privada,

vide sua presença maciça em quase todo o país. Para se ter uma noção do lugar

                                                            
108

 Ou pelo menos instituído como tal pela pauta das TVs, que através de certo jogo de inclusão ou exclusão  de
assuntos e temas, promove uma interseção entre o público e o privado (Hamburguer, 1998), e assim, produz
cultura e define modos de vida considerados adequados. Trata-se, porém, de uma via de mão dupla, pois leva em
conta também a audiência.
109 A proporção de domicílios com televisão no Brasil, na década de 60, era de 4,6 %. Nos anos 70, atingia 22,8%
e hoje é de 71%, o que equivale a uma audiência, em números absolutos, de 98,7 milhões de telespectadores.
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conquistado por esse meio de comunicação em apenas 50 anos e sua capacidade de

constituir uma comunidade nacional imaginária e de ser alçada, praticamente, à

condição de esfera pública – um quarto poder, para alguns -,cabe citar Hamburguer:

“A penetração intensa da televisão no Brasil está inscrita na paisagem urbana
e rural, nas páginas de revista, na profusão de aparelhos nos interiores das
casas, nas mansões de alto luxo, nos barracos das favelas das cidades grandes,
nas casas modestas e nas praças públicas de cidades pequenas (...) Esse
aparato tecnológico dissemina por todo o território nacional imagens acuradas
emitidas por uma variedade de canais, eliminando nesse contexto algumas
barreiras sociais e geográficas. (...) Longe de prover interpretações
consensuais, ela fornece um repertório comum por meio do qual pessoas de
classes sociais, gerações, sexo e regiões diferentes se posicionam, se situam
umas em relação às outras (1998:441).”

No Brasil, pois, apesar do seu tamanho continental e diferenças sócio-

econômicas regionais, há uma apropriação comum da televisão como um bem de

consumo valioso que transmite, mesmo para as comunidades mais distantes, a noção

do que é moderno. Se não há uma alteração significativa dos valores culturais e

morais locais em razão disto, pode-se dizer que o conjunto de indivíduos que

assistem TV interage com os conteúdos e programações no que lhes é familiar, ou

mesmo para se posicionar contrariamente. Não há um grau de estranhamento radical

com o aparelho110, imagens e conteúdos, como o percebido por Tomlinson (1991),

numa comunidade australiana diante de programação americana, no caso o seriado

Dallas. Isto reforça a tese citada por Hamburguer (1998) de que é baixa a

porcentagem de programação importada exibida em horário nobre. Em outras

palavras, o país produz TV para os brasileiros e ao que parece toca na identidade

nacional.

Deste modo, o espetáculo da TV e sua programação diversificada contribui

para dar unidade ao que está esfacelado, através do fascínio tecnológico. São

imagens cuja força de desbravar o país adentro tem origem num poder econômico,

mas que se manifesta, se legitima e conquista hegemonia como espetáculo. Nas

palavras de Debord, “nos lugares onde a base material ainda está ausente (...), a

                                                            
110 Podemos relativizar um pouco mais o grau de estranhamento cultural referido, no sentido da sua ocorrência no
país, se pensarmos na situação de “uma TV a cores na taba de um índio”, lembrada pela música “Brasil” de
Cazuza. No entanto, a ênfase aqui não é na passividade dos índios diante da tela, mas no fato de ser um
instrumento assaz exótico aos seus costumes e modo de vida.
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sociedade moderna já invadiu espetacularmente a superfície social. Ela define o

programa de uma classe dirigente e preside sua formação” (1997:38).

A televisão teceria, pois, um fio invisível (Hamburguer, 1998:484), capaz de

perpassar a sociedade e lhe dar unidade no labirinto das diferenças locais e sobretudo

das desigualdades sociais. À invisibilidade da costura cultural nacional dessa colcha

de retalhos regionais, urbanos e rurais, porém, segundo Debord (1997), conecta-se a

visibilidade de objetos sensíveis, produtos, que compõem um retrato da sociedade

sob a égide do capital. Fio, supõe-se, que interliga o país e os lares para além das

programações de música (shows diversos, programas vespertinos aos sábados e

domingos, e eventualmente à noite); futebol (e outras atividades esportivas, como o

automobilismo e mais recentemente o tênis); e telenovelas (locus virtual da discussão

de modelos de homem e mulher, relação entre gerações e classes sociais, entre o

espaço urbano e o rural, namoro e casamento, amor, sensualidade e organização

familiar, dentre outros).

A este fio se vinculam também outros conteúdos e mensagens veiculados pela

televisão - espécie de caixa de Pandora da contemporaneidade e seus males111 -,

como: a reprodução de representações de desigualdade e discriminação; mais noções

individualistas, consumistas e competitivas; e em especial o elogio indireto, pois

metamorfoseado pela crítica, da violência como fonte de poder e canal de resolução

de conflitos. Enfim, a televisão participa hoje, de maneira inconteste, da construção

das teias da sociabilidade, aqui e alhures (Hamburguer, 1998).

Portanto, da produção do folhetim, com seu repertório estandardizado, à

representação, em minisséries ou reportagens, de manifestações sociais brasileiras de

Norte a Sul, tendo a cultura do país como cerne da reflexão e inspiração dramática,

mais outras tantas programações esportivas, humorísticas, políticas e jornalísticas, a

Globo consolidou uma hegemonia televisiva, passível de ser qualificada como

“império”112.

Um império que começou a se desenvolver ali no Jardim Botânico,

engendrando mais do que um modelo televisivo um modo de ser, de viver e

                                                            
111 Não chega a ser, porém, o “monstro brilhante” identificado em algumas abordagens críticas do imperialismo
cultural, estudadas  por Tomlinson (1991).
112 O “poderio global” faz desta emissora uma multinacional, um conglomerado de comunicações a integrar o
grande capital mundial, constituindo, segundo Hamburguer (1998), pelo seu perfil expansionista, uma ameaça à
heterogeneidade cultural  e à autodeterminação dos povos.
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trabalhar, prenunciando com seu nome e logotipo os tempos: da globalização. Fez

não só do Jardim Botânico e do Horto extensão da sua casa, mas do Rio de Janeiro

uma verdadeira aldeia global. Logo, um local elevado à vitrine nacional, com suas

belas mulheres, praias e montanhas, razão de vaidade para uns e ciúme para outros.

Isto porque, dentro do esquema do espetáculo,

“uma parte do mundo se representa diante do mundo e lhe é superior. (...) O que
liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro
que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como
separado” (Debord, 1997:23).

Talvez por isto a cobertura pela televisão tenha, no caso do ônibus da linha

174, o “bonde do medo”, um significado simbólico amplo, pois mais uma vez um

episódio de violência quase estilhaçou a vidraça das câmeras globais113. Vê-se,

assim, a violência, passível de ter cobertura e impacto nacional, e até internacional,

avançando pouco a pouco no interior da cidade, na direção da Zona Sul e dos estratos

mais abastados. Faz emergir, então, inquietações do tipo: “ninguém está a salvo”.

Põe em evidência também o lugar do acontecimento, o papel do espaço e seu valor

econômico-cultural como definidores da relevância social do caso. Assim,

indiferentes à beleza da tarde e ao dia dos namorados, e na contramão da expectativa

do isolamento dos espectadores (Debord, 1997) na intimidade dos lares, da sua

passividade e distância do centro da produção global “espetacular” cotidiana,

policiais, bandido, estudantes e trabalhadores pobres anunciam um outro espetáculo

e transformam aquele num “dia de cão”114.

E o que choca ou pelo menos deveria chocar é o fato, segundo Chaparro, de

que o grande acontecimento no caso não foi o seqüestro em si, mas, sim, a

transmissão ao vivo para todo o país e, quiçá, para várias partes do

mundo(FSP,18/06/00). Hipótese confirmada por Aziz Filho, Alves Filho e Letícia

Helena, após balanço da violência naquela semana: “o mais grave é que não foi uma

semana excepcional, a não ser pela cobertura televisiva de quatro horas do seqüestro

                                                            
113 Na verdade, a Rede Globo já tinha sido tangenciada em outro evento de assassinato de repercussão nacional,
no caso Daniela Pérez (1992) - atriz da emissora, casada com outro ator da casa e filha de autora de novelas -,
morta pelo colega de trabalho e sua esposa ciumenta. Mais um caso de mistura entre ficção e realidade.
114 O filme “ Dog-day afternoon” (1975), dirigido por Sidney Lumet, conta a história real de um assalto a banco
no Brooklin, N. York, em 1972, o qual também se transformou num show de audiência com elementos
semelhantes aos do Jardim Botânico: reféns, exigências e transmissão ao vivo.
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do ônibus na Segunda-feira” (Isto é, Nº1603, on line). Assim, tem razão Debord, ao

afirmar que “(...) a verdade do espetáculo o descobre como a negação visível da

vida; como negação da vida que se tornou visível” (1997:16). Donde se conclui que,

não fosse o território do acontecimento o Jardim Botânico na Zona Sul, ali do lado

da Rede Globo, seria mais um caso de seqüestro e de estatísticas sem projeção social.

