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CONSIDERAÇÕES FINAIS
	
  
1. As múltiplas camadas de vigilância que se sobrepõem nas favelas “pacificadas”

No fim de 2014, enquanto eu começava a rascunhar essas considerações finais,
me deparei com duas imagens postadas em redes sociais que sintetizavam a questão
central com a qual eu gostaria de concluir a tese: a presença de dispositivos que
engendram a experiência de vigilância generalizada presente nas favelas “pacificadas”
que adiante defino como parte do regime do “campo minado”.
A primeira imagem é uma fotografia de Carlos Coutinho, um talentoso
repórter fotográfico, morador do Complexo do Alemão. A foto postada no Facebook
retrata uma representativa cena da “Caminhada pela Paz”281, realizada no Alemão no
dia 11 de outubro de 2014. Essa cena, ocorrida na aludida Caminhada pela Paz,
poderia ter sido capturada em qualquer favela “pacificada” do Rio de Janeiro ou nas
inúmeras manifestações que ocorreram na cidade a partir de junho de 2013.
No primeiro plano, a imagem exibe um policial branco, uniformizado e de
capacete que aparece de costas segurando em suas mãos um telefone celular. Pela
posição das mãos, do celular e do dedo posicionado em cima da tela é possível dizer o
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No site do grupo Raízes em Movimentos a convocação para a manifestação indicava que: “no
último sábado, 27 de setembro, o jovem Marcos Vinicius Soares Heleno, 17 anos, foi mais uma vítima
desta guerra instalada no Complexo do Alemão depois da ocupação militar com a UPP. É daí que
moradores, lideranças e militantes comunitários vão para as ruas gritar, brigar por dignidade e respeito
à vida”. Fonte: http://www.raizesemmovimento.org.br/caminhada-pela-paz/#sthash.cbLuLs3u.dpuf
(Acessado em 21 de janeiro de 2015)
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clique para que uma imagem seja capturada na forma de foto ou vídeo já foi ou será
dado em instantes. O alvo da câmera são os manifestantes que, em parte, aparecem no
segundo plano da foto. Dentre esses, destaca-se uma mulher que está parada em frente
ao policial, em uma posição muito semelhante a dele. Ela, como o policial, segura em
suas mãos um telefone celular usado como dispositivo para capturar a imagem
daquele que a fotografa. Ao lado dela encontra-se um jovem que observa o duplo
clique enquanto outra manifestante, que está logo atrás, olha para outro lado. Assim
resume-se a principal ideia expressa na foto: aquele que captura a imagem é também
capturado pela imagem de um outro.
A segunda imagem é uma ilustração feita pelo cartunista e ativista político
brasileiro, Latuff, em 2014. No primeiro plano, há sete mãos (algumas brancas e
outras negras) armadas com câmeras que buscam capturar o que Cartier-Bresson
chamou de “momento decisivo”. O alvo das câmeras é um policial branco que se
encontra com uma arma em punho apontada na direção da cabeça de um homem
negro, sem camisa, que está ajoelhado de costas e com as mãos algemadas. A quase
onipotência do policial opõe-se à vulnerabilidade absoluta do homem negro, em uma
posição de escravo capturado. Mas, o mais interessante, é a opção que Latuff faz da
captura do instante. Ao invés de capturá-lo diretamente, ele interpõe entre a imagem
que ele faz ver e a cena que ele deseja mostrar outras várias câmeras, elas também,
voltadas para a captura do instante da execução.
Mas há um outro elemento fundamental na imagem: nela vê-se que o policial
movimenta a cabeça para trás e percebe a presença das câmeras apontadas para ele.
Os três pingos de suor e o rosto mostram que o policial não parece nada satisfeito com
a presença das câmeras. Elas lhe subtraem a onipotência. Nesse sentido, a presença
das câmeras na ilustração de Latuff não serve apenas para mostrar a pluralidade de
capturas possíveis; mais do que isso, elas possuem um efeito concreto sobre a ação do
policial e interferem diretamente nas relações de poder da situação. O policial sabe
que é visto por elas e que tudo aquilo que ele fizer ali, será imediatamente capturado.
E é apenas por isso que a provável execução não ocorrerá. Será graças à vigilância
imposta pelo dispositivo que o policial não poderá levar o curso planejado e desejado
da sua ação até o seu fim.
Isto dito, qual seria a relação dessa imagem com a primeira? A mais óbvia é
salientar a presença de policiais e de dispositivos fotográficos – que, na situação,
operam como dispositivos de controle. Para além disso, contudo, vale observar que
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uma oitava mão aparece no lado esquerdo da ilustração de Latuff, mão esta que se
encontra em posição contrária a todas as outras. Ela está apontada para aqueles que
estão com os outros celulares em punho, o que evidencia uma outra semelhança com a
primeira imagem, já que em ambas pode-se vislumbrar uma espécie de “panóptico”
de simetria generalizada em que, ao contrário do de Bentham, aquele que vê também
é olhado; aquele que monitora também é monitorado.
