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RESUMO 
 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo principal, investigar 

o processo de subjetivação de jovens membros de gangues que cometeram o crime de 

homicídio doloso. Para a realização da pesquisa, utilizamos como método, o estudo de caso. 

A dissertação foi estrutura em quatro capítulos. Abordou-se a questão do sujeito da razão e o 

sujeito da psicanálise, dos territórios, gangues, da adolescência e juventude, bem como, as 

trajetórias estabelecidas pelos jovens autores do crime de homicídio. Buscou-se, com isso, 

localizar marcadores que permite entender o processo de subjetivação dos jovens autores do 

crime de homicídios e suas nuances, delineadas em três tempos: antes, durante e depois do 

homicídio. A pesquisa aborda os aspectos individuais e coletivos que contribuem para o 

cometimento do crime de homicídio, sem perder a riqueza e a singularidade do caso-a-caso. 

Permitindo que, ao final, tenha sido possível localizar a trajetória do jovem autor do crime de 

homicídio. 

 

Palavras-chave: Sujeito. Jovem. Homicídio. Trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This work is a result of research that had as main objective to investigate the process of 

subjectivation of young gang members who committed the crime of murder. To conduct the 

study, we used the method, case study. The dissertation was divided into four chapters. 

Addressed the question of the subject of reason and the subject of psychoanalysis, territories, 

gangs, teens and youth, as well as the paths established by the young authors of the crime of 

murder. We tried to, with this, find markers that can understand the process of subjectivity of 

the young authors of the crime of homicide and its nuances, outlined in three stages: before, 

during and after the murder. The research addresses the individual and collective aspects that 

contribute to the crime of murder without losing the richness and uniqueness of a case-by-

case basis. Allowing that in the end, it was possible to locate the path of the young author of 

the crime of murder. 

 

Keywords: Subject. Younger. Homicide. Trajectory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da violência e da criminalidade tem ocupado cada vez mais o cotidiano da 

sociedade brasileira. Registra-se que nem sempre essa temática é tratada com a profundidade 

e seriedade necessárias. No campo acadêmico, são as ciências sociais que mais se ocupam 

com a temática da violência e da criminalidade, no Brasil, na atualidade. 

Destaca-se que existe ainda muito por se pesquisar nesse universo sobre a violência e a 

criminalidade. No que tange ao campo da psicologia, ainda se produz e se pesquisa pouco sobre a 

temática da violência, em especial, o crime de homicídio, tema central da presente dissertação. Esta 

pesquisa tem como objetivo principal, investigar o processo de subjetivação de jovens de 15 a 29 anos1, 

membros de gangues que cometem crime de homicídio doloso. São também objetivos específicos deste 

trabalho, analisar os conceitos de processo de subjetivação, adolescência, juventude e gangues; 

investigar os elementos individuais e coletivos do processo subjetivação que interferem na decisão do 

jovem de cometer o crime de homicídio doloso e compreender os vínculos estabelecidos entre os 

membros de uma gangue. 

A dissertação foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro aborda a construção do 

conceito de sujeito; já o segundo trata da temática da geografia da violência, território, 

gangues, juventude e homicídio; o terceiro aborda a questão da construção metodológica e o 

quarto capítulo aborda as trajetórias estabelecidas pelas jovens, bem como sobre o processo 

de subjetivação de jovens envolvidos com a criminalidade que cometeram o crime de 

homicídio doloso. 

O primeiro capítulo foi estruturado a partir da problemática sobre a existência e o 

estatuto do sujeito que comete o crime de homicídio doloso. Aborda-se sobre a noção de 

sujeito, a partir de uma cronologia que retrata o surgimento e a construção desse conceito. 

Optou-se, por trabalhar com o conceito de sujeito do inconsciente, a partir da psicanálise. Para 

tanto, reportou-se, a Descartes e o sujeito da razão, estabelecendo um contraponto entre o 

sujeito da razão e o sujeito do inconsciente a partir de Freud e Lacan. Esse capítulo, aborda as 

questões individuais que interferem na constituição do sujeito e no cometimento do crime de 

homicídio doloso. 

O segundo capítulo gira em torno aspectos coletivos que influenciam o cometimento 

do crime de homicídio. Com destaque para a geografia da violência (uma caracterização sobre 

quem são as vítimas do crime de homicídio), as especificidades dos territórios, a história e os 

                                                           
1  A escolha dessa faixa etária se deu em virtude dos indicadores de criminalidade, que revelam que os 
homicídios dolosos são praticados e têm como vítimas, jovens de 15 a 29 anos. 
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vários conceitos de gangue como fenômeno juvenil. Discute-se também o conceito de 

adolescência e juventude com o intuito de localizar as especificidades dos jovens público 

dessa pesquisa, bem como, aborda-se, a questão: “Por que matarás”, estabelecendo um 

paralelo entre o mandamento bíblico (não matarás) e a lei do pai. 

No terceiro capítulo destina-se a discussão sobre a metodologia. Para a realização 

dessa pesquisa optou-se pelo método qualitativo, especificamente, o estudo de caso. Para a 

presente pesquisa, foram realizamos estudos de caso de três jovens que cometeram crime de 

homicídio doloso, com os quaisquer o pesquisador teve acesso ao longo de seu percurso 

profissional, em uma política de segurança pública. 

O quarto capítulo aborda a questão da trajetória, ou melhor, elementos que compõem a 

trajetória do cometimento do crime de homicídio doloso. Nesse capítulo são realizadas as 

análises dos casos, para tal, optou-se pela construção dos três casos, articulado com os 

conceitos abordados no primeiro e segundo capítulo. As análises foram guiadas por uma 

cronologia do cometimento do crime de homicídio, em antes, durante e depois. Por fim, 

aborda-se, a questão da constituição do sujeito e o processo de subjetivação. 

A pesquisa em sua conclusão estabelece um “protocolo do caso a caso”, elementos que 

que compõem um caso, uma forma de lê-los e interpreta-los, desenha-se uma trajetória que 

traduz e ilustra quais são os elementos que interferem para o cometimento do crime de 

homicídio doloso. 
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2 – EXISTE SUJEITO? 
 

O presente capítulo aborda a temática da constituição do sujeito em psicanálise. Para 

tal, estabeleceu-se uma cronologia acerca do conceito de sujeito, reportando à noção de 

sujeito da razão, para chegarmos ao sujeito da psicanálise. Serão abordados, também, os 

conceitos de pulsão, gozo e inconsciente, fundamentais para a compreensão da noção de 

sujeito em psicanálise. 

 

2.1 Sobre a noção de sujeito: nuances sobre uma cronologia 
 

Existe sujeito no ato homicida? De que sujeito se fala? Quais as modalidades de 

subjetivação de jovens envolvidos com gangues e que cometem o crime de homicídio doloso? 

Essas três questões são fundamentais para o atual capítulo, e trazem consigo, temas caros para 

esse trabalho, na medida em que o que se coloca é o estudo do processo de subjetivação dos 

jovens membros de gangues que cometem o crime de homicídio doloso. Várias seriam as 

formas de iniciar esse trabalho e estruturar os capítulos. Poder-se-ia escolher um caminho que 

descrevesse, inicialmente, sobre a juventude e a criminalidade no Brasil, mas avaliando que 

os trabalhos nas ciências sociais tem se ocupado por esse modo de produzir conhecimento e 

descrever o cenário da criminalidade no Brasil. Optou-se por um percurso que tem relação 

com o campo da psicologia; discorreu-se, inicialmente, sobre a noção de sujeito e os 

processos de subjetivação. 

Nesse sentido, a questão: existe sujeito no ato homicida é fundante para esse trabalho. 

Parece fundamental, discorrer, inicialmente, sobre a noção de sujeito. Cabe destacar, que essa 

noção, é precedida por outras que se irá destacar, a partir de agora. O objetivo geral desse 

trabalho é investigar o processo de subjetivação de jovens envolvidos em gangues e que 

cometem o crime de homicídio doloso. Nessa perspectiva, a ideia de processo de subjetivação 

se destaca, mas como nos alerta Drawin (1998), para a existência de uma polissemia dentro do 

termo subjetividade.  

Ao falar de sujeito, Moreira (2002) adverte que essa é uma invenção da modernidade, 

aqui entendida como estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa, 

a partir do século XVII. A modernidade é reconhecida como a era da razão, do 

consciencialismo, tendo como ícone Descartes que eleva exponencialmente o estatuto da 

razão e da consciência.  
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 Já de acordo com Bezerra Júnior. (1989), a ideia de sujeito surge a partir da poesia 

lírica, onde os autores expunham suas emoções particulares, instaurando um tempo subjetivo. 

O autor, ao falar dos fenômenos psicológicos, reporta a Grécia, onde os Deuses 

representavam fenômenos psicológicos, externos ao homem, o que indica que não havia, ali, 

uma concepção interiorizada de sujeito.   

Bezerra Júnior. (1989) afirma que é a partir dos séculos III e IV d.C, que surgem os 

primeiros germes da experiência da subjetividade. Ele vai destacar a prática da askesis moral 

dos cidadãos, como uma primeira prática voltada para o interior do sujeito. Em seguida, ele 

destaca o cristianismo como indutor da grande mudança de concepção, a partir de uma 

concepção do homem como ser sexual. Bezerra Júnior. (1989) destaca:  

 

Com Santo Agostinho, trata-se de outra sexualidade. Aqui ela é entendida como a 
consequência da rebeldia original do homem. Porque adão quis ter vontade própria, 
Deus o condenou a tê-la sem governá-la [...] A ética sexual cristã implica, portanto, 
um conjunto rígido de obrigações de verdade. Não se trata apenas de si próprio. Isso 
engendra uma nova definição do indivíduo na qual ele é definido pelo seu mundo 
interior, suas fantasias (BEZERRA JÚNIOR., 1989, p.227). 

 

Outro ponto destacado por Bezerra Júnior. (1989) na constituição de uma 

subjetividade individualizada, se deu a partir do protestantismo e de Lutero, quando o último 

separa fé, natureza e razão para se entender o universo. A partir daí, o acesso a Deus passa a 

ser individual e sem intermediários, como propõe o catolicismo. Com isso, Lutero contribui 

para o fortalecimento de uma individualidade, à medida que a salvação passa a ser 

responsabilidade de cada indivíduo. 

Bezerra Júnior. (1989) destaca as duas “revoluções individualistas”: a quantitativa, 

que tem como alicerce a liberdade e a igualdade; e a qualitativa, que vai pensar o indivíduo 

como singular e insubstituível. Nesse ponto, destaca-se o surgimento da noção de 

singularidade. Bezerra Júnior. (1989) conclui: 

 

É na esteira deste individualismo qualitativo que resulta o singular, o peculiar em 
que a experiência psicológica do homem moderno vai deitar suas raízes. Se a noção 
de singularidade e de reflexão sobre a realidade íntima pessoal é algo cuja origem é 
longínqua no pensamento ocidental cristão, sua penetração no tecido social, nas 
mentalidades, exigiu a construção de uma sociedade cujos processos de socialização, 
cujos modelos de subjetivação as reproduzissem em escala coletiva (BEZERRA 
JÚNIOR., 1989, p.229). 
 

Destacar-se-á a ideia de singularidade exposta por Bezerra Júnior. (1989). Diante do 

exposto até aqui, sobre a noção de sujeito, cabe-se um destaque. A concepção de sujeito, 
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cunhada na modernidade, é marcada pela primazia da racionalidade e da consciência, uma 

lógica consciencialista. Nessa perspectiva, abordara-se-á, a seguir, Descartes, Freud e Lacan; 

o primeiro concebe um sujeito consciencialista, já o segundo e o terceiro, rompem com a 

lógica consciencialista, e introduzem uma nova lógica, o inconsciente. 

 

2.2 Descartes, Freud e Lacan: da razão ao inconsciente  
 

A escolha por trabalhar Descartes, Freud e Lacan, parte de uma afirmação lacaniana 

que só é possível, se pensar em sujeito da psicanálise. a partir do sujeito cartesiano. Lacan 

(1964/1998) afirma: 

 

[...] há o sujeito, de quem lhes disse há pouco que está aí esperando desde Descartes. 
Ouso enunciar, como uma verdade, que o campo freudiano não seria possível senão 
certo tempo depois da emergência do sujeito cartesiano, por isso a ciência moderna 
só começa depois que Descartes deu o passo inaugural (LACAN, 1964/1998, p.49). 

   

Como destacado anteriormente, a concepção de sujeito, construída a partir da 

modernidade, tem como referência a racionalidade. Para maior clareza a cerca dos elementos 

que influenciaram tal visão de homem, reportar-se-á a Descartes (1641/2008). Em sua obra 

Meditações, o referido autor, inaugura uma discussão fundamental sobre a existência. Essa 

obra é composta por seis meditações, mas se aterá à Meditação Primeira e a Meditação 

Segunda.  

Na Meditação Primeira, intitulada Das coisas que podem ser postas em dúvida, 

Descartes (1641/2008), na tentativa de pesquisar algo firme e certo nas ciências, decide, 

inicialmente, abrir mão do que estava colocado, para fazer novos testes e comprovações, 

claramente disposto a destruir antigas opiniões. É possível perceber um Descartes banhado, 

embebecido pela razão, que ele destaca como certo e indubitável. 

Ele vai construir uma lógica do pensamento que parece bastante interessante. Para 

chegar a uma verdade, Descartes (1641/2008) aponta os princípios que orientavam as antigas 

opiniões. O primeiro ponto que destaca, refere-se aos sentidos. O autor afirma, que até então, 

tudo que dava como verdadeiro e seguro era calcado nos sentidos e conclui que os sentidos 

enganam. O segundo ponto, que ele destaca, é a divisão entre as ilusões, as coisas 

imaginárias, fictícias, falsas e o que é real, o último entendido por ele como verdadeiro. Nesse 

ponto, destaca, as ciências e as diferencia. Descartes (1641/2008) afirma: 
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A esse gênero de coisas pertence a natureza corporal em geral e a sua extensão; e 
também a figura das coisas extensas, a sua quantidade ou grandeza e o seu número, 
assim como o lugar onde estão, o tempo que mede a sua duração e outras 
semelhantes. É por isso que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras 
ciências que dependem da considerações das coisas compostas são muito duvidosas 
e incertas; mas a aritmética, a geometria e as outras ciências dessa natureza, que só 
tratam de coisas simplíssimas e generalíssimas, sem se preocuparem muito se elas 
estão ou não na natureza, contêm algo de certo e indubitável (DESCARTES, 
1641/2008, p. 85). 

 

O que se coloca é uma distinção entre as ciências, a partir de sua base: de um lado, as 

ciências com bases duvidosas, de outro lado, as ciências de bases certas e indubitáveis. Aqui 

poderia se pensar as ciências humanas e as ciências naturais. 

A obra de Descartes é um marco, um divisor de águas entre um modo de pensar e 

existir. Antes da sua obra, a forma de conceber a existência era pautada, a partir uma lógica 

teocêntrica, ou seja, Deus no centro do universo, e a sua existência, por si só explicava o 

universo. É com Descartes, que se observa mais um fragmento que contribui para a crença de 

um novo jeito de ver o mundo a partir da razão. Nesse sentido, ele questiona a existência de 

Deus, e ao fazê-lo, coloca o homem em um lugar central. Ele afirma: 

 

Aqui, talvez, haja algumas pessoas que prefiram negar a existência de um Deus tão 
poderoso a crer que todas as outras coisas sejam incertas. Mas por enquanto não lhes 
resistamos e suponhamos eu seu favor que tudo o que aqui se diz de um Deus seja 
uma fábula (DESCARTES, 1641/2008, p.86). 

 

Pode-se perceber, de maneira embrionária, a hipótese de Deus como algo criado pelo 

homem, uma invenção. Se o homem é capaz de criar Deus, logo, é ele o homem que se 

encontra no centro do universo. É questionando a existência desse Deus poderoso, que 

Descartes conclui sua Meditação Primeira. 

Já na Meditação Segunda, intitulada Da natureza do espírito humano e que ele é mais 

fácil de conhecer do que o corpo, Descartes (1641/2008) se dá conta da profundidade das 

coisas que havia questionado na Meditação Primeira, mas permanece na busca do que 

nomeou de “certo e indubitável”. Quando se pensa no fazer científico, a afirmação de 

Descartes (1641/2008) parece fundamental: “suponho, portanto, que todas as coisas que vejo 

são falsas” (DESCARTES, 1641/2008, p.89). Essa problematização faz desencadear outras 

indagações. Ele estabelece questões sobre a existência de outras coisas, além das que ele 

nomeia como certas, assim como questiona a existência de Deus, ou uma potência capaz de 

colocar no espirito. Descartes (1641/2008) ao falar e problematizar a existência de Deus 

questiona se o homem não seria capaz de criar Deus. E justamente, quando interroga sobre a 
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capacidade de criação do homem, que surge pela primeira vez a questão da existência. Ele 

afirma: 

Mas há não sei qual enganador muito poderoso e muito astuto que emprega toda a 
sua indústria em sempre me enganar. Não há, portanto, dúvida de que sou, se ele me 
engana; e pode ele enganar-me quando quiser, jamais poderá fazer que eu seja nada, 
enquanto eu pensar ser alguma coisa. Assim, depois de bem pensar sobre isso e de 
ter atentamente examinado todas as coisas, cumpre finalmente concluir e ter como 
certo que esta proposição: eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as 
vezes que eu a pronuncio ou concebo meu espírito (DESCARTES, 1641/2008, 
p.90). 
 

Nessa citação, duas ideias se destacam: a noção de pensar como condição para 

reconhecer a existência e a noção ser como outra condição para existência. Ainda na sua 

incessante investigação, ele interroga: “Mas o que é o homem?” (DESCARTES, 1641/2008, 

p.90). Para avançar diante dessa questão o autor estabelece dois elementos, a saber: o corpo e 

alma. O primeiro, ele define, como “tudo aquilo o que se pode ser limitado por alguma figura” 

(DESCARTES, 1641/2008, p.91). Sobre o segundo elemento, à alma, ele afirma ter relação 

com o sentir e o pensar. O próximo e decisivo passo para o surgimento do sujeito cartesiano 

se dá quando ele associa o espírito (alma), o pensamento e a razão. Ele afirma:  

 

Agora não admito nada que não seja necessariamente verdadeiro: não sou, portanto, 
precisamente falando, senão uma coisa pensante, ou seja, um espírito, um 
entendimento ou uma razão, que são termos cuja significação antes me era 
desconhecida [...] Eu sou uma coisa pensante (DESCARTES, 1641/2008, p.92). 

 

Nesse ponto, pode-se verificar a emersão do sujeito cartesiano. Trata-se de um sujeito 

que tem o pensamento como condição para sua existência, um sujeito da razão. 

Como esse trabalho propõe-se investigar os processos de subjetivação, e não é 

possível fazê-lo sem que conceituarmos a noção de sujeito, propõe-se, a partir daqui, uma 

inflexão, para refletir-se sobre outra noção de sujeito, o da psicanálise, o do inconsciente. 

Cabe destacar, que a escolha do pesquisador em trabalhar a noção de sujeito cartesiano 

e sujeito do inconsciente, se deu na perspectiva de entender de qual sujeito falamos quando se 

faz referência a jovens que cometem o crime de homicídio? Trata-se do sujeito sem a razão? 

Do sujeito da razão? Ou do sujeito do inconsciente? 

Para falar do sujeito da psicanálise, reportar-se-á, inicialmente, a Pacheco (1996), que 

afirma que em momento algum de sua obra Sigmund Freud utiliza a palavra sujeito, embora a 

noção de sujeito permeie toda sua obra. A referida autora, em seu livro Sujeito e 

singularidade, discorre sobre a noção de sujeito e o faz em duas partes; a primeira, onde trata 

do “isso” e do “eu”, e na segunda sobre a “ascensão, crise e recuperação do sujeito”. 
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A autora afirma que, a partir dos Pós-escritos, texto de 1935, Freud se dedica mais ao 

estudo da antropologia e da cultura. Nessa época, a questão girava em torno da construção e 

eclosão do sujeito, ele estudava sobre a construção da subjetividade pela cultura. Pacheco 

(1996) diz que no texto A dissecção da personalidade psíquica da Conferência XXXI de 1932 

contém a definição mais radical em Freud e que Lacan, posteriormente, chamará de sujeito. 

Cabe, nesse momento, se ater ao texto freudiano. Na conferência, Freud (1932/1996a) 

destaca os sintomas e afirma que esses são derivados do reprimido, que ele os nomeia como 

“território estrangeiro interno”, aqui a primeira menção clara do inconsciente como algo 

estranho, desconhecido, mas fundamentalmente, interno. 

No texto, ele discorre sobre as atribuições do ego e do superego, destaque para um 

trecho em que o autor discorre sobre a consciência em que ele afirma: “Deus executou um 

trabalho torto e negligente, pois a consciência a maior parte dos homens recebeu apenas uma 

quantia modesta, ou mal recebeu o suficiente para ser notado” (FREUD, 1932/1996a, p. 67). 

A partir desse fragmento, a consciência, se destaca como algo, reduzido, no 

funcionamento psíquico, mas que até aqui, Freud não contrapôs ainda a noção de 

inconsciente.  

Freud (1932/1996a) continua, ao longo do texto, discorrendo sobre o ego e o superego, 

até determinado momento, em que faz uma inflexão para investigar o que se encontra no lado 

oposto ao ego e é, justamente nesse momento, que ele coloca o inconsciente como ponto 

central da psicanálise. Ele afirma: 

 

No-lo apresenta um fato observado durante o trabalho da análise, uma observação 
que é realmente muito antiga. Como não raro acontece, levou muito tempo até se 
chegar ao ponto de ser avaliada sua importância. Toda a teoria da psicanálise, como 
sabem, é de fato construída sobre a percepção da resistência que o paciente nos 
oferece, quando tentamos torna-lhe consciente o seu inconsciente [...] Acontece que 
tínhamos razão; mas, nesse caso, sua resistência também era inconsciente, tão 
inconsciente quanto o reprimido, em cujo esclarecimento estamos trabalhando  
(FREUD, 1932/1996a, p.73). 

 

Ele prossegue sua explanação constatando que o ego e o superego podem operar 

inconscientemente. A seguir, o autor traz o que se entende ser sua principal construção nesse 

texto, o conceito de inconsciente: 

 

Denominamos inconsciente um processo psíquico cuja existência somos obrigados a 
supor – devido a algum motivo tal que o inferimos a partir de seus efeitos - , mas do 
qual nada sabemos. Nesse caso, temos para tal processo a mesma relação que temos 
com o processo psíquico de uma outra pessoa, exceto que, de fato, se trata de um 
processo nosso, mesmo. Se quisermos ser ainda mais corretos, modificaremos nossa 
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assertiva dizendo que denominamos inconsciente um processo se somos obrigados a 
supor que ele está sendo ativado no momento, embora no momento não saibamos 
nada a seu respeito (FREUD, 1932/1996a, p.75). 

 

Em seguida, ele estabelece uma divisão do aparelho mental em: ego, superego e id. O 

último, ele associa ao inconsciente, e afirma que “é a parte obscura, a parte inacessível de 

nossa personalidade” (FREUD, 1932/1996a, p.78). Afirma ainda, que o id (inconsciente) 

contém necessidades pulsionais, sem organização e que busca uma satisfação. Cabe destacar, 

que a partir do eu e do isso, ou melhor, da segunda tópica, Freud aponta que o eu, o isso e 

surepeu tem uma dimensão inconsciente.  

De acordo com Pacheco (1996) desde “o Projeto” de 1895, Freud já apontava para o 

sujeito do inconsciente, marcado por um movimento inicial, na clínica, de tentar trazer o 

conteúdo inconsciente para a consciência, uma permanente tentativa de simbolização. Ela 

afirma que, a partir do texto Para além do princípio do prazer, de 1920, Freud traz a 

radicalidade da pulsão, a pulsão de morte. Esse texto instaura a segunda tópica de Freud. 

A autora afirma que, a partir do texto O eu e o isso, se divide o aparelho psíquico em 

eu e isso. Para ela: 

 

Dessa forma, surge um novo desenho do eu, que deixa de ser pré-consciente e passa 
a ser parcialmente inconsciente, mas no sentido mesmo das representações, logo no 
sentido assujeitado. Ao afirmar essa nova dimensão inconsciente do eu 
paralelamente à introdução do conceito de pulsão de morte e do isso como sede das 
pulsões, Freud acena com a possibilidade de um sujeito referido mais radicalmente à 
pulsão e que está para além desse eu. Na primeira tópica, há um eu pré-consciente e 
um sujeito do inconsciente que comparece no retorno do recalcado pela via da 
representação. Na segunda, há um eu que é pré-consciente/inconsciente e um sujeito 
da pulsão, o primeiro representado e o segundo pulsional por excelência, que é 
sujeito onde nada pode dizer e que só será reconhecido como dito posteriormente 
produzido: Wo Es war, sol Ich werden, como mais tarde dirá Freud (PACHECO, 
1996, p.32). 

 

Sobre a construção do sujeito e sua dimensão pulsional, Pacheco (1996), afirma que o 

“isso” é a sede das pulsões. Ela também afirma que o funcionamento pulsional exige 

constantemente novas organizações subjetivas, criação, sublimação, não apenas rearrumações, 

em consonância com a ideia de sujeito como produção. 

Pacheco (1996), afirma que “o isso é o que repete, que jamais poderá ser falado, mas 

que retorna sempre” (PACHECO, 1996, p.35). A autora discorre sobre o “isso” e em seguida 

sobre o “eu”. No primeiro, destaca a produção freudiana, já para o segundo, reporta a Jacques 

Lacan. Ela afirma que Lacan em 1953, formula que a estrutura é formada por três registros, a 

saber: real, simbólico e imaginário. Destaca também, que ao longo do seu percurso, Lacan faz 
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um deslocamento na teorização do imaginário para o simbólico e, finalmente, para o real, 

destacando que estrutura do sujeito depende da amarração dos três registros. 