Provém daí a importância da transmissão, como sinaliza Rondelli (FSP,18/06/00), no

sentido do direito democrático da população à informação, a despeito da

espetacularização constituída em torno do caso, farejada e perseguida pela mídia. Ou

nos termos de Harvey: “Embora possa em certos momentos ser feia (...), a história

tem de ser contada” (1998:285).

Pode-se alegar a facilidade de acesso ao local tanto pela Globo News ou

mesmo pelo staff de prontidão do Cidade Alerta da Record. Mas é mister reconhecer,

na enorme e imediata cobertura do episódio, motivações sociais e até políticas, vide a

repercussão de um caso de violência num contexto eleitoral115, relacionadas com o

fato de a cidadania dos que habitam nesse pedaço da cidade partida (Ventura,1994)

valer mais; os quais, por sua vez, possuem maior poder aquisitivo e capacidade de

organização e reivindicação por segurança.

Deste modo, Geísa, por exemplo, só conquistou a efêmera notoriedade - que

realizou o seu desejo de ficar famosa e de ser vista na TV116 (Época On line,

Nº109/19-06-2000); e a conduziu ao Bom Jardim117 (Rádio Bandeirantes, 14/06/00,

apud Portal IG)-, porque participou de um dos maiores espetáculos de terror

cotidiano que o Brasil já conheceu. Ela que escreveu à família, dizendo: “O Rio não

é tão violento quanto dizem” (Época On line, Nº109/19-06-2000), fazia uma aposta,

na prática, no futuro das crianças  para quem ensinava artesanato e, em tese, na

segurança pública. E teve como desdita morrer, paradoxalmente, pelas mãos de um

sobrevivente da Candelária e cair nos braços – não-protetores - dos “homens da lei”

no Jardim Botânico. Não fosse assim, permaneceria sendo uma anônima migrante

                                                            
115 Não se pode esquecer que o “arrastão em Ipanema” também aconteceu num ano de disputa eleitoral para a
prefeitura do Rio, e cujas cenas impactaram o eleitorado carioca e tenderam a favorecer o candidato conservador
César Maia. Especula-se até sobre a “fabricação” do evento para prejudicar a candidata identificada com os
favelados, Benedita da Silva, do PT.
116 Cabe citar a formulação precisa a este respeito feita pelo criador do conceito da sociedade do espetáculo: “O
espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além de ‘o que
aparece é bom, o que é bom aparece’ ” (Debord, 1997:16-17). No caso em tela, a tragicidade desmonta a noção
de aparecimento como um valor absoluto, mostra as suas controvérsias na prática, mesmo após a morte dos
envolvidos, e os engenhos pérfidos do acaso.
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moradora da Rocinha, mesmo tendo todas as qualidades de cidadã, engajada

socialmente.

E Sandro, que era um homeless, gozava, como tanto outros moradores de rua,

da invisibilidade, quase estrutural, pois o IBGE, segundo Escorel, não conta a

população de rua. Diz ela: “é como se (essas pessoas) estivessem mortas, não

existissem” (FSP, 19/06/00). E Sandro estava quase morto institucionalmente, pois,

além disso, não possuía documentos que atestassem sua identidade, nem tinha

família118 - um valor de pertencimento social e filiação moral crucial na cultura

brasileira. Mas foi, pelo acaso e pela história de exclusão social do país, catapultado

para o centro do palco de uma tragédia, que ele nem sabia ser capaz de encenar.

 O “bonde do mal”119: Da Candelária ao Jardim Botânico....

“Eles não são animais não. São crianças indefesa sem nenhuma riqueza”120.
(trecho de uma redação de Sandro, aos 13 anos, como participante do projeto Flor do

Amanhã, guardada até hoje pela profª. Lígia Costa Leite)

[Época On line, nº109/19-06-00]

*
“Eu vi na televisão a cara do Mancha e não podia acreditar que era o mesmo menino que

havia cheirado cola comigo”
(Tieta, 26, outro sobrevivente da Chacina da Candelária).

“Ele era um menino revoltado com a vida, não soube encontrar um caminho próprio por si
mesmo.”

(Baby, 23, companheiro de rua do ‘Mancha’ na época da Candelária).

                                                                                                                                                                            
117 Cemitério de Fortaleza, localizado no bairro de mesmo nome: Bom Jardim.
118 Neste sentido, é emblemática a música ‘O meu guri’ (1981) de C. Buarque, ainda mais quando uma senhora
da favela Nova Holanda lutou para ser reconhecida como a mãe de Sandro: “Quando, seu moço, nasceu meu
rebento/ não era o momento dele rebentar/ já foi nascendo com cara de fome/ e eu não tinha nem nome para lhe
dar / (...) e na sua meninice ele um dia me disse/ que chegava lá/ olha aí, ai o meu guri/ olha aí/ (...) Chega suado
e veloz do batente/ e traz sempre um presente pra me encabular/ (...) Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro/
chave, caderneta, terço e patuá/ um lenço e uma penca de documentos/ pra finalmente eu me identificar/ olha aí/
o meu guri/ Chega estampado, manchete, retrato/(...) eu não entendo essa gente, seu moço/ fazendo alvoroço
demais/ (...) acho que tá rindo/ Acho que tá lindo de papo pro ar/ Desde o começo, eu não disse, seu moço/ Ele
disse que chegava lá/ olha aí, olha aí/ é o meu guri”.
119 ‘Bonde do mal’ – termo utilizado para definir o carro utilizado pelos traficantes nas remessas de droga,
comboio de traficantes. Ficou mais conhecido após o “Massacre de Vigário Geral”, pela rima.
120 Texto que lembra o realismo poético de Cora Coralina e o delírio artístico e poético de Arhur B. do Rosário. O
resto da redação não tem nada de ingênuo para um garoto de 13 anos, e amarga, paradoxalmente, uma crítica
contra a ONG em questão, a Flor do Amanhã, pela má administração e descuido com os meninos de rua
atendidos.
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“Era uma pessoa de pouca conversa, mas nunca havia sido violento”
(Beth, 24, outra das sobreviventes e que chegou a viver com o Mancha).

[FSP, 19/06/00]

“Desde os 7 anos ele lutava para não morrer. O extermínio virou política social no Brasil”
(Lígia Costa Leite, pedagoga e doutoranda no Canadá).

[Época On line, nº109/19-06-00)

Estas são (auto-)representações de quem conheceu “Sandro”, “Alex” ou

“Mancha”, de perto. Todavia, o espetáculo da cobertura por quatro horas e meia do

seqüestro do ônibus da linha 174 transcendeu, como qualidade inerente ao processo

de exibição e de publicização do acontecimento, como se viu, a realidade individual,

tornando-a social. Assim, ao Sandro, num primeiro momento, só “é permitido

aparecer naquilo que (ele) não é” (Debord, 1997:18): diga-se, não pode mostrar-se

em sua condição de indivíduo, com suas idiossincrasias. O que equivale a dizer que

ele se torna simultaneamente uma personagem e um modelo de identificação, o tipo

ideal, no sentido do exagero metodológico weberiano, do homem mau e violento,

com seu estilo de vida e de compreensão da sociedade.

Torna-se, assim, a vedete de um espetáculo, cuja condição para ser levado à

cena é renunciar à sua individualidade: “a toda qualidade autônoma para identificar-

se com a lei geral de obediência ao desenrolar das coisas” (Debord, 1997:40-41). Daí

a intolerância intelectual de articulistas como Calligaris, mordaz em sua crítica - “Ser

vítima é bom e explica tudo” (FSP, 22/06/00) - à condição de Sandro como

“sobrevivente da Candelária”. Tal atitude, para o autor, conteria traços da síndrome

de MünchHausen, na qual “o sujeito quer ser reconhecido e tratado como alguém que

sofre”. Logo, a posição de uma das reféns em dizer para Sandro: “a maior vítima

aqui é você”, é vista como uma concessão a este tipo de armadilha comportamental,

qual seja: “a (mórbida)sedução que a figura da vítima exerce sobre nós”. Supõe que

talvez fosse tudo o que Sandro mais quisesse ouvir, mas qualifica que, naquelas

circunstâncias de bandido versus refém, tratava-se de uma estranha inversão.

É fantástico, pois, o conjunto de representações que vieram à tona com base

nesta desumanização do agente do espetáculo (Costa, 1993), Sandro, e que
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penetraram o país em seus interstícios durante a intensiva cobertura televisiva. E

como bem lembra Tomlinson, a partir de Foucault: “ todo discurso é uma violência

que fazemos com as coisas” (apud Tomlinson, 1991:29), violência a idéias e fatos.