Nesse sentido, as duas imagem salientam um ponto central que observei desde
o início do meu trabalho de campo e que parece ter se intensificado ainda mais após
as manifestações de julho de 2013: a importância dos sistemas e dispositivos de
vigilância e controle no contexto das favelas “pacificadas”. Sistemas e dispositivos
esses que, além de permitirem um controle mútuo e generalizado, têm por
consequência um aumento nas formas de autocontrole. Ou seja, o correlato do
panoptismo generalizado instituído pelos dispositivos de vigilância é um processo de
internalização da repressão na qual o ator, por antecipar a visibilidade de seus
próprios atos a partir da captura do olhar do outro, remodela suas ações.
As duas imagens mostradas anteriormente, contudo, tratam apenas da
experiência de policiais e de moradores. Por isso, para deixar mais claro o que chamo
de panóptico de simetria generalizada, gostaria de trazer outras duas imagens
capturadas em campo que introduzem um outro ator nesses sistemas de vigilância
presentes nas áreas “pacificadas”: os traficantes.
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Na primeira imagem, vê-se um cartaz colado na parede da principal sede da
UPP na Cidade de Deus que apresenta um telefone que incentiva os moradores a
denunciarem as ações criminosas de traficantes locais. Aquilo que do ponto de vista
do tráfico – e de boa parte dos moradores da favela – é visto negativamente como
delação, coisa de “X-9” ou “caguete”, no cartaz da UPP é apresentado como denúncia,
portanto como algo benéfico à comunidade e àqueles que fazem a denúncia:
“Denuncie! Ajude a UPP a ajudar você”.
Já na outra foto, vê-se uma pichação do tráfico feita em um dos muros da
região dos Apartamentos e do Bruck (nome usado pelos traficantes para definir uma
região adjacente e ao mesmo tempo considerada como parte dos Apartamentos, o
Pantanal). Na pichação, leem-se dois recados. De um lado, diz-se que todos são bemvindos desde que não tenham a intenção de delatar as ações do tráfico (nas palavras
nativas, “não venham mandado”); de outro, para os que desejam fazê-lo, há um aviso
de que está “tudo monitorado”. Assim, enquanto o cartaz da UPP incentiva a prática
do monitoramento e da delação por parte dos moradores com relação ao tráfico, o
recado dos traficantes avisa que, da parte deles, os moradores estão sob sua vigilância
e que, caso alguém tente denunciá-los ou delatá-los, não serão bem-vindos, o que
significa dizer que poderão sofrer consequências ou simplesmente, nas palavras
nativas, serão “cobrados”.
2. A continuidade da experiência de “vida sob cerco” pós-“pacificação”
Sugiro que as quatro imagens apresentadas acima servem como expressões
singulares do argumento que gostaria de sustentar de agora em diante: a “pacificação”
das favelas não significou o fim da experiência de “vida sob cerco” (MACHADO DA
SILVA e LEITE, 2008), ainda que ela tenha produzido mudanças qualitativas dessa
experiência. Quero dizer com isso que, no contexto pós-“pacificação”, há uma
continuidade da “vida sob cerco”. Mas essa experiência, nesse novo contexto, passou
a estar relacionada a uma nova modalidade de antecipações e de expectativas,
caracterizada por uma transformação brutal do “regime de familiaridade”
(THÉVENOT, 2006) gerada pela ampliação da vigilância fragmentada.
Sugiro que essa mudança pode ser entendida a partir da comparação entre dois
regimes que geram diferentes experiências de “vida sob cerco”: o regime do “fogo
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cruzado” e do “campo minado”. Para comparar esses dois regimes, primeiramente, é
preciso lembrar que a chegada da UPP não significou o início da presença de agentes
do Estado, nem a saída de todos os traficantes das favelas “pacificadas” – como as
análises apresentadas pela mídia costumam apontar –, mas sim uma transformação
nas modalidades de presença desses atores nos territórios favelados. Se antes da
“pacificação” as relações entre traficantes e policiais eram pautadas basicamente pela
alternância entre confrontos armados e negociações envolvendo “arregos”, após a
inauguração da UPP, houve uma redução dos confrontos armados e a relação entre
traficantes e policiais passou a repousar, sobretudo, na lógica da vigilância e do
monitoramento mútuos.
A redução dos confrontos armados em áreas “pacificadas” – que geravam uma
constante ansiedade entre os moradores de favelas, obviamente, gerou um alívio
inicial na “vida sob cerco” já que essa experiência estava diretamente associada à
preocupação com as interrupções da rotina que as constantes manifestações violentas
geravam nos moradores de favela. Também colaborou para o afrouxamento da
sensação de “cerco” o fato de a presença de traficantes nas favelas “pacificadas” ter se
tornado bem menos visível e ostensiva logo após a inauguração das primeiras UPPs.
Como dito anteriormente, em um primeiro momento após a ocupação policial
do Santa Marta e da Cidade de Deus, alguns traficantes (os que tinham postos mais
altos na hierarquia do tráfico) deixaram essas favelas temporariamente e, entre os que
ficaram, poucos enfrentaram a polícia. As vendas de drogas, temporariamente,
chegaram a ser interrompidas e, logo em seguida, passaram a ocorrer de modo muito
discreto. Contudo, esse cenário não permaneceu intacto por muito tempo.