Pacheco (1996) afirma que, no final da sua obra, Lacan exacerba da topologia na sua 

obra. Ele trabalha a partir do real e aproxima sujeito e objeto. Ela destaca que a obra de Lacan 

se divide em três tempos: o primeiro, que se inicia na década de 30 e 40, com destaque para o 

registro imaginário; o segundo, na década de 50, com destaque para o simbólico; e o terceiro 

momento, a partir de 70, com ênfase no real. No que tange a noção de sujeito, Lacan caminha 

em direção a um sujeito pulsional. Ele teoriza a partir do “das Ding”, como o campo da Coisa, 

do inominável, de um ponto cego. 

Outro ponto importante na obra de Lacan refere-se, ao “objeto a”, objeto alvo da 

trajetória da pulsão. Sobre a pulsão a autora afirma: 

 

Para Lacan, a pulsão deve ser concebida como efeito da demanda do Outro, da 
linguagem. O movimento pulsional só é compreendido se e quando referido à lógica 
do significante, que dá a estrutura  formal do inconsciente freudiano. E a intervenção 
da linguagem se produz em certas regiões corporais de borda [...], onde a função de 
troca com o Outro é pregnante (PACHECO, 1996, p.50). 

 

Até aqui, abordou-se a noção de sujeito a partir da construção freudiana e lacaniana. 

No intuito de se avançar sobre a noção de sujeito exploraremos um pouco os conceitos de 

inconsciente e pulsão, conceitos que são fundamentais quando se fala de sujeito. Destacam-se, 

também, os conceitos como estádio do espelho, identificação, complexo de Édipo e sintoma, 

também fundamentais, mas que serão abordamos nos próximos capítulos.  

Sobre o termo inconsciente, ele aparece pela primeira vez em uma nota de rodapé na 

página 120 do volume II. É no capítulo VII de A interpretação de Sonhos que ele revela o 

inconsciente. É no texto O inconsciente que ele aprofunda tal conceito, texto que será 

abordado, a partir de agora. 

Freud (1915/1996b) inicia o texto dizendo da essência do recalque. Ele afirma que o 

cerne do processo é evitar que a ideia que representa a pulsão torne consciente, mantendo a 

ideia inconsciente. Ele destaca que o reprimido, o material do recalque não abrange todo o 

inconsciente. A partir dessa afirmação, já se pode extrair uma primeira observação, qual seja, 

o inconsciente está para além do recalque. 

Ele interroga sobre “como devemos chegar ao conhecimento do inconsciente?” 

(FREUD, 1915/1996b, p.171). O referido autor, afirma que só é possível saber, se o conteúdo 

inconsciente sofrer uma transformação ou tradução. Então como pensar essa transformação e 

tradução em jovens que cometem o crime de homicídio? O inconsciente está em questão? 
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Freud (1915/1996b), ao discorrer sobre a legitimidade de pesquisar sobre os processos 

inconscientes da vida mental, afirma que nem todos os processos psíquicos são conhecidos e 

conscientes e cita como exemplo, o sonho. 

Ele postula sobre a existência de um estado psíquico que seria inconsciente. Afirma, 

ainda, que “assim como o físico, o psíquico, na realidade, não é o que parece ser” (FREUD, 

1915/1996b, p.176). A partir dessa afirmação, pode-se concluir que o estado psíquico 

inconsciente trata de um campo marcado por um desconhecimento, um continente 

desconhecido e não mensurável. 

Outra forma de pensar o inconsciente é a partir do viés topográfico ou topológico. 

Sobre isso Freud (1915/1996b) afirma: 

 

O inconsciente abrange, por um lado, atos que são meramente latentes, 
temporariamente inconscientes, mas que em nenhum outro aspecto diferem dos atos 
conscientes, e, por outro lado, abrange processos tais como os reprimidos, que, caso 
se tornassem conscientes, estariam propensos a sobressair num contraste mais 
grosseiro com o restante dos processos conscientes  (FREUD, 1915/1996b, p.177). 

 

Um inconsciente pensando em três níveis composto por elementos latentes, elementos 

conscientes e processos oriundos de recalques. 

Ao dizer de dois sistemas psíquicos, o inconsciente e o consciente, Freud 

(1915/1996b) afirma que o que impede a passagem do conteúdo do primeiro sistema para o 

segundo é a censura, aqui entendida como mecanismo que permite que um conteúdo 

permaneça inconsciente. Ele afirma que a topografia psíquica nada tem a ver com localidades 

anatômicas. O autor trabalha com a noção de ideia como registro, assim como postulado na 

carta 52. Ele afirma que as coisas deixam de ser recalcadas quando se liga os traços 

inconscientes. 

Ao discorrer sobre as emoções inconscientes, aborda a questão das pulsões, conceito 

fundamental para o presente trabalho que será explorado adiante. Ele afirma que a pulsão 

nunca se torna objeto da consciência, só a ideia que o representa. A pulsão como algo sem 

representação. Fala também sobre o recalque e o define como a ruptura entre o afeto e a ideia 

a qual pertence a representação. 

Ao explorar a topografia e a dinâmica do recalque, ele afirma: “chegamos à conclusão 

de que a repressão constitui essencialmente um processo que afeta as ideias na fronteira entre 

os sistemas Ics e Pcs. (Cs.)” (FREUD, 1915/1996b, p.185) 

Freud (1915/1996b) explica que o recalque se dá em função de uma retirada de catexia 

entre os sistemas consciente e inconsciente, ainda assim, a ideia recalcada permanece com sua 
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capacidade de agir no inconsciente. Cabe destacar, que ele próprio propõe adiante que se 

substitua catexia por libido. Sobre o conceito de libido, Laplanche, Pontalis e Lagache (1986) 

afirmam que se trata de uma “energia postulada por Freud como substrato das transformações 

da pulsão sexual quanto ao objecto (deslocamento dos investimentos), quanto ao alvo 

(sublimação, por exemplo) e quanto à fonte da excitação sexual (diversidade das zonas 

erógenas)” (LAPLANCHE; PONTALIS; LAGACHE, 1986, p.343). O autor avança em 

direção ao recalque primário e afirma: 

 

Quando se trata de descrever a repressão primeva, o mecanismo da retirada da 
catexia pré-consciente, que acabamos de examinar, deixaria de atender ao caso, pois 
aqui estamos lidando com uma idéia inconsciente que ainda não recebeu qualquer 
catexia do Pcs. E, portanto, não pode ter essa catexia retirada dela (FREUD, 
1915/1996b, p.185). 
 

Sobre os processos psíquicos, ele afirma que além dos pontos de vista dinâmico e 

topográfico tem-se que incluir o ponto de vista econômico, o que ele nomeia como 

“metapsicológica”.   

Em relação às características do sistema inconsciente, ele afirma: “o núcleo do Ics. 

Consiste em representantes instituais que procuram descarregar sua catexia; isto é, consiste 

em impulsos carregados pelo desejo” (FREUD, 1915/1996b, p.191). Nesse ponto percebe-se a 

clara associação entre o inconsciente e a pulsão, associação que debruçar-se-á, adiante. 

Ainda sobre o funcionamento do inconsciente, o autor afirma que esse se dá por dois 

processos, a saber: deslocamento e condensação. O primeiro refere-se à sobreposição das 

ideias (representações), ou seja, um conteúdo psíquico representado por uma ideia que se 

desloca para outra ideia, diante dos investimentos pulsionais. Já o segundo processo, trata-se 

de uma associação de ideias (representações). A união desses dois processos Freud 

(1915/1996b) nomeou como “processo psíquico primário”. 

Freud (1915/1996b) afirma que os processos inconscientes são atemporais e nem 

sempre conectados a realidade, mas orientados pelo princípio do prazer. O autor afirma que os 

processos inconscientes podem ser visualizados nos sonhos e na neurose. Parte-se da hipótese 

de que ao pesquisar o processo de subjetivação de jovens que cometeram o crime de 

homicídio, nem sempre se tem acesso aos sonhos e nem tão pouco a elementos que permita 

diagnosticar a estrutura clínica, no caso a neurose.  

Sobre o funcionamento do sistema inconsciente, Freud (1915/1996b) conclui que ele 

se dá a partir de três condições (princípios), são eles: “a isenção de condição mútua, o 
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processo primário (mobilidade das catexias), a intemporalidade e a substituição da realidade 

externa pela psíquica” (FREUD, 1915/1996b, p. 192) 

A partir da construção estabelecida até aqui, pode-se avançar no entendimento sobre o 

sujeito da psicanálise, o sujeito do inconsciente. Trata-se de um sujeito regido por um modo 

de funcionamento psíquico estruturado a partir dos registros, das marcas, da atemporalidade e 

capaz de construir sua própria realidade psíquica. 

A partir de agora, abordar-se-á a noção de inconsciente, a partir do ensino lacaniano. 

Em seu texto intitulado O inconsciente Freudiano e o nosso, Lacan (1964/1998) afirma que 

“o inconsciente é estruturado como linguagem” (LACAN, 1964/1998, p.25). Ele reporta à 

linguística, ao introduzir o termo significante. Afirma ainda, que os significantes organizam as 

relações humanas. Sobre o funcionamento do inconsciente, trata-se de um jogo combinatório 

de significantes que estrutura o inconsciente, os mesmos que estruturam a linguagem. 

Ao fazer uma leitura sobre o inconsciente freudiano Lacan (1964/1998) afirma: 

 

O inconsciente freudiano, é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por 
aproximação que ele se situa nesse ponto em que, entre a causa e o que ela afeta, há 
sempre claudicação. O importante não é que o inconsciente determina a neurose – 
quanto a isto, Freud fez de bom grado o gesto pilático de lavar as mãos. [...] Pois o 
inconsciente nos mostra a hiância por onde a neurose se conforma a um real – real 
que bem pode, ele sim, não ser determinado. Nessa hiância, alguma coisa acontece. 
[...] Só que a neurose se torna outra coisa, às vezes simples enfermindade, cicatriz, 
como diz Freud – não cicatriz da neurose, mas do inconsciente (LACAN, 
1964/1998, p.27). 

 

Nessa releitura, pode-se extrair a ideia do inconsciente freudiano como uma hiância, 

como algo que surge em um intervalo. Lacan (1964/1998) avança sobre o conceito de 

inconsciente, estabelecendo um marco, o inconsciente marcado por uma descontinuidade. Ele 

afirma que “a descontinuidade, esta então a forma essencial com que nos aparece de saída o 

inconsciente como fenômeno – a descontinuidade, na qual alguma coisa se manifesta como 

vacilação” (LACAN, 1964/1998, p.30). 

Ainda sobre a estruturação do inconsciente, ele afirma que se dá de forma sincrônica, 

instaurando um sujeito da enunciação, trata-se para ele de um sujeito indeterminado. Lacan 

(1964/1998) afirma que a função do inconsciente é como uma fenda, por alguns instantes é 

trazida a luz e que se fecha em seguida, marcado por um caráter evanescente. Ele vai dizer da 

função pulsativa do inconsciente. 

Em relação à lógica do inconsciente, Zizek (2010) ilustra de forma brilhante. Ele 

afirma: 
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Lembremos a velha história de um operário suspeito de furto: toda noite, quando ele 
deixava a fábrica, o carrinho de mão que ele empurrava à frente de si era 
cuidadosamente inspecionado, mas os guardas não conseguiam encontrar nada ali, 
estava sempre vazio. Até que eles se deram conta: o que o operário estava roubando 
eram os carrinhos de mão. Essa peculiaridade reflexiva pertence à comunicação 
como tal: não devemos esquecer de incluir no conteúdo de um ato de comunicação o 
próprio ato, já que o significado de cada ato de comunicação é também 
reflexivamente que ele é um ato de comunicação. Esta é a primeira coisa a se ter em 
mente em relação ao modo como o inconsciente opera: a coisa não está escondida no 
carrinho de mão, ela é o próprio carrinho de mão (ZIZEK, 2010, p.31) 

 
Por fim, sobre o sujeito, Lacan (1964/1998) afirma que ele deve advir do inconsciente. 

Ele refere ao inconsciente como pulsação. Se até aqui explorou-se a noção de sujeito, 

especialmente, a noção de inconsciente, parece fundamental atentar para outro conceito 

importante quando fala-se de sujeito, a pulsão. Conceito que se abordará, a seguir. 

Freud (1915/1996b) aborda o conceito de pulsão sob diversos ângulos. Já no primeiro, 

ele, a partir de uma perspectiva da fisiologia, aproxima a ideia de pulsão a estímulo e conclui: 

“instinto é um estímulo aplicado à mente” (FREUD, 1915/1996b, p. 124). Ele alerta que 

embora se aproximem não se pode dizer que são equivalentes e propõe alguns elementos para 

pensar-se uma distinção. Ele afirma que o estímulo pulsional não tem origem externa, mas 

interna e produz constante impacto e com uma continua direção a satisfação. Nesse texto, 

afirma que o movimento pulsional é delimitado pelo mecanismo de prazer e desprazer. 

Ao falar sobre o conceito de pulsão, ele estabelece quadro categorias que permeiam o 

conceito, são elas: pressão; finalidade; objeto e fonte. Por pressão, se entende a pulsão como 

motor, dotado de uma força; já a finalidade da pulsão é sempre obter satisfação, mesmo que 

parcial; por objeto, é a coisa através da qual a pulsão busca sua finalidade, a satisfação; por 

fonte, entende-se um processo somático que ocorre no corpo. 

Ainda atentando para o conceito de pulsão, reportar-se ao texto Além do Principio do 

Prazer, que traz um avanço que se explorará, a seguir. Freud (1920/1996c) afirma que o 

psiquismo é regido pelo princípio do prazer. Se pensar no funcionamento do coração, órgão 

vital, através dos movimentos de sístoles e diástoles, quando se trata do funcionamento 

psíquico, para o autor existe um duplo e permanente funcionamento, a evitação do desprazer e 

um constante movimento em busca do prazer. 

Se pensar o funcionamento psíquico, a partir do viés econômico, para Freud 

(1920/1996c) o desprazer aumenta a tensão e o prazer diminui. Assim tem-se um aparelho 

psíquico com uma “tendência no sentido da estabilidade” (FREUD, 1920/1996c, p.19) 

Adiante ele afirma que não se pode dizer de uma dominância do princípio do prazer no 
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psiquismo, mas uma forte tendência. Cabe destacar, que existe prazer na tensão e também da 

descarga. 

O autor discorre sobre fatores que inibem a dominância do princípio do prazer. Ele 

aponta, inicialmente, a mediação exercida pelo ego e que faz dar lugar ao princípio da 

realidade, esse como inibidor do princípio do prazer. Outro fator se dá quando os conflitos no 

aparelho psíquico acontecem simultaneamente as organizações complexas do ego e, por fim, 

quando a pulsão se esforça para obter novo prazer. Freud (1920/1996c) afirma que todo 

desprazer neurótico se dá em função de um prazer que não pode ser vivido com tal. 

Ainda sobre o funcionamento psíquico, Freud (1920/1996c), afirma que existe uma 

compulsão a repetição que ele atribui ao conteúdo reprimido no inconsciente. 

Sobre a dinâmica do inconsciente, pode-se observar que as catexias podem ser 

transferidas, deslocadas e condensadas. Freud (1920/1996c) afirma que a compulsão à 

repetição tem intrínseca relação com a vida mental infantil e a vida pulsional. Afirma ainda, 

que a repetição é, em si, fonte de prazer. Sobre o princípio do prazer, ele conclui: 

 

O princípio do prazer, então, é uma tendência que opera a serviço de uma função, 
cuja missão é libertar inteiramente o aparelho mental de excitações, conservar a 
quantidade de excitação constante nele, ou mantê-la tão baixa quanto possível 
(FREUD, 1920/1996c, p. 73). 

 

Sobre a vida pulsional, ao longo do texto, o autor, faz uma distinção entre pulsão de 

vida e pulsão de morte e conclui: “O princípio do prazer parece, na realidade servir aos 

instintos de morte” (FREUD, 1920/1996c, p.74). 

A partir da conclusão freudiana e do desvelamento da pulsão de morte, como núcleo 

do princípio do prazer, imediatamente faz concluir que o mais é do princípio do prazer, é 

justamente o movimento incessante da pulsão de morte. É a partir de excesso pulsional, que se 

conectará com o conceito de pulsão e de gozo no ensino lacaniano. 

É no Seminário 11 que Lacan (1964/1998) irá formalizar o conceito de pulsão. Ele 

reporta ao texto freudiano sobre a pulsão e suas vicissitudes e extrai dele os quatro termos da 

pulsão, são eles: o impulso, a fonte, o objeto e o alvo. Lacan (1964/1998) afirma que há uma 

disjunção entre os termos e uma descontinuidade do movimento pulsional.  

Sobre o impulso, ele afirma que se trata de uma tendência a descarga, marcada por 

uma excitação e estimulação que é interna e constante. Sobre o funcionamento pulsional ele 

afirma:  

A constância do impulso proíbe qualquer assimilação da pulsão a uma função 
biológica, a qual tem sempre um ritmo. A primeira coisa que diz Freud da pulsão é, 
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se posso exprimir assim, que ela não tem dia nem noite, não tem primaverva nem 
outono, que ela não tem subida nem descida. É uma força constante. Seria preciso 
levar em conta igualmente os textos e a experiência (LACAN, 1964/1998, p.157). 

 

Sobre a fonte, Lacan (1964/1998) afirma que ela advém das zonas erógenas, que 

servem como borda, se define como fonte, o ponto de partida da pulsão. 

Em relação ao objeto da pulsão, ele ilustra com a relação mãe e bebê, especificamente 

com o seio materno e, para isso, ele lança mão de um conceito que cunhou o do objeto a. Ele 

afirma:  

 
Para a pulsão oral, por exemplo, é evidente que não se trata de modo algum de 
alimento, nem de lembrança de alimento, nem do eco de alimento, nem de cuidado 
da mãe, mas algo que se chama de seio e que parece que vai sozinho porque está na 
mesma série.[...]. A esse seio, na função de objeto, de objeto a causa de desejo, tal 
como eu trago sua noção – devemos dar uma função tal que pudéssemos dizer seu 
lugar de satisfação da pulsão. A melhor forma nos parece ser essa – a pulsão 
contorna o objeto (LACAN, 1964/1998, p.159-160). 

 

Sobre o alvo da pulsão, ele diz que o alvo é a satisfação, que é sempre parcial. O autor 

diz que existe uma impossibilidade da satisfação total da pulsão e “esse impossível”, ele 

nomeia como real. É nesse momento que ele retorna ao princípio do prazer e diz que o real é o 

obstáculo do princípio do prazer.  

Lacan (1964/1998) afirma que as pulsões estão ligadas em sua estrutura a fatores 

econômicos. Ele vai definir a pulsão como uma montagem através da qual a sexualidade 

participa da vida psíquica. Destaca também que o vaivém e o caráter circular do percurso da 

pulsão são de fundamental importância. O autor estabelece uma relação entre a pulsão e o 

sujeito que é central para essa pesquisa. Ele afirma: 

 

É preciso bem distinguir a volta em circuito de uma pulsão do que parece – mas 
também por não aparecer, - num terceiro tempo. Isto é, o aparecimento de 
einneuesSubjekt que é preciso entender assim – não que ali já houvesse um, a saber, 
o sujeito da pulsão, mas que é novo ver aparecer um sujeito. Esse sujeito, que é 
propriamente o outro, aparece no que a pulsão pôde fechar seu curso circular. É 
somente com sua aparição no nível do outro que pode ser realizado o que é da 
função da pulsão (LACAN, 1964/1998, p.169). 

 

O autor diz do sujeito da pulsão e condiciona o surgimento desse sujeito com o 

fechamento do curso, do circuito pulsional. Ele afirma que a pulsão segue um trajeto e que o 

seu alvo é simplesmente o retorno para o circuito. Por fim, ele estabelece uma relação entre 

pulsão e princípio do prazer. Ele afirma: 
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O de que se trata na pulsão aqui se revela enfim – o caminho da pulsão é a única 
forma de transgressão que se permite ao sujeito em relação ao princípio do prazer. 
O sujeito se aperceberá de que seu desejo é apenas vão contorno da pesca, do 
fisgamento do gozo do outro – tanto que, o outro intervindo, ele se aperceberá de 
que há um gozo mais além do princípio do prazer (LACAN, 1964/1998, p.173-174). 

 

É a partir dessa relação entre pulsão e princípio do prazer, estabelecida pelo autor, que 

se trabalhará outro conceito caro para essa pesquisa, o gozo. Para tal, reportar-se-á ao 

seminário 20 mais, ainda. Sobre o conceito de gozo, Lacan (1972/1985) assim o define: “O 

gozo é aquilo que não serve para nada” (LACAN, 1972/1985, p.11). O autor diz do direito ao 

gozo e não do dever de gozar e que ninguém força alguém a gozar, com exceção do superego, 

que ele nomeia como imperativo de gozo, dizendo ao sujeito: goza! 

Sobre a definição de superego, se reportará a Laplanche, Pontalis e Lagache (1986) 

que afirmam que o superego é: 

 

Uma das instâncias da personalidade tal como Freud a descreveu no quadro da sua 
segunda teoria do aparelho psíquico: o seu papel é assimilável ao de um juiz ou de 
um censor relativamente do ego. Freud vê na consciência moral, na auto-observação, 
na formação de ideais, funções do superego. Classicamente, o superego é definido 
como herdeiro do complexo de Édipo; constitui-se por interiorização das exigências 
e das interdições parentais (LAPLANCHE; PONTALIS; LAGACHE, 1986, p.643). 
 

No que tange a noção de super-eu, na obra freudiana e lacaniana, Miller (2002) afirma: 

 

O supereu-eu freudiano tem exigências completamente incoerentes; de modo algum 
é um todo harmonioso – é uma lei, uma ordem, mas o é na medida em que é 
impossível para o sujeito respeitá-la. Se é uma lei, é uma lei com todo o seu valor 
irracional, uma lei terrível. Lacan é muito fiel à posição do super-eu nos texto de 
Freud, ele fala da figura obscena e feroz do super-eu. O super-eu é, em Freud, uma 
função impossível de satisfazer [...] o super-eu nunca fica satisfeito (MILLER, 2002, 
p.83). 

  

Sobre o gozo, Miller (2002) afirma que “o gozo está além do princípio do prazer, e 

como tal é impossível obtê-lo de forma plena” (MILLER, 2002, p.83). Nessa perspectiva, 

pode-se extrair que o gozo é marcado por um além, por um excesso.  

Lacan (1972/1985) afirma que para gozar é necessário ter um corpo, esse como 

aparelho de gozo.  Lacan (1953/1998) associa a noção de corpo e gozo para estabelecer um 

corpo a partir do registro real. O autor afirma: 

 

A substância do corpo, com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de 
que se goza. Propriedade do corpo vivo, sem dúvida, mas nós não sabemos o que é 
estar vivo, senão apenas isto, que um corpo, isso se goza. Isso só se goza por 
corporizá-lo de maneira significante. O que implica algo que não o partes extra 
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partes da substância extensa. Como o sublinha admiravelmente essa espécie de 
kantiano que era Sade, só se pode gozar de uma parte do corpo do Outro, pela 
simples razão de que jamais se viu um corpo enrolar-se completamente, até incluí-lo 
e fagocitá-lo, em torno do corpo do Outro (LACAN, 1953/1998, p.35). 

 

Aponta, ainda, para uma noção de corpo, como uma substância gozoza, o corpo como 

instrumento de gozo. Ele conclui: “Gozar tem esta propriedade fundamental de ser em suma o 

corpo de um que goza de uma parte do corpo do Outro” (LACAN, 1953/1998, p.35). 

Após a explanação sobre os conceitos de inconsciente e pulsão, retomar-se-á a 

problemática sobre a constituição do sujeito. Pacheco (1996) afirma que, tanto Freud como 

Lacan, pensam o sujeito inicialmente como uma representação e fazem um deslocamento para 

um sujeito pulsional, um sujeito a surgir, uma construção. Por fim, a autora estabelece uma 

correlação entre Descartes, Lacan e Freud. Ela afirma que ao longo da sua obra, Lacan 

referencia Descartes ao trabalhar o conceito de sujeito. De acordo com a autora:  

 

Lacan faz permanentemente referência a Descartes para trabalhar o conceito de 
sujeito, afirmando, em um certo momento, que o sujeito, o sujeito cartesiano, é o 
pressuposto do inconsciente [...]. Para a psicanálise, o sujeito é moldado pelo Outro. 
A obra de Lacan vem mostrar que a filosofia clássica sempre apontou para isso e 
que Descartes, como sustentáculo primeiro dessa orientação, foi que permitiu a 
localização simbólica do sujeito através do “eu penso”, sujeito não psicológico, 
radicalmente distinto do corpo (PACHECO, 1996, p.70). 

 

Cabe destacar pontos de interseção e separação entre Descartes, Freud e Lacan. Para o 

primeiro é o pensamento que funda o sujeito, ele só o é, em função do pensamento. Já para 

Freud, o sujeito é o sujeito do pensamento inconsciente, a nessa visão, uma oposição ao 

sujeito cartesiano, o sujeito da pura razão.  

Sobre a visão lacaniana, Pacheco (1996) afirma: 

 

Lacan aproxima em três pontos o sujeito cartesiano do sujeito que ele próprio 
apresenta: não há certeza sem dúvida (sem significante do Outro enganador), não há 
“eu penso” sem exclusão do saber (é a disjunção saber/verdade), e, por fim, o tempo 
deste sujeito é pontual, feito de instantes – “penso, existo” (como no sujeito 
evanescente), e não “penso logo existe” (PACHECO, 1996, p.71). 

 

Far-se-á, nesse momento, uma inflexão reportando ao texto de Lacan (1972/1985) 

onde ele refere-se ao postulado cartesiano. Ao falar sobre o significante, os discursos e sua 

substância, eles afirmas: “De saída, a substância pensante, pode-se dizer que de algum modo 

nós a modificamos sensivelmente. Depois desse penso que, ao supor-se a si mesmo, funda a 

existência, tivemos que dar um passo, que o inconsciente” (LACAN, 1972/1985, p.33). 
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No dito lacaniano, podemos constatar que ele não recusa o ser pensante, pelo 

contrário, destaca que se fez necessário ir além, em direção ao sujeito do inconsciente. Ele 

continua: 

 

Já que estou hoje sendo arrastado pelas trilhas do inconsciente estruturado como 
linguagem, saiba-se disso – esta fórmula muda totalmente a função do sujeito como 
existente. O sujeito não é aquele que pensa. O sujeito é, propriamente, aquele que 
engajamos, não, como dizemos a ele para encantá-lo, a dizer tudo – não se pode 
dizer tudo – mas a dizer besteiras, isso é tudo.  É com essas besteiras que vamos 
fazer a análise, e que entramos no novo sujeito que é o do inconsciente (LACAN, 
1972/1985, p.33). 