São, portanto, leituras sempre parciais ou relativas do real, interpretações por

aproximações e que, de uma ou outra forma, concorrem para silenciar vozes. E, sabe-

se, nos termos foucaultianos, que o discurso prolifera até o infinito, sem fronteiras.

Por isto, precisa ser controlado, selecionado, organizado e redistribuído com o apoio

de procedimentos que eliminem os seus perigos e poderes. Faz-se necessário “evadir

a sua ponderável, formidável materialidade” (Foucault, apud Tomlinson, 1991:9).

Dentro disto, foi grande a ousadia das TVs e de outros meios de comunicação

em transmitir ao vivo o episódio do Jardim Botânico, pois o videoteipe, sim, oferece

a chance de dominar a anarquia do discurso em seus aparecimentos. Talvez a

autoconfiança da indústria cultural, incorporada ali pela televisão, no controle das

representações seja tamanha que tanto a TV aberta Record, com seu sensacionalismo

regulador da criticidade, habituada a conduzir o espectador pelos mosaicos alienados

da realidade-fragmento, quanto a Globo news - dotada de maior profissionalismo,

criticidade e calçada pelo caráter fechado de seu canal, logo de alcance apenas para

um público seleto, transmitiram quase que na íntegra as cenas da tarde do dia 12 de

junho.

Se o significado do “ao vivo” da transmissão confere atestado de verdade –

ver para crer, ou pelo menos, (a)parecer para crer - ao acontecimento, por outro,

diante de um fato como este, aprisiona-se o espectador, tolhe-se, de certa maneira,

sua liberdade de existir por si mesmo. Como diz Debord e aí está a ironia, “quanto

mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens

dominantes (...), menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo”

(1997:30). Em reforço a esta tese, Khan diz que “esse tipo de cobertura

superdimensiona os crimes violentos e dá uma visão deturpada quanto ao perigo real.

A população acaba ficando com uma sensação de insegurança maior do que a

existente no cotidiano”. Mori et alii., por sua vez, compreendem a plausibilidade do

impressionismo das sensações do público, com conseqüentes atitudes de medo,

paralisia e até de fortalecimento de uma cultura de violência, em face da
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contundência das imagens assistidas: “o que pode meia dúzia de índices121 diante de

quase cinco horas de suspense e violência explícitos?” (FSP, 18/06/00). A realidade

corre o risco, assim, de se tornar um “pseudomundo” à parte e a vida ser meramente

defensiva e contemplativa.

Mas Sandro e a polícia estiveram no centro daquele espetáculo, cada um com

seus excessos e fragilidades. Dois tipos de posturas – convergentes e até

complementares - foram desencadeadas à vista de todos, num ritual espontâneo, em

que se atualizaram poderes, arquétipos, tabus, preconceitos, medos e ódios do mal

(des)encarnado.

Sandro optou pela catarse, pela revolta espetacular diante do beco sem saída

da sua vida, ali configurado naquele ônibus interceptado. Uma “fera” que sequer

desejava qualquer das “belas”, mas que, ao se ver encurralada pela polícia, não

hesitou em fazer de velhinhas e mulheres “escudos”. Teve lucidez e noção de

hierarquia de valores neste gesto, ainda que pelo avesso.

O “Mancha” também conhecia de perto, além da vida bandida, as façanhas da

violência bárbara  (vide o episódio da Candelária) e seu poder de comunicação e de

conquista de visibilidade, mas não de redenção: os culpados não foram punidos à

altura e os sobreviventes não foram protegidos, depois que se encerrou aquele outro

espetáculo. Intuía empiricamente o que Debord assinala no âmbito de sua teoria: “o

espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” (1997:17).

Já a polícia operou na condição, a princípio, de “mocinho” desta história uma

caçada moral daquele king-kong122, ao mesmo tempo primitivo e “pós-moderno”. Por

isto, contou com o apoio, a expectativa e a torcida, nervosa, angustiada e excitada,

dos que estavam presentes na cena ou acompanhavam pela TV em todo o Brasil.

Tratava-se, no entanto, de um jogo, de uma luta, de um embate de poderes. E

Sandro reagiu, ante às câmeras de TVs e jornalistas à distância, patrulhas e

helicópteros na área, como quem sabe que “onde o espetacular concentrado domina,

a polícia também domina” (id.,ibid:43). Rejeitou, portanto, desde o início a aceitação

                                                            
121 Esta questão dos indicadores não é tão tranqüilizadora assim, pois eles em si já são bastante graves, a despeito
de qualquer imagem ou fato espetacularizado: a cada 13 minutos ocorre um assassinato no país. Prova disto é que
em torno dessa realidade ou deste risco, ergue-se uma poderosa indústria de prevenção e segurança: por exemplo,
são 1,3 milhão de pessoas trabalhando como seguranças em todo o país, um contingente de guardas que equivale
ao dobro do efetivo de toda a força policial dos 27 estados do país (Revista Veja, N º1652, 07/06/00).
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dócil de mais uma experiência de prisão em sua vida e partiu para a luta, com todas

as suas armas e escreveu o script final de sua história. Tomou a palavra naquele

palco, uma palavra que nunca lhe deram123, e deu forma a um discurso corporal,

mágico, visual. Cabe aqui, sem prejuízo da ética, a análise imagética de Harvey para

um filme que fala de anjos (“Asas do Desejo”) e não de inferno, mas que lembra a

força mítica temporal e espacial do discurso de Sandro, e também a plasticidade

identificada na película policial brasileira:

“Essa fantástica evocação de uma paisagem urbana, de pessoas alienadas em
espaços fragmentados aprisionados numa efemeridade de incidentes sem
padrão, tem um forte efeito estético. As imagens são brutais, frias, mas dotadas
de toda a beleza (...) post[as] em movimento pelas lentes da câmera. (...) Um
quadro urbano (...) inteiramente declassé” (1998:283).

Exibir-se, portanto, para milhões: uma recompensa pela intensidade e

brevidade da vida124 da juventude pobre no Brasil, exposta à violência e ao risco.

Andando de um lado para o outro no ônibus alegórico da sua agonia, também dos

reféns e dos que assistiam ao cinema mudo, os sentimentos-reflexos, pensamentos e

gestos comunicativos de Sandro agitavam-se num frenesi, captado, proso-

poeticamente, por Lispector:

"Eu tenho à medida que designo - e este é o esplendor de se ter uma linguagem.
Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a
matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la - e como não acho.
Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que
instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino
tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas - volto com o
indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha
linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não
conseguiu" (A paixão segundo G.H., 1964).

                                                                                                                                                                            
122 Referência a um clássico do cinema americano de 1933, depois refilmado em 1976. Narra a paixão de um
gorila de dimensões gigantescas por integrante de expedição a uma ilha perdida do Pacífico, e a espetacularizada
caça, seguida de assassinato, do King Kong junto ao Empire State Building (Manhatan, N. York) .
123 Esta questão de dar a palavra ao “fora da lei” foi recentemente espetacularizada no Rio, por ocasião da
declaração do cineasta João Salles que teria dito ter pago o equivalente a uma bolsa de estudos ao traficante
Marcinho VP do Morro Dona Marta para escrever a sua história de vida. O posicionamento do então
Coordenador de Segurança (SESP/RJ), Luiz Eduardo Soares, de não condenação do fato resultou na sua demissão
e na exigência ao cineasta de depoimento à polícia.
124 Entre os replicantes de “ Blade Runner” ( um filme de Ridley Scott) isto era sinônimo de gozo e experiência
profunda das virtudes humanas, daí a suposta vantagem do tempo curto, para se viver o que há de melhor, tudo de
uma vez (Harvey, 1998:278). No caso dos adolescentes pobres brasileiros, sobretudo os envolvidos com o tráfico
e outras atividades do submundo do crime, são anos de vida perdidos (Dellasoppa et alii., 1998). Segundo
Wieviorka, pode-se dizer, tal intensidade e brevidade remetem à “interdição de o indivíduo tornar-se sujeito”
(1997:22).



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

245

Um discurso que transcendeu, portanto, a consciência e, como todo discurso,

desenvolveu-se “numa relação mais problemática do que as intenções autorais”

(Tomlinson, 1991:10), ou seja, ultrapassou-o. Constituiu  práticas descontínuas e

também implicadas ao processo de dominação. Sandro, diferentemente de Sonny,

personagem representado por Al Pacino em “Um dia de cão”, que sequer tinha

anunciado o assalto no ônibus, de um momento para o outro começou a ser

designado com as seguintes representações, pelas manchetes dos principais jornais e

revistas do país, pela televisão e Internet, e também pela fala de reféns e curiosos:

“Marginal parecia estar drogado”; “ bandido enlouquecido”; ”sanguinário e frio”

“fora de si”; “assaltante”; “seqüestrador”; “assassino”; ”criminoso”; “algoz”;

“parecia possuído”, etc.