Como os traficantes notaram que não era possível retomar por completo o
domínio territorial da favela, dada a superioridade do poder armado do Estado, e
como não era possível em um primeiro momento estabelecer algum tipo de
negociação envolvendo “arrego”, perceberam que não seria eficaz confrontar os
policiais cotidianamente. Eles entenderam rapidamente que precisariam mudar suas
estratégias de atuação para continuar agindo na favela. Por isso, logo começaram a
investigar a atuação dos policiais da UPP, monitorar por onde eles passavam e mapear
quem fazia parte de cada plantão e como cada um desses grupos geralmente
trabalhava, para, assim, traçar estratégias de ação que pudessem se ajustar ao novo
ambiente da favela.
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Assim, a força “sedentarizante” do fuzil deu dar lugar à observação atenta dos
olheiros e à comunicação “flexibilizante” dos celulares e radinhos usados para
monitorar os fluxos de circulação pelo território. E, desse modo, os mecanismos de
monitoramento passaram a ganhar centralidade na atuação cotidiana dos traficantes
nas favelas “pacificadas”.
3. Do “tá tudo dominado” ao “tá tudo monitorado”
Sugiro que a lógica do “tá tudo dominado” que guiava a atuação dos
traficantes no período pré-UPP deu lugar à lógica do “tá tudo monitorado”282 do
contexto pós-“pacificação”. Isso porque após a inauguração das UPPs os traficantes
entenderam que não podiam mais ter – e, em certo sentido, não precisavam – o
domínio do território para continuar a venda de suas mercadorias. Contudo, eles
tiveram, para isso, que transformar suas condições de existência para continuar
subsistindo no novo ambiente pós-UPPs. Nessa nova lógica, o “traficante ideal” ou o
“ideal de traficante” deixou de ser apenas pautado pela valorização da disposição
para o confronto passando a ser também avaliado, em grande medida, por sua
capacidade de manter-se “na atividade”, ou seja, permanecer vigilante e sempre
atento àquilo que está acontecendo ao seu redor, fazendo cálculos e antecipações do
que pode vir a ocorrer logo em seguida, como aponta o funk “Passou Cracudo na
Televisão. Tá tudo monitorado” de MC Rodson283:
Traz o boldo e traz o lança, mas preste atenção
Use longe das crianças pra não ter complicação
Mas o bagulho tá monitorado
O que se passa vai sair no rádio
Passa o cracudo na televisão
A mídia quer prejudica os irmão(...)
Pra tá na Nova
Tem que tá ligado
Pra não pisar em lugar errado
Até então bagulho aqui tem divisão
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Assinalo que a ideia de usar esses dois funks para pensar na passagem do “fogo cruzado” para o
“campo minado” foi sugestão de Carla Mattos. O primeiro funk que fez muito sucesso no início dos
anos 2000 evidencia como, naquele momento, a questão central para o tráfico era o domínio territorial
da favela pelo tráfico. Enquanto o segundo funk, lançado em 2013, mostra que a questão do
monitoramento passou a ser central, uma vez que a polícia e o tráfico passaram a conviver
cotidianamente no mesmo território.

283

Fonte: http://www.vagalume.com.br/mc-rodson/passou-cracudo-na-televisao.html#ixzz3SekqtX6T
(Acessado em 20 de fevereiro de 2015).
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Nós aqui tudo vermelho e do outro lado os alemão
De vez enquando nós vai de rolé
Até de moto carro bicho a pé
E na bocada mano é tudo devagar
Não precisa nós ter pressa
Que tudo vai ser pra andar (...)
Menor bt menor vu plantão
Fica ligado no bagulho então
E na virada sem querendo me gabar
Vou chamar
Na FM tá monitorado
E lá na 2 vai escuta no rádio
Qrl lá na boca da bt no malhão na rv nos amigo tá aê
E no P.U. homi inteligente
Graças a deus morador tá contente
E lá na ponte tudo devagar não precisa nóis te pressa que
Tudo vai ser pra andar

Vale notar que a lógica do monitoramento é importante não só para o tráfico,
mas também para a UPP. Isso porque os policiais também passaram a monitorar todos
os “movimentos suspeitos” dentro das favelas. Tal monitoramento foi importante para
que eles, pouco a pouco, fossem mapeando “quem é quem” e descobrindo como os
traficantes estavam atuando. Entender o modo de atuação do tráfico no novo contexto
e monitorar a movimentação dos traficantes é fundamental para que os PMs possam,
assim, escolher o melhor momento para “dar o bote” e capturar os “inimigos”.
Durante as entrevistas realizadas com policiais e traficantes em áreas
“pacificadas” notei que ambos os atores usavam uma mesma expressão para nomear a
forma de interação que substituiu a lógica do confronto: “jogo de gato e rato”. Como
mostrado no capítulo 5, essa dinâmica baseia-se mais nas antecipações reflexivas da
ação do outro do que na força física. Logo, traficantes e policiais tiveram que passar a
fazer um cálculo de suas ações – objetivado na vigilância fragmentada – para tentar,
assim, antecipar o erro de percepção e de atenção um do outro. Por isso, um morador
da Cidade de Deus disse que é preciso “ser matemático” para calcular a melhor hora
de agir. E um traficante da mesma favela sugeriu que “agora a adrenalina (de atuar no
tráfico) está na mente”, ou seja, baseia-se menos na força e no poder das armas e mais
na “atividade” (ou seja, em um esforço mental, em um exercício de atenção constante).