 

Se analisar o texto lacaniano, ele aponta que o sujeito da psicanálise não é o sujeito 

que pensa, trata-se do sujeito, do inconsciente. Mas, no mesmo enunciado, pode-se extrair a 

dimensão do registro real, quando Lacan (1972/1985, p. 33) afirma que “não se pode dizer 

tudo”, ou seja, tem algo nesse sujeito que é inapreensível, que não se registra, que escapa. 

Nesse sentido, o sujeito lacaniano é uma produção pontual, algo efêmero, um sujeito 

pulsional, advindo do real e não uma condição dada e permanente. Cabe destacar, que o 

sujeito do inconsciente se estabelece como resposta ao real pulsional. 

Para finalizar, reportar-se-á a Jacques-Alain Miller para avançar sobre o entendimento 

de sujeito e processo de subjetivação. Miller (1996) fala sobre a linguagem como algo anterior 

ao surgimento do sujeito e à medida que a linguagem já está dada, o lugar do Outro também 

está constituído. O autor afirma que o sujeito está por nascer e seu surgimento se dá como 

efeito do significante, ele afirma: 

 

O que quer dizer “o sujeito como efeito do significante”? Isso coloca em questão 
precisamente o “quer dizer”. Quanto ao que concerne ao sujeito, isso fala, no sentido 
de que isso fala dele. Isso fala dele antes que ele fale, antes que ele chame ou mesmo 
que ele grite: o sujeito, em todos os casos, está na sujeição significante do “isso fala 
dele” antes de estar na dependência de qualquer criação e antes que ele mesmo fale 
dele com o cortejo de desconhecimento que essa reflexão arrasta com ela. 
(MILLER, 1996, p.156-157) 

 

 Miller (1996) nomeia o sujeito como falta a ser, um sujeito que surge do significante. 

Destaca-se que o sujeito é entendido a partir do falta a ser, um ser de falta que se constitui a 

partir da rede de significantes. Um sujeito que, como localiza Lacan (1964/1998), advém do 

inconsciente e é marcado pela pulsão. 

 Sobre processo de subjetivação, entende-se como movimento de um sujeito que se 

constitui a partir dos significantes e, a partir deles, significam suas experiências, criando 

assim uma rede de significantes como forma de lidar com a falta, com a castração. Um 
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movimento que permite que o sujeito localize aquilo (trama de significantes) que se diz dele. 

Destaca-se que subjetivação trata-se de um conceito comtemporaneo, não encontrado na 

teoria freudiana e nem no ensino lacaniano. 

A partir da articulação do sujeito da razão e do sujeito do inconsciente estabelecida, é 

preciso conectar esses conceitos com o objeto dessa pesquisa: os jovens que cometem o crime 

de homicídio doloso. E não parece que a noção de sujeito da razão explica o fenômeno da 

violência e da criminalidade. O objeto dessa pesquisa é bastante complexo e exige um olhar 

de vários saberes, na tentativa de se localizar os fatores individuais e coletivos que interferem 

para que um jovem, membro de uma gangue cometa o crime de homicídio. 

Se, até aqui, trabalhou-se a questão da constituição do sujeito, cabe pensar a inserção 

desse sujeito no território, destacando as especificidades dos sujeitos e dos territórios, tema 

que se abordará, no próximo capítulo.  
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3 – POR QUE MATARÁS? SOBRE GEOGRAFIA, TERRITÓRIO, G ANGUES E 
JUVENTUDE 
 

Se no capítulo anterior foi trabalhado o conceito de sujeito, com o intuito de construir 

um conceito que orientasse os aspectos individuais que constituem um sujeito, nesse capítulo 

abordar-se-á aspectos coletivos que podem interferir no cometimento do crime de homicídio. 

Serão abordados temas como a geografia da violência, a questão do território, das gangues, 

adolescência, juventude. Conceitos importantes que serão articulados com a questão: Por que 

matarás?  

 

3.1 Sobre a geografia 
 

Nos últimos vinte e cinco anos a Brasil, houve um aumento considerável dos 

indicadores de “criminalidade violenta”. Esse termo, por si só, pode parecer redundante, mas 

não o é. Trata-se de um esforço dos especialistas e dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública em focar sua atenção e estratégias nos crimes que ameaçam ou alteram a ordem 

pública, geralmente, crimes de maior repercussão social e midiática.  Eles são assim 

definidos, conforme Quadro 1, de acordo, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) (BRASIL, 2006), órgão ligado ao Ministério da Justiça: 

 

Quadro 1 - Tipificação da Criminalidade Violenta no Brasil 

Crimes Violentos Letais e Intencionais 
Homicídios Dolosos, Roubos Seguidos de 

Morte e Lesões Seguidas de Morte 

Crimes Violentos Não Letais contra a 

Pessoa 

Tentativas de Homicídio, Estupros, 

Atentados Violentos ao Pudor e Torturas 

Crimes Violentos contra o Patrimônio Roubos e Extorsões Mediante Seqüestro 

Delitos de Trânsito 

Homicídios Culposos e Lesões Corporais 

Culposas Resultantes de Acidentes de 

Trânsito 

Delitos Envolvendo Drogas Tráfico, Uso e Porte de Drogas 

Fonte: SENASP, 2006, p.8 
 

Para que se tenha uma melhor noção do quadro brasileiro, reportar-se-á a dados 

oficiais para ilustrar o drama da realidade brasileira quando se refere à quantidade de óbitos 

em função da criminalidade violenta. Será remetido, inicialmente, aos dados do DATASUS 
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(BRASIL, 2010), banco de dados do Sistema Único de Saúde, considerado por vários 

especialistas como o melhor banco de dados sobre morbidade e mortalidade do Brasil. Cabe 

destacar, que em relação à obtenção de dados sobre a violência no Brasil, Minayo (1994) 

destaca a dificuldade na obtenção de dados oficiais. Pode-se observar que isso ocorre 

especialmente no campo da Segurança Pública. 

Para começar a problematização, no que tange aos indicadores brasileiros, será 

ilustrado, a partir do Gráfico 1, a evolução, especialmente, do crime de homicídio no Brasil. 

Trabalhar-se-á com o intervalo entre 1979 e 2009, por ser esse o intervalo o qual se tem 

acesso no banco de dados do DATASUS (2010) e por entender que esse intervalo permite 

analisar uma série de dados sobre as características e especificidades da realidade brasileira. 

 

Gráfico 1 – Evolução Anual de Homicídios no Brasil 

 
Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 

 

A primeira leitura que se pode fazer do Gráfico 1, refere-se a um elevado aumento dos 

números de homicídios, a partir dos anos de 1984 e 1985, e é a partir desse período que a 

curva dos homicídios ganha dimensões exorbitantes no Brasil. Ainda sobre a análise do 

gráfico, pode-se observar que, de maneira geral, o número de homicídios no Brasil apresentou 

uma curva ascendente nas décadas de 80 e 90, tendo seu pico registrado ano de 2003; a partir 

daí; o que se observa é uma estabilização do número de homicídios com viés para baixo da 
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marca histórica. No anexo desse trabalho, encontra-se um quadro detalhado sobre dos dados 

de homicídios no Brasil entre 1979 a 2009, dados que não será explorado nessa pesquisa, por 

razões apontadas anteriormente, mas eminentemente por uma escolha do pesquisador de não 

realizar um trabalho descritivo, sociológico.  

A partir de agora, ater-se-á na “geografia da violência” no Brasil. Ao discorrer sobre o 

aumento vertiginoso dos indicadores de criminalidade no Brasil, especialmente, o crime de 

homicídio, Musumecci e Ramos (2004) afirmam que no Brasil existe um recorte racial, etário, 

de gênero e territorial em relação à criminalidade, dizendo que criminalidade e violência 

ocorrem preferencialmente entre homens, negros, jovens e moradores de favelas e periferias. 

As autoras cunham a expressão “geografia da violência”. Em consonância com tal afirmação, 

Lemgruber (2004) destaca: 

 

[...] o Brasil assiste a um verdadeiro genocídio de jovens pobres, sobretudo negros, 
principalmente como resultado do aumento vertiginoso das dinâmicas criminais 
ligadas ao tráfico de drogas e ao fácil acesso às armas de fogo. Os índices de 
homicídios na faixa etária dos 15 aos 24 anos são muito mais altos do que os 
verificados para a população como um todo (LEMGRUBER, 2004, p.2). 

 

A partir da noção de “geografia da violência” no Brasil, cabe um esforço de articular 

essa macro realidade com as especificidades que contribuem para a ocorrência de crimes 

violentos e, para isso, ater-se-á, a seguir, ao elemento fundamental, “o território”. 

 

3.2 Do território 
 

Destaca-se, a partir desse momento, a noção de território e para isso reportar-se-á a 

Santos (2005) que define o território como matriz da vida social, política e econômica. Para 

ele, é no território que se estabelece as articulações e amarrações que darão complexidade a 

vida na sociedade pós-moderna.  

Para Santos (2005), o território tem a permanente capacidade de representar o “quadro 

da vida”. Ele afirma que se vive, na pós-modernidade, uma transnacionalização do território. 

Nesse momento, reportar-se a Zaluar (2006b) que, em relação ao vertiginoso aumento dos 

índices de criminalidade violenta no Brasil a partir do ano 1985, destaca que esse aumento 

coincide com a mundialização e distribuição da cocaína em larga escala. Ou seja, é possível, a 

partir desses índices, fazer uma leitura de como transnacionalização da produção, uso e 

comércio da cocaína afeta o território e a realidade brasileira.  
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Santos (2005) afirma que, ao falar de território, não basta falar de mundialização e 

globalização: é preciso conciliar a realidade local, com a global para que se tenha uma melhor 

compreensão dos fenômenos. Nesse momento, cabe destacar outra forma que Santos (2005) 

conceitua o território. Ele afirma: “o território são formas, mas o território usado são objetos e 

ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS, 2005, p.255). 

O autor destaca que a informação hoje exerce a função do verdadeiro instrumento de 

união entre as diversas partes do território, o que pode ser exemplificado, a partir das diversas 

conexões estabelecidas pelo narcotráfico, mundo afora. 

Ao falar em território, Santos (2005) estabelece conexão entre neoliberalismo, 

globalização e mercado, descrevendo seu impacto na vida social, com destaque para os 

entraves que impedem modos de vida solidários e compartilhamento da vida no território. Ele 

afirma:  

O neoliberalismo é o outro braço dessa globalização perversa, e ambos esses braços 
–democracia de mercado e neoliberalismo– são necessários para reduzir as 
possibilidades de afirmação das formas de viver cuja solidariedade é baseada na 
contigüidade, na vizinhança solidária, isto é, no território compartilhado [...] Na 
democracia de mercado, o território é o suporte de redes que transportam regras e 
normas utilitárias, parciais, parcializadas, egoístas (do ponto de vista dos atores 
hegemônicos), as verticalidades, enquanto as horizontalidades hoje enfraquecidas 
são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a totalidade dos atores 
(SANTOS, 2005, p.259). 

 

Ou seja, o mercado impõe formas de viver marcadas por uma fragmentação que 

impede de estabelecer laços e formas solidárias para se viver pacificamente nos territórios. É 

que se pode observar em favelas dominadas pelo tráfico de drogas e armas, onde a livre lógica 

do mercado das drogas, com suas regras perversas, inibem, coagem e fragilizam a 

possibilidade dos vários atores de comunidade lutar contra esse estado de coisas. 

A partir da primeira definição sobre território de Santos (2005), ater-se-á aos aspectos 

da vida social, econômica e política no território, para isso, tentar-se-á aprofundar e ilustrar 

com reflexões sobre a vida nas favelas brasileiras, território onde são registrados os maiores 

índices de criminalidade violenta. 

Zaluar e Alvito (2006a) afirmam que a primeira favela brasileira, que se tem registro, 

surgiu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1897, o então nomeado “Morro da Favela”. Os 

autores afirmam que, com o passar do tempo, a imagem da favela foi sendo associada com 

desordem e violência. A partir daí, parte da sociedade e dos governos foram estabelecendo um 

pensamento higienista sobre a favela, como lugares marcados por promiscuidade, 
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inadequação urbana, poluição e patologia social. Definindo, assim, as favelas como problema 

sanitário, urbano e policial. 

Ao pensar na vida social nas favelas, é preciso refletir sobre a sua complexidade. 

Vários são os aspectos que caracterizam a vida social nesses lugares e podem-se elencar 

alguns, entre eles: a permanente proximidade entre o licito e o ilícito; entre o público e o 

privado e as várias formas de socialização dos seus moradores.  

Outro aspecto da vida nas favelas é o aspecto econômico, nesse sentido, será reportado 

ao tráfico de drogas, como forma de ilustrar como a inserção nas gangues tem também um 

aspecto econômico que não podemos desconsiderar.  

Pode-se pensar que o tráfico de drogas é regido por uma lógica de mercado, 

marcadamente perversa, onde diante de uma dívida, um desacerto ou descontrole, se paga 

com a própria vida, em vários casos. Sobre a participação de jovens no tráfico de drogas, 

Velho (1996), afirma que esses o fazem na tentativa de obter notoriedade, prestígio entre as 

mulheres e seus pares e também como forma de obterem recursos para consumir, sejam 

objetos oferecidos pelo capitalismo ou drogas. Nesse sentido, pode-se estabelecer uma 

conexão entre tráfico, notoriedade e consumismo. 

O próprio conceito de gangue mostra a correlação entre tráfico, negócio e consumo. 

Feffermann (2006) aponta que a noção de gangue surgiu nos Estados Unidos. Ela afirma que 

gangue pode ser entendida como uma atividade empresarial, mas é eminentemente uma 

associação de jovens, que tem na violência uma forma de estabelecer relações sociais. Afirma 

que para um jovem pertencer a uma gangue é buscar um lugar e uma posição, é se inserir em 

um jogo de rivalidades, tentando construir uma identidade social, podendo conduzir-se a 

delinquência. Nesse aspecto roubar, assaltar, comercializar drogas, cometer homicídio, apesar 

de ser ilícito, são ações válidas para os membros de uma gangue.  

Até aqui, foram abordadas as dimensões de acordo com o pensamento de Santos 

(2005): a vida social e econômica em uma favela. Resta a última dimensão, a política. Para 

isso, será citada a definição de política, a partir de Rua (1998) que afirma que a: “política 

consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e 

que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos” (RUA, 1998, 

p.01). 

O conceito de política exposto acima destaca a forma pacífica de resolução de 

conflitos. Como pensar a resolução pacífica de conflitos, em cenários marcados pela violência 

promovida por gangues e/ou operadores de segurança pública? 
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De acordo com Zaluar (2006) as gangues começaram a se interessar pelas eleições das 

lideranças comunitárias. A autora relata que esse interesse acabou gerando interferências nas 

favelas. Com isso, as gangues passaram a interferir na vida política das comunidades, fazendo 

valer os interesses de seus negócios. Ela afirma que as lideranças comunitárias passaram a 

desacreditar na mobilização como instrumentos para práticas participativas. 

Até aqui se destacou a noção de território, como uma construção delineada por objetos 

e ações como nos aponta Santos (2005). Um território vivo, mutante e com suas nuances. É 

sabido que o objeto dessa pesquisa gira em torno do processo de subjetivação de jovens 

envolvidos com a criminalidade (membros de gangues) que cometem o crime de homicídio 

doloso. Nesse sentido, ao pensar a inserção no território e as formas de organização criminal 

juvenil, faz-se necessário, destacar uma das formas de organização, as gangues. Tema que 

será abordado, a diante. 

 

3.3 Gangues, uma questão juvenil 
 

Abramovay et al. (2010) destacam que os estudos sobre gangues iniciou na década de 

20 do século passado, a partir da Escola de Chicago. Cabe destacar que essa Escola 

influenciou durante décadas os estudos sobre gangues, violência e criminalidade. Quanto ao 

termo “Escola de Chicago”, Freitas (2004) define-o da seguinte forma:  

 

O termo Escola de Chicago foi cunhado ao longo de muitos anos, sendo que o 
primeiro a utilizá-lo em sentido similar ao que tem hoje foi Luther L. Bernard, no 
texto Schools of Sociology, publicado em 1930. Maurice Halbawachs, em Chicago, 
expérience ethnique (1932), reconheceu a existência de uma escola de sociologia 
original na Universidade de Chicago. Milla Alihan, na obra Social Ecology (1938), 
utilizou o termo Escola de Chicago e, apesar das críticas que fez, identificou-a como 
uma escola com seguidores, um arcabouço teórico e um estilo próprio” (FREITAS, 
2004, p.51). 

 

Essa Escola passou a pesquisar a delinquência e criminalidade juvenil, sua associação 

com a pobreza e com a segregação social, territorial e racial. Abramovay et al (2010) 

destacam que embora o estudo de gangues tenha começado nos Estados Unidos, na atualidade 

não existe um consenso sobre o conceito de gangue na literatura americana. Klein e Maxson 

citado por Abramovay et al (2010) afirmam que existem três critérios para conceituarmos 

gangues, são eles: 

 

1) Ser considerada uma agregação distinta por outro do mesmo território; 2) os 
membros se reconhecerem como um grupo distinto e, que invariavelmente, 
adotarem o nome; 3) envolverem-se com um número considerável de incidentes 
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ilegais que respaldem uma resposta tendencialmente negativa e consistente dos 
residentes do território e/ou das agências de proteção (ABRAMOVAY et al., 2010, 
p.55). 

 

Nesse conceito destaca-se a ideia de gangue como um corpo a parte dentro de um 

mesmo território, o reconhecimento intra-grupal e a práticas de ações ilegais. 

Já Spergel e Curry citado por Abramovay et al (2010) fazem uma distinção entre 

gangue, gangue de rua, gangue juvenil tradicional e posse / crew. Eles afirmam: 

 

A gangue corresponde, nesse sentido, a um grupo ou coletividade de pessoas 
envolvidas em um número significativo de atividades ilegais ou criminosas, 
essencialmente ameaçadoras e violentas; aliado a isso, para que se distinga um 
grupo como gangue seria necessário haver uma reação da sociedade a julgar as 
atividades do grupo como legítimas ou ilegítimas, criminosas ou não [...] 
Dentro da categoria gangue haveria o segmento de gangue juvenil tradicional, que 
apresenta aos jovens e aos adolescentes das gangues de rua cujos principais cujos 
principais membros seriam mais velhos e tradicionais, como seus criadores, líderes, 
etc. [...] A posse / crew, por sua vez, caracteriza-se pelo comprometimento com a 
atividade criminal para o ganho econômico, particularmente o tráfico de drogas 
(ABRAMOVAY et al., 2010, p.56). 

 

A partir dos conceitos acima citados, cabe uma reflexão e aproximação com a 

realidade brasileira. A ideia de gangue corresponderia a uma coletividade que se uniriam para 

prática de ações ilegais. Já a gangue juvenil seria formada eminente de jovens, diferente da 

gangue de rua, formada por membros mais velhos e tradicionais. Já a posse / crew tem relação 

direta com o tráfico de drogas. Se pensar nas constantes mudanças internas, e no alto grau de 

letalidade de seus membros, talvez no Brasil não se consiga localizar a ideia de gangue de rua, 

visto que as gangues brasileiras têm como membros, jovens que geralmente são vítimas de 

homicídio entre os 15 e 29 anos. Não se tem a figura do “ancião” nas gangues. 

Jankowski citado por Abramovay et al (2010) rompe com a lógica da inserção de 

gangue na criminologia e na ação desviante. As gangues seriam caracterizadas pela prática de 

ações informais e sendo a gangue um grupo identitário, marcado por uma ideologia.  

Para Huff citado por Abramovay et al (2010) as gangues juvenis são uma coletividade  

formada eminentemente dos adolescentes e jovens, com as seguintes características: 

 

1) Interagem uns com os outros com certa freqüência; 2) encontram-se habitual e 
deliberadamente envolvidos em atividades ilegais; 3) compartilham a mesma 
identidade coletiva que é, geralmente, mas nem sempre, expressada por meio de um 
nome; e 4) essa identidade seria expressa por símbolos e/ou declaração de controle 
sobre determinada quebrada (pessoas, lugares, coisas e/ou mercados econômicos) 
(ABRAMOVAY et al., 2010, p.56-57). 
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Essa noção de gangue tem como pilar a ideia de encontros frequentes, práticas ilegais, 

compartilhamento símbolos e identidade coletiva. A gangue como uma fatría.  

Já Campbell citado por Abramovay et al (2010) afirma que as gangues se organizam 

de modo geracional, ou seja, por várias gerações para a defesa do território. Estaria colocada 

nesse modo de funcionamento, uma transmissão de geração para geração que perpetua o 

conflito e mantém as disputas no território. Como revela a fala de um jovem2: “A gente sai da 

guerra, mas a guerra não sai da gente”. 

Abramovay et al (2010) afirmam que a literatura apontada associa a ideia de gangue 

com o território. Essa junção torna-se fundamental para a constituição de identidade e, nesse 

sentido, a recusa por parte de um membro de gangue em participar de um conflito causaria 

uma perda de respeito e reconhecimento podendo levá-lo a exclusão, ou a morte, nas palavras 

do pesquisador. 

A partir de agora, far-se-á um esforço para pensar a noção de gangue na realidade 

brasileira. 

Diógenes (1998) discorre sobre a tênue fronteira entre galera e gangue. Sobre a noção 

de galera a autora afirma que se trata de uma organização juvenil, que vivencia a noção de 

pertencimento, a partir da vivencia grupal, sempre com a finalidade de deixar marcas no 

território. Sobre a tênue ligação entre galera e gangue, a autora usa como referência o arrastão 

ocorrido em 18 de outubro 1992 na praia do Arpoador na cidade do Rio de Janeiro. Arrastão 

pensado pelas galeras dos bailes funk, mas ao recorrer a práticas de violência, as galeras 

foram nomeadas como gangues. 

Sobre a noção de gangue e galera a autora afirma: 

 

É evidente que o termo gangue é recortado por toda a visão que tematizou o 
“desvio” através da vasta produção da Escola de Chicago nos anos 40 e 50 nos 
Estados Unidos e, no Brasil, durante toda a década de 60 até os anos 70. Gangue e 
delinqüência passam a ser termos correlatos tanto na visão policial, no imaginário 
social, como na percepção que pontua as diferenciações entre as turmas de jovens. O 
uso do termo gangue pode ser enfocado levando-se em conta um tênue limite entre 
as galeras que se organizam para ir a bailes, às praias, para compartilhar músicas, 
drogas, e aqueles que têm um objetivo explicitado entre seus membros, para o 
roubo, as brigas entre galeras, os saques a bens e equipamentos coletivos etc. Desse 
modo, pode-se afirmar que toda gangue é uma galera, mas nem toda galera é 
gangue (DIÓGENES, 1998, p.107-108). 

 

                                                           
2  Relato de um jovem atendido pelo pesquisador, no ano de 2005, na ocasião, o pesquisador respondia 
pela função de técnico social do Programa Controle de Homicídios – Fica Vivo! da Secretaria de Estado de 
Defesa Social do Estado de Minas Gerais. 
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Nesse sentido, galera tem relação com uma organização grupal, já gangue tem na 

violência sua matriz. Sobre gangue a autora afirma: 

 

Pode-se dizer que a gangue é uma conceituação criada pela idéia de desvio, tendo 
em vista a expressão juvenil nos guetos de Chicago, de forma mais marcante, a 
partir dos anos 50. De outro modo, verifica-se que alguns agrupamento juvenis auto-
instituem-se gangue, ressaltando o envolvimento nas tretas nos enxames, nos 
enfrentamentos com a polícia como marca diferencial em relação às galeras como 
um todo. [...]. A denominação gangue parece mesclar dois referentes básicos: a auto-
instituição do grupo como gangue, para intensificar e dar visibilidade para si e para 
os outros grupos acerca do caráter, realmente, violento [...] dos que integram; a 
marca do estigma do desviante, do delinqüente apregoada pelos esquemas de 
segurança pública e pelos meios de comunicação de massa (DIÓGENES, 1998, 
p.114). 

 

Ainda sobre o conceito de gangue, Zaluar citada por Abramovay et al (2010) afirma 

que gangues são: “organizações com chefia instituída, regras explicitadas, rituais iniciáticos, 

com estreita relação com os bairros e atividades ilícitas” (ABRAMOVAT et al., 2010, p.67). 

Ao longo da exposição sobre o conceito de gangue, por vezes, o conceito esteve 

associado diretamente à noção de juventude e como um fenômeno juvenil, mas o que se 

entende por juvenil? Essa é a temática que será abordada, a seguir. 

 

3.4 Entre 15 e 29: adolescentes ou jovens? 
 

Ao se debruçar sobre os principais indicadores de violência e criminalidade no Brasil, 

encontra-se números que apontam para uma faixa etária que varia entre os 15 e 29 anos. 

Então, depara-se com uma questão conceitual importante: trata-se de adolescentes ou jovens. 

A questão que se coloca não se reduz a faixa etária, mas sobre qual concepção se está 

trabalhando ao falar desses sujeitos que estão compreendidos entre os 15 e 29 anos. São 

adolescentes ou jovens? 

Como abordado no início desse trabalho, os conceitos de adolescência e juventude no 

Brasil são permeado por questões, lacunas e incompletudes, carecendo de maior investigação, 

é o que se propõe a partir desse momento. 