Vê-se que, diante de uma massa de dizeres que circulam sem autoria definida,

logo, sem derivar seu significado ou eficácia de alguém em particular, falas e noções

se prestam à regulação dos indivíduos, imprimindo signos e referências ordenadoras.

O espetáculo encerra, portanto, discursos ininterruptos ou os faz vir à tona. E Sandro

cedeu ao desejo de inclusão (Hamburguer, 1998) no espetáculo e, de certa forma,

ratificou, à sua maneira, o discurso da ordem, materializando algumas daquelas

representações.

As mais significativas dessas representações – loucura e possessão -

ganharam performance especial de Sandro, que exibiu enorme talento para a

invenção de criativas imagens de destruição. Representações e práticas que, como se

viu, rapidamente ganharam eco, tiveram feedback e serviram ao papel de provocar

desolação e pavor. Não é à toa que Sandro disse: “Eu sou maluco e não estou para

bobeira”, associado a: “Querem pagar para ver?” e “não tenho nada a perder, não

tenho pai, não tenho mãe, não tenho família125” (Plantão Globo Rio, 13/06/00).

Quem era fugitivo da polícia, condenado por assalto e furtos, estava sozinho e

portava apenas um revólver 38 tinha que apostar na reificação da figura da maldade,

do descontrole emocional e na periculosidade. Uma saída estratégica para demonstrar

uma força material que ele não possuía e para atenuar sua pena, caso fosse preso.

                                                            
125 Sandro, como os “ replicantes”, também não tinha, para os padrões convencionais, uma  história real e tentava,
com seu mergulho na ficção-real, fabricar uma para si (Harvey, 1998).
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Quase “analfabeto”, disseram dele, mas o senso comum, sobretudo entre as

classes populares, é um farto conhecedor, na prática, da associação entre violência e

loucura, como concepção corrente na psiquiatria desde o século XIX, e que perdura

até os dias de hoje. As principais características desse enviesamento são: primeiro, a

construção médico-social e, depois, penal da noção de periculosidade; e em segundo

lugar, a naturalização e conseqüente  individualização do ato delituoso como sendo

irracional, fruto da explosão de paixões e frustrações, dentre outros. Em resumo, o

indivíduo não pode ser, naquelas circunstâncias, contrariado nem irritado, pois, antes

de mais nada, a marca da loucura é a imprevisibilidade; logo, deve ser temido, pois

não pode ser responsabilizado pelos excessos que vier a cometer num momento de

fúria e desatino. Some-se a isto a percepção do “Mancha”, ao longo de sua

experiência de vida, de que os mestiços e negros no país foram enquadrados

historicamente nos primórdios da antropologia criminal como tipos degenerados,

indivíduos perigosos e primitivos, inclinados a serem criminosos natos.

O sistema e a ordem, com base neste discurso, saem ilesos de qualquer

implicação social e política pela ocorrência desse tipo de agressividade e

manifestação anti-social, que escapa ao controle dos vários dispositivos disciplinares.

Acontece, assim, a patologização do comportamento desviante, a partir do que a

loucura é vista como um perigo iminente. Nas palavras de Peres, ao reduzir o

comportamento violento ao nível biológico-individual, “o des-socializamos e des-

historicizamos” (1999:14). O grande risco é, pois, perceber a violência apenas como

atitude extremada, autônoma e destruidora em si, sem nexos societários ou

responsáveis. Cabe, portanto, não perder a sua dimensão sócio-cultural, ou política e

social. Ainda para Peres, a resistência e persistência da noção de periculosidade nos

marcos do Estado ocidental moderno,

“enquanto risco de cometer um ato violento futuro – traz implícita a
possibilidade de rompimento com o processo civilizador e afastamento
(momentâneo) dos processos de assujeitamento: perda de autocontrole,
agressividade, irracionalidade do ato, ausência de vontade e de motivo,
irresponsabilidade. Seria este sujeito perigoso o negativo da alma
moderna, o Estranho?” (1999:20).
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A polícia, por sua vez, ao insinuar que Sandro estava envolvido com o tráfico

na Nova Holanda (AFP,14/06/00,apud Portal IG; e Estado de São Paulo, 13/06/00),

muito embora as suas detenções anteriores tenham sido por assalto e uso de drogas e

não por tráfico (FSP, 14/06/00), investe com esta “revelação” nos poderes

incomensuráveis e maléficos do crime organizado e na satanização da droga. Investe

mais precisamente na alteridade contida no que é desconhecido e não vivido pela

população e que, portanto, é objeto de fantasma ou medo (Wieviorka, 1997:9). Cena

e contexto bem afeitos à caracterização da complexidade da violência por Wieviorka,

quando diz que esta

“não é somente um conjunto de práticas objetivas: ela é também uma
representação, um predicado que, por exemplo, grupos, entre os mais
abastados, atribuem, eventualmente, e de maneira mais ou menos fantasmática,
a outros grupos, geralmente entre os mais despossuídos (1997:8-9)”.

Sacando deste modelo de violência subjetiva (Wieviorka, 1997),

aparentemente abstrata, Sandro, supõe-se, tendo como partner a droga, reforçava,

conforme discorre Peres (1999), “o consenso que vincula violência e mal”.

Mistificada por muitos, ele incensou as evidências de que estava drogado,

dominando pelo medo e terror as reféns e a platéia. Intensificou ainda a crença no

fenômeno da sua loucura com mais do que a fumaça do extintor de incêndio que

acionou num determinado momento, atento ao show, por um lado, e querendo

dificultar a ação da polícia: a declaração pública do seus vínculos demoníacos. Fez

uma das reféns escrever na vidraça: ”Ele tem pacto com o diabo. Tem um punhal e o

diabo desenhados no braço".

Entre a loucura e a diabolização do diferente, portanto, há como intertexto a

linguagem clara da violência. Ela unifica estes dois enunciados, amplificados pelos

recursos tecnológicos da mídia e também pela noção estética funk carioca e pós-

moderna de Sandro. Para Zaluar, trata-se, na verdade, do reencantamento do mal:

“(...) no Brasil de hoje, graças a esta configuração cultural e institucional, o
medo realista transformou-se no pavor ou terror irracionais, e propiciou a volta
da dicotomia nítida e absoluta entre o bem e o mal. O nome do diabo passa a
ser invocado cada vez mais comumente para atribuir sentido ao viver sob a
insegurança e incerteza dos encontros odiosos com os bandidos. E os próprios
bandidos, identificados pessoal e profundamente com esta encarnação do mal,
reinterpretam a sua saga por um pacto fictício com ele” (1994a:244).
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Mais insólito é a fala de Sandro, imbuída da convicção de estar dentro de um

filme e ser um misto de protagonista e “bandido”, uma espécie de Dart Wader dos

trópicos, ressoar no Palácio Guanabara e encontrar eco nas palavras do Governador

do Estado126, signo de outras justaposições e interferências entre o público e o

privado. Quem se eleva à altura de quem, ou desce? Entre a loucura e a possessão

mágica, no caso, seria talvez mais interessante retornar para dentro do fluxo humano

da política e da cultura.

Remoto controle*: Da transmissão em tempo real ao melodrama

“o caos significante enfrenta
 a insignificância da ordem...”

J. S. Trevisan

Foi como num filme, um espetáculo, não nos moldes da sala escura, num

espaço fechado. Estava mais para aqueles espetáculos em comunidades do interior,

um teatro quase a céu aberto, um circo. Mas, ao invés de uma pantomina, algo

nonsense que combinasse com a falta de qualquer véu, cortina ou controle do

conteúdo veiculado, e fosse realmente “livre”, o filme era de terror ou horror, como

muitos disseram.

O espaço do espetáculo: a rua, e a inédita e rápida performance de

interceptação do ônibus pela polícia sugerem, na companhia das imagens pela mídia,

alguns elementos importantes: 1) a rua como um lugar da fragmentação e da

incerteza, caos de signos, mensagens e significações concorrentes (Harvey,

1998:279), logo, uma situação de visibilidade e exposição ao/do público, exigia a

presença das forças da ordem no local do espetáculo e como parte dele ; 2) a

deflagração do conflito naquele território – Jardim Botânico – sinalizou a pronta

necessidade da intervenção policial, pois o caos é tolerado (estatísticas de violência,

assaltos a ônibus, etc.), desde que não ameace a imagem do poder. Em tela e em

disputa: o controle das representações públicas sobre a ordem e o poder e suas

contrapartes.

                                                            
126 O Governador Anthony Garotinho, entrevistado pelo Plantão Globo Rio (13/06/00), traçou o perfil do
“criminoso”: “(...) estava drogado e tinha sintomas claros de que era psicopata. Tinha pacto com o Diabo”.
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À agilidade da polícia na interceptação do ônibus e da reação de Sandro,

instaurando o fato e, simultaneamente, a ficção que duraria quatro horas e meia,

também correspondeu à quase mesma agilidade da mídia na cobertura e transmissão

do caso.