O imperativo de “estar na atividade” produz uma permanente tensão
psicológica nos policiais e nos traficantes que monitoram constantemente o ambiente
para tentar antecipar as ações do inimigo. Tensão essa que também é vivenciada
cotidianamente pelos moradores de favelas com UPP que, em sua maioria, tentam ser
neutros em relação ao “jogo de gato e rato”, mas que, por outro lado, não podem
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simplesmente ignorar a sua existência e as consequências desse “jogo” para a vida na
favela. Zé Mário, presidente da associação de moradores do Santa Marta fala, por
exemplo, que toma muito cuidado para não desagradar nenhum dos “dois deuses”,
pois se desagradar um pode ser taxado de X9 e se despertar a desconfiança do outro
pode ser condenado por associação ao tráfico. Um jovem da Cidade de Deus também
fala da mesma preocupação:
O morador fica oprimido. Olha só, se você mora aqui, você é criado aqui,
só porque você pegou uma certa amizade com um policial, só porque você
levou um copo d’agua, o tráfico te oprime. Se você é um morador que
mora aqui há não sei quantos anos e se acostumou com o tráfico e ajuda o
tráfico, o policial te oprime. Então tu fica acuado, porque tu tem que ficar
no meio de tudo e de todos, mas não se deixar levar por nenhum deles.
Tem que ser que nem um poste, tem que ficar parado e intacto. (Trecho de
entrevista com um morador da Cidade de Deus)

A expressão “tem que ser que nem um poste” designa a forma contemporânea
da “mobilidade” cotidiana nas favelas. Uma mobilidade cujo foco passa a ser, em
grande parte, “paralisar-se” frente aos posicionamentos em relação ao tráfico e à
polícia. Nesse contexto, o dilema passa a ser como transitar pelo território sem que,
no entanto, esse trânsito implique em um ato de adesão a um dos lados. Daí a
necessidade de introduzir uma importante nuance, pois embora o discurso oficial
aponte que a “mobilidade” nas favelas aumentou com a chegada da UPP – e parte da
população confirme que passou a circular com menos medo na favela com a redução
dos tiroteios –, muitos moradores apontam que a contiguidade territorial cotidiana
com traficantes e policiais gerou também uma paralisia paradoxal. Paralisia essa que
se impõe exatamente porque a maior “liberdade” de trânsito pelo território, que
potencialmente ampliou a capacidade de ir e vir dos moradores – considerando a
redução de tiroteio –, implicou na ampliação do risco potencial de contaminação que
essa mesma “liberdade” de trânsito gerou.

Em suma, o aumento potencial da

mobilidade física correspondeu a um crescimento real da tensão psicológica.
O quadro abaixo mostra como a convivência cotidiana com esses dois agentes
pouco previsíveis e potencialmente arbitrários e violentos – a polícia e o tráfico –
obriga os moradores a preocuparem-se constantemente com possíveis consequências
de atos corriqueiros dentro da favela. Nesse espaço tensionado em que todos se
tornaram potencialmente monitorados, disseminou-se um medo permanente de que
esses atos banais viessem a produzir uma “contaminação” que podia, por sua vez,
acabar desembocando em uma situação crítica (como uma “dura” ou um
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“desenrolo”284). Embora esses momentos críticos possam ser “contornados”, sempre
há o risco de que eles tenham um desfecho violento que pode envolver desde
humilhações a graves agressões causadas tanto por traficantes como por policiais. Por
isso, os moradores evitam ao máximo esse tipo de situação – usando diferentes
mecanismos descritos em detalhes no capítulo 5 –, pois sabem os riscos envolvidos e
reconhecem que uma vez que uma violência ocorre, muito provavelmente ela não
poderá ser denunciada no espaço público e, mesmo que o seja, o risco de “não dar em
nada” ou de sofrer alguma represália é enorme.
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Uma jovem moradora de uma favela “pacificada” me disse certa vez que foge de um “desenrolo”
como “quem foge da cruz”. Perguntei por que ela evitava tanto os desenrolos e ela respondeu: “Ah, eu
evito porque a gente nunca sabe como um desenrolo pode acabar. Pode ser que tudo se resolva no
papo, mas também pode ser que você leve ou veja alguém levando um tapa na cara, uma madeirada ou
até mesmo pode acabar em morte! Então, é sempre melhor evitar ir para um desenrolo!”.
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4. O regime de “campo minado”
O fato de sentirem-se permanentemente “monitorados” e, por isso, terem que
aumentar a vigilância de si, empreendendo esforços cotidianos – como tentar
controlar, ao máximo, onde, como, quando e com quem circulam, falam ou
estabelecem algum outro tipo de contato – acabou gerando nos moradores de favelas
“pacificadas” uma sensação de estar constantemente “pisando em ovos” ou vivendo
em um “campo minado” 285. Tanto no Santa Marta quanto na Cidade de Deus ouvi
diversas vezes moradores usando essas duas expressões para indicar uma mesma
característica da vida cotidiana no contexto pós-“pacificação”: uma espécie de
imperativo de realização constante de antecipações. Antecipações essas que,
diferentemente das brilhantes análises goffmanianas, não se reduziam ao risco de
“perder a face” (GOFFMAN, 1967), mas sim de perder a própria vida. Isto significa
que, nesse contexto, todos precisavam fazer cálculos constantemente, ter cuidado e
antecipar os riscos envolvidos antes que um passo fosse dado, pois um simples passo
errado poderia “quebrar um ovo” ou detonar uma bomba – ou seja, pode ter por
corolário imediato uma situação crítica.