Iniciar-se-á pela noção de adolescência.  A palavra ‘adolescência’ tem sua origem 

etimológica no Latim ad (para) + olescere (crescer); portanto ‘adolescência’ significaria, 

strictu sensu, ‘crescer para’. No Brasil, o Estatuto da Criança e do adolescente (BRASIL, 

2008) estabelece que é adolescente que tem 12 e 18 anos. Já em relação a juventude no Brasil, 

de acordo com a Política Nacional da Juventude (BRASIL, 2006), são jovens aqueles que se 

situam na faixa etária entre 15 e 29 anos. 
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Se pensar no significado das palavras, de acordo com o dicionário Michaelis (2011) 

adolescência significa; “- sf (lat adolescentia) 1 Idade entre 12 e 18 anos. 2 Juventude e 

juventude significa - sf (lat juventude) 1 Período da vida entre a infância e a idade adulta; 

adolescência. 2 A gente moça, mocidade. Antôn: velhice. J. extraviada: gente moça 

desencaminhada dos bons costumes”.  

Até aqui, o conceito de adolescência e juventude, foi pensado a partir da etimologia 

das palavras e por marcos e parâmetros legais que definem a entrada e saída, tanto da 

adolescência como da juventude. Tanto a etimologia, quanto o texto legal auxilia e orienta, 

mas não dão conta de responder as questões sobre a entrada e saída dessas etapas da vida de 

um sujeito. Na tentativa de avançar sobre esses conceitos, reportar-se-á à noção de 

adolescência na psicanálise. 

Inicialmente, será citado o texto Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, 

especialmente, sobre o terceiro ensaio nomeado como As Transformações da Puberdade. 

Cabe destacar que Freud (1901-1905/1996d) refere-se à adolescência como puberdade. Ele 

destaca que com a chegada da adolescência instaura uma mudança crucial na sexualidade de 

um sujeito, tomando sua configuração definitiva. Freud (1901-1905/1996d) afirma que se na 

infância a pulsão sexual era eminentemente auto-erótica, na adolescência ela encontra um 

objeto sexual, ou seja, é dirigida ao outro e não apenas ao eu. 

Freud (1901-1905/1996d) afirma que o que mais se destaca na adolescência é o 

crescimento da genitália externa. Se pensar essa questão a partir do ensino lacaniano, pode-se 

dizer que a adolescência instaura uma mudança do sujeito, isso em função do real do corpo. 

Uma mudança capaz de produzir descompassos para um sujeito.  

O autor afirma que em função das mudanças sexuais e na busca da excitação sexual, 

surge uma tensão sexual, por si só produtora de desprazer. Ainda sobre a excitação sexual, 

Freud (1901-1905/1996d) destaca que as zonas erógenas têm o seu papel redesenhado na 

adolescência e destaca, também, o olhar como ponto central na estimulação sexual. Destaca-

se a dimensão imaginária que se instaura a partir do olhar.  

Sobre a excitação sexual, Freud (1901-1905/1996d) afirma que “o prazer vivenciado 

pode despertar a necessidade de um prazer ainda maior” (FREUD, 1901-1905/1996d, p.199). 

Se destacar a afirmação freudiana que o prazer quando vivenciado pode demandar mais 

prazer, pode-se parafrasear o texto lacaniano e afirmar que o que está em jogo é exatamente, 

mais ainda, o gozo. 
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Freud (1901-1905/1996d) associa que a configuração final da vida sexual sobre 

influências das manifestações da sexualidade infantil. Sobre a libido, ele afirma que na 

adolescência ela tem o seu trajeto alterado e, se inicialmente essa energia era dirigida ao eu, 

sobre uma conversão em libido do objeto, em seguida é retirada do objeto e retorna para o 

interior do ego. 

Sobre a escolha de objeto, o autor afirma ser esse o ponto final da adolescência e a 

entrada na vida adulta. Afirma ainda, que essa escolha se dá a partir de identificações e das 

fantasias infantis, construídas a partir das imagens do casal parental. Ele afirma: 

 

A afeição infantil pelos pais é sem dúvida o mais importante, embora não o único, 
dos vestígios que, reavivamos na puberdade, apontam o caminho para a escolha de 
objeto. Outros rudimentos com essa mesma origem permitem ao homem, sempre 
apoiado em sua infância, desenvolver mais de uma orientação sexual e criar 
condições muito diversificadas par sua escolha objetal. (FREUD, 1901-1905/1996d, 
p.216). 

 

A partir do texto freudiano, pode-se entender a adolescência como uma transição entre 

o infantil e o adulto e seu início se instaura a partir do corpo e seu término se dá a partir da 

escolha de um objeto sexual. 

Até aqui, trabalhou-se a noção de adolescência, a partir do texto freudiano. Será 

destacado, a partir de agora, de maneira pontual, a noção de adolescência, a partir do ensino 

lacaniano, especialmente, a partir do texto Prefácio a O despertar da Primavera. Lacan 

(1974/2003) ao falar do desencontro entre meninos e meninas adolescentes, afirma que não é 

satisfatório o encontro entre os sujeitos, reporta ao texto freudiano e associa sexualidade e a 

noção de real, ele diz: 

 

Que o que Freud demarcou daquilo a que se chama sexualidade faça um furo no 
real, eis o que se percebe pelo fato de que, como ninguém se percebe pelo fato de 
que, como ninguém escapa ileso, as pessoas não se preocupam com o assunto. 
Trata-se de uma experiência ao alcance de todos (LACAN, 1974/2003, p.559). 

 

Lacan (1974/2003) aponta que o encontro sexual é marcado por um desencontro, um 

furo, aqui entendido como uma condição colocada para todos, da qual não se tem resposta, a 

priori , e que justamente a partir desse furo é possível produzir algo, mas não se sai ileso 

diante disso.  

Lima e Guerra (2009) estabelecem um paralelo entre a construção freudiana e a 

lacaniana. Elas afirmam que Lacan aponta a adolescência como fonte do paradigma da não 

relação sexual, ou seja, da impossibilidade do encontro simétrico e recíproco com o outro. 
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O ensino de Lacan nos mostra que a impossibilidade do encontro pleno com o outro é 

traumático. Lima e Guerra (2009) reporta a Stevens (2004) para descrever o real na obra de 

Lacan, que estabelece três definições de real. São elas:  

 

1) um primeiro conceito de real, articulável na disjunção entre a identificação 
simbólica e imaginária, disjunção esta acentuada no momento da adolescência em 
função do despedaçamento da imagem;  
2) um segundo conceito de real como aquilo que irrompe, que não tem nome e que 
vem modificar a imagem, que acontece no tempo do despertar da puberdade;  
3) e o real como a não-relação sexual, que faz retorno na puberdade (LIMA; 
GUERRA, 2009, p.3). 

 

As autoras concluem: “A adolescência é, pois, a enumeração de uma série de escolhas 

sintomáticas em relação a esse impossível, que é o real da puberdade.” (LIMA; GUERRA, 

2009, p.3). Essas escolhas sintomáticas podem colocar o adolescente em risco, sobre isso 

discorrer-se-á adiante. 

Reportar-se-á a Stevens (2004) que em seu texto “Adolescência, sintoma da 

puberdade”, trata  a adolescência como um sintoma diante do real da puberdade. Sintoma 

entendido como resposta, nesse sentido a adolescência como resposta a puberdade. Nas 

palavras do autor: “a puberdade seria um dos nomes da inexistência da relação sexual” 

(STEVENS, 2004, p.30). 

Para o autor, na adolescência as escolhas infantis são reatualizadas. Para ele, a 

adolescência é a idade onde tudo é possível, bem como a idade do encontro com o impossível. 

Adolescência como um tempo onde um sujeito pode dar várias respostas diante do 

impossível, diante do real da puberdade. A partir do não saber fazer diante do real, o sujeito 

faz um sintoma, esse como resposta ao vazio, ao sem sentido. Nesse sentido, o autor afirma, 

que a adolescência é um sintoma da puberdade. Ele define a adolescência da seguinte forma: 

“a adolescência é, assim, a enumeração de uma série de escolhas sintomáticas em relação a 

esse impossível encontrado na puberdade” (STEVENS, 2004, p.31) 

Até aqui, abordou-se o conceito de adolescência e ressaltou-se que o referido projeto 

tem como público alvo, sujeitos que estão na faixa etária entre 15 e 29 anos, ou seja, nem 

sempre adolescentes. No intuito de avançar, a partir de agora, discorrer-se-á sobre o conceito 

de juventude.  

Faz-se necessário, destacar, se o campo “psi” constituiu e contribuiu para a 

consolidação do conceito de adolescência, o mesmo não se observa no conceito de juventude.  

 Quando se refere à noção de juventude no Brasil, observa-se que os campos da 

educação e das ciências sociais avançam mais rapidamente sobre o conceito de juventude; o 
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mesmo não observa-se no campo “psi”. Cabe destacar que existe uma multiplicidade sobre o 

conceito de juventude, bem como a ausência de um conceito.  

 De acordo com Novaes (2008) é necessário reconhecer a universalidade da categoria 

juventude. A autora ressalta que, embora a noção de juventude seja algo universalizado, é 

necessário reconhecer as diferenças sociais, culturais, econômicas e políticas entre os jovens 

do campo e da cidade, das diversas regiões de um país ou entre países. 

 Segundo a autora, no Brasil são adotados dois parâmetros etários quando se refere à 

juventude, são elas: o primeiro com base na Organização Internacional da Juventude que 

estabelece que jovens são todos aqueles entre 15 e 24 anos e o outro parâmetro estabelecido 

pela lei 11.129 que cria a Secretaria Nacional de Juventude e estabelece que jovens são 

aqueles entre 15 a 29 anos. 

  Sobre a definição de juventude, ela afirma que: 

 
A juventude é compreendida como um tempo de construção de identidades e de 
definição de projetos de futuro. É vista como tempo de “moratória social”, “etapa de 
transição”, em que os indivíduos processam sua inserção nas diversas dimensões da 
vida social: responsabilidade com família própria, inserção no mundo do trabalho, 
exercício de direitos e deveres de cidadania (NOVAES, 2008, p.3). 

  

 Cabe destacar que, diferente da adolescência, que para a psicanálise se instaura a partir 

da puberdade, a ideia de juventude porta algo da identidade, ao mesmo tempo que projeta 

algo para o futuro, aqui associado com o processo de atribuições que o mundo adulto exige. 

Novaes (2008) afirma que por se tratar de um período de etapa de transição, a juventude 

comporta algumas oscilações. 

 Nesse momento, se aproxima a noção de oscilações e risco e reportar-se-á a Lacadée 

(2007) que discorre sobre “o risco da adolescência”. Ele afirma que a falta de referências 

tradicionais podem desorientar alguns jovens. Ele associa adolescência, juventude, dúvida, 

sintoma e risco. O autor afirma: 

 

Muitos jovens gozam dessa tranqüilidade de existir, mesmo experimentando 
momentos de dúvida, e alcançam, sem dilemas maiores, a idade adulta. Mas alguns, 
cada vez mais numerosos, não hesitam em adotar condutas sintomáticas – as ditas 
condutas de risco -, que testemunham uma falta a ser, o sofrimento, a necessidade 
interior de afrontar o mundo para se desembaraçar do mal de viver e pôr limites 
necessários ao desdobramento da existência (LACADÉE, 2007, p.3). 

 

 Sobre as condutas de risco, ele afirma: 

 

O termo conduta de risco, aplicado ao jovens, designa comportamentos cuja traço 
comum é a exposição à probabilidade não-negligenciável de se machucar ou morrer, 
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de lesar o futuro pessoal ou de pôr a saúde em perigo: toxicomania, alcoolismo, 
velocidade no trânsito, tentativa de suicídio, transtorno alimentar, fuga, abandono da 
vida escolar, etc. Essas condutas põem o adolescente em perigo, alteram as 
possibilidades de integração social (LACADÉE, 2007, p.3). 

 

 Entre os comportamentos de risco, inclui-se o risco de matar. Até aqui, foram 

abordados os conceitos de adolescência e juventude, suas nuances, suas especificidades e 

seus riscos, inclusive o de matar, é justamente sobre a questão do matar e do matarás que será 

tratado no próximo tópico. 

 Ao pensar na adolescência como uma mudança real do corpo e a juventude como um 

tempo de mudanças corporais, comportamentais e sociais, conclui-se que isso não acontece 

sem impactos na subjetividade e no processo de subjetivação.  

 Se até aqui foi abordada a questão do território, das gangues como fenômeno juvenil, 

do conceito de adolescência e juventude, cabe, então, questionar sobre os motivos pelos quais 

jovens envolvidos em gangue cometem o crime de homicídio. É o que será feito no próximo 

tópico. 

 

3.5 Por que matarás?  
 

Essa questão é central e cara para a presente pesquisa e como se observa já no título, é 

entorno dela que girará, a partir de agora. O texto bíblico, especificamente o Decálogo (Dez 

mandamentos), um conjunto de leis que de acordo com a Bíblia teria sido escrito por Deus e 

entregue ao profeta Moisés, discorre sobre leis universais que tem como função regular a vida 

e a convivência entre os homens e a relação com Deus. Abaixo os mandamentos (BÍBLIA, 

2011): 

 

1 Amar a Deus sobre todas as coisas; 

2 Não usar o nome de Deus em vão; 

3 Guardar domingos e festas de guarda; 

4 Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores); 

5  Não matarás; 

6  Guardar castidade nas palavras e nas obras; 

7  Não roube (nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo); 

8  Não levantar falsos testemunhos; 

9  Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos; 

10  Não cobiçar as coisas do outro. 
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Se for analisado o texto bíblico, observa-se que em alguns mandamentos elencados 

existem práticas que atualmente tipifica-se como crime, por exemplo, matar, roubar e falsear 

testemunhos. 

Quando se atem ao objeto dessa pesquisa, encontra-se um mandamento que é taxativo: 

não matarás! Pode-se interrogar sobre os vários motivos pelos quais um jovem membro de 

gangue comete um homicídio, mas ao fazê-lo, estabelece uma ruptura com o anunciado 

imperativo de não matar. Nesse contexto, o imperativo do não matarás, não se mostrou 

suficiente para barrar, impedir tal ato. Cabe destacar, que a inoperância dessa lei e desse 

mandamento em relação aos jovens que cometiam homicídios sempre intrigou o pesquisador, 

nos vários momentos da sua prática quando encontrava jovens que cometiam tal crime.  

A pergunta que permanecia era: por que eles matam? Essa pergunta em um 

determinado momento fora associada com o mandamento bíblico que anuncia o não matarás. 

A partir daí surge a questão: por que matarás? 

A hipótese é que para os jovens, em algum momento, essa lei manca, falha, vacila. Na 

tentativa de problematizar sobre a lei, a interdição, a barra, reportar-se-á ao conceito de 

Complexo de Édipo, no intuito de trazer para a discussão a lei paterna e a interdição. 

Lacan e (1958/1999) aborda a questão da lei paterna a partir do complexo de Édipo e a 

castração. Ele interroga sobre o que vem a ser o sujeito e avança, concluindo que o sujeito é 

um ser falante que se dirige a um grande Outro. Ele conjuga a noção de sujeito, desejo e 

fantasia. 

 Outro ponto que o autor destaca e nos interessa sobremaneira é a metáfora paterna. Ele 

diz:  

 

Há, propriamente, no que foi constituído por uma simbolização primordial entre a 
criança e a mãe, a colocação substitutiva do pai como símbolo, ou significante, no 
lugar da mãe. Veremos o que quer dizer esse no lugar da, que constitui o ponto 
axial, o nervo motor, a essência do progresso representado pelo complexo de Édipo 
(LACAN, 1958/1999, p.186). 

 

Lacan (1958/1999) destaca a entrada do pai e a composição do triângulo, ou melhor, 

uma figura de quatro elementos mãe – filho – pai - falo. Com isso, aponta o pai como função 

que transmite algo, seu nome de pai, o Nome-do-pai. Em seguida, ele destaca a posição do pai 

simbólico e associa com a cadeia significante e sua articulação com a fala. 

A partir daí, ele interroga sobre o que um sujeito deseja, e afirma que o “seu desejo é o 

desejo do desejo da mãe” (LACAN; 1958/1999, p. 188). O autor destaca o falo e sua posição 
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privilegiada na ordem simbólica enlaçada ao pai. Ele afirma que existe um para-além do 

desejo materno. Ressalta que para alcançar esse para-além é necessária uma mediação que é 

dada pela posição do pai na ordem simbólica. 

O autor afirma que o pai tem a função de privar, ele é um privador. Ele priva a mãe do 

seu objeto de desejo, o objeto fálico, função fundamental quando nos referimos à neurose, nas 

palavras de Lacan (1958/1999) o “ponto nodal”. 

Lacan (1958/1999) destaca que o pai é portador de uma proibição. A partir disso, ele 

interroga sobre o que acontece com o pai real? Diante de tal questão, ele afirma: 

 

 

O pai entra em jogo, isso é certo, como portador da lei, como proibidor do objeto 
que é a mãe. [...] Sabemos que a função do pai, o Nome-do-Pai, está ligada à 
proibição do incesto, mas ninguém jamais pensou em colocar no primeiro plano do 
complexo de castração o fato de o pai promulgar efetivamente a lei da proibição do 
incesto. [...] Em outras palavras, o pai como aquele que é culturalmente portador da 
lei, o pai como investido pelo significante do pai intervém no complexo de Édipo 
[...] (LACAN 1958/1999, p.193-194). 
 
 

 Sobre a noção de sujeito, Lacan (1958/1999) afirma que ele só existe a partir de um 

significante que o funde.  

 Lacan 1958/1999) afirma que para entender o complexo de Édipo é preciso considerar 

três tempos: 

 

� 1º Tempo – A criança busca ocupar o lugar de desejo de desejo, um ideal de satisfazer 

o desejo materno. Lacan (1958/1999) afirma: 

 

No primeiro tempo e na primeira etapa, portanto, trata-se disto: o sujeito se 
identifica especularmente com aquilo que é objeto do desejo de sua mãe. Essa é a 
etapa fálica primitiva, aquela em que a metáfora paterna age por si, uma vez que a 
primazia do falo já está instaurada no mundo pela existência do símbolo do discurso 
e da lei (LACAN, 1958/1999, p.198) 

 

� 2º Tempo – Nessa etapa o pai aparece em um plano imaginário como privador do 

desejo materno. Nas palavras de Lacan (1958/1999): 

 

É nesse nível que se produz o que faz com que aquilo que retorna à criança seja, 
pura e simplesmente, a lei do pai, tal como imaginariamente concebida pelo sujeito 
como privadora da mãe. Esse é o estádio, digamos nodal e negativo, pelo qual aquilo 
que desvincula o sujeito de sua identificação liga-o, ao mesmo tempo, ao primeiro 
aparecimento da lei, sob a forma desse fato de que a mãe é dependente de um objeto, 
que já não é simplesmente o objeto de seu desejo, mas um objeto que o Outro tem 
ou não tem. (LACAN, 1958/1999,p.199)  
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� 3º Tempo – O pai se apresenta como suporte da lei, um pai real e potente a medida que 

tem o falo e o pode dar. Lacan (1958/1999) diz: 

 

A terceira etapa é tão importante quanto a segunda, pois é dela que depende a saída 
do complexo de Édipo. O falo, o pai atestou dá-lo em sua condição e apenas em sua 
condição de portador ou de suporte, diria eu, da lei. É dele que depende a posse ou 
não desse falo pelo sujeito materno. Na medida em que a etapa do segundo tempo é 
atravessada, é preciso então, no terceiro tempo, que aquilo que o pai prometeu seja 
mantido. Ele pode dar ou recusar, posto que o tem, mas o fato de que ele, o pai, tem 
o falo, disso ele tem o falo, e não que o é, que se pode produzir a báscula que 
reinstaura a instância do falo como objeto desejado da mãe, e não mais apenas como 
objeto do qual o pai pode privar (LACAN,1958/1999, p.200). 

 

 Resumidamente, pode-se dizer que, em um primeiro tempo, o pai aparece de uma 

maneira velada (pai real); no segundo tempo ele aparece como privador, não mais velado (pai 

imaginário); já no terceiro tempo aparece como portador, aquele que tem o falo e pode dar 

(pai simbólico). 

Destaca-se, nesse ponto, a questão do pai como suporte da lei. Cabe ao pai a 

transmissão simbólica que permitirá o sujeito lançar mão desse recurso e a partir dele se 

constituir. Um pai, que priva, mas que também oferece instrumento para que o sujeito possa 

se lançar e se constituir entre os significantes. 

O texto bíblico determina não matarás. Esse mandamento porta não apenas uma 

regulação entre os homens, mas um mandamento, uma escrita de Deus, aqui entendido como 

a lei. Se pensar o texto bíblico e as leis divinas, talvez não se consiga separar Deus e a lei, o 

que se encontra é um Deus que encarna e corporifica a lei. Já no Édipo, o pai não é a lei, mas 

um suporte, um transmissor, um pai com barra. Se pensar, a partir do mandamento bíblico, o 

não matarás se apresenta como algo maciço demais, sem furo e, portanto insuportável e 

inflexível. Se pensar, a partir do Édipo, parece importante problematizar a relação dos jovens 

que cometem homicídio com a lei paterna, com o suporte para o ingresso no mundo dos 

significantes. Ao matar, esses jovens rompem com essa lei, com essa regulação. Essa 

problemática dos jovens que cometem homicídio e a lei do pai será abordada no quarto 

capítulo.  
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4 – SOBRE A METODOLOGIA 
 

 Nesse capítulo será abordada a questão metodológica, para tal será apresentada a 

metodologia e a pesquisa em psicanálise. 

 

4.1 Construções e invenções 
 

Qual o melhor método? Quais estratégias utilizar? Quais os instrumentos que terão que 

ser construídos? Essas perguntas sempre se destacaram para o pesquisador. Todas as questões 

giram em torno do seguinte eixo: qual era a forma mais adequada de ter acessos aos jovens e 

realizar a pesquisa sobre o processo de subjetivação de jovens envolvidos com a 

criminalidade e que cometeram o crime de homicídio doloso? 

Desde o início da pesquisa, estava claro que não seria adequado utilizar instrumentos e 

estratégias rígidas ou formais demais. Isso em função das especificidades do objeto da 

pesquisa e do público que seria entrevistado. Como pensar em procedimentos metodológicos 

que comporte a subjetividades do entrevistado e do pesquisador? Procedimentos que 

comportasse as oscilações, as variações do discurso, o dito, a imprevisibilidade; enfim, 

procedimentos que dessem lugar para o inconsciente, conceito caro para essa pesquisa. 

Para a realização dessa pesquisa, optou-se pelo método qualitativo. Esse método 

permitiu aproximar e estabelecer uma relação entre os sujeitos da pesquisa e o pesquisador. 

Uma relação marcada por um singular dinamismo, como nos aponta Chizzotti (2003), ele 

afirma: 

 

A abordagem qualitativa parte di fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 
inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 
em suas ações (CHIZZOTTI, 2003, p.79). 

 

Para a realização dessa pesquisa, optou-se pelo método qualitativo, especificamente, o 

Estudo de Caso. De acordo com Chizzotti (2003): 

 

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a 
fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-lo 
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 
transformadora (CHIZZOTTI, 2003, p.102).  
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De acordo com o autor, o estudo de caso se divide em três etapas: 1ª a seleção e 

delimitação do caso; 2ª o trabalho de campo; 3ª a organização e redação do relatório.  

Diante da escolha de um método qualitativo, que considera a subjetividade do sujeito 

da pesquisa e do pesquisador, tendo como orientação o funcionamento e a dinâmica do 

inconsciente, a questão então girou em torno da escolha do instrumento. Far-se-á, aqui, um 

breve parêntese, pois a nomeação do instrumento se deu em duas etapas: antes e depois do 

processo de qualificação. Antes de falar propriamente do instrumento será ponderado sobre a 

sempre delicada articulação entre a psicanálise e a ciência. 

De acordo com Figueiredo e Vieira (2002) a ciência moderna se caracteriza pelo seu 

modo de lidar com o fenômeno. Uma ciência marcada por um empirismo que se presta a 

experimentação controlada e a sua consequente capacidade de refutação. Um jeito de fazer 

ciência a partir do laboratório, uma tentativa de apreensão do real. Nas palavras dos autores: 

 

[...] em ciência, trata-se de agir sobre a natureza a partir de uma concepção 
matemática de sua essência real. “Matemática”, aqui, deve ser entendida menos 
como um corpo de saber e mais como modus operandi específico. Para tornar essa 
acepção mais evidente, utilizaremos o termo “matematização”. Dessa forma, a 
ciência moderna se caracteriza mais pela matematização do real por seu trabalho 
empírico de formação e teste de hipóteses (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2002, p.13). 

 

Para os autores, a cientificidade de uma determinada prática pode ser verificada a 

partir da capacidade de literalização, a partir da formulação de elementos mínimos. Em 

relação à psicanálise, os referidos autores afirmam que não se trata de repetirmos os erros de 

Freud, que em um determinado momento pretendeu que a psicanálise preenchesse todos os 

requisitos da ciência. Figueiredo e Vieira (2002) afirmam que Lacan avança no que Freud 

esbarrou, eles destacam: 

 

Lacan evidenciou também que a psicanálise é capaz de funcionar com a mesma 
eficácia, partilhando ou não do ideal da ciência, bastando para isso que o psicanalista 
seja, assim como Freud, capaz de incorporar em suas formulações teóricas os 
paradoxos impostos pela experiência analítica (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2002, 
p.18). 

 

Para os referidos autores, é a partir de unidades mínimas de sentido que a psicanálise 

pode transmitir suas articulações fundamentais. Assim é possível a psicanálise estabelecer 

considerações universais, a partir do particular. Os autores apontam que as principais críticas 

em relação à psicanálise é o seu caráter irrefutável, ou seja, para os críticos a psicanálise não 
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permite a refutação de hipóteses através de dados empíricos. Na tentativa de avançar diante de 

tal impasse, Figueiredo e Vieira (2002) discorrem sobre os critérios da ciência na pesquisa e 

fazem a seguinte proposição para a psicanálise: 

 

[...] para fundar um método psicanalítico de pesquisa, conceder lugar mais visível ao 
material clínico, ainda que mantido seu caráter subjetivo. A psicanálise precisa de 
um método em que os “binômios” teoria/prática, objetivo/subjetivo, sujeito/objeto 
não sejam pressupostos do método e atendam às condições mínimas de 
cientificidade e rigor experimental, a fim de que seus resultados possam ser 
interpretados a distância por diferentes equipes de pesquisadores (FIGUEIREDO; 
VIEIRA, 2002, p.21). 