Dois canais de TV optaram pela cobertura integral. Reservava-se ao público a

liberdade de mudar de canal ou mesmo desligar a televisão diante das cenas

mostradas. Afinal, como diz Tomlinson, “a prática de ver televisão não pode ser

considerada como algo imposto” (19991:3). A televisão cedeu, portanto, ao desejo de

audiência e à responsabilidade na divulgação da informação. E pôs-se, confiante na

utopia da exibição plena, a transmitir o seqüestro do ônibus da linha 174,

assegurando ao público, como de costume, a sensação de total conexão com o

mundo ao seu redor. O mundo do espetáculo figura, assim, como a porta para o

mundo real, atestado pela visibilidade pública127 (Hamburguer, 1998).

Em nome da importância da cobertura, há os que defendem que a imagem é

prova da realidade ou macrotestemunha da história128 ( Rondelli, 1997). Porém,

definitivamente, a televisão ou qualquer outro meio de exibição de imagens não são

neutros, detêm autonomia e especificidades próprias. Sabe-se, e teme-se, também

que tais imagens podem ser manipuladas (Harvey, 1998:280). Há casos históricos de

falsificação e de dolo à memória histórica, no caso da fotografia (na Rússia stalinista,

por exemplo).

Mas o olho do telespectador é treinado pela própria TV, com seus filmes,

novelas e outras tramas de suspense e mistério, a ter uma sensibilidade acurada para

decodificar imagens e a adivinhar o desfecho da história. Tomlinson (1991) também

pondera, com base em Ang, na direção da preocupação com os efeitos da dominação

                                                                                                                                                                            
* Refrão da música “Esquadros” de Adriana Calcanhoto.
127 Essa visibilidade dada à violência pela cobertura jornalística é questionada por produtores de vídeo da
comunidade hip-hop, os quais citam como exemplo o “caso do seqüestro do ônibus no Jardim Botânico”.
Argumentam que o que parece válido para a imprensa não tem o mesmo peso, quando o rap quer tocar na ferida:
“todo mundo ganha ibope, (...) o sangue jorrando, várias vezes, replay, câmera voltando, câmera indo. (...) Isto,
para mim, é exagero, e o rap não faz isto. (...) Para aqueles que apoiam a censura, vamos pedir a censura
também do ‘Cidade Alerta’, do ‘Jornal Nacional’, do ‘Linha Direta’ ”. Polêmica em torno da censura ao vídeo
“Isto aqui é uma guerra”, do grupo de rap Facção Central. Para um dos diretores da programação “Yo! MTV”,
Daniel Benevides, “a música do Facção é ideológica. Eles estão promovendo a violência mesmo. (...) A MTV é
um canal para jovens. A gente tem uma responsabilidade com o nosso público. Não é censura, é ética”.
(Sapo/Portugal, homepage).
128 Declaração do cunhado de Geísa: “A família vai processar o Estado, porque todos viram que foi um erro o
que aconteceu” (Estado de São Paulo, 13/06/00). Cf. sobre a dimensão testemunhal da mídia o Plantão Globo
Rio, 13/06/00: “Logo depois da confusão, o criminoso foi visto, cercado de PMs, andando em direção a um carro
da polícia”; mais o Jornal Nacional, 13/06/00; a  FSP, 14/06/00.
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da mídia, que não se deve subestimar a participação ativa da audiência na relação de

interpretação do texto, ou mesmo a sofisticação crítica de espectadores comuns. Para

ele, assistir televisão não é, essencialmente, uma atividade individual isolada, mas se

insere num processo mais amplo de ver e interpretar discursos. “As pessoas podem

ver televisão, mas elas fazem muitas outras coisas além disso” (Tomlinson, 1991:23).

Tal concepção é muito interessante, porque inscreve o ato de ver televisão numa

moldura cultural maior, percebendo a vida humana sob a perspectiva da totalidade e

da experiência vivida, isto é, de acordo com os significados e sentidos descobertos e

atribuídos pelos próprios indivíduos. Logo, a audiência não é tão passiva assim ou

suscetível de se deixar impressionar simplesmente pelas imagens veiculadas.

As reações durante a transmissão e no “day after” foram realmente muito

díspares no conjunto, expressando um desejo de participação ou de inclusão, ainda

que o cenário fosse de violência, medo e terror. A tônica de tal participação foi bem

traduzida por Aziz Filho et alii.: “Ao assistir a tevê o brasileiro chorou, protestou,

xingou e caiu em depressão ao ver a morte da professora Geísa...” (Isto é, Nº1603). O

dia 12 de junho de 2000 foi, na história da televisão brasileira, o primeiro em que se

assistiu a uma execução ao vivo, uma execução em tempo real (Época on line,

Nº109, 19/06/00). A mais chocante cena de violência já vista no país, segundo a Veja

( 21/06/00). “A violência está presente no meu dia-a-dia, já vi gente morrer na minha

frente, mas nunca havia visto algo assim antes. Parecia que estava assistindo a um

filme de terror”, disse um comerciante de 34 anos morador do Rio.

Quem129 e como se assistiu, enfim, às cenas do seqüestro?

 Houve quem preferiu ver de perto, checar, conferir os fatos e quase se inserir na

cena, desde curiosos a conhecidos das reféns, gente fazendo protesto com

cartazes, mais a imprensa, é claro. O marido de Geísa, que é cavalariço no

Jóquei, ao lado de onde estava ocorrendo o seqüestro, foi ver o que estava

acontecendo e descobriu que a sua companheira era uma das passageiras,

assistindo “ao vivo” o desenlace do episódio, que a vitimou. No dia seguinte,

flores e um cartaz, lamentando o trágico desfecho do seqüestro;
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 Algumas pessoas que residiam ou trabalhavam nas imediações assistiam um

pouco pela televisão, iam ao local, e tornavam a voltar para a tevê: “estou com

medo, mas a curiosidade é maior”, relatou ao Plantão Globo Rio (13/06/00) uma

vizinha do Parque Lage. Neste caso, os que declararam preferir ver pela televisão

afirmaram poder desligar a qualquer hora e, no fundo, o desejo de que aquilo

fosse realmente ficção e tivesse um final, senão exatamente feliz, mas sob

controle. “Parecia que eu estava vendo um filme, mas era real”, descreveu um

analista de sistemas. “Na minha fantasia, eu trocava de canal como se estivesse

vendo um filme violento, que acabaria com um ato de bravura dos mocinhos, de

um Stallone ou Bruce Willis”, comentou outro num grupo de discussão na

Internet. Teve gente que chegou a passar mal, gente que não conseguiu jantar, ou

dormiu mal à noite. “Não consegui sair da frente da TV”. “Não sei como

agüentei ver tudo aquilo”, declararam outros à FSP (18/06/00);

 Torcidas propriamente ditas se formaram em frente a lojas de eletrodomésticos

no centro da cidade, em que houve momentos de arrancar gritos de: “Mata!

mata!” (Plantão Globo Rio, 13/06/00). A cidade praticamente parou para ver o

desenrolar do seqüestro, como num final de campeonato de futebol. “Quando o

seqüestrador pareceu ser baleado pela polícia e caiu, todos comemoraram. Foi um

alívio”, declarou o gerente de uma dessas loja no centro. Confirma-se, assim, a

visão de Hamburguer (1998) de que a linguagem do vídeo vai além da

exterioridade conformada com a posição de telespectador passivo e envolve uma

disposição de interagir com o meio. Indiferentes ao que estava acontecendo,

“gatunos” aproveitaram a ocasião para roubar, numa das lojas, um microondas e

uma filmadora. Para eles, o tempo não pára;

 Na Central do Brasil, próximo ao ponto final da linha do ônibus 174, trocadores,

motoristas e passageiros acompanhavam pelo rádio;

 Em meio à audiência comum de TV, sobressaíram as autoridades que conferiram

as imagens, já pensando na repercussão dos fatos: FHC e José Gregori, ministro

da Justiça, viram de Brasília (FSP, 14/06/00). Logo após, FH, que diz ter ficado

deprimido, anunciou um Plano Nacional de Segurança, como forma de

tranqüilizar a população brasileira diante da força das imagens transmitidas, que

                                                                                                                                                                            
129 Conforme dados da Veja de 21/06/00, perto de 35 milhões de brasileiros acompanharam ao vivo o “drama do
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ele qualificou como “violência absolutamente inaceitável” (Plantão Globo Rio,

13/06/00). Conde e Garotinho, respectivamente prefeito e governador do Rio de

Janeiro, não foram ao local, teceram impressões e tomaram decisões pelo que

viram pela TV. Conde se esquivou:

“Lamentavelmente fatos como este vêm acontecendo em todo o mundo e não
apenas aqui. Nos EUA, já aconteceram seqüestros em ônibus escolar e no
metrô, que já foram retratados até em filme. No Brasil, é a primeira vez que
assistimos a um fato como este” (Plantão Globo Rio, 13/06/00).