A expressão “campo minado” pareceu-me heuristicamente válida, em especial,
porque se entendermos a “pacificação” como a metáfora do estágio final de uma
“guerra”, temos que pensar também no papel das minas que permanecem no território
que foi palco do conflito armado. Isso porque, quando cessa o “fogo cruzado”, os
campos minados permanecem como um problema a ser administrado286 e as bombas
enterradas continuam sendo objeto de preocupação cotidiana, já que apresentam um
alto potencial de letalidade e uma permanente fonte de indeterminação para aqueles
que habitam as áreas onde guerras (reais ou metafóricas) ocorreram.
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Outros autores também vêm utilizando a expressão “campo minado”. Ost e Fleury indicam que “há
grande preocupação quanto à sustentabilidade do projeto UPP (...) Tal preocupação leva-os a agir com
prudência quanto às associações que fazem e quanto ao que falam, pois se sentem em um terreno ainda
minado. Chega ao ponto de que aqueles que obtiveram sucesso empresarial com a chegada da UPP
pensarem na necessidade de sair do morro caso o projeto chegue ao fim, devido ao medo de represálias
pelo seu alinhamento às forças dominantes na situação atual”. (OST; FLEURY, 2013, p. 664). Já
Mendonça (2014) aponta em sua dissertação que uma de suas interlocutoras em campo, se referia à
vida no Batan como um campo minado: “Aqui pra todo lado que você vai ou tem os upp, ou tem
milícia, atravessou tem os caras do movimento. Tem que saber sempre onde você está pisando, é tipo
um campo minado! Qualquer erro e você explode”.

286

No caso das favelas “pacificadas” é importante notar que o “campo minado” se autonomiza e não
tem mais uma subjetividade, um ator individual ou coletivo a produzi-lo e é essa ambivalência que
busco analisar nessa tese.
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Nesse sentido, essa metáfora é particularmente sugestiva porque no “campo
minado”, diferentemente do “fogo cruzado”, a violência tem menos visibilidade – já
que as minas estão enterradas e não são tão visíveis quanto os tiros que são escutados
e cruzam o campo de visão de todos que estão ao redor de onde eles ocorrem. No
entanto, embora seja menos visível, a violência não está ausente no “campo minado”
e pode ser tão letal quanto no “fogo cruzado”, além de ainda envolver uma
indeterminação permanente, já que ninguém sabe ao certo onde estão as bombas e as
tentativas de desarmá-las sempre envolvem riscos. Por isso, nesse contexto, todos
precisam desenvolver estratégias para tentar evitar o contato com elas. Todos
precisam criar raciocínios lógicos e antecipatórios287 com o objetivo de antever e
evitar a explosão das bombas – que, no caso das favelas “pacificadas”, são os
“momentos críticos” que podem terminar em “situações traumáticas”, envolvendo
ações violentas tanto de policiais como de traficantes. Sugiro, portanto, usar a ideia de
regime de “campo minado” para caracterizar essa nova fenomenologia do habitar que
se não se instaurou, ao menos se intensificou de forma particular no novo ambiente
pós-“pacificação”:
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A necessidade desse raciocínio matemático torna-se muito evidente se pensarmos no jogo de
computador inventado por Robert Donner em 1989 que ganhou o nome de “campo minado”. A ideia
do jogo é simples: o jogador tem que se movimentar por um campo minado sem deixar que nenhuma
mina exploda em cima dele. Há diversos métodos para resolver problemas do jogo como: análise de
um quadrado; análise de dois quadrados e análise de minas compartilhadas. Mas, em alguns casos,
nenhuma das análises se aplica e o jogador precisa recorrer à adivinhação para descobrir onde estão
todos os quadrados que não têm minas e vencer o jogo. Sugiro que é possível estabelecer um paralelo
entre o game e a experiência vivenciada pelos moradores de favelas “pacificadas” porque tanto no jogo
como na vida, aqueles que estão caminhando pelo “campo minado” precisam traçar estratégias de ação
partindo de padrões de análise que podem ser mais simples ou mais complexos. No entanto, em ambos
os casos, essas estratégias têm um limite e, por mais que os jogadores sejam “bons de matemática”,
precisam lidar com a indeterminação e em alguns momentos precisam simplesmente se arriscar,
fazendo adivinhações sem nenhuma garantia de que uma bomba não vá explodir em cima deles.
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Ao longo desta tese trabalhei com o conceito de investigação inspirado no
pragmatismo de John Dewey (1938), no entanto, gostaria de abrir aqui um parêntese
para ressaltar que o autor trabalha com um pressuposto “otimista” segundo o qual
toda e qualquer indeterminação é a princípio superável. No seu tratado sobre a lógica,
em que detalha a sua teoria da investigação, Dewey não contempla situações nas
quais as indeterminações estão além da capacidade do indivíduo de restitui-la à
normalidade. Existe, portanto, um otimismo pressuposto que entende que as situações
indeterminadas têm sua intensidade na medida da capacidade do indivíduo ou da
coletividade que se depara com ela, de superá-la. Tudo se passa como se toda e
qualquer situação, por maior que fosse a indeterminação, fosse reconduzível à
situação estável – ou seja, habitual e rotineira.