 

Ou seja, o método psicanalítico, a partir do singular, pode instaurar condições mínimas 

de cientificidade, como se propõe na presente pesquisa. A partir dos casos, do singular, extrair 

algo que possa ser compartilhado e universalizado. 

Figueiredo e Vieira (2002) destacam que os dados produzidos pela pesquisa em 

psicanálise devem se prestar à matematização, a falsificabilidade, a refutação, apenas em um 

segundo momento, antes, porém, em um primeiro momento, é necessário, a partir do material 

clínico, estabelecer uma construção.  

Depois dessa breve digressão sobre a psicanálise e a ciência, será retomada a discussão 

sobre a escolha do instrumento. Como dito anteriormente, essa escolha, ou melhor a 

nomeação do instrumento se deu em dois tempos, antes e depois do processo de qualificação. 

Até a qualificação entendia-se que o instrumento adequado e escolhido era a entrevista não 

diretiva, que segundo Chiazzotti (2003), também nomeada como abordagem clínica, é um 

instrumento para colher informações baseadas no livre discurso do entrevistado.  

Essa era a constatação até a banca da qualificação. Observou-se que o encontro do 

pesquisador com os jovens, e a posterior interpretação, fez produzir um novo instrumento. 

Não se tratava de uma entrevista não diretiva, nem tão pouco de uma entrevista estruturada ou 

semi-estruturada. Para a nomeação desse método reportar-se-á ao que nomeamos, no primeiro 

capítulo, sobre processo de subjetivação.  

 Como aponta Miller (1996), o sujeito como falta a ser, surge do significante. Que nos 

dizeres de Lacan (1964/1998) advém do inconsciente e é marcado pela pulsão. Sobre processo 

de subjetivação, entende-se como movimento de um sujeito que se constitui a partir dos 

significantes e, a partir deles significam suas experiências criando assim uma rede de 

significantes.  

 Observa-se que ao longo do contato estabelecido com os jovens, todo o percurso da 

escuta se deu a partir dos significantes anunciados pelos jovens e escutados pelo pesquisador, 
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esse atravessado e afetado pela psicanálise. Considerando a trama de significantes, decidiu-se 

nomear o instrumento como entrevista orientada por significantes. Trata-se de um 

instrumento delineado, a partir da escuta afetada pela psicanálise que aposta no encadeamento 

dos significantes como possibilidade de localizar o sujeito, suas formas de subjetivação e suas 

manifestações. 

 

4.2 Quem são os jovens? 
 

Ao longo do seu percurso profissional no Programa Fica Vivo, em várias 

circunstâncias o pesquisador teve acesso, entrevistou, acompanhou e atendeu vários jovens 

com envolvimento com a criminalidade, entre eles jovens que cometeram o crime de 

homicídio. 

Para realização dessa pesquisa, o pesquisador escolheu três casos, que julgou 

emblemático no que se refere à questão do homicídio. 

Os dados da pesquisa foram retirados dos registros e arquivos pessoais do pesquisador, 

acumulados ao longo de seis anos. 

Por uma questão de sigilo e preservação dos jovens, em momento algum serão 

divulgados os nomes e localidade de residência desses jovens.    

Até aqui abordou-se a questão dos jovens e do método, o último, entendido como 

instrumento para a leitura e análises dos casos, o que abordar-se-á no próximo capítulo. 
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5 – TRAJETÓRIAS  
 

 Nesse capítulo será articulada a noção de trajetória, conceito que buscou-se na física e 

foi aplicado ao movimento estabelecidos pelos jovens. O intuito desse capitulo é descrever e a 

analisar a trajetória dos jovens que cometem o crime de homicídio doloso. 

 

5.1 Sobre as trajetórias 
 

 Como descrever a constituição do sujeito, os movimentos e o percurso subjetivo de 

jovens envolvidos criminalidade e autores do crime de homicídio doloso? Essa sempre foi 

uma questão para o pesquisador. No intuito de avançar no entendimento e na transmissão de 

tal fenômeno, o pesquisador optou em lançar mão do conceito de trajetória a partir da física. 

 De acordo com Rosa (2009), trajetória é a linha que une todos os pontos pelos quais 

um corpo (objeto) passou entre dois instantes de tempo, o inicial e o final. O autor difere 

trajetória de deslocamento, o último é um vetor que une as duas posições diretamente.   

 No intuito de esclarecer um pouco mais, far-se-á duas ilustrações (Figuras 1 e 2): a 

primeira refere-se à ideia de trajetória; a segunda de deslocamento. 

 

Figura 1 – Trajetória 
 

Ponto inicial  Ponto 1  Ponto 2  Ponto 3  Ponto 4  Ponto final 

(Trajetória) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Figura 2 – Deslocamento 
 

Ponto inicial         Ponto final 

(Deslocamento) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

 Dito de outro modo, trajetória é o nome dado ao percurso estabelecido por um corpo 

(objeto) no espaço, tendo como base um sistema de coordenadas pré-definidas.  
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 Como aplicar esse conceito quando se fala de processos de subjetivação? Qual o ponto 

inicial? Quais os pontos marcam a constituição do sujeito? Qual o ponto final? Para avançar 

na pesquisa será estabelecida uma cronologia que será dividida em três momentos: antes do 

homicídio; durante o homicídio; e depois do homicídio. 

 Para realizar as análises dos casos serão utilizados os seguintes marcadores para 

delimitar o processo de subjetivação de jovens que cometeram o crime de homicídio (Figura 

3): 

 

Figura 3 - Trajetória do Homicídio 
 

 

Antes:    

Identificações infantis e juvenis  Acesso a drogas Entrada nas gangues Surgimento 

de conflitos e rivalidades Decisão de matar Estratégias de monitoramento

 Elaboração do Ato. 

Durante:  

O cometimento do ato 

Depois:  

Uso de drogas  Memórias  Elaborações  Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Dito sobre a noção de trajetória e dos feixes de leitura que serão utilizados nas análises 

das entrevistas, parece fundamental, reportar aos casos. Antes propriamente da análise das 

entrevistas, far-se-á a construção dos três casos, para tal objetivo, discorrer-se-á, brevemente 

sobre a construção de caso. 

  

5.2 Sobre os casos 
 

 Antes de dizer propriamente dos casos, será reportado ao conceito de construção de 

caso clínico, na tentativa de construir os casos, cujas entrevistas serão analisadas adiante. 

Sobre a construção do caso clínico, advém da Saúde Mental. De acordo com Viganò (1999):  

 

Caso vem do latim cadere, cair para baixo, ir para fora de uma regulação simbólica; 
encontro direto com o real, com aquilo que não é dizível, portanto impossível de ser 
suportado. A palavra clínica vem do grego kline e quer dizer leito. A clínica é 

Antes do Homicídio Durante o Homicídio Depois do Homicídio 



54 
 

 

ensinamento que se faz no leito, diante do corpo do paciente, com a presença do 
sujeito. É um ensino que não é teórico, mas que se dá a partir do particular; não é a 
partir do universal do saber, mas do particular do sujeito (VIGANÒ, 1999, p.40). 

 

 Destaca-se a noção de particular do sujeito. A proposta é extrair nos três casos o que 

há de particular, singular. De acordo com Viganò (1999) na construção do caso clínico não se 

trata de diagnosticar se o sujeito é neurótico ou psicótico. Trata-se de levar à luz a relação do 

sujeito com o Outro. Com isso, o diagnóstico que se constrói é o diagnóstico do discurso e 

não do sujeito. 

 O autor estabelece uma discussão entre caso social e caso clínico, ele afirma: 

 

Podemos dizer que o caso social é aquele que se desenvolve a partir do peso 
crescente de uma equação do tipo: saúde = mercadoria. O caso social, então, tende a 
ser aquele dentro dessa lógica; é o caso do discurso do puro significante, dos 
instrumentos jurídicos e assistenciais. O caso clínico, no entanto, compreende, além 
do significante, o objeto. Enquanto o caso social é conduzido pelos operadores, o 
caso clínico é resolvido pelo sujeito, que é o verdadeiro operador, desde que nós o 
coloquemos em condições de sê-lo (VIGANÒ, 1999, p.42). 
 

 O caso clínico porta tanto o significante, quanto o objeto, é o que tentar-se-á destacar 

na construção dos casos e nas análises. 

 Viganò (2010) afirma que a finalidade da construção do caso é confrontar as posições 

subjetivas, especialmente, nas passagens de discurso realizadas na história do sujeito. Sobre a 

história do sujeito, Figueiredo e Vieira (2002) estabelecem uma discussão entre as noções de 

história e caso. Eles afirmam: 

 

O relato clínico que se apresenta rico em detalhes, cenas e conteúdos é a história. A 
partir dele, temos um texto que traz o recorte do analista, com as passagens 
escolhidas e privilegiadas em determinado momento. O caso é produto do que se 
extrai da história, das investigações do analista na condução do tratamento e do que 
é decantado do seu relato. (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2002, p.28) 

 

 Os autores destacam a necessidade de uma história se faça um caso. A proposta é que 

a partir de agora se possa construir os casos. 

 

5.2.1 Caso 1 – “Cabeça” 
 

 No intuito de preservar e manter a identificação dos jovens de forma sigilosa serão 

utilizados nomes fictícios para a identificação dos mesmos. O primeiro caso trata-se de um 

jovem de 21 anos. A escolha do nome fictício, seu deu em função do uso do significante 

“cabeça” de forma recorrente. Por vezes, ele dizia da cabeça, seja quando dizia que era 
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necessário ter cabeça para percorrer uma trajetória no tráfico, ou quando dizia que era 

necessário estar atento, pois caso contrário, ele poderia tomar um tiro na cabeça, aliás essa foi 

a forma que o seu principal parceiro faleceu, foi alvejado com um tiro na cabeça. 

Quando interrogado sobre como é viver na sua comunidade, ele afirma que é tranquilo 

desde que não se tenha envolvimento com a criminalidade, como foi o caso dele. Fala que 

teve envolvimento com a criminalidade e descreve seu percurso até chegar a chefia do tráfico 

de drogas local, chegando a comandar a metade da distribuição de drogas para uma área cuja 

população se aproxima de 80 mil habitantes. Afirma que não tem passagens pela polícia, 

alega nunca ter cometido crimes como furto, roubo na comunidade. Embora tenha tido acesso 

as instituições do Sistema de Justiça Criminal, em função do crime de homicídio e tráfico, não 

considera esses eventos como passagem pela polícia.  

Cabeça descreve com detalhes o modo em que se dá a ascensão no tráfico de drogas. 

Sobre sua trajetória no tráfico, afirma que iniciou a partir do uso de maconha, foi a utilização 

de maconha que o colocou em contato com o tráfico pela primeira vez. Relata que começou 

como aviãozinho (nessa função, o jovem é responsável por deslocar e entregar as drogas aos 

clientes), depois se tornou vapor (tem como função alertar a gangue sobre a chegada de rivais, 

ou policiais, qualquer estranho que represente risco ou ameaça), depois se tornou gerente (tem 

a função de fazer a contabilidade do negócio e zelar para o bom funcionamento do negócio e 

por fim chegou à chefia, também nomeado patrão, cuja função é definir regras, diretrizes e 

funções de toda a gangue. Sua entrada no tráfico se deu aos 10 anos de idade, aos de 18 

chegou à chefia. 

Sobre a convivência comunitária, afirma que o tráfico permitia um reconhecimento na 

comunidade, fala que uma das suas funções era resolver brigas e conflitos e que era um 

mediador, tudo com o consentimento da comunidade.  

Em relação ao homicídio, afirma que para cometer tal crime, é necessário ter cabeça e 

maldade, qualidade que reconhece ter. Sobre a decisão de matar, afirma que a decisão é 

tomada de repente, embora a vontade de matar é anterior e requer uma elaboração. Sobre o 

antes, o durante e o depois do crime de homicídio destaca os seguintes pontos: relata que 

antes de cometer o homicídio é necessária uma preparação, uma logística. Fala do esquema de 

olheiros que acompanham e levantam elementos sobre a rotina, os hábitos e a circulação do 

rival. De posse dessas informações, monta-se uma situação para capturar o rival e é nesse 

momento, nesse encontro, que o homicídio é consumado. Durante a realização do ato se é 

tomado por uma adrenalina, mas que é preciso estar atento tanto para a execução do ato, 
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quanto para o entorno, para não ser alvejado por um rival, ou capturado pela polícia. É nesse 

contexto que afirma que é necessário ter cabeça, caso contrário pode ser alvejado na cabeça. 

O terceiro momento, o pós-homicídio, ele relata um ritual, após os homicídios que 

cometeu, fala do uso de maconha e cocaína. Fala que fica lembrando as cenas e elaborando 

para aperfeiçoar para as próximas ações. Relata a satisfação que tinha tanto na cena, ou 

quando retornava e encontrava o rival agonizando. Afirma que não há elaboração durante o 

homicídio e que isso é a posteriori, afirma que a raiva não o permitia olhar para trás. 

Assegura que quando estava no tráfico só conseguia visualizar três saídas: matar, 

morrer ou ser preso.  

Sobre o funcionamento das gangues, afirma que todo mundo vacila em algum 

momento, inclusive ele. Afirma que já matou um membro da própria gangue, que segundo ele 

vacilou demais, abusou sexualmente de uma menina de 12 anos, mas que também ameaçou 

alguns membros da gangue. 

Em relação à saída, diz que deixou as atividades do tráfico, a partir de uma 

cena/situação decisiva. Relata que estava no seu maior parceiro em um bar, quando um 

homem se aproxima os cumprimenta e atira na cabeça de seu maior parceiro. Fala que fez um 

juramento, vingaria a morte do amigo e sairia do tráfico. Afirma que matou esse homem do 

mesmo jeito que o amigo foi morto, a partir daí deixa o tráfico. 

 

5.2.2 Caso 2 – “Sorriso” 
 

 A escolha dessa nomeação se deu a partir do relato do jovem sobre a satisfação que ele 

tinha em cometer homicídios. Afirma que era divertido matar, em um determinado momento, 

ele afirma: “Eu ria, eu já matava era rindo sô, covardia”. 

 Trata-se de um jovem de 21 anos. Sobre o envolvimento com a criminalidade, 

especificamente com o tráfico de drogas, se deu aos 15 anos de idade. Na ocasião, fazia 

alguns bicos, trabalhos informais e conseguiu juntar um dinheiro, se associou a alguns colegas 

e comprou o primeiro montante de drogas. A partir daí, com o retorno financeiro, foi 

reinvestindo e fomentando o “negócio”. Afirma que nessa época também cometia alguns 

furtos de roupas, o que o levou cumprir medida socioeducativa de internação. Destaca que a 

decisão de montar um ponto de comercialização de drogas se deu após a morte dos principais 

traficantes da região. 

 Sobre o uso de drogas, afirma que a utilização iniciou aos 12 anos de idade. Relata que 

até hoje utiliza drogas e que a utilização das drogas aumentava a vontade de matar. 
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 Em relação à prática do crime de homicídio, seu primeiro homicídio, de sete, ocorre 

em virtude de uma discussão com outro jovem que por várias vezes mexe com a sua 

companheira, depois de um desentendimento, mata esse jovem. Afirma que após o primeiro 

homicídio teve uma depressão. Relata que ao pensar no que fez, deprimiu, mas que depois 

acostumou, passou a ser “normal”, significante que ele repete por várias vezes.  

 Mas é preciso relatar a história desse jovem, a partir de outros pontos, que ajudam 

entender alguns dos motivos para esse jovem cometer sete homicídios. Relata que a família 

paterna, especificamente os tios, tinha envolvimento com a criminalidade e ele tinha o tio 

como referência. Afirma que o primeiro disparo de arma de fogo ele efetuou aos 8 anos de 

idade. Depois de observar a rotina do tio e acompanhar onde o tio guardava a arma, esperou a 

distração do tio, e disparou um tiro contra o aparelho de tevê. Relata que os tios o incentivam 

a ter envolvimento com a criminalidade, destaca que sempre dizia que queria ser igual aos 

tios, especialmente a um tio que cometeu vários homicídios e tinha o hábito de fotografar e 

gravar os homicídios. 

 Descreve que, nessa mesma época, também andava com os principais homicidas da 

região, os quais ele relata que já foram todos assassinados. Afirma que aos 12 anos de idade 

recebeu um convite do principal traficante e homicida da época, para juntos cometerem um 

homicídio, convite que ele aceitou, de pronto. Depois de efetuar vários disparos sobre a 

vítima, o traficante afirma que ele tem vocação e quando crescer irá matar muito. 

 Certo tempo depois, entre 13 e 14 anos, sua casa é assaltada. A convite do principal 

traficante eles vão à casa do assaltante, chegando lá recebe a ordem de cortar a mão do 

assaltante, já que esse havia roubado alguns objetos na sua residência. Diante da ordem do 

traficante não hesita e corta a mão do assaltante.  

 Sobre o envolvimento com a criminalidade, afirma que era gostoso e que tinha 

satisfação, era como brincar de pique-esconde, descreve ele. Fala que era divertido ver as 

mortes, entre os 12 e 13 anos, e de forma categórica diz: “meu negócio era só matar”. 

 Em relação ao crime, o ato de matar especificamente, relata que durante o ato ficava 

cego, sem noção, só queria matar, concluir. Relata que matava por qualquer motivo. Assim 

como no caso anterior, após o cometimento de um homicídio utiliza maconha e cocaína.  

  Sobre o funcionamento da gangue relata que existia uma lei interna, uma pactuação: 

caso em um conflito, se alguém corresse ou desertasse, era cobrado vacilo. 

 Afirma que já cometeu sete homicídios. Sendo o primeiro por motivo passional, três 

em virtude da disputa do tráfico e três homicídios encomendados. Relata que matou três 
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homens a pedido das mulheres, três crimes encomendados que ele afirma ter feito por 

dinheiro.  

 Relata que na atualidade não tem envolvimento com a criminalidade, mas que anda 

armado em função das desavenças que criou com o passar do tempo e o receio de ser atingido 

por algum rival e afirma que a arma dá a ele uma sensação de segurança. Afirma que depois 

do nascimento dos filhos, especificamente após uma companheira indagar sobre como diria 

para o filho que o pai foi morto com tiros na cabeça, que se emocionou e, a partir daí, decidiu 

abandonar o tráfico de drogas e a prática de homicídios. Hoje, segundo ele, apenas usa drogas 

por gostar e não conseguir ficar sem. 

 

5.2.3 Caso 3 – “Mestre sem título” 
 

 Essa nomeação foi imputada a esse jovem, a partir do impacto do pesquisar sobre a 

riqueza de detalhes sobre a entrada e o funcionamento do tráfico de drogas, embora esse 

jovem, diferente dos outros dois, afirma por várias vezes ter feito a escolha de não se envolver 

com a criminalidade. Trata-se de um mestre sobre o funcionamento do crime, sem fazer parte 

dele, ou seja, sem o título de traficante ou homicida. Não ter essa “titulação” ou nomeação, 

não diminui em nada as informações e declarações feitas por esse jovem. 

 Mestre sem título é um jovem de 19 anos. Apresenta uma considerável capacidade de 

articulação das ideias e senso crítico.  

 Sobre a comunidade afirma que existe a parte boa e a parte ruim. Na parte boa estão os 

amigos, os conhecidos e a família; já do lado ruim estão os traficantes, homicidas e a polícia. 

Seguindo a mesma lógica dicotômica, afirma que existem dois caminhos possíveis: o bom e o 

ruim. Para quem escolhe o último ele afirma que tem duas saídas: a cadeia ou a morte. Por 

repetidas vezes, fala sobre os vários convites que recebeu do tráfico, embora nunca tenha 

ingressado. 

 Fala, especialmente, de dois pontos, o funcionamento do tráfico e o papel do pai e da 

família para os jovens, incluindo os envolvidos com a criminalidade. 

 Mestre sem título é oriundo de outro estado da federação. Veio para a comunidade que 

reside em função do pai ter cometido um homicídio. Afirma alguns dos envolvimentos de 

familiares com a criminalidade, relata sobre um primo que tinha envolvimento com o tráfico 

que foi morto e o irmão que se encontra preso. Em relação ao pai, afirma que esse cometeu 

um homicídio, mas que atualmente converteu e se tornou pastor. 
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Fala que, em função da prisão do pai e em seguida a do irmão, teve que assumir várias 

responsabilidades e passou a ser “o homem da casa” aos 14 anos. Afirma que tinha várias 

obrigações, entra elas ajudar a mãe. Relata que por várias vezes pensou entrar para o crime, 

mas como se espelhava no pai que nunca usou drogas, traficou ou roubou, não entrou para o 

tráfico. 

Sobre a adolescência, refere-se como bom momento para namorar, divertir e fazer 

amigos. Sobre a entrada na adolescência, afirma que começou a perceber que estava na 

adolescência quando começou assumir algumas responsabilidades. 

Quando interrogado sobre a associação entre adolescência, juventude e envolvimento 

com a criminalidade, afirma que para um adolescente entrar na criminalidade é só ele querer. 

Destaca que existem dois motivos para um jovem se envolver com a criminalidade: primeiro, 

por necessidade; segundo para ter acesso a dinheiro, mulher e amigos. Afirma que o crime 

está sempre de portas abertas. Destaca que a convivência familiar contribui para um jovem 

entrar para a criminalidade e que a família influencia. Vai além e destaca que entre os fatores 

que influenciam para a entrada na criminalidade está a ausência do pai, ou a presença de uma 

forma negligente. Destaca sobre a importância dos laços familiares. 

 Sobre a ascensão no tráfico afirma que é possível ir de soldado até se tornar patrão. 

Afirma que para seguir essa trajetória é necessário ter disposição que ele assim define: “é 

chamar as coisas pra si, matar, roubar, tem que ter disposição para tudo”. Fala que 

normalmente a primeira função no tráfico é de aviãozinho, depois vapor, gerente, patrão. Esse 

geralmente fica fora da comunidade, normalmente preso. 

 Fala sobre sua turma de amigos. Relata que andava com mais três amigos e que todos 

já morreram vítimas de homicídio. Quando interrogado sobre a existência de alguma 

indicação sobre a mudança de comportamento dos jovens envolvidos com a criminalidade, 

descreve os sinais que um sujeito emite ao entrar para crime e os enumera: fala que a pessoa 

apresentação irritação por qualquer motivo; fica sem medo das coisas; começa a desviar das 

pessoas; para de jogar bola; dorme durante o dia e sai à noite. Sobre os ganhos com o tráfico, 

afirma que o crime não dá carinho e amor, mas financia. 

 Por fim, afirma que nunca teve envolvimento com a criminalidade, embora não tenha 

faltado convite, especialmente dos líderes do tráfico. Fala que isso não ocorreu por ter uma 

família, ter o pai como referência e ter sido pai, elemento que segundo ele faz diferença. 
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5.3 Trajetórias, gangues e homicídios: algumas localizações 
 

 A escolha de apresentar os casos, como foi feito acima, foi orientada por dois 

princípios: primeiro, a construção e apresentação do caso; segundo, para facilitar as análises e 

dar voz aos jovens, sujeitos dessa pesquisa. Optou-se por fazer a análise a partir de cada caso, 

sempre orientados pelo caso a caso, por uma leitura clínica do caso. Será articulada a leitura 

do caso / singular, conectado com a noção de trajetória e as categorias estabelecidas 

anteriormente, que servirão como feixe de leitura, como apontado no Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 - Trajetória do Homicídio 
Identificações infantis e juvenis 

Acesso a drogas 

Entrada nas gangues 

Surgimento de conflitos e rivalidades 

Decisão de matar 

Estratégias de monitoramento 

Antes do homicídio 

Elaboração do ato 

Durante o homicídio O cometimento do ato 

Uso de drogas 

Memórias 

Elaborações 
Depois do homicídio 

Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Serão abordadas as questões sobre o processo de subjetivação, conectadas as 

trajetórias, ao envolvimento com as gangues, a violência e criminalidade.   

 Analisar-se-ão os casos na seguinte ordem: o primeiro caso é do jovem “Cabeça”, 

seguido respectivamente, do “Sorriso” e do “Mestre sem título”. 
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5.3.1 Caso 1 – Cabeça 
 

 Como apontado a pouco, para analisar o caso seguir-se-á um roteiro orientado por 

marcadores da trajetória na criminalidade. 

 

5.3.1.1 Antes do homicídio: elementos que antecedem o ato  
 

 Iniciar-se-á com elementos que antecedem a decisão de matar, especificamente sobre a 

questão das identificações, especificamente, sobre as identificações infantis e juvenis.  

 Quando interrogado sobre a questão das identificações “Cabeça” destaca a entrada, ou 

melhor, o início do envolvimento com a criminalidade assim como as parcerias que ele 

estabelecia, especificamente com outro jovem que ele considerava como irmão. Sobre o 

envolvimento com a criminalidade, ele afirma: “Ah, aí depende do cara. Se na família dele já 

tiver gente já nessa vida mesmo, já vem no sangue. Agora, outros não. Igual, eu já entrei 

nesse trem já sem saber de nada. Então, eu fui aprendendo aos poucos” (Cabeça). 

 A partir desse fragmento, é possível pensar o estatuto do sujeito, referindo-se 

especificamente, ao sujeito do inconsciente, à medida que ao dizer não saber, pode-se 

observar que não se trata do sujeito da razão, o sujeito cartesiano, mas um sujeito do 

inconsciente, que é marcado pelo não saber. Cabe lembrar a afirmação de Freud (1932/1996a) 

sobre o inconsciente como um processo que permanece ativo, mesmo que não nos demos 

conta dele. 