Ironicamente, Garotinho tinha acabado de proferir palestra sobre “violência  e

imprensa”, durante o 7º Fórum Mundial de Editores, em São Conrado, bairro do Rio

de Janeiro próximo do episódio, em que criticou a imprensa e sua atração pela

violência (Plantão Globo Rio, 13/06/00). Demitiu o Comandante da Polícia Militar

pelo telefone, em mais uma atitude de poder factóide (Globo.Com, 19/06/00).

 Assistir pela televisão foi dramático, em especial para algumas pessoas e

famílias: parentes e amigos dos reféns, e do Sandro, o seqüestrador: aparelhos de

TV do Mato Grosso do Sul (Jornal Nacional, 13/06/00), Fortaleza (Estado de São

Paulo, 13/06/00), e Nova Holanda, favela carioca (FSP, 14/06/00), conectados.

Imagens acompanhadas com atenção e tensão:

“Assistia pela televisão histórias de seqüestros, mas não fazia idéia de quanto
isso dói” (pai de Janaína, refém em quem Sandro simulou ter dado um tiro)
(FSP, 14/06/00).

 E, por fim, a equipe de produção da TV acompanhou no local, entre curiosos e

transeuntes, os momentos finais em que a polícia tenta atirar no seqüestrador e

acerta de raspão no queixo de Geísa, ao que aquele reage e desfere três tiros

contra a professora, que falece ali mesmo. No caso de Sandro, diz ex-coronel da

PM paulista, hoje pesquisador do Instituto Fernand Braudel, para o Plantão

Globo Rio (13/06/00): “Sua morte (...) foi uma surpresa para quem acompanhou

de perto o bandido sendo levado para o camburão”.

Falas que dão o tom da repercussão:

                                                                                                                                                                            
174”. Na Record, a audiência era de 26 pontos, 5 acima da média habitual (FSP, 18/06/00).
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“Vi algumas imagens na TV. O mais apavorante foi que parecia um filme de
terror. Para os cariocas que achavam que o fundo do poço já tinha chegado, é
sinal do que ainda está por vir. (...) Esta tarde foi um marco” ( LULA
BUARQUE DE HOLANDA, cineasta) [Plantão Globo Rio, 13/06/00];

“É a miséria que atinge o bandido e o mocinho”. (JARDS MACALÉ,
compositor) [Plantão Globo Rio, 13/06/00] ;

“A falta de ação do governo para amparar os sobreviventes do massacre da
Candelária transformou o grupo em uma bomba relógio que explodiu ontem”
(CRISTINA LEONARDO, advogada e coordenadora da ONG Centro Brasileiro
dos Direitos da Criança e do Adolescente)[AFP, 14/06/00];

“O presidente FHC não fez por menos. Chamou cadeia nacional e resolveu
montar palanque em cima dos cadáveres” (Dep. Federal Milton Temer –
PT/RJ)[Correio da Cidadania, 18 a 25/06/00];

“Esse incidente com o ônibus do Rio conseguiu em 48 horas o que o Senado não
conseguiu em seis meses” (Senador José Roberto Arruda, após aprovação na
CCJ – Comissão de Constituição e Justiça do Senado - do projeto de proibição
de venda de armas de fogo, de sua autoria)[Veja, 21/06/00];

“Qual é a diferença entre os soldados e qualquer uma das pessoas que queriam
linchar o homem? (Suely Bellato, Comissão Nacional de Justiça e Paz da
CNBB) [FSP, 14/06/00];

Algumas pesquisas colheram, no dia seguinte, a opinião e um pouco da atmosfera

do acontecimento:

- 59% disseram que a polícia não deveria ter atirado no bandido contra 41% que

disseram que sim (Estado de São Paulo,13/06/00) - expressões de um Brasil visto

pela TV, um Brasil da incivilidade e da cidadania inexistente, como caracteriza

Telles (1992): “o soldado que eliminou o bandido cumpriu o seu dever” (Época

on line, Nº 110, 26/06/00, carta dos leitores);

- Já a Datafolha em pesquisa feita em São Paulo apontou que 64% dos paulistanos

acreditam que o setor público deve priorizar o investimento social para reduzir a

violência, enquanto 34% querem que a polícia seja reforçada.

O resultado destas pesquisas demonstra, de acordo com a reflexão acima

sobre o caráter interativo da recepção televisiva, que os telespectadores distinguem-

se justamente por sua heterogeneidade (Hamburguer, 1998). São portadores de
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discursos também heterogêneos e descontínuos, enunciados por línguas anônimas e

não-localizáveis (Harvey, 1998).

De acordo com Chaparro, “a transmissão nos colocou no lugar dos reféns”

(FSP,18/06/00), o que explicaria o pânico da morte e, conseqüentemente, o desejo de

que matassem o bandido. Isto porque as cenas vistas entrariam em sintonia com os

dramas pessoais – vividos e imaginários - dos espectadores.

Como num espelho, os espectadores se vêem e são vistos, algo assim como o

jogo de imagens e personagens criado por Velásquez no quadro As Meninas. Ali, o

pintor também se auto-representou, se inseriu na tela a nos espreitar. Sandro,

igualmente, foi ator e diretor de seu próprio filme. E qual o pintor, num determinado

momento, rompe a noção de continuidade do filme, de instantaneidade como a vida

real, quando olha para as câmeras e fala: ‘aqui não é Hollywood’. Ou em outras

vezes que fez alguns reféns tentarem sair com o ônibus, dizia com um profundo

desejo de transcender os obstáculos da vida: “Como no filme!” (Jornal Nacional,

13/06/00). Denuncia o texto, o discurso, a fantasmagoria do medo. Age como numa

película e a implode, dizendo que a realidade é pior, porque “mais real”. E, intuía,

não tem final feliz. Consciência da sua condição de ator e de personagem-paradigma

de sua própria história, entre o “banditismo por pura maldade, banditismo por

necessidade” (Chico Science130).

No processo de cobertura pela mídia salta-se, num primeiro momento, como

se viu, da diluição do indivíduo no anonimato do tipo social à saturação da busca da

sua identidade. Chega-se, assim, ao outro lado da história: o melodrama.

“Flagrados por uma câmera da Companhia de Engenharia de Tráfego da
prefeitura do Rio, passageiros, seqüestrador e policiais passaram a
protagonizar um longa-metragem. (...) Foi um filme dos tempos do cinema
mudo. Os diálogos travados pelos personagens do drama não eram audíveis pra
milhões de brasileiros que acompanhavam o seqüestro, ao vivo, por redes de TV
(...). Havia emblemáticas diferenças em relação às histórias encenadas nos
filmes sem trilha sonora: o cinema mudo nunca mostrava o momento da morte
de um personagem, sempre tinha roteiro definido apesar da improvisação dos
atores e o final feliz era premissa irrevogável. Todos conheciam os astros. Ao
encenar as últimas horas de suas vidas, sem som, para todo o mundo, Sandro e
Geísa eram anônimos. A identidade deles só foi descoberta depois do desfecho
trágico” (Vieira, Gigliotti e Brum, 2000:2, Época on line, Nº109, 19/06/00).

                                                            
130 Emblemática a música “ Banditismo por uma questão de classe ”, de Chico Science para o caso analisado: “ em
cada morro uma história diferente/ que a polícia mata gente inocente / e quem era inocente hoje já virou
bandido...”
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A Revista Época (Nº109, 19/06/00) ajudou a (re)contar a história do

seqüestro, recorrendo ao melodrama. E fez isto não somente para dar rosto, história e

identidade aos protagonistas do seqüestro, mas para devolver uma explicação

razoável para o senso comum, assumindo, assim, um papel regulador. Conforme

registraram Mori et alii., “sem o final feliz, restou somente a violência das cenas”

(FSP, 18/06/00). Tratou-se, portanto, de situação inteiramente distinta do esforço

cotidiano das TVs (vide as novelas), em gratificar o público por meio de cenas

imaginárias (Xavier, 1999). Neste sentido, Calligaris tem razão quando percebe que a

imprensa depois do ocorrido “carregou nas tintas da vitimização”: todos os mortos,

numa atitude cristã, foram redimidos, pelo presente ou pelo passado; menos os vivos

e culpados, no caso os policiais. O melodrama é um recurso kitch, que contribui para

reinstaurar a moral, lá onde ela pareceu perder os alicerces. Logo, ultrapassa

explicações racionais e críticas, remetendo à intuição e aos sentimentos naturais dos

indivíduos, isto é, prefere estabelecer ponte entre os olhos e o coração. O objetivo é

simplificar os problemas em pauta na sociedade, adotando a perspectiva folhetinesca

dos “injustiçados”, oprimidos, ou sofredores - as vítimas (Meyer, 1996 e Xavier,

1999). Para Calligaris, a figura da vítima satisfaz uma ingenuidade voluntária nossa e

faz com que evitemos reconhecer “desejos incômodos e nojentos”, como o de ter

desejado a morte de uma pessoa. Como diz Xavier,

“essa terceira via da imaginação traria (...) as simplificações de quem não
suporta ambigüidades, nem a carga de ironia contida na experiência social,
alguém que demanda proteção ou precisa de uma fantasia de inocência diante
de qualquer mau resultado” (1999:8).