Acontece que há situações cujas indeterminações não cessam ou simplesmente
não são superáveis no sentido de reconduzíveis à normalidade. E o regime de “campo
minado” expressa justamente isso. Nele os atores empreendem constantes
investigações. Mas eles são realizadas menos para reconduzir a indeterminação à
normalidade e mais para evitar que ela se intensifique a ponto de tornar-se um
momento crítico (uma “dura” ou um “desenrolo”) e, pior, uma situação catastrófica e
traumática (uma ação violenta como a cobrança ou a execução praticada por policiais
ou traficantes). Utilizo aqui os conceitos de trauma e catástrofe em termos bem
formais, ou seja, como indeterminações ou problemas cuja intensidade transcende a
capacidade da pessoa que se depara com elas – ou do coletivo que a enfrenta – de
superá-la, de trazê-la à “normalidade”.
Daí duas questões que se colocam a partir da análise do regime de “campo
minado” e que nos faz ir além do modelo da lógica da investigação proposta por
Dewey. De um lado, o regime de “campo minado” é uma fenomenologia do habitar
que implica em uma constante ausência de familiaridade com o ambiente. Tudo se
passa como se a situação problemática se tornasse rotina e a investigação um hábito.
Um aparente paroxismo decorre daí, pois, nesse caso, tem-se uma rotina que nunca se
rotiniza por completo e um hábito que nunca se torna integralmente habitual. Isso
porque o jogo de antecipações e de “contaminações” existente na experiência de
“campo minado” produz uma reciprocidade de expectativas sui generis, cujo efeito
mais imediato é o de impedir que os habitantes das favelas se relacionem com o seu
local de moradia a partir de um “regime de familiaridade” (THÉVENOT, 2006). E na
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ausência de familiaridade, tem-se então uma forma de engajamento particular com o
ambiente que implica na perda do descanso típico de uma sociabilidade ancorada em
regras estabilizadas que “permitem continuar”288 (GIDDENS, 2002) tacitamente em
conjunto.
De outro lado, o regime de “campo minado” também obriga a expandir o
modelo da investigação de Dewey e a contemplar situações que o seu pragmatismo
“otimista” simplesmente deixa de lado. Isso porque a investigação dos atores que
ocorre em permanência no regime de “campo minado” visa não tanto impedir a
ocorrência da situação problemática – esta é, em certo sentido, a sua condição
permanente –, mas prevenir o momento crítico e, sobretudo, evitar, a todo custo, a
situação catastrófica ou traumática. Nesse sentido, a lógica que rege a investigação do
“campo minado” não é “como resolver a situação”, de modo a torná-la estável, mas
“como evitar a catástrofe”, ou seja, como impedir que a situação problemática
tendesse para o “desenrolo”, a “dura” e, por conseguinte, para a ação violenta.
Não se trata aqui de opor um pragmatismo “pessimista” (STAVO-DEBAUGE,
2012) ao pragmatismo “otimista” de Dewey, mas de desenvolver ferramentas
analíticas que permitam dar conta das experiências dos atores quando eles se deparam
(virtualmente ou atualmente) com situações cuja indeterminação ou problema estão
para além de sua capacidade de resolvê-las. Afinal, quando tratamos de situações nas
quais os atores estão sujeitos a pauladas ou a tiros de arma de fogo, saímos da
situação problemática e caímos em uma situação traumática e catastrófica, ou seja,
uma situação cujos efeitos são potencialmente irreversíveis, razão pela qual o
vocabulário da “superação”, da “estabilização” ou da “recondução à ‘normalidade’”
perde a sua operacionalidade.
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Giddens articula o debate entre confiança e rotina através do conceito de segurança ontológica.
Quando utiliza essa expressão, o autor refere-se “à crença que a maioria dos seres humanos tem na
continuidade de sua autoidentidade e na constância dos ambientes de ação social e material
circundantes (...). A segurança ontológica tem a ver com ‘ser’ ou, nos termos da fenomenologia ser-nomundo” (1991, p. 95). A noção de segurança, como afirma Giddens, liga-se intimamente ao caráter
tácito da consciência prática – ou, em termos fenomenológicos, ao “por entre parênteses” suposto pela
“atitude natural” na vida cotidiana. A atitude natural coloca entre parênteses perguntas que devem ser
dadas como respondidas para que se possa enfrentar a atividade cotidiana. Em suas palavras: “a
consciência prática, junto com as rotinas diárias reproduzidas por ela, ajuda a pôr em parênteses as
ansiedades não só, nem mesmo principalmente, por causa da estabilidade que implicam, mas por seu
papel constitutivo na organização de um ambiente de ‘faz de conta’ em relação às questões
existenciais” (GIDDENS, 2002:41).
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5. Entre o “fogo cruzado” e o “campo minado”
	
  
Penso no regime de “campo minado” como uma contraposição ao regime de
“fogo cruzado” que estava em voga antes da inauguração das UPPs (e que permanece
em vigência nas favelas não “pacificadas”). Tanto o “fogo cruzado” como o “campo
minado” resultam da sobreposição de dois regimes diferentes e conflitantes presentes
nos territórios das favelas: o regime territorial imposto pelo tráfico e o imposto pela
polícia. Mas cada um envolve dinâmicas distintas. Enquanto a lógica do “fogo
cruzado” baseia-se na oscilação entre confrontos (que ocorriam a partir da realização
de operações policiais nas favelas) e negociações (que envolviam o estabelecimento
dos valores dos “arregos”), a do “campo minado” é calcada na investigação
permanente do ambiente e no monitoramento constante dos fluxos de circulação de
pessoas e objetos que nele ocorrem.