 Ainda sobre o fragmento do não saber sobre a entrada na criminalidade, interessa 

destacar a questão do não saber, especificamente quando o jovem fala do envolvimento com a 

criminalidade e o não saber. Reportar-se-á a Ferreira (2011) que problematiza a questão do 

desejo na contemporaneidade, a partir de três posições, será destacado o que diz respeito ao 

Édipo. A autora reporta ao mito do Édipo-Rei para destacar a questão do pai e do filho. Em 

Édipo-Rei, o pai é uma figura de autoridade, mas o filho o mata sem saber. A autora conclui 

que Édipo age por não saber. Se analisar a fala de “Cabeça” ao afirmar que nada sabia, 

quando se envolveu com o tráfico, pode-se aproximar da trama edípica. 

 Ferreira (2011) afirma que o homem contemporâneo privilegia o gozo e não o desejo, 

tendo como consequência um enfraquecimento da função simbólica do pai, exacerbando uma 

dimensão imaginária do pai. Antes de explorar essa vertente imaginária, reportar-se-á a Laia 

(2007) que discorre sobre a demissão do pai e o domínio da mãe, quando se refere a jovens 

envolvidos com a criminalidade. Sobre a função do pai ele afirma: 
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Por sua vez, a função do pai é também tomada pela dimensão do particular, pois 
“seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei no desejo, ou seja, ela é responsável 
por uma orientação relativa à satisfação que excede o campo do que é necessário, ela 
realiza a articulação de dois termos – “desejo” e “Lei” – que a civilização  tende a 
manter como disjuntos. A demissão paterna encontrada, por exemplo, em muitos 
casos de violência urbana – mas, certamente, não restrita a este tipo de situação – 
explicitasse por uma disjunção entre “desejo” e “Lei” (LAIA, 2007, p.8). 

 

 Destaca-se o lugar do pai como aquele que vetoriza o desejo, no caso de “Cabeça” em 

seu discurso só aparece a mãe, como se observa em um fragmento que ele relata sobre o 

anúncio da mãe. Para contextualizar, nessa fala o jovem faz alusão ao seu parceiro, que ele 

nomeava como irmão. Ele relata: 

 

Conheço ele desde que, se ele tivesse vivo hoje, eu vou fazer 21. Eu cresci junto 
com ele, a minha infância toda. Desde quando eu tinha 1 ano de idade. A minha mãe 
sempre me contava. “Não deixa isso acontecer com fulano não. Se acontecer isso 
com fulano, ocê não deixa não.” E eu falava com ela: ih, mãe, se acontecer alguma 
coisa com ele eu to encima. Minha mãe não botava fé. “Ih, menino, ocê não sabe de 
nada não, ocê não sabe de nada não. Fica quieto.” No dia que ocê tomar um tiro na 
fuça aí, você vai saber o que que é. Acabô que ela avisou pra mim e pros colegas 
meus (Cabeça). 

  

 Registra-se que esse parceiro/irmão foi morto e que “Cabeça” deixa a criminalidade 

após ter matado quem matou seu irmão, cumprindo a ordem materna dele proteger seu irmão, 

como o jovem aponta que se algo o acontecesse estaria “encima”. Aqui, pode-se considerar 

que esse crime tenha sido uma resposta a mãe. Se for, marca a ausência do pai, como 

orientador, como portador da lei, um pai que perde a sua consistência simbólica e se 

materializa por um viés imaginário, um pai que não barra. Nesse sentido parece que esse 

homicídio porta algo de uma resposta à mãe, mas desvela um pai velado e imaginarizado.  

 Se for analisada a entrada na criminalidade, o não saber aponta para um cenário onde o 

pai não se apresenta como um portador da lei e surge uma mãe com um desejo e anúncio 

caprichoso, que instaura um não saber, capaz de permitir acesso do jovem a criminalidade. 

 Por falar em dimensão imaginária, outro ponto que se destaca no caso, é questão 

especular, especialmente na relação com o amigo que ele nomeava como irmão. Sobre a 

identificação, ele afirma: 

 

Ah, fica arrepiante, né. A gente foi criado junto, desde criança aí, praticamente 
crescemos a infância toda junto. Sempre um dava [...] Virava e falava assim: “Um 
dia, quando eu crescer, vou entrar pro quartel e ser polícia.” E o outro falava: “eu 
vou ser bandido.” [...] A gente brincava desse jeito. Agora, acabou que a vida da 
gente foi pra outro rumo diferente. Agora eu to aqui, vivo, e ele tá lá (Cabeça). 
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 Ainda sobre a questão da identificação e a entrada na criminalidade, o jovem destaca 

como se deu a sua entrada. Ele afirma: 

 

Esse menino aí, esse colega meu mesmo, que tomou um tiro na cabeça, ele entrou 
com 9 anos. Então, assim, por um lado ele já tava mais experiente do que eu. Um 
ano a mais, de experiente. Aí, ocê vê ele chegando todo dia com uma quantidade boa 
de dinheiro, aí ocê para e pensa: pô, eu também quero essa vida pra mim, ganhar 
dinheiro fácil, sem cruzar caminho dos outros. Ocê pensa desse jeito no começo. 
Depois, na hora que ocê menos espera, é nego atravessando seu caminho, ocê 
atravessando caminho dos outros. Aqui é assim: igual eu falei pra você. Ou é matar 
ou morrer (Cabeça). 
 

 A partir do relato do jovem, pode-se observar a identificação ao amigo mais velho. 

Pode-se localizar uma lógica especular, e imaginária. Sobre a teoria do imaginário no ensino 

lacaniano, Miller (2002) reporta ao estádio do espelho, e afirma que a criança a partir da sua 

imagem especular, identifica ao outro, se constitui e se separa. O autor afirma: 

 

[...] segundo Lacan, se a criança exulta quando se reconhece em sua forma 
especular, é porque a completeza da forma se antecipa com relação ao que logrou 
atingir; a imagem é, sem dúvida, a sua, mas ao mesmo tempo é a de um outro, pois 
está em déficit com relação a ela. Devido a esse intervalo, a imagem de fato captura 
a criança – e esta se identifica com ela. Isso levou Lacan à ideia de que a alienação 
imaginária, quer dizer, o fato de se identificar-se com a imagem do outro, é 
constitutiva do eu (moi) no homem, e que o desenvolvimento do ser humano está 
escandido por identificações ideias (MILLER, 2002, p.17). 

 

 No que diz respeito à identificação, a constituição do eu e do outro pode-se observar, 

no fragmento a seguir, a questão especular e a identificação imaginária, a partir de uma 

descrição de como “Cabeça” percebe que um sujeito está armado. Ele diz:   

 

[...] Igual, assim, ocê mesmo, se ocê fica se olhando no espelho assim, oh, com a 
quadrada na cintura, aquilo ali ocê vê uai, o volume da sua arma. Se ocê se olhando 
no espelho e olha outro aí, aí ocê fala: oh, aquele ali ta quadrado. [...] Olhava no 
espelho pra olhar os outros na rua (Cabeça). 

 

 Nesse fragmento, em o jovem relata como ele reconhece que um outro jovem está 

armado, pode-se observar a questão imaginária, o espelhamento e a constituição do sujeito, a 

partir do que ele extrai da imagem do outro. Nesse sentido, pode-se localizar a vertente 

imaginária da constituição do sujeito. 

Outro ponto que se extraiu e que se encontra ainda em relação aos elementos que 

antecedem o homicídio, refere-se ao acesso a drogas. “Cabeça” afirma que o uso de drogas, 

marcou sua entrada em uma gangue. Ele afirma que tudo começou com o uso de maconha, 

nomeado por ele como bagulho. Ele diz: “Lembro. Eu entrei foi fumando bagulho” (Cabeça). 
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 Sobre a entrada na gangue, o funcionamento e a hierarquia, afirma: 

 

[...] Eu entrei foi fumando bagulho. Comecei a vender pros outros. Comecei a ser 
aviãozinho, vapor. Depois passei pra isso tudo aí. Depois, quando eu comecei a 
vender, pros outros ficar me devendo [...] Igual, eu falei assim: ocê escolhe. Ou ocê 
mata ou ocê morre. Aí, ocê tem que ir atrás do cara. Vai deixar o cara chegar e matar 
ocê por um menos de R$5,00? (Cabeça). 

 

 Ainda sobre a trajetória em uma gangue, ele diz: 

 

[...] Igual eu disse né, igual num filme, ocê pode ver.  Antes de ocê ser um vapor, 
tem que vender droga. Muita droga. Depois que ocê passa pra vapor, fica só 
vigiando a polícia. Depois de vapor você passa pra ser encarregado de boca, depois, 
se ocê quiser sir e montar uma procê, ocê monta. Mas ocê tem que ta ciente que o 
cara pra quem ocê vendeu vai vir atrás docê também (Cabeça). 

 

 Relata sobre o funcionamento e dinâmica das gangues, o trabalho no tráfico e o que 

ele nomeia como “corre”, ele diz: 

 

Aí, no caso, quando eu tava nessa vida excomungada aí, ficava ali era só [...] um 
olheiro aqui embaixo, um olheiro um pouco mais pra cima, o outro lá cima. Aí a 
gente ia vendo assim. Aí, quando dava na hora que os homi aparecia só comunicava 
e todo mundo já embolava tudo o que tinha que embolar, guardava, ficava todo 
mundo ali tranquilo (Cabeça). 

 

Quando interrogado sobre sua ascensão no tráfico, afirma: 

 

Ah, não precisei fazer nada não. Era só[...] Foi de boa. No início tem que [...] Igual, 
você começa a ser vapor. Depois de vapor já passa já, se souber conta, já passa para 
gerente. De gerente você já pode se tornar dono de uma boca de fumo. Vai só 
subindo seu cargo ali naquele lugar (Cabeça). 

  

Ao ser indagado sobre o que é preciso para ocupar o lugar de liderança no tráfico de 

drogas, afirma: “Você tem que ter cabeça demais. Se você não tiver cabeça, você morre cedo” 

(Cabeça). Ele vai além e relata que o é necessário para ter cabeça, ele diz: “ter maldade” 

(Cabeça). 

É possível observar que ao dizer de sua inserção, o jovem elege alguns significantes, 

como ter cabeça, maldade. Cabe reportar a Miller (1996) que afirma que o sujeito surge do 

significante. Pode-se observar que utilização dos significantes permite que o jovem se distinga 

e identifique no campo do Outro. 

 Sobre o lugar que ocupou no tráfico, ele destaca as especificidades de ser chefe 

(líder/cabeça) de uma gangue. Afirma que ocupar esse lugar o permitia ter reconhecimento na 
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comunidade, afirma que as informações e demandas da comunidade sempre chegavam para 

ele, assim como também fala que nesse lugar, em vários momentos, era necessário tomar 

algumas decisões. Quando interrogado sobre as demandas e o acesso às informações, ele 

afirma que as informações chegavam “Toda hora. Eu saía pra resolver briga dos outros, 

trocava tiro com os bandido [...] Todo mundo ali conta comigo ainda” (Cabeça). 

Pode-se observar que ocupar esse lugar permitia ao jovem um reconhecimento do 

outro, se pensar em processo de subjetivação e constituição do sujeito, sabe-se quão 

importante é a questão do reconhecimento. Como aponta Lacadée (2007, p.1): “Ser 

reconhecido, ter um lugar na sociedade, experimentar o sentimento de necessidade pessoal, do 

valor e do sentido de sua via é o que ele espera [...]”.  

Sobre o funcionamento da gangue, outro elemento que merece destaque, diz respeito à 

forma que os membros das gangues se comportam e o modo vacilante. Ele afirma que em 

uma gangue alguém sempre vacila, aqui entendido como o movimento de oscilar, mudar de 

posição, um movimento cambiante. Quando interrogado se já havia vacilado, “Cabeça” 

afirma: “Demais da conta. Lá, na roda, assim, uma hora todo mundo vacila. Até eu mesmo já 

vacilei um bocado de vez.”. Mas é quando ele define o que é vacilo, que se pode perceber 

outra nuance de um jovem que ocupa o lugar de liderança no tráfico, sobre vacilo ele 

exemplifica:  

 

Ah, nego virar e falar que vai pegar uma menor. Virar e falar assim “fraga aquela 
menina ali, esses dias eu peguei.” “Que isso veio, aquela menina deve ter uns 12 
anos.” “12 anos já agüenta sim.” Isso daí é um vacilo. “12 anos já ta na hora já.” Ocê 
só olha assim e pensa: eh, mete a cara que ocê vai tomar.” Ainda mato ocê. Teve 
uma vez que eu fui obrigado a matar um menino, um dos meninos da função. 
Chegou e pegou uma menina de 12 anos de idade. E ele tinha o que? Pela idade 
dele, ele já ia fazer 18 anos. Aí a gente pegou e teve que matar ele (Cabeça). 

 

Ele ainda destaca outros vacilos que o jovem teria cometido, afirma: 

 

[...] Apontar revolver pra cabeça de parceiro.[...] Falar que vai matar parceiro. Isso 
tudo a gente vai só observando. Na hora que eles menos espera a gente dá o bote 
certeiro. A gente vai só [...] Como diz o outro, só vai registrando. Na hora que ocê 
perde também, é uma vez só. Se correr ou voltar ainda toma mais (Cabeça). 

 

A partir da observação sobre o comportamento de um membro da gangue, “Cabeça” 

toma pra si, a decisão de matar um membro da gangue. Destaca-se, aqui, outro aspecto, se 

pensar no Complexo de Édipo, nesse cenário, precisará destacar o lugar do pai, como aquele 

que vetoriza o desejo a partir da encarnação da lei, como aponta Laia (2007), pode-se 



66 
 

 

aproximar a ideia de gangue como uma articulação frágil, um certo simulacro, da função 

paterna, um pai que não orienta, nesse caso especificamente, um pai frágil que vetoriza não o 

desejo, mas decisão de matar,  não observar-se um pai que priva, mas que se coloca como 

suporte da lei, quando “Cabeça” toma pra si a decisão de matar um jovem que descumpre uma 

regra do tráfico, ele se coloca no lugar da lei, não uma lei simbólica, uma lei imaginária, 

especular, sem mediação, vacilou, morre. 

Ainda sobre ocupar o lugar de liderança no tráfico, destaca a responsabilidade e o peso 

da solidão, ele diz: 

 
 
[...] Ocê ser dono de boca assim. Quando ocê é dono da boca, ocê fica mais de boa. 
Não é ocê que ta expondo sua cara ali. Mas, na hora que o cara vira procê e fala “oh, 
ta pegando isso e isso”, e ocê já fala: não, peraí. Ocê fica calmo que nós vai resolver 
isso aí. Tem que mandar o menino que fica procê lá “oh, qualquer coisa ocê senta 
nele o burralho, não deixa passar não. E aí, não deixava. Igual, quando eu 
movimentava pedra, às vezes trocava bicicleta, roupa, tênis, televisão, rádio, tudo 
pra fumar uma pedra. [...] Tinha que saber. Se não soubesse, eu chegava e cobrava 
dos meninos. [...] Ah, muito complicado. Ainda mais que era eu sozinho. É 
complicado demais (Cabeça). 

 

 Outro ponto que se destaca são os surgimentos dos conflitos e rivalidades entre as 

gangues. “Cabeça” relata sobre os conflitos, e destaca um conflito que teve início em função 

da divisão gangue, destaca que a partir dessa divisão iniciou uma disputa para verificar quem 

vendia mais drogas.  Ele diz “Ah, dá tumulto na favela. Dá. Teve uma vez que os meninos 

deram tanto tiro aí. Até um chegado meu saiu picado. Tem uns 6 anos, mais ou menos, isso aí. 

Começou uma disputa de ponto, de quem vendia mais do que o outro”. 

 É possível observar que a lógica da rivalidade é eminentemente especular, imaginária, 

ou eu ou o outro. Ainda sobre a questão imaginária, quando interrogado sobre como ele sabe 

obter informações sobre o ponto de comércio dos rivais ele afirma: “A gente coloca olheiro lá 

dentro, ué.” [...] “Tudo que fizer lá ele tem que chegar e passar pra gente” (Cabeça). Quando 

indagado sobre a complexidade do tráfico e da logística, ele afirma: “Tem que ser. Se não 

ficar atento ocê toma na cabeça lá e por ali ocê fica (Cabeça)” 

 Outro ponto de rivalidade é a relação entre os jovens membros de gangues e a polícia. 

Cabe destacar que se estabelece um jogo de rivalidades especular, assim como a brincadeira 

de polícia e “ladrão” ou “bandido” como ele fazia com o parceiro. Ele diz: “Aqui nós já 

matamos muita polícia já.”. Quando questionado se isso não acarreta em mais conflitos e 

retorno da polícia, ele afirma: 
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Vinha. Mas na hora que vinha não vinha nada de golzinho aí, tático móvel. Nada 
disso não. Teve uma época que entrou foi com carro forte aqui dentro. [...] Desse dia 
pra ca, uns saiu. Outros trocaram tiro e morreu. Os que ficou mesmo foram poucos. 
[...] o jeito é só ocê correr sem olhar pra trás. Se olhar pra trás ocê acaba sendo 
acertado. Então pode correr devagarzinho não. Se correr devagarzinho ocê toma 
(Cabeça). 

 

 Ainda sobre as rivalidades, afirma que mesmo depois de ter deixado seu envolvimento 

com a criminalidade, ainda resta algo, ainda persiste uma imagem, como se pode observar na 

fala do jovem. Ele diz: “Mas o bom é que eu saí dessa vida. Mesmo assim, tem alguns mané 

que ainda é contra a gente. Sempre tem um. Ah, tem uns que fica contra. Mas, é igualzinho eu 

falei, é uns pra cá e outros pra lá e ninguém atravessa o caminho de ninguém “ (Cabeça). 

 Por fim, sobre as rivalidades, ele fala da lei do silêncio e de certa convenção do 

silêncio entre os rivais, mesmo depois de que um jovem é vítima de uma tentativa de 

homicídio. Ele diz: 

 

A gente sempre volta, porque a gente nunca sabe. Então, tem que voltar porque, de 
repente, o cara não morreu. Aí, os homi pega e chega, e leva o cara. Aí, o cara abre a 
boca. Se o cara abre a boca ali a gente deixa, porque tem polícia. Mas, na hora que 
ele sair do hospital a gente mata ele. Aí não tem boi não. Vai ele, família e tudo 
mais. Ele tem que ficar calado, não pode sair espalhando não. Mesmo se for, mesmo 
que não for aquela pessoa ali, ele não gostar da pessoa, e jogar a culpa na pessoa, e a 
pessoa não for da função, chega e dá ideia nos cara e os cara vai lá e mata ele 
(Cabeça).  

 

 A partir de agora se abordará outro elemento da trajetória de um jovem que antecede o 

cometimento de um homicídio, a decisão de matar. Sobre esse processo, ele diz: “Ai você vira 

pra um e diz: eu vou matar, vou matar, eu não vou morrer não. Vou matar. Fica só naquilo ali 

e parece que o diabo vai tomando a sua mente, eu vou matar, vou matar [...]Acaba que um dia 

você mata e o diabo pesa a mente mesmo” (Cabeça). 

 Pode-se observar uma posição do sujeito diante do Outro. Também é possível perceber 

uma resposta superegoica camuflada na figura do diabo e sua capacidade de influenciar a 

mente. Sobre a noção de superego, Miller (2002) discorre a partir de Freud e Lacan. Ele 

afirma que a teoria freudiana é uma lei, uma ordem. De acordo com o autor, Lacan segue a 

teoria freudiana. Para Miller (2002) o superego lacaniano é uma figura feroz, impossível de 

satisfazer. Ele afirma: 

 

Freud o disse: não há nada mais perigoso, em certas ocasiões, do que o êxito, e 
refletiu precisamente sobre aqueles que são destruídos pelo êxito, e refletiu 
precisamente sobre aqueles que são destruídos pelo êxito – o êxito pode muito bem 
ser inassimilável. Lacan quanto a isso, fala da gula do super-eu, do super-eu que 
nunca está satisfeito (MILLER, 2002, p.83). 
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 Lacan (1972/1985) estabelece relação entre o superego e o gozo, ele é categórico: “O 

superego é o imperativo do Gozo – Goza!” (LACAN, 1972/1985, p.11). Quando se associa 

essa afirmação ao dito do jovem “Cabeça” sobre o diabo como aquele que provoca para que 

ele cometa o homicídio, localiza-se um sujeito, subjugado ao Outro, obediente a um Outro 

que diz goza, em outras palavras: mata! 

 Outro aspecto sobre a decisão de matar refere-se a uma elaboração, marcada por uma 

cronologia, embora o jovem diga de algo que é de repente. Sobre a decisão de matar, ele diz: 

 

Ah, é de repente. Igual, na primeira oportunidade que eu tive de comprar um 
revolver, o quê que eu fiz? Eu comprei o revolver e pensei: vou matar qualquer um 
que aparecer no meu caminho. Aí, o primeiro que aparece, na raiva, você descarrega 
toda aquela vingança que você tinha de um, descarrega no outro (Cabeça).  

 

 Pode-se observar que são necessárias algumas condições para o cometimento do 

homicídio, a aquisição de uma arma, a aparição de um rival, a raiva e a descarga. Sobre a 

descarga, será feita uma aproximação ao conceito de pulsão. Lacan (1964/1998) aproxima à 

noção de pulsão e sua permanente tendência a descarga, que destaca também a permanente 

excitação e estimulação interna. Ou seja, sempre pulsativa, e que no caso do jovem, quando 

do encontro com o rival, com acesso a arma, vem a descarga. Nos dizeres de Lacan 

(1964/1998) a pulsão é marcada por um vaivém e um caráter circular do percurso da 

pulsional.  

 Lacan (1964/1998) diz do sujeito pulsional e diz que esse sujeito é o outro, ele 

condiciona o surgimento do sujeito pulsional com o fechamento do curso, do circuito 

pulsional. Ele afirma que a pulsão segue um trajeto e que o seu alvo é simplesmente o retorno 

para o circuito. Ainda sobre a elaboração do homicídio ele afirma: 

 

Ah, isso acontece de repente sô. Ocê vira pra um [...] Ou então, assim, você vira e 
fala assim: nó, mas eu to com uma raiva daquela pessoa ali. Se eu pudesse, eu 
matava aquele trem. Aí você vai pensando naquela pessoa ali que você tem vontade 
de matar, parece que o diabo vai e chega no seu ouvido e “aí oh, sua oportunidade tá 
ai oh, mata essa miséria aí que ta boiando hoje.” Você vai lá e faz o que o diabo 
manda e pronto (Cabeça). 

 

 A partir desse fragmento. é possível localizar tanto a cronologia, a raiva, que 

estabelece uma lógica especular, sujeito e outro, a descarga pulsional, bem como um sujeito 

subjugado ao Outro (diabo). Um modo de subjetivação marcado por uma resposta 

superegoica.  
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 Como se pode observar no ensino lacaniano, a pulsão é isso que não cessa, no caso de 

“Cabeça” observa-se que trata de um sujeito tomado pelo curto-circuito pulsional, não é só a 

raiva de um rival que o faz cometer um homicídio, ele cita o exemplo dos estupradores, e a 

sua permanente vontade de matar. Ele diz: 

 

Ah, nêgo vacilão. Aí, igual, aqui, geralmente a gente derruba uns dois, três 
estuprador por ano aí. [...] Tem um monte ainda pra morrer. Mas graças a Deus já 
sai dessa vida. Aí os meninos pega e fala pra mim “Oh Zé”, quando eu era dono da 
boca; “Oh Zé, tem um estuprador rondando por aí. Eu já ia em casa, pegava o meu e 
deixava na cintura. Aí, eu virava pra eles e: oh veio, se boiar ocê pode tá ciente que 
daqui não vai sair vivo não. E não saía mesmo não (Cabeça). 

 

 Sobre as estratégias de monitoramento dos rivais e elaboração do ato homicida, o 

jovem descreve o que é necessário para monitorar o rival e quais são as estratégias para o 

abatimento. Ele afirma: 

 

Antes de ocê chegar pra matar o caboclo ocê tem que ter combinado tudo: oh, ele vai 
tá em tal lugar, nós vai chegar, se nós não chegar pra conversar, nós já vai 
derrubando. Ou, então, nós faz a casinha pra ele. E faz a casinha os meninos era 
mestre. [...] Ah, você chega já trocando ideia com o cara, aí vem o outro por trás e 
dá um tiro na cabeça e ele morre lá. Se não morrer, a gente volta e pega ele depois. 
[...] Ou então a gente arruma umas menina aí, coloca lá na frente dele lá, na hora que 
a gente fala pras menina saí, a gente já chega e mete nele o aço [...] 
A gente vai e manda um moleque ir lá chamar as meninas. Aí, na hora que a gente 
vê que as meninas saiu a gente chega e senta nele o aço. [...] (Cabeça). 

 

 Contrariando vários que entendem que o homicídio é marcado por uma 

irracionalidade, algo acéfalo, não é o que se observa quando o jovem descreve as estratégias 

de monitoramento, iscas e abate do rival. Outro fragmento sobre o monitoramento e a 

elaboração do ato, pode ser observado na descrição do jovem: 

 

Ocê põe o vapor pra vigiar o cara durante essa semana. Quando ta completando o 
sétimo dia certinho da semana, o vapor chegar, conversa tudinho que ele viu, os 
lugar onde que ele frequenta, todo mundo que ele conhece. Aí, ocê vai e derruba ele. 
Ocê arruma um jeitinho de furar a barreira dele ali (Cabeça).  

 

 Até aqui se explorou os elementos da trajetória que antecedem o ato homicida, a partir 

de agora ater-se-á ao segundo momento, durante o homicídio.  
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5.3.1.2 Durante o homicídio: sobre o cometimento do ato  
 

 Sobre o cometimento do ato homicida, o jovem destaca que é necessário estar atento a 

alguns elementos necessários para o cometimento do homicídio. Sobre o momento do 

homicídio, ele diz: “Na hora dá aquela adrenalina, o coração parece que vai sair do peito. 

Aquele corre, sirene de um lado e do outro, aquela preocupação dos homi te pegar ocê” 

(Cabeça). 