O melodrama começou a se insinuar nesta história durante a cobertura

televisiva do acontecimento por meio da música apelativa da Record, que levou

muitos às lágrimas, por mobilizar sentimentos de expectativa, tensão ou tristeza.

Depois, vieram as primeiras especulações sobre Geísa, que estaria “grávida

de dois meses” (Jornal Nacional, 13/06/00), o que foi logo desmentido (Jornal da

Record, 15/06/00, apud Radiobras). A história de amor dela e Alex, o seu marido,

também foi bastante explorada, com a entonação de “sonhadora vem buscar a

felicidade na cidade grande” (Época on line, Nº 109, 19-06-00). Na verdade, era
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uma personagem bem realista: migrante, moradora da Rocinha e que dava aula de

artesanato para crianças daquela comunidade. Poderia quase ser a “Macabéa” de

Clarice Lispector, que também teve a sua hora de estrela. Ainda segundo Xavier:

“se a vítima emociona é porque sua condição ganha corpo e visibilidade por
meio da performance que oferece um modelo de sofrimento: (...) feito de gestos
e palavras que invocam a virtude em seu momento exibicionista, quando ela
anuncia as suas marcas, dramatiza seu percurso de aflições e expressão
truncada até o momento catártico em que finalmente ‘diz tudo’” (1999:9).

A história de vida de Sandro também foi vasculhada, de forma a serem

identificados os elementos para a comoção ou justificativa da sua irracionalidade ou

maldade. Foi, na prática, uma “vítima da sociedade”, mas que não escolheu integrar

o “teatro do bem”. Terminou por contracenar num filme realista, quase de arte, em

tempos oliverstonianos e tarantinianos. Não teve final feliz. Um roteiro que poderia

ser o do “primeiro dia”, filme de Walter Salles, mas desta vez a realidade superou em

muito a ficção.

Os ingredientes de gênero e raça, neste “filme-verdade” falam de “homem

negro mau” que esbanja poder contra mulheres indefesas, inclusive “velhinhas”.

Indaga-se até que ponto a violência que exibiu não se voltava apenas para fora, para

agradar as expectativas voyeuristas do bandido-macho-corajoso e mau ante as fálicas

câmeras. Exemplo desta coragem-fake foi a simulação do tiro contra Janaína no chão

do ônibus, depois de não ter atirado contra ela, o que foi uma demonstração de

“fraqueza masculina”, após prometida e exibicionista contagem regressiva (Jornal

Nacional, 13/06/00). Este foi, sem dúvida, um dos momentos catárticos de violência

dentro do episódio do seqüestro, o qual fez muitos ali e pela TV fecharem os olhos e

prenderem a respiração ante a intensidade da imagem transmitida. Talvez tencionasse

com a ameaça de execução sumária impressionar todos de tal maneira, a ponto de os

policiais abrirem caminho e deixarem-no fugir. O fato é que, naquela ocasião, ele

não atirou131, a polícia não recuou e ele prosseguiu com a encenação da violência,

maus-tratos e torturas às mulheres-reféns.

                                                            
131 Sandro atirou duas vezes durante o seqüestro: a primeira contra as vidraças dianteiras do ônibus, querendo
intimidar o público, os policiais e os jornalistas presentes; a segunda foi o tiro-simulação próximo aos pés de
Janaína, a mesma da contagem regressiva (escolhida por um “uni-du-ni-tê”), após instituir um pacto de segredo
com os reféns sobre o ocorrido (Plantão Globo Rio, 13/06/00). Se, de acordo com Fernando Pessoa, até os poetas
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Para alguns, consistiu numa quase obscenidade invadir os domicílios no meio

da tarde com cenas, mais do que violentas, macabras. Mas o mal vitorioso,

triunfante, na opinião de Xavier, também pode “confortar, notadamente quando se

encarna numa figura de bode expiatório cuja culpa nos purifica, pois ela reúne em si

todos os sinais da iniqüidade” (1999:9).

Uma vez fora da cena, apagados os escritos efêmeros nas janelas do ônibus,

nem mesmo aquele que invocou como protetor quis lembrar dele. Sem identidade

definida, Sandro só foi enterrado mais de um mês depois, como um “pobre diabo”132.

“Nunca foi tão escuro no país do futuro e da televisão” *

O episódio do ônibus da linha 174 constituiu uma verdadeira “obra aberta”:

desde o acaso do acontecimento, ao roteiro sendo elaborado pelo próprio ator, com

pequenas participações dos policiais. Como no teatro a surpresa, o corte irreverente,

tal como quando o ator desce as escadas e se mistura com a platéia, os policiais

rompem com o papel esperado duplamente: não protegem a refém, precipitam a sua

morte e depois, já fora do palco principal, matam o “vilão”.

A duração do acontecimento, com suas nuances e atos, levou a uma

interatividade do público no local e à distância. O episódio foi içado para dentro de

uma espiral especulativa nacional, uma espécie de “você decide real”, sobre o

desfecho do seqüestro e sobre a melhor maneira de agir, como e quando. O

acontecimento, mais a revolta e a insatisfação popular no Jardim Botânico e em

outros pontos da cidade foram, assim, elevados à condição de espetáculo, tornaram-

se mercadoria, venderam audiência. Não imaginam muitos dos espectadores do

“teatro do mal” que eles também participam da mesma miséria material e moral.

Sentem-se seguros vendo televisão na intimidade dos lares, sem perceber que

integram o centro tranqüilo da desgraça (Debord, 1997).

                                                                                                                                                                            
podem ser fingidores, por que ele não poderia, como os punks, se esconder do poder sob as luzes do espetáculo?
(Hebdige, 1988).
132 Sandro do Nascimento, após teste de DNA que não confirmou Elza da Silva como sua mãe, logo sanando as
dúvidas surgidas quanto à sua identidade, foi enterrado como indigente numa cova rasa do cemitério do Caju,
centro do Rio de Janeiro (FSP, 15/07/00). A previsão era de que em seu atestado de óbito constasse “um homem
de cor negra” e “filho de pais ignorados e com idade não sabida” (FSP, 08-13/07/00).
* Trecho da poesia “Cara” de Antonio Cícero.
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É mister reconhecer a dramatização da violência, ou impressionismo da

cobertura dos eventos de violência pelos meios de comunicação (Adorno, 1995), mas

trata-se de um fenômeno social que impressiona justamente pela sua capacidade de

produção de sentidos. No caso em tela e em outros já citados, o fato de constituírem

episódios relativamente curtos, com começo, meio e fim, faz de alguns deles

(inéditos e inverossímeis) pré-roteiros de filmes. Daí a farta alusão da mídia à ficção

e ao seu mundo para designar eventos desta natureza. O caráter plástico e imagético

de muitas das cenas jornalísticas ou tornadas fictícias, além de mobilizar o público

emocionalmente, confirma o que diz Meyer (1996) sobre o “império absoluto da

imagem” desde que o cinema foi inaugurado. Ademais, toca-se naquela região

insondável da alma humana e do gosto popular que se revitaliza diante de notícias do

tipo “desgraça pouca é bobagem”.

É preciso, porém, estar atento a um outro aspecto desse impressionismo

constituído pela mídia em torno do problema da violência, pela força da sua

linguagem e por ser ela, a televisão no caso, construtora privilegiada de

representações sociais. Diz Rondelli, atenta ao modo de produção discursiva dos

meios de comunicação: [eles] “não só nomeiam e classificam a prática social, mas, a

partir dessa nomeação, passam mesmo a organizá-la”(1997:146). Eis aí onde reside o

remoto controle aludido sobre as representações engendradas, pela extraordinária

força simbólica, quase material, das imagens nas sociedades contemporâneas, que

mais do que meras concepções ideadas se fundem à realidade social. Força

decorrente também da combinação complexa de interações e intenções no processo

de produção midiática, como adverte Hamburguer (2000).