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É importante destacar que o regime de “campo minado” é experimentado não
só pelos moradores de favelas “pacificadas”, mas também pelos traficantes que atuam
nesses territórios, pelos policiais que ali trabalham e até mesmo por outras pessoas
que circulam por essas áreas (eu mesma narrei, na introdução dessa tese, que também
senti na pele a sensação permanente de estar sendo vigiada enquanto fazia meu
trabalho de campo289). Os moradores são, sem dúvida, o lado mais fraco da disputa de
forças existente no “campo minado”, mas isso não quer dizer que sejam só “passivos”,
pois além de serem monitorados, eles também monitoram.
A experiência de “campo minado” não é vivida sempre da mesma forma. Ela
varia dependendo: a) da pessoa, b) do lugar e c) do momento em questão. A
experiência de “campo minado” vivida por um policial, obviamente não é a mesma de
um traficante ou de um morador. Mas mesmo entre cada um desses grupos há muitas
variações. Traficantes, policiais e moradores não são grupos homogêneos. Logo, a
experiência de “campo minado” vivida, por exemplo, por um “morador comum” não
é a mesma daquela experimentada por uma liderança comunitária ou religiosa, a de
um jovem nem sempre é a mesma que a de uma pessoa mais velha, a de um homem
pode ser bem diferente da de uma mulher. Portanto, o gênero, a idade, a atividade
profissional, o engajamento político, a filiação religiosa, entre outros fatores, podem
tornar a experiência de “campo minado” mais ou menos intensa. O mesmo vale para
policiais e traficantes, pois a sensação de estar sendo constantemente monitorado
pode variar muito dependendo da atividade que cada um exerce e da posição que cada
um ocupa na hierarquia da polícia ou do tráfico.
Há também uma variação significativa dessa experiência de “campo minado”
de favela para favela. Desde o início da minha pesquisa na Cidade de Deus notei que
ali os moradores tinham bem menos contato com a polícia e era muito mais intensa a
circulação de rumores sobre represálias impostas pelo tráfico para quem se
aproximasse dos policiais do que no Santa Marta. A circulação desse tipo de
informação obviamente tem um impacto nas expectativas e nos jogos de antecipação
realizados cotidianamente pelos atores.
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Obviamente sei que não posso comparar a minha experiência de “campo minado” com a de um
“morador comum” da favela, uma vez que mesmo eu morando no Santa Marta para mim era muito
mais fácil sair do morro caso me sentisse ameaçada do que para alguém que tem uma casa e família no
local.
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Vale ainda ressaltar que há uma variação dessa experiência mesmo dentro da
favela, dependendo da região em questão. Na área dos Apartamentos na Cidade de
Deus, os moradores narram que, desde o início da ocupação policial, o clima sempre
foi menos tenso, enquanto no Karatê “o bicho pega”. Isso é notado não só pelos
moradores, mas também pelos próprios policiais. Notei isso uma vez que eu estava
em um dos prédios da UPP na Cidade de Deus. Eu estava sentada na portaria do
prédio, esperando o comandante sair de uma reunião para fazer uma entrevista com
ele, quando um grupo de policiais começou a conversar do meu lado. Um falou para o
outro que estava tenso o clima no Karatê, que no plantão anterior tinham jogado pedra
na viatura enquanto eles estavam parados lá. Outro policial comentou: “pedra não é
nada, o pior são os tiros que vai e volta dão em cima da gente. Lá não tem como ficar
tranquilo não, tem que estar sempre atento, porque sempre tem alguém nos
monitorando e a qualquer hora pode ocorrer um ataque”.
Além de variar de lugar para lugar, o grau de intensidade da experiência de
“campo minado” também varia de um momento para o outro. Isso quer dizer que
circular em certas áreas na parte do dia pode ser mais complicado do que de noite, que
no fim de semana o monitoramento pode ser mais intenso do que em um dia de
semana. Mas além dessas variações mais infinitesimais, há também variações mais
visíveis que ocorrem de um período para o outro.
Em linhas bem gerais, é possível dizer que no primeiro ano após a chegada da
UPP a experiência de “campo minado” foi muito intensa. Isso porque, por um lado,
aumentaram abruptamente os dispositivos de vigilância utilizados pela polícia na
favela como abordagens policiais constantes e a instalação de câmeras em diversos
pontos na favela para ajudar a UPP a mapear “quem é quem” na favela e controlar os
fluxos de circulação no território. Por outro lado, os traficantes também reforçaram
seus sistemas de vigilância, usando, por exemplo, olheiros espalhados por toda a
favela para monitorar o deslocamento dos policiais pelo território e também a
aproximação entre os PMs e a população local. Formavam-se, assim, múltiplas
camadas de vigilância.
Nos dois primeiros anos de UPP, a partir de uma vigilância constante,
traficantes, policiais e moradores foram mapeando o novo ambiente da favela e
também os padrões de ação uns dos outros. Uma vez que esses padrões foram
mapeados, tornou-se um pouco mais fácil “ler o clima” da favela e fazer antecipações.