 Quando interrogado se no instante do homicídio dá para pensar nisso, ele fala: “Dá, 

tudo. Na hora que você tem que pensar, senão, os homi cata ocê” e continua: “Tem que fazer, 

uê, senão, os homi te cata. Se não correr, ficar boiando no lugar lá [...] Cê tá é doido. Os homi 

cata ocê bunito ué (Cabeça)” 

 Outro ponto abordado refere ao que ele chama de adrenalina, que se aproxima à 

questão pulsional. Quando interrogado se é necessário ter adrenalina, responde: “Tem que ter. 

Se não tiver como é que você vai arrumar um jeito de correr? Correr pra aqui, correr pra lá, se 

não correr, nossa senhora”.  

 Sobre adrenalina e pulsão, o caso em questão, reporta-se a Miller (2011) que aborda a 

questão dos sujeitos movidos pela pulsão. Ele afirma que nesses sujeitos a exigência 

incondicional da pulsão não é obstruída, moderada ou repartida, nem tão pouco canalizadas 

por deslocamentos, sublimações, ou qualquer sistema de comportas e diques. O sujeito age, 

ou no caso de Cabeça, atira e corre. 

 Em outro fragmento, fala do ato, do fazer como, se fosse no automático . 

Simplesmente faz; um ato sem sujeito. Quando interrogado na hora do ato homicida ele pensa 

em algo, ou se passa algo pela cabeça, ele diz: 

 

Não passa nada não, só passa que você tem que saber matar, saber que vai atirar, 
matar, só isso. [...] Chega, se virar pro outro pra começar a conversar demais e 
esquecer do que ocê vai fazer, o cara vai pegar ocê. Não tem ninguém bobo não. [...] 
É só chegar [...] já chegando dando tiro já. Se ocê chegar já brincando e tudo, ocê tá 
mais ou menos enrolado (Cabeça). 

 

 A partir do relato, pode-se observar que não tem espaço para pensar, a saída é chegar e 

atirar, para não correr o risco de esquecer. Esse fragmento nos permite concluir dois pontos: o 

primeiro, no ato não há sujeito e segundo, se o jovem não executar rapidamente, ele pode 

esquecer, aqui entendido como um lapso, uma manifestação do inconsciente, do sujeito do 

inconsciente.  
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 Sobre a não existência do sujeito no ato, Pimenta Filho (2011) afirma que no ato, ou 

na passagem ao ato “o sujeito está eventualmente morto” (PIMENTA FILHO, 2011, p.5). 

Sobre o lapso, o ato falho ele afirma: “No ato falho, onde se pode localizar o estatuto do 

sujeito, incluso no simbólico, temos o ato como inconsciente, aí onde esse mesmo sujeito 

vacila, vacila no saber” (PIMENTA FILHO, 2011, p.5). 

 Se pensar no caso do jovem “Cabeça”, o sujeito poderia advir do esquecimento, já que 

no ato, não há sujeito. 

 Ainda sobre o ato e a morte do sujeito, destaca-se outro fragmento. Até aqui, 

articulou-se a ideia que no ato não há sujeito. Quando observa-se a cena do homicídio 

cometido por “Cabeça” cabe uma reflexão sobre uma desubjetivação, ou um apagamento 

anuciado do sujeito. Quando do encontro com o autor do homicídio do parceiro dele, 

nomeado por ele como irmão, ele diz: 

 

A gente chegou e deu o primeiro tiro na perna. Aí ele já começou “pelo amor de 
Deus, não me mata não!” “Ah, mas ocê lembra o quê que ocê fez com fulano?” “Ah, 
eu fiz isso no susto!” “Então, nós não ta fazendo isso no susto não, nós ta fazendo 
isso aqui é de vingança (Cabeça). 

 

 Um aspecto interessante é o significante “vingança”: “Cabeça” executa o rival, do 

mesmo modo que o amigo foi executado, com um tiro na cabeça. Uma lógica especular, e 

parece interessante localizar que nessa lógica especular, diante da semelhança, da imagem, do 

igual, o sujeito comete o ato e ao fazê-lo mata o outro e morre, uma dupla morte. 

 Quando interrogado se não se comete um homicídio no susto, ele afirma: “Dá nada sô. 

O cara tem que ter cabeça pra fazer isso. Hoje em dia ninguém faz nada no susto não” 

(Cabeça). Esse fragmento permite perceber que existe um cálculo e não se trata de um ato 

irracional. 

 Sobre as manifestações do inconsciente, como apontado pelo jovem anteriormente, ao 

decidir só o cometimento do homicídio, diante do rival, não é possível vacilar, a questão é 

atirar, se vacilar, como dito por ele, o sujeito pode esquecer, ter um lapso. Quando interrogado 

se não seria possível cometer um homicídio, a partir do improviso, do susto, ele diz: 

  

Se ocê fizer no susto, ocê toma. [...] Ah, por causa que, de repente, até seu corpo 
paralisa na hora ali. Igual, isso já aconteceu comigo já. [...] ocê só deita no chão e 
deixar o pau quebrar. Mas, no caso eu sempre [...] Duas vezes que isso aconteceu, 
do corpo paralisar. O corpo paralisou ali, acabou. Ocê não consegue mexer nem um 
músculo. [...] Ah, o jeito foi [...] Igual, ocê fica só escutando todo mundo correndo, 
seu corpo paralisado ali assim. Na hora que ocê menos espera, ocê volta a si rápido 
assim, e ocê já deita no chão e não dá tempo de corre não (Cabeça). 
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Esse fragmento permite localizar que o susto, o improviso, o de repente tem relação 

direta com o inconsciente, com a falha, a última condição fundante do inconsciente. Uma 

manifestação capaz de paralisar o sujeito. Quanto interrogado sobre qual a causa da paralisia, 

ele diz: “Sei não. Acho que isso foi trauma, sei lá, de algum motivo ele paralisou”, quando 

interrogado novamente, diz: “Eu acho. Por um lado eu acho que é, mas pelo outro, eu não 

sei”. Ao dizer não sei, localiza-se, a partir do discurso, uma falha, um saber, um hiato.  

Se reportar ao ensino lacaniano, encontra-se o postulado que o sujeito surge entre um 

significante e outro, nos dizeres de Miller (1996): “o sujeito, em sentido estrito, não é nada 

antes de ser captado pela alienação significante” (MILLER, 1996, p.2). Ainda sobre a 

constituição do sujeito, o autor estabelece uma associação direta com a castração. Ele diz: “A 

produção do sujeito implica a função da castração, na medida em que o falo, diz Lacan, nada 

é senão o ponto de falta que está indicado no sujeito” (MILLER, 1996, p.2).  

Sobre a associação da paralisia, do inconsciente e a castração, o fragmento, a seguir, é 

bastante ilustrativo. Quanto inquirido se o trauma faria o corpo paralisar, o jovem diz: 

 

Ah, muita gente morrendo sô.  Muita gente, ocê vê aquele trem assim [...] Fica 
olhando. Ocê lembra, ocê vê aquele tanto de gente que conheceu, começou a entrar 
nessa vida, morreu. Às vezes a gente já fazia um churrasco, assim, ficava lembrando 
dos outros. Aí, na hora que ocê vê aquilo tudo passando assim, aí seu corpo paralisa, 
na hora que ocê escuta aquele monte de tiro. É só tirambaço diferente (Cabeça). 

 

Ao dizer que muitas pessoas estão morrendo, é possível localizar, algo da lembrança, 

uma cena, que leva a outra cena. A lembrança parece a constatação da castração, não tem o 

outro, eles não estão ali, morreram, fica a falta, a falha. Uma falha que paralisa, nesse ponto 

pode-se observar a ascensão do sujeito.  

Até aqui abordou-se a questão do sujeito durante o cometimento do ato homicidas. No 

próximo tópico serão abordados alguns aspectos do pós-homicídio. 

 

5.3.1.3 Depois do homicídio: drogas, memórias e elaborações 
 

Ao escutar o jovem foi possível extrair alguns elementos do período após o 

cometimento do homicídio, uma certa ritualística, como pode-se observar no relato do jovem, 

ele diz:  

Ah, depois fica de boa. Antigamente, fumava um brau aí e ficava de boa, esquentava 
a cabeça não.  O depois é bão. Igual, quando eu tava na vida ai, ocê sentava na 
praça, na escada. Ou, então, ocê sentava em cima duma laje, assim, ó, só via só 
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fumaça assim [...] só fumaça. [...] uê. Depois que fizesse o serviço todinho, a gente 
dava o vapor as arma pra guardar e subia pra cima da laje, só pra fumar o bagulho. 
Depois ficava lembrando a morte do cara. Ah, o melhor que tem é lembrar. [...] 
Depois que ocê fez o corre todinho, o melhor que tem é só lembrar (Cabeça). 
 

Pode-se observar que o uso da droga se insere em um ritual, marcado eminentemente 

pela lembrança. Quando interrogado sobre o conteúdo das lembranças, ele diz:  

 

Ah, agonizando ali assim é pela ordem. Ah, depois que ocê faz o corre todo, sai 
correndo, dá o vapor a arma, trocava de roupa e tudo mais, ocê voltava e via o cara 
agonizar. Ainda chegava e “noh, veio, quem que fez isso? Qual foi o safado?” [...] as 
vezes o cara morre ali na mesma hora. Bão é assim, quando morre na hora. [...] Às 
vezes morre na hora e, às vezes, não morre na hora.  A gente sempre volta, porque a 
gente nunca sabe. Então, tem que voltar porque, de repente, o cara não morreu. Aí, 
os homi pega e chega, e leva o cara. Aí, o cara abre a boca. Se o cara abre a boca ali 
a gente deixa, porque tem polícia. Mas, na hora que ele sair do hospital a gente mata 
ele. Aí não tem boi não. Vai ele, família e tudo mais (Cabeça).  

 

No dizer do jovem, o mais interessante é ver o rival agonizando, depois de ter sido 

alvejado por disparos de arma de fogo. Dois elementos se destacam e estão articulados: a 

questão do gozo e do olhar.  

Ainda sobre as lembranças, ao falar do conflito com a polícia e sobre a dinâmica do 

crime, destaca a importância de relembrar os acontecimentos, e a partir dessa lembrança extrai 

um saber-fazer. Como observa-se nesse fragmento da entrevista quando o jovem relata “Tinha 

que lembrar. Aí, a gente lembrando ficava mais esperto. Porque, você sofre o primeiro 

atentado ai. Tomando tiro. Na hora que os homi vem, ocê já ta com um calibre maior. Aí já dá 

pra peitar eles. Aí já vai servindo de lição” (Cabeça). 

 O que está em jogo, não é só lembrar, mas o saber que se extrai. Por fim, abordar-se-á 

a questão da saída do jovem do tráfico. 

   

5.3.1.4 Saída 
  

 Por fim, será abordada a questão da saída, a partir da afirmação do jovem sobre o não 

envolvimento com a criminalidade. Sobre essa saída e a elaboração do percurso no tráfico de 

drogas, ele afirma:  

 

Agora? Agora eu penso que tá errado, né. Porque, antes, quando eu tava no mundão 
aí, eu tava [...] Era matar ou morrer. Agora eu quero só viver né, só aproveitar minha 
vida. Ah, a gente vê assim, igual agora. Como eu comecei a trabalhar agora é que 
você vê o que estava fazendo de errado. Que agora, tipo assim, você vivia lá dentro 
lá, daquele trem ali, aí você vivia participando de tudo, fazendo um corre aqui, outro 
ali. Agora não. Você começa a trabalhar, um tiquinho que você começa a trabalhar 
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você percebe sua vida mudando aos poucos. Então, tem que ir aproveitando as 
oportunidades que o pessoal te dá (Cabeça).  

 

 Esse fragmento permite concluir que a subjetivação é um processo que se dá a 

posterior, é preciso um certo distanciamento, esse se mostra como condição fundante no 

processo de subjetivação. 

 É, também, a posteriori que o sujeito faz uma leitura sobre seu circuito pulsional, 

nomeado por ele como adrenalina. Ao ser questionado sobre qual momento da vida ele 

perceber a adrenalina, ele diz: “[...] Eu fui perceber depois que saí dessa vida.[...] Porque eu já 

tava doido já de tudo. Tava doido de bagulho. Eu tava doido de pó. Aí, na hora que ocê para 

um tiquinho e pensa ocê vê o quê que seus amigos já passou aí. E ocê passando mais do que 

eles ainda, aí ocê fala: essa vida não é pra mim não” (Cabeça). 

 Sobre o motivo que teria rever sua posição, ele diz: “Ah, foi depois que eu vi meu 

colega tomar um tiro na cabeça. Ele foi enterrado como meu irmão. Tomou um tiro na cabeça. 

Aí, primeiro eu tive que vingar a morte dele. Eu falei: depois que eu vingar essa morte eu vou 

sair” (Cabeça). Em seguida ele descreve a cena “Nós tava todo mundo num boteco, bebendo 

assim, um de frente pro outro. Chegou um cara, pôs a arma na cabeça dele e deu um tiro na 

cabeça. Aí, eu peguei, como a reação que ocê tem que ter é correr, se ocê não correr, fica pra 

trás também, aí eu tive que correr” (Cabeça). 

Fala das saídas possíveis para os jovens que têm envolvimento com a criminalidade.  

Ele diz: “Ou mata ou morre ou, então, ocê vai preso”, e completa:  “Se ocê não matar, ocê 

morre. Se ocê não morrer, vai preso”. 

Afirma ser pesado e difícil saber que a sua vida tem três possibilidades: matar, morrer 

ou ir preso. Destaca também, que mesmo não se envolvendo com a criminalidade, ainda fica 

um peso. Ressalta que o que atenua o peso foi ele ter matado quem matou seu parceiro. Ele 

afirma: “Até hoje ainda pesa, mas não pesa tanto assim por causa que já fizemos o corre do 

outro. Se a gente não tivesse fazendo o corre do outro, Nossa Senhora, a culpa cai toda na 

gente” (Cabeça). 

Outro ponto que se destaca, refere à culpa e parece interessante localizar a relação 

especular entre ele e o outro (parceiro). Caso não vingasse a morte a culpa recairia sobre ele. 

França Neto (2005) discorre sobre identificação e a culpa. Ele afirma: 

 

Por ser imposta de fora, alguma coisa que somos obrigados a aceitar sem escolha, a 
identificação passa necessariamente a vincular-se a uma outra ambigüidade: o pai é 
alguém a quem amamos (nos identificamos e desejamos ser como ele) e a quem 
odiamos (já que interdita-nos exatamente de ser como ele, ao vedar-nos o acesso à 
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mãe). O pai torna-se, assim, ambiguamente amado e odiado, o que faz com que a 
percepção desse ódio acarrete no sujeito um sentimento de culpa paralisante 
(FRANÇA NETO, 2005, p.100-101). 

 

De acordo com o autor, o sentimento de culpa tem relação com a ambivalência em 

relação ao amor e ódio ao pai, mas se o jovem não aponta a questão do pai, como pode 

localizar a culpa? Nesse caso, parece que tem relação com a alienação materna. O que será 

abordado adiante. 

Após a morte do “irmão”, faz a promessa de vingar, o que ele faz uma semana depois. 

Ele descreve assim a cena: “Igual, esse que matou meu colega aí, a gente nem mandou ficar 

quieto não. A gente já entramos foi dentro da casa dele. Nós demos uns tiro na cabeça lá que 

os miolo dele saiu pra fora” (Cabeça). 

Aqui, cabe destacar que ao matar o autor do homicídio do seu parceiro, diga-se de 

passagem de modo especular, ele cumpre um anúncio, um imperativo da mãe, proteger seu 

parceiro/irmão a qualquer custo, como ele diz:  

 
A minha mãe sempre me contava. “Não deixa isso acontecer com fulano não. Se 
acontecer isso com fulano, ocê não deixa não.” E eu falava com ela: ih, mãe, se 
acontecer alguma coisa com ele eu to encima. Minha mãe não botava fé. “Ih, 
menino, ocê não sabe de nada não, ocê não sabe de nada não (Cabeça). 

 

 Ele faz valer o desejo materno. A propósito, cabe reportar a Lacan (1958/1998) que 

sobre o desejo do sujeito, afirma: “seu desejo é o desejo do desejo da mãe” (Lacan, 

1958/1998, p. 188). Ele ressalta que o falo e sua posição privilegiada na ordem simbólica 

enlaçada ao pai. Ele afirma que existe um para-além do desejo materno, destaca que para 

alcançar esse para-além é necessária uma mediação, essa é dada pela posição do pai na ordem 

simbólica. 

Essa postulação do ensino lacaniano permite avançar sobre o processo de subjetivação 

do jovem “Cabeça”. Se pensar na relação pai – mãe – criança, parece que, no caso desse 

jovem, a decisão de matar o autor do homicídio do seu parceiro, aponta para uma alienação ao 

desejo materno, a palavra da mãe levada as últimas consequências, sem uma mediação 

simbólica; vê-se a alienação ao desejo materno e o ato. 

Como destaca Laia (2007) o destaque excessivo para a figura materna e a demissão do 

pai tem impactos na violência urbana.  

 O caso do jovem “Cabeça” permite localizar a questão da alienação ao desejo materno. 

Lacan (1958/1998) destaca que o lugar do pai é estabelecer uma mediação entre a mãe e a 

criança. No caso do referido jovem, pode-se perguntar: qual o lugar do pai? No contato com o 
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jovem em momento algum aparece algo do pai, apenas nos últimos dias antes da conclusão da 

pesquisa, ao fazer contato com a técnica social que atua no Programa Fica Vivo e que 

acompanha o jovem atualmente, o pesquisador tem acesso a uma informação preciosa, a de 

que o pai do jovem é um estuprador que atua na comunidade. 

 É a partir dessa informação preciosa, embora não tenha sido dita pelo jovem, que se 

pode pensar e avançar na relação mãe – jovem – pai. Cabe reportar ao fragmento em que o 

jovem fala de vingança. Ele diz que a decisão de matar tem relação com a vingança, quer 

vingar de um e descarrega no outro. Quanto interrogado sobre como é ter vingança, ele diz: 

“Ah, nêgo vacilão. Aí, igual, aqui, geralmente a gente derruba uns dois, três estuprador por 

ano aí” (Cabeça). Diante de tal resposta, o pesquisador questiona se existiria estuprador na 

comunidade e ele responde: 

 

Tem um monte ainda pra morrer. Mas graças a Deus já sai dessa vida. Aí os 
meninos pega e fala pra mim “Oh Zé”, quando eu era dono da boca; “Oh Zé, tem um 
estuprador rondando por aí. Eu já ia em casa, pegava o meu e deixava na cintura. Aí, 
eu virava pra eles e: oh veio, se boiar ocê pode tá ciente que daqui não vai sair vivo 
não. E não saía mesmo não (Cabeça). 

 

 Se pensar sobre a pergunta “por que matarás?” e associar à construção teórica 

estabelecida no segundo capítulo, pode-se observar que a lei de Deus de “não matarás”, não 

incidiu a ponto de barrar “Cabeça”. Já se pensar o Complexo de Édipo, algo também mancou, 

falhou e localiza-se essa falha na necessidade da criança perceber algo para além do desejo 

materno, mas essa função é mediada pelo pai, parece que o pai ocupa um lugar delicado, o 

lugar de “negô vacilão”, como indica o fragmento acima citado. Parece que para o elo com o 

pai, se constitui não na vertente simbólica, do para além, mas na vertente imaginária, do ódio, 

tão imaginária quanto a ligação com a mãe, ou melhor, como a alienação ao desejo materno. 

Destaca-se, aí, uma identificação, como nos dizeres de Freud (1921/1996c): “a identificação, 

na verdade, é ambivalente desde o início, pode tornar-se expressão de ternura com tanta 

facilidade quanto um desejo de afastamento de alguém” (FREUD, 1921/1996c, p.115)  

 A partir da associação e sequência estabelecida pelo jovem que para matar tem que ter 

cabeça, para ter cabeça é necessário ter maldade e que para matar tem que ter raiva/vingança e 

que a raiva/vingança de um desconta em outro, como ele afirma: “Aí, o primeiro que aparece, 

na raiva, você descarrega toda aquela vingança que você tinha de um, descarrega no outro”. 

(Cabeça), permite-se inferir que a lei do pai é tomada em uma vertente imaginária, especular, 

diante da raiva do pai estuprador, descarrega, mata o outro. 
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 Sobre o crime ele conclui “[...] o crime não presta né. [...] Se eu tivesse percebido isso 

mais cedo, e ia trabalhar e já ter minha carteira com um monte de serviço já assina aí. Mas, 

como eu fui sair disso já, como eu fui chefe de boca e tudo com 18 anos, fui sair com 20, 

então, perdi a oportunidade de trabalhar com 18” (Cabeça) 

 Por fim, sobre a rivalidade, afirma que sempre resta algo sai, mas não sai. Ele diz: 

 

[...] E, rivalidade, sempre, nos lugar que ocê vai, sempre tem uma rivalidade. Aí ocê 
[...] Igual, ocê vai numa quebrada aí, ocê passa de cabeça baixa, fica quieto, não 
mexe com ninguém. Aí, os cara vai e fala assim “ah, eu te conheço.” “Aqui, não 
conhece nada não sô, ocê ta é doido. Nem te conheço ocê, sei nem daonde que ocê 
é.” [...] As vezes o cara fica ali, tentando te tirar informação. “E como é que ta lá? 
Tá bom? E ocê, como é que ocê ta lá?” “Eu to pela ordem, to tranquilo.” “Abre o 
olho, cê sabe que os cara lá vai descer.” “É só deixa descer uai, os menino ta lá.” 
Sempre tentando arrumar um jeito de tirar informação. [...] É. Aí, ocê já arruma um 
pretexto. “Ou, eu tenho que ir ali, e tal.” “Não, não cara, já é, já é. Vai na fé aí. “Já é, 
falô aí. Tchau” (Cabeça). 

 
 Para um jovem que a lei divina do “não matarás” e a paterna operou às avessas, ele 

continua caminhando, e como anunciado pelo jovem: “Vai na fé aí. “Já é, falô aí. Tchau” 

(Cabeça). 

 

5.3.2 Caso 2 – Sorriso 
 

 Assim como estabelecido na análise do primeiro caso, também estabelecer-se-á 

articulações entre o caso e a teoria, orientado por elementos que compõem a trajetória do 

jovem na criminalidade. 

 

5.3.2.1 Antes do homicídio: elementos que antecedem o ato  
 

 O primeiro aspecto a ser abordado diz respeito às identificações infantis e juvenis, no 

caso do jovem “Sorriso” essas identificações são muito claras. Mas antes de entrar nas 

identificações propriamente dita no caso, reportar-se-á à noção de identificação em Freud e 

Lacan, conceito fundante para a análise desse caso. Freud (1921/1996c) destaca:  

 

A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um 
laço emocional com a outra pessoa. Ela desempenha um papel na história primitiva 
do complexo de Édipo. Um menino mostrará interesse especial pelo pai; gostaria de 
crescer com ele, ser como ele e tomar seu lugar em tudo. Podemos simplesmente 
dizer que toma o pai como seu ideal (FREUD, 1921/1996c, p.115). 

 



78 
 

 

 Freud (1921/1996c) destaca que a identificação é constitutivamente ambivalente, pode 

torna-se uma expressão de ternura ou de afastamento do outro. Ele descreve três formas de 

identificação: a primeira, uma identificação ao pai, seja para ser igual, ou para ter o pai; a 

segunda, uma identificação parcial, onde se identifica com um traço isolado da pessoa; e a 

terceira, onde a identificação deixa de fora qualquer coisa da pessoa copiada.  

 Em termos lacanianos pode-se dizer que a identificação está no campo do Outro. 

Lacan (1976) afirma que “a identificação é o que se cristaliza em uma identidade” (LACAN, 

1976, p.5). O autor retoma o texto freudiano sobre as identificações, especialmente a distinção 

entre os três tipos de identificação. Interessa especialmente, a contribuição lacaniana, no 

terceiro tipo de identificação, onde a identificação se dá a partir de um traço, que Lacan 

(1976) nomeia como unário. Ele diz “Esse traço unário nos interessa porque, como Freud o 

sublinha, não é alguma coisas que tenha a ver especialmente com uma pessoa amada; uma 

pessoa pode ser indiferente, e um traço unário escolhido como constituindo a base de uma 

identificação” (LACAN, 1976, p.6). 

 O conceito de identificação como algo que se extrai do Outro, parece fundamental 

para analisar o caso “Sorriso”. 

 Sobre as identificações infantis, ele fala das semelhanças físicas entre eles e os 

familiares, quando interrogado com quem ele parecia, ele diz: “Eu? Eu pareço com a minha 

mãe. Minha mãe é branquinha. O nariz dela é a mesma coisa que o meu. Só que ela não tem 

olho verde, e nem meu pai [...] Meu pai é da sua cor” (Sorriso). 

 Ao se referir que o pai era da cor do pesquisador, ou seja, negro, o pesquisador indaga 

de quem ele herdou os olhos verdes, e ele responde: “Do meu vô. Meus tios todos têm olho 

verde” (Sorriso). 

 Em seguida, fala dos tios paternos, figuras de destaque quando se refere à questão da 

identificação. Sobre o envolvimento com a criminalidade do caso de “Sorriso”, alguns 

elementos foram decisivos, destacar-se-ão alguns. O jovem relata sobre a convivência que 

tinha com os tios e diz da primeira vez que ele teve acesso a uma arma de fogo, ele diz: 

 

A primeira vez que eu peguei numa arma? Aos 8 anos, meu tio tinha. Com 8 anos eu 
já conhecia um revólver. [...] Eu ficava vigiando ele. Na hora que ele guardava eu ia 
lá escondido e pegava, ficava brincando com aquele trem. Aí uma vez ele até me 
xingou. Porque eu dei um tiro lá. [...] É, sem querer. Eu era curioso, pegava assim e 
ficava brincando. Aí eu fui e puxei o gatilho. Pegou na televisão novinha dele, 
daquelas grandonas, 42 polegadas. Ele ficou bravo demais, rapaz. [...] [...] Ele falou 
assim “isso aqui não é coisa pra oce brincar não! Em tempo de você acertar você 
mesmo, morrer e seu pai caçar tumulto comigo.” Aí eu falei: ah, eu sou curioso 
mesmo. E era folgado também rapaz (Sorriso). 
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 A partir desse fragmento, é possível observar uma identificação com o tio paterno, nos 

termos freudianos, e é possível visualizar o laço emocional entre “Sorriso” e o tio, como se 

observa em outro fragmento, quando ele aborda o seu encanto com a criminalidade e a 

observação que fazia ao tio, ele diz: 

 

Eu pegava, brincava, ia mexendo. Aí eu fui [...] já sabia como é que era, fui 
querendo, já fui gostando do negócio. [...] Porque meu tio matava muita gente. Meu 
tio tirava até foto e deixava no celular dele. [...] Ele me mostrava. Mostrava tudo. 
“Olha aí oh, pra ocê ver. Ocê não pode ser igual eu não viu.” E acabou que eu cabei 
seguir o rumo dele ainda (Sorriso).  

 

 Ao dizer que acabou seguindo o rumo do tio, observa-se uma clara identificação do 

jovem, identificação que no texto freudiano trata de um primeiro modelo, onde o sujeito toma 

o outro como modelo a ser seguido.  

 O jovem fala da influência familiar na sua constituição, mas também na forma que ele 

nomeia o outro e em seguida se nomeia, ele diz: 

Ah, meu tio era um cara muito doido. Ele entrava dentro da casa dos outros e não 
tava nem aí não. E ele era assim [...] parecia que ele não tinha coração não, ele 
matava até o pai e a mãe da pessoa se fosse preciso, se não achasse o cara. Você vai 
morrer então, fio, no lugar dele. [...] Na família praticamente era todo mundo doido, 
na família do meu pai. Aí se eles fosse assim, me dasse conselho “ah, vai pra escola, 
ah não sei o quê.” Eles não. Eles já me incentivava era ao mal mesmo. [...] É, uns tio 
doido. Que morreu já também. Eles me incentivava ao mal mesmo. Eles dá um tiro 
aí, faz isso, faz aquilo. [...] É. E eu era bobo né, eu ia no meio. [...] Eu ia. Aí eu fui 
começando a gostar. Já crescer no crime né. Aí acabei gostando e cometi esses sete 
homicídio aí (Sorriso). 

 

 Como dito pelo jovem, ele se identifica com tios e passa a cometer homicídios. 

Nomeia o tio como doido, em função da ousadia, da brutalidade, da covardia no cometimento 

dos homicídios. Destaque para o significante “covardia”, como algo que repete no discurso do 

jovem. Mas é ao se nomear que é também possível localizar a identificação com o tio paterno. 

Ele diz: “eu era um cara ruim viu”, e conclui: “matava por qualquer coisa a toa” (Sorriso).  

 Até aqui, foi possível localizar, a questão da identificação com os tios, notadamente os 

tios paternos, negrita-se o paterno, como extensão do pai, um traço do pai. Como salienta 

Freud (1921/1996c), a criança se identifica com o pai e o toma como modelo, tendo a 

identificação um papel estruturante no Complexo de Édipo. 

 Sobre a infância, fala do envolvimento com a criminalidade e as interferências no 

brincar e na forma de subjetivar os acontecimentos. Ele relata: 

 

Ah, era a mesma coisa de ocê estar brincando com os menino pequeno na rua, de 
pique esconde. Era a mesma coisa. Ah, meu pique esconde era na base da bala. Era 
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pique bala (risos). Eu não tive brincadeira assim não. Nós não tinha nem tempo, 
porque nós desde pequeno já tinha muito tumulto já. Tinha mais era rival (Sorriso). 

 

 O “pique-bala” retrata a realidade de um jovem, onde o colorido da infância era 

atravessada pela criminalidade. Outro marco na vida do jovem se deu aos 12 anos; ele destaca 

uma ocasião onde a disposição dele para cometer um homicídio havia sido testada. Ele 

descreve um convite que recebeu de um homicida da região e quando recebe o convite para ir 

cometer um homicídio, diz: 

 
É. Aí eu falei: vamo. Aí ele falou: “vamo lá então.” Aí nós foi. Só que, aí, nós 
chegou lá e só vimo o cara no boteco e já começamos a meter bala. Aí eu comecei a 
atirar também. [...] O cara não morreu não. Aí ele falou: “nó, Sorriso, ocê é doido. 
Ocê, quando crescer, vai ser zangado mesmo, heim! Falou. Aí, eu falei: nada, sô. Só 
que, aí passou o tempo e esses cara tudo foi morrendo. [...] os da antiga, que eu 
intrujava. Aí eu falei: que nada. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou construir 
minha boca. Aí, eu e meu primo começou [...] (Sorriso). 

 

 Destaca-se a resposta ao outro e o modo que ele aliena o discurso: quando convidado 

para cometer um homicídio aceita o chamado, como uma ordem, um imperativo de gozo, ao 

invés de goza, anuncia-se, mata! Outro ponto que se destaca no fragmento acima é o 

movimento dele diante da morte das principais lideranças no tráfico. Ele decide montar seu 

próprio ponto de comercialização de drogas, o que se consolida três anos depois, aos 15 anos, 

aspecto que será abordado adiante.  

 Os 12 anos é um marco na história de “Sorriso” e na relação dele com o outro. Ele 

afirma: 

Eu não ligava pra nada não, com 12 anos já comecei a usar droga também. Ah, não 
ligava mesmo. Eu, assim, quase ninguém gostava de mim mesmo, eu falei assim: ah, 
já to fudido, vou acabar de foder o resto mesmo. Nó, porque eu era muito atentado.  
[...] fazia altas artes. Quando os cara chamava eu, com o Diego, eu ficava estourando 
bomba no telhado dos outros, estourava telhado, tacava pedra, saia tocando 
campainha, com 12 anos (Sorriso). 
 

 Destaca-se a afirmação do jovem ao dizer que “quase ninguém gostava de mim 

mesmo”, um claro apelo ao Outro. A ausência de referências, ou de reconhecido, segundo 

Lacadée (2007) pode fazer com que adolescentes se coloquem em risco. Ele diz:  

 

Em busca simultânea por tutela e autonomia, o jovem experimenta seu estatuto de 
sujeito – para o melhor ou para o pior. Ele testa a fronteira entre o fora e o dentro, 
joga com as interdições sociais, estuda o seu lugar no seio de um mundo onde não se 
reconhece muito bem. Inapreensível para os outros e para si mesmo, inscreve a sua 
experiência, freqüentemente indizível, na ambivalência ou na provocação. Os limites 
simbólicos na relação com os outros e com o mundo se desenham onde ele 
experimenta a carência para dizer tudo de seu ser. [...] Ser reconhecido, ter o seu 
lugar na sociedade, experimentar o sentimento de necessidade pessoal, do valor e do 
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sentido de sua vida é o que ele espera no momento em que, de modo paradoxal, se 
separa daqueles que o puseram no mundo (LACADÉE, 2007, p.1). 

 

 Parece-nos que ser “atentado” era uma nítida resposta ao campo do Outro. Quando 

interrogado sobre a disposição que ele tinha para cometer alguns atos, quando convocado pelo 

outro, fala da identificação e do envolvimento dos “bandidos” do lugar. Ele diz: 

 

Ah véio! Eu já comecei a intrujá mesmo assim, com bandido, assim. Comecei a 
intrujá[...] Você já conheceu Diego, Roberto? Os cara matador da antiga daqui, eu 
era mulequinho e já ficava no meio deles. Já via tudo que eles fazia e eu disse: nó, 
véio, no dia que eu crescer quero ser igual vocês, doidão e PA [...] (Sorriso). 

 

 No fragmento acima é possível localizar mais um traço identificatório dele com os 

traficantes. Em outro fragmento é possível localizar a identificação e a forma que ele toma a 

fala do outro como imperativo. Relata uma situação em sua casa foi roubada e uma liderança 

do tráfico o convida para um acerto de contas, ele diz:  

 
Os caras lá? Eu falo assim, eles não aceitava ninguém roubar na casa dos outros. 
Eles era bandido, mas não era desses bandido que matava so por covardia não. Eles 
mesmo fazia a lei deles, matava mais era quando cara vacilava mesmo. Eu lembro 
até hoje, eu tinha uns 13, 14 anos, um cara roubou lá em casa lá, eu fui e falei, com o 
ele. Aí ele falou “vamo matar ele?” Uai, vamo. Nós foi lá e o cara tava deitado. Aí o 
Diego falou “corta a mão dele.” Aí eu falei: ah nem, não vou corta não! Ele falou 
“corta sô.” [...] Ele falou “o cara roubou sua casa. Cê vai dar mole? Não vai cortar 
não?”[..] Aí eu falei: ah, é mesmo né. Eu era meio doidinho. Aí eu disse: me dá essa 
faca aí. E meti a faca no braço dele, cortei (Sorriso). 

  
 

 Fala da disposição para o cometimento do homicídio. Ele diz: “Eu era doido da 

cabeça, manu. Não pensava em nada não” (Sorriso). Como nos aponta Ferreira (2011) assim 

como Édipo-Rei, ele age por não saber, tem um não saber sobre o ato homicida.  

 Até aqui se abordou a questão da identificação em relação aos tios, aos traficantes, aos 

homicidas, identificação ao outro, será abordado, a partir de agora, outro aspecto da trajetória 

que antecede o cometimento do crime de homicídio, o acesso a drogas. 

 Sobre isso, relata “Sorriso” que aos 12 anos começou utilizar drogas. Destaca-se os 12 

anos como um momento da vida do jovem marcado por uma série de fatos. No segundo 

capítulo dessa pesquisa abordar-se-á a questão da adolescência, especialmente a partir do 

desencadeamento que a puberdade e o real do corpo produzem na subjetividade. Como aponta 

Lacadée (2007) esse encontro com o real na adolescência pode colocar o sujeito em risco, 

inclusive o risco e a exposição a drogas, como se pode constatar no relata do “Sorriso”. Ele 

diz: “Eu não ligava pra nada não, com 12 anos já comecei a usar droga também” (Sorriso).  
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 Outro aspecto a ser abordado, refere-se à entrada em uma gangue. Sobre isso, ele diz: 

 

[...] Eu tava andando meio sem dinheiro. E quando você para numa situação assim, 
que você vê que não tem dinheiro [...] Começou quando eu tinha 15 anos de idade. 
Aí, juntou eu e uns colegas meus, uns colegas da rua. A gente juntou e resolvemo 
vender droga. Aí beleza, nós começamo, tava indo bem. [...] Tipo assim, nós fazia 
uns bicos, trabalhava. Aí, nós pegou e juntou direito e compramo uma carga de 
maconha, droga, esses trem assim e nós começamo a vender. Aí nos foi lucrando em 
cima. E também já vendeno também e fomo lucrando mais (Sorriso). 

 

 Sobre as parcerias e identificações, assim como no caso do jovem “Cabeça”, pode-se 

observar que “Sorriso” estabelece uma maior afinidade com um parceiro na gangue e, por 

várias vezes, afirma que ele era colado com esse parceiro. Ele descreve a relação especular 

que estabelecia com o parceiro, ele diz: 

 

Nós combinava em tudo. Nossos pensamentos era tudo a mesma coisa. Ruim 
mesmo, coisa ruim. [...] Nós dois era os mais disposição. [...][...] Nós não andava 
separado não. Nós falou assim, o dia que nós começou: se morrer, vai morrer nós 
dois mesmo (Sorriso). 
 

 Relata a cola entre ele e o parceiro e como se deu o início da amizade: 

 

Começou assim: eu mudei pra cá, eu eram recém-nascido bem dizer. Porque eu sou 
de Valadares. Eu vim da roça pra cá. Esse menino veio novo também. Nós cresceu 
junto praticamente. Nós se tornou inseparável um do outro. Onde é que nós ia, nós 
tava junto. Inclusive, nós arrumava curso, emprego, só pra ficar um grudado no 
outro. [...] É, muito próximo e querido por mim, porque eu gostava muito dele. Aí, 
uma vez, até uns colega dele, que ele não gostava muito, até foi zuar ele “eh, oces 
dois ta tendo caso, só anda junto.” Ele foi e meteu tiro atrás dos cara, porque os cara 
ficou zuando isso, falando isso. Ele disse “Eu vou matar esses cara tudo, se ficar 
falar isso daí.” E falei: não sô, deixa pra la´. Ocê é viado? Então, deixa falar, deixa 
pra lá, moço! Nossa! Nós era parceiro mesmo, agarrado um no outro. Como se fosse 
irmão de sangue mesmo (Sorriso). 

 

 O fragmento acima permite localizar a dimensão imaginária estabelecida entre 

“Sorriso” e seu parceiro, uma relação especular, que pode ser ilustrada com a seguinte 

equação a = a’. Em outros termos, “Sorriso” = Parceiro. Uma junção entre ele e o outro, no 

dito do jovem, uma dupla “inseparável”, uma lógica alienante, onde ele é igual ao outro. 

 Outro aspecto que o jovem destaca, diz respeito ao funcionamento da gangue e as 

regras estabelecidas entre eles, e o pacto de silêncio. Ele diz: 

 

É. Aí, nós juntou com os meninos da rua lá. Só que nós também tinham uma lei, 
véio. Se o bicho pegasse e alguém corresse, tomava depois. Nós cobrava o vacilo. 
[...] É, no grupo. Vamos supor: nós saia pra trocar tiro e os homi vinha aí. Se 
caguetasse, nós pegava eles de coro depois. Só que não aconteceu isso ainda não, até 
hoje não, de alguém caguetar. Eu mesmo, no dia que eu fui preso, num caguetei 
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ninguém, fiquei quietinho. Na hora foi um turma, só que a minha parte eles 
guardaram, eles não é bobo. Aí guardou minha parte e o cara foi e já mandei pagar o 
advogado para me tirar, aí eu sai (Sorriso). 

 

 Ainda sobre os elementos que antecedem o cometimento do crime de homicídio, será 

abordado, agora, outro item, o surgimento das rivalidades, que no caso do jovem, contribuiu 

para que ele cometesse alguns homicídios. Ele relata: 

 

A gente juntou e resolvemo vender droga. Aí beleza, nós começamo, tava indo bem. 
Aí, chegou mais dois caras não sei da onde e começou a vender também. Mas aí 
beleza. Eles foi lá, conversou com a gente e tal e tal, ninguém atravessa a área de 
ninguém. E esses cara acabou e atravessando a nossa área. Aí nós foi lá e meteu bala 
neles. Aí eles revidaram também. Aí já armou aquela guerra, tumulto. Aí nós 
começou a trocar tiro, todo dia era pipoco comendo, era um caindo morto (Sorriso). 

 

 Fala sobre os conflitos entre as gangues, e das perdas decorrentes dos conflitos. Ele 

relata: 

 

Atravessava e nós metia bala. Eles também já matou dois companheiros meus. [...] E 
foi, inclusivamente, foi no Natal que aconteceu isso. No Natal retrasado. Tava todo 
mundo batendo papo, de boa. Aí, depois, os cara já chegou assim [...] Nós num tava 
com revolver na hora. O único que tava ferrado era eu. Um outro colega meu 
também tava, só que ele tinha saído pra comprar uns pão. Nós gostava de comer pão 
com salame, comprar uns refrigerante, quando nós ficava doidão de bagulho. [...] 
Porque baseado dá fome. Ai nós começou a trocar ideia. Aí, os cara chegou né, 
aquela turma, não deu nem pra ver quem era quem. Aí os cara “demorô.” E já 
começou a trocar bala. [...] Foi, dando tiro. Aí eu tava com um “oitão”, mas tava só 
com seis balas. Aí comecei a descarregar pro lado deles também. Acertei um deles 
lá, mas o cara não morreu não. Aí, só que eles atingiram dois colegas meus, que 
estavam de costas. Na cabeça, eles tava desprevenido, de costas. Acertou eles 
(Sorriso). 

 

 Ainda sobre esse conflito, destaca que a partir desse episódio, outras disputas se deram 

e foi acirrando a rivalidade, eminentemente imaginária, especular, sem a mediação de um 

terceiro, uma mediação simbólica capaz de sustentar uma lei, uma barra. Na ausência dessa 

lei, dessa regulação, o que se vê é uma resposta imaginária. Sobre as disputas, ele diz: 

 

[...] Foi como eu falei: vou vingar. E vou vingar mesmo. Falei com todo mundo 
mesmo: isso não vai ficar assim não. [...] E aí, o trem ficou foi feio meu filho, o 
bicho pegou aqui. Aí nós começou a trocar mesmo. Todo dia era troca de tiro. Só 
que nós também respeitava, né velho, os vizinhos lá. Quando nós ia fazer a baderna 
já pedia pra eles não deixar as crianças na rua. [...] Aí, nóis marcava a hora lá e ia e 
disputava. [...] Tipo assim, a boca deles era lá aqui em baixo. E outros lá tinha 
aqueles radinhos, intercambio, tipo os que policial tem. Aí, nós já comunicava “aí 
mano, os que ocês que nós que também”. Marcava horário e trocava. É. Aí um 
xingava o outro, um desafiava o outro. [...] igual galo em rinha. Desafiava e o pau 
comia mesmo (Sorriso).  
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 Pode-se observar a lógica especular, como ele define: “igual galo em rinha” (Sorriso). 

Esse modo de se expor permite associar ao que Lacadée (2007) nomeia como conduta de 

risco. O autor afirma:  

O termo conduta de risco, aplicado ao jovens, designa comportamentos cuja traço 
comum é a exposição à probabilidade não-negligenciável de se machucar ou morrer, 
de lesar o futuro pessoal ou de pôr a saúde em perigo [...] Essas condutas põem o 
adolescente em perigo, alteram as possibilidades de integração social (LACADÉE, 
2007, p.1). 

 

 O autor discorre sobre as condutas de riscos, as associa a demandas simbólicas. Ele 

diz: 

As condutas de risco são solicitações simbólicas da morte na busca de limites, 
tentativas desajeitadas e dolorosas de se colocar no mundo, de ritualizar a passagem 
à idade adulta, de marcar o momento em que o agir leva vantagem sobre a dimensão 
do sentido. Essas condutas são maneiras de se assegurar do valor da existência, 
afastar o medo da inconsistência e da insignificância – tentativas de existir, mais que 
de morrer (LACADÉE, 2007, p.2). 

 

O autor afirma que as condutas de risco são tentativas de existir, mais do que 

tentativas de morrer, mas convém destacar que essas tentativas de existir, são atravessadas por 

um circuito pulsional mortífero. Como aponta Lacan (1964/1998) o alvo é a satisfação, que é 

sempre parcial. O autor diz que existe uma impossibilidade da satisfação total da pulsão, esse 

movimento produz e faz com que a pulsão estabeleça e feche um circuito. O jovem apela cada 

vez mais para que o outro reconheça sua existência, mas o faz a partir do um imperativo de 

gozo, que pode ser traduzido em, arrisque-se! Como pode se observar na descrição das 

provocações que eles faziam aos rivais. Afirma que ia ao território dos rivais e os provocava 

com os seguintes dizeres “[...] Seus cuzão, medroso, não sei o que. E começava a zuar eles. E 

eles ficava invocado. Ah, eles falava “Ih, seus não sei o que! Nós vamos matar um por um.” 

Aí eu: então demoro. O dia que oces quiser é isso mesmo. Aí começou aquela guerraiada 

danada” (Sorriso). 

Um jogo marcado pela demanda ao Outro, ao mesmo tempo em que estabelece uma 

cena, um teatro, nas palavras do jovem uma “guerraida danada”, ao mesmo tempo em que se 

rivaliza se reconhece, a partir de uma lógica especular, imaginária. 

Na guerraiada existe uma permanente tensão, tendo sido dito sobre o acesso a drogas, 

dos conflitos entre as gangues, outro ingrediente importante é o acesso às armas. O jovem 

associa arma à segurança, como se pode observar no seu relato: 

 

[...] Qualquer hora assim que alguém quiser matar oce. Se oce ta com um ferro na 
mão, já era. Oce não pensa não. Ah, se oce ta com um ferro na mão ocê está seguro 
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né.  É. Se oce ta[...] vamos supor, igual eu que sou cheio de tumulto. Eu não ando, 
assim, muito desprevenido não. Não ando, assim, sem revólver não. Ma, eu, assim, 
depois que cara aí foi preso, não to andando armado não. Porque eu sei que ele está 
preso né. Agora, no dia que ele sair eu tenho que voltar a andar armado porque é um 
querendo a cabeça do outro (Sorriso). 

 

 Ao observar o relado do jovem, percebe-se que os efeitos da rivalidade não passam, 

estão sempre em risco. Manter-se armado é interpretado por ele, como uma forma de prover a 

própria segurança, diante de uma insegurança permanente, à medida que a guerraiada não 

acaba. 

 Guerraiada que não acaba, refere-se à permanente tensão estabelecida com a polícia. 

Ao descrever uma situação em que sofreu uma agressão, por parte de um policial, sua resposta 

imaginária: 

 
[...] Uma vez também, com 18 anos, aí eu tive outro homicídio, aí tinha um policial 
boiando  no ponto e eu não gostava desse policial de jeito nenhum, porque ele uma 
vez me pegou e fez covardia comigo, meteu o cacete. [...] e eu falei com ele: você 
vai me pagar ainda. E ele “ah, você é um bosta.” E desacreditou. Aí, nós tava numa 
festa lá no Sambambaia. Os cara descobriu onde é que ele morava, esse policial. Aí, 
eu juntei uma galera e falei: o Zé, vamo lá, dar nesses cara lá. E eles “demorou, mas 
o cara é polícia sô. Se nós matar polícia vai dar problema.” Aí eu falei: pelo menos 
uma covardia, então. Beleza, aí chegou lá e ele tava bem na cama com a mulher 
dele. Nós já chegou arrombando a porta “perdeu,perdeu.” Aí, ele já assustou já viu 
eu e  “nó, Sorriso, o quê que ocê ta fazendo aqui?” E eu: que nada rapaz. [...] E eu: 
me dá aí seu revolver, e me dá tudo aí fi, seu colete. Aí, já peguei o colete dele e 
falei: se ocê vier atrás de mim, eu sei onde é que oce mora. Eu vou matar oce, fi. Aí 
ele não veio não, nem na polícia ta trabalhando mais. Ele saiu da polícia com medo, 
né, porque nós ia lá direto, ameaçar ele. [...] Ele pagou de homi porque tava junto 
com os outros policial, ne; ele se sentiu poderoso quando tava com aquela farda, mas 
esse pessoal é tudo safado sô. Na hora que eles ta fardado, dana a bater nos outros, 
fazendo covardia. Mas, na hora que eles ta sozinho, eles treme. (Sorriso) 

 

 Nesse fragmento podem-se extrair vários elementos: o primeiro nos mostra que a 

polícia, para esse jovem, não se constitui como lei, como barra, o que se vê é uma polícia 

tomada em um lugar especular, em um lugar de igual, não só pelo posicionamento do jovem, 

mas da própria polícia que também responde especularmente; o segundo, refere-se a 

utilização do significante covardia que ele utiliza para se referir e nomear a ação do policial, 

mas diante da possibilidade de vingança, convoca os parceiros para fazer “pelo menos uma 

covardia”, uma resposta especular. Como podemos perceber quando ele é indagado 

novamente se era aquele policial que havia feito uma covardia com ele, ele diz: “É. Aí eu fui 

lá e fiz o mesmo com ele. Fiz covardia e já trouxe o colete dele. O colete, o revólver, as balas” 

(Sorriso). 

 Sobre a rivalidade com a polícia, descreve outra situação marcada por uma resposta 

especular e com graves desdobramentos, ele relata: 
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Nó rapaz, mas eu passei foi sufoco demais. Uma vez também a polícia. Eu escondi 
encima de um pé de manga e fiquei caladinho. O dia que nós trocou tiro com a 
polícia também. Eles foi e chamou o reforço, veio até helicóptero. Aquela vez lá na 
Vila do Sossego.  Eu tava no meio dos cara. Escondi encima do pé de manga. Fiquei 
caladinho fi, quietinho. E os pessoal tudo lá embaixo “nó, se eu pegar esse filho da 
puta eu mato.” E eu caladinho, até pingando suor. Fiquei com medo de cair suor e 
eles olhar pra cima e achar eu, rapaz. [...] Aí eles mataram até uns menino lá, dos 
cara que tava também. Só que esse  cara era meio doido da cabeça, ele não tinha 
nada haver. Ele ficava no meio de nós pra fumar droga. Fazia corre pra nós. Nós 
mandava ele buscar também às vezes, quando nós não tinha. Aí ele buscava pra nós. 
Aí, ele pegou e saiu correndo lá no meio dos polícia. Aí os polícia sapecou ele, 
achou que ele tava armado e atirou nele, no meio da cabeça assim. Atravessou assim 
e parou no meio da testa (Sorriso).  

 

 Outro elemento que antecede o cometimento do homicídio é a decisão de matar. Sobre 

isso, ele diz: “Matava por qualquer coisa à toa” (Sorriso). Nesse relato é possível constatar 

uma banalização do ato, uma seriação de crimes desmotivados, sem que o sujeito se implique 

com o que está dizendo ou fazendo, sem se responsabilizar. Sobre responsabilidade, Salum 

(2009) tem relação com a posição do sujeito, ela reporta ao ensino lacaniano para dizer que, 

em psicanálise, todos os sujeitos são responsáveis pelos seus atos, já a responsabilização só é 

possível, a partir do assentimento do sujeito. Por fim, destaca que assim como a noção sujeito, 

a responsabilidade também vacila. 

 Sobre as estratégias de monitoramento e a elaboração do ato, outro elemento antes do 

cometimento do homicídio, “Sorriso” relata as estratégias para cometer homicídios que lhe 

foram encomendados, crimes passionais. Ele diz: “A mulher que fazia o esquema com eles. 

Elas combinava “ah, tal dia ocê vem passear.” E ele vinha, igual bobo. Chegava lá e nós 

emboscava ele. Eu e esse colega meu, nós metia bala sem do” (Sorriso). 

 Até aqui foram abordados os elementos que antecedem o cometimento do crime de 

homicídio, serão abordados, a seguir, o que acontece no homicídio. 

 

5.3.2.2 Durante o homicídio: sobre o cometimento do ato  
 

 Sobre o cometimento do ato, o jovem afirma que quando está armado não pensa