No que concerne às preocupações com o poder da mídia, porém, pode-se

argumentar, de acordo com Coelho (2000), que numa sociedade como a brasileira a

exclusão, a desigualdade e a miséria são de tal maneira evidentes que não há

“contorção de pensamento que possam negá-las ou justificá-las”. O que concorre,

paradoxalmente, para uma naturalização dos abismos de classe e das tragédias

sociais, e encontram assento histórico numa cultura política em que é frágil e

superficial a tessitura que sustenta os direitos sociais, políticos e civis, e onde

prevalece a resolução privada dos conflitos - a violência. A via institucional,

democrática e justa, mostra-se enfraquecida inclusive aos olhos e às mãos dos
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homens da lei133. É preciso, pois, não fugir ao debate sobre o papel democrático da

mídia nestas sociedades nem à discussão sobre o poder e as formas com que o Estado

enfrenta a questão da criminalidade e da violência (Adorno, 1995). Em suma, se a

mídia “desintermedializa” muitas vezes a relação dos espectadores com a realidade

ou mesmo com outras instituições sociais, e constrói representações a respeito do que

testemunha, há que se preocupar antes com o que acontece fora do aparelho da TV:

ou seja, com o estado das relações sociais, culturais, políticas e institucionais do país.

Cabe salientar, neste sentido, que a mídia, dentro do seu necessário papel mas

não menos polêmico poder, confere enorme visibilidade pública à discussão de

certos temas, no sentido de uma maior divulgação de assuntos referidos à

coletividade, anteriormente tratados no espaço da política institucional, e suscita

demandas e requisita ações (Rondelli, 1997 e Hamburguer, 1998). É reconhecido

também o seu estilo de articuladora de consensos, dando espaço a várias vozes e

discursos, donde proviria a sua força hegemônica.

Como exemplo disto, a cobertura do “seqüestro do ônibus da linha 174”, um

típico caso errático de violência, permitiu, para além de toda fragmentação da

realidade e certa banalização da violência e da crueldade, virem à tona questões

transversais ou centrais à realidade social e política brasileira. Temas e atores que

disputam ardorosamente o caro e restrito espaço da mídia, ou que simplesmente são

por ela ignorados, de um momento para outro ganharam audiência inédita. Saíram da

sombra para a luz das câmeras e dos flashes pessoas comuns- trabalhadores,

migrantes, famílias. Identidades foram reveladas ou buscadas. Trata-se, porém, de

um espetáculo, um jogo de poderes, em que ganha quem sabe jogar ou aproveitar a

breve evidência pública para dizer.

Emergiram mais uma vez estatísticas da violência, mostrando o seu caráter

quase endêmico, e a fala das autoridades responsáveis, esboçando justificativas, mais

respostas imediatas e preventivas. Donde a polícia, pela sua truculência e

brutalidade, retornou ao cerne do debate jornalístico. Desta vez, tiveram destaque

como contrapontos a importância da formação técnica do policial versus a frágil

capacidade de negociação demonstrada no episódio; justamente quando a violência

                                                            
133 Diante da baixa confiança na Justiça, por sua morosidade e corrupção, muitos policiais se vêem instados a
fazer a “justiça” com as próprias mãos.



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

260

costuma ser analisada como expressão do esgarçamento dos canais institucionais e da

falta de negociação. E o canal estava ali.

Viu-se, também, mais uma vez a questão da adolescência e juventude pobres

aparecer como uma questão social premente, permeando e entrecruzando este fato.

Depois dos vários motins da FEBEM/SP em 1999, mais um caso ganha amplitude

nacional. Se a ANDI (Agência de Notícias sobre os Direitos da Infância) considera

que houve um avanço quanto às representações sobre crianças e adolescentes na

mídia, haja vista o maior reconhecimento dos seus direitos, por outro lado, este

continua a ser um tema passível de enfoque sensacionalista e de se tornar “escudo”

de uma violência estrutural. No exercício da alteridade propiciado pela mídia e

experimentado na sociedade brasileira, ainda persistem noções que desumanizam o

Outro e remontam, no caso dos jovens, pobres e negros, à justificação ideológica

pelo senso comum da violência dos tempos escravistas. São considerados, então,

muitas vezes,   desprovidos de qualquer integridade e cidadania; e sua sorte, delitos e

penas um horror que, para alívio do côro da ordem, só atinge os miseráveis. Tem

razão Hamburguer, quando assinala que “a exibição em si restaura as diferenças” e

perversamente, de acordo com a entonação sensacionalista dada ao caso, reinscreve

“as marcas da discriminação, confirmando representações que associam a pobreza

(...) à violência e à barbárie” (1998:487).

Um outro ângulo a ser destacado é o de que se há, invariavelmente, um

componente de banalização da morte em casos como este, a transmissão ao vivo do

“caso do 174” pode ser pensada em duas outras direções: 1) ao estampar em tempo

real a morte na tela da TV, houve (pode-se mensurar pelo impacto subseqüente) uma

certa recuperação do sentido dessa perda e, como tal, da vida, pois aquela foi

desprendida do ritmo habitual com que é mostrada, velada, exposta e ocultada

simultaneamente; e 2) o espetáculo de toda essa violência e morte, mais o caráter

inédito da sua cobertura ao vivo, contribuiu para quebrar uma certa letargia do

público e das TVs. Houve uma quebra do ritual e do consenso. Há que se perceber aí,

nos termos de Correa, a importância do “fogo renovador possível de sua desordem.

Necessária, vital, até para esta ordem mesmo” (1996:319).

Se é quase sempre marcante a presença de instituições e autoridades

governamentais, manifestando-se ou sendo envidadas a se posicionar em fatos como
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este, numa clara politização das circunstâncias, chama à atenção no episódio do

Jardim Botânico o seu oposto: a despolitização da violência pelas ONGs. No afã de

desestressar o público, poupando-o de falsas justificativas governamentais, e de não

“queimar bruxas” antes do tempo, tais instituições terminaram por difundir uma

percepção do fenômeno como “incidentes efêmeros sem lógica coesiva” (Harvey,

1998:283). Em defesa de práticas ecumênicas, numa (re)sacralização da política e

numa tentativa de estar acima do “bem” e do “mal”, sucessivas vezes retiraram

faixas e cartazes críticos às autoridades responsáveis. “Este não é um movimento

político, é das pessoas”, disse um dos integrantes de ONGs (FSP, 30/06/00). A idéia

é, pois, organizar uma luta pela paz sem partidos ou ideologias (talvez vistos como

incapazes de promover consensos, de negociar a conflitualidade da violência e

enfrentar a impunidade no Brasil).

Em função de tal condução despolitizada, fracassou mais uma vez o esforço

de unir morro e asfalto em torno do combate à violência – por exemplo o ato

ecumênico realizado no Jardim Botânico, prevalecendo as fronteiras invisíveis e o

distanciamento do Outro. Talvez a maior novidade política neste episódio tenha sido

a presença de familiares de militares no Largo da Carioca, somando-se a uma

manifestação de civis (FSP, 08/07/00). As velas acesas em nome da paz foram um

símbolo dessa luta, cuja chama não promete ser, diante de tal nível de despolitização,

muito duradoura. Perde-se de vista com essa utopia da ativação comunitária, nos

moldes de uma sociedade civil sem Estado (Garcia, 2000), algo que é essencial,

como bem pontua Costa: a convicção de que “a política é basicamente o exercício da

imaginação de formas mais justas e melhores de viver” (1995).

Enquanto isto, os meios de comunicação e a TV em particular, em conexão

com a audiência conquistada, configuram-se, na ausência dos atores legítimos, como

fatores constituintes de uma esfera pública. Fazem a audiência, assim, se sentir parte

de um coletivo, reconhecendo-lhe também um desejo de participação. Se, de um

lado, são criticados pelo excesso de poder e risco de dominação, por outro

contribuem para mostrar traços e contradições da sociedade em que se inserem, como

o estágio de desenvolvimento social e cidadania, a cara e os humores do povo e da

elite. Potencialidade reconhecida e estimulada por Konder (2000), ao refletir sobre os

retratos do Brasil: “a imagem verdadeira que a nossa cultura pode nos proporcionar
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de nós mesmos e que merece ser mostrada ao mundo é a do conjunto das nossas

contradições mais perturbadoras”.

Vê-se, portanto, com o apoio da televisão, inclusive, que há vários projetos de

sociedade e de cultura em disputa, bem como vários discursos e não apenas um. A

mídia integra, assim, junto a outros processos e mecanismos, a complexa relação de

mal-estar da modernidade consigo mesma, em seus vícios e virtudes. Não se pode,

contudo, desprezar nem subestimar, conforme os estudos recentes vêm apontando, a

condição ativa do espectador, em franca interação com outras dimensões sócio-

políticas e culturais. Assim, sem prejuízo da crítica e da consciência dos riscos

implicados à presença deste quarto poder, cabe, como Sahlins, reticente contra o

pessimismo sentimental, intelectual na verdade, acerca dos meios de comunicação,

sugerir: “agora é explorar toda essa imensa variedade de processos culturais e de

relações interessantes” (1997:137).