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Houve, portanto, a partir do fim de 2010, uma rotinização das UPPs e um
afrouxamento momentâneo do monitoramento e da experiência de “campo minado”.
Inicialmente, os moradores narram que esse afrouxamento gerou um
distensionamento das relações e uma redução momentânea na sensação de “cerco”.
Mas, em pouco tempo, essa percepção foi mudando e os moradores passaram a
associar o afrouxamento da vigilância nas áreas pacificadas ao aumento de crimes não
letais, a volta do fortalecimento do tráfico, ao aumento da corrupção e,
consequentemente, houve um retensionamento das relações, o que gerou uma
ampliação da experiência de “campo minado”.
Um exemplo disso foi que com o aumento dos casos de corrupção290, os
moradores do Santa Marta e da Cidade de Deus passaram, a partir de 2011, a
novamente expressar o medo de fazer denúncias contra o tráfico em áreas
“pacificadas”. Essa “volta da corrupção” colaborou para abalar a reputação do projeto
e a confiança dos moradores na polícia. Eles ficaram mais receosos de estabelecer
qualquer contato com os policiais na favela, pois não sabem mais exatamente quem
estava “fechado” com o tráfico ou não. E tal sensação aumentou ainda mais depois do
caso Amarildo, das manifestações de 2013, da quebra do consenso que havia em torno
das UPPs, do (re)fortalecimento do tráfico e da intensificação dos conflitos armados
entre traficantes e policiais em áreas “pacificadas”.
Atualmente, o aumento dos tiroteios e a volta do “fogo cruzado” em favelas
com UPP tem feito com que as preocupações com a interrupção das rotinas, presentes
no período pré-“pacificação”, voltem a fazer parte do cotidiano dos moradores de
várias favelas “pacificadas”. Mas, ao contrário do que uma análise apressada poderia
indicar, a volta do “fogo cruzado” não traz de volta a experiência de “vida sob cerco”
tal como ela era antes da invenção das UPPs, uma vez que a lógica do “campo minado”
não desaparece por completo. Pelo contrário, como o ambiente está mais tenso, a
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Tanto no regime de “fogo cruzado” como no de “campo minado”, policiais podem usar o poder que
possuem para extrair benefícios pessoais, mas as negociações dos subornos parecem ocorrer de modo
um pouco diferente nos dois regimes. No “fogo cruzado”, os traficantes pagam para que operações não
ocorram na favela, enquanto no “campo minado” o pagamento de propinas – que geralmente é
acordado com policiais específicos ou com determinados “plantões” está mais associado ao
afrouxamento do monitoramento em certos lugares, horários e dias. Além de aceitarem “arregos” para
“não ver” o que está ocorrendo em certas áreas da favela e até não circular por certas partes do
território, policiais corruptos também têm praticado “sequestros” de traficantes (que são “capturados” e
devolvidos para a favela, sem serem presos, caso seja pago um “resgate”) e “roubos” de cargas e armas,
que depois são novamente revendidas para outros traficantes.
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vigilância torna-se redobrada pelos policiais, traficantes e moradores. Como sabem
que estão sendo ainda mais monitorados, todos tentam antecipar possíveis
desdobramentos de suas ações. E, consequentemente, a vigilância do outro, de si e o
autocontrole também são reforçados.
Portanto, sugiro que a volta dos tiroteios não traz para os territórios
“pacificados” a volta do regime de “fogo cruzado” puro e simples, tal como era antes
das UPPs. O que ocorre em favelas “pacificadas” – como é o caso da Cidade de Deus
– onde estão acontecendo trocas de tiro com frequência é uma sobreposição com
variações de intensidade entre o regime do “fogo cruzado” e do “campo minado”.
Logo, em alguns momentos, a ansiedade gerada pelo “fogo cruzado” centraliza a
atenção dos atores, enquanto em outros momentos (em que o “fogo cessa”) a
preocupação com o monitoramento e as “contaminações” ganha novamente
centralidade no cotidiano dessas favelas. Mas, nos dois momentos, há uma
continuidade da experiência de “vida sob cerco”, que segue sendo reatualizada tanto
pelos confrontos armados como pela vigilância constante.
Sugiro que seja interessante que novas pesquisas investiguem possíveis
sobreposições, interpenetrações e arranjos criativos entre o regime de “fogo cruzado”
e o de “campo minado”. Julgo que isso seja importante porque não parece mais fazer
sentido pensar na lógica opositiva que estabelece apenas como possibilidade “ou”
uma coisa “ou” outra. Acredito que para refletir sobre a conjuntura atual, é necessário
pensar na lógica conjuntiva do “e” – uma coisa “e” outra –, uma que vez que viver em
grande parte das favelas “pacificadas”, atualmente, é viver sob o perigo do “fogo
cruzado” e sob a vigilância do regime de “campo minado”. Daí porque se a
experiência da “vida sob cerco” continua, ela prossegue em parte pela resultante
frictiva e criativa291 da interação sempre assimétrica entre os dois regimes. Não tanto
“fogo cruzado” ou “campo minado”, mas talvez um terceiro regime cujo nome ou
definição só seremos capazes de dar, quem sabe, daqui a alguns anos.
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O raciocínio aqui é inspirado no “senso de dissonância” de David Stark (2009, p. 1-34).
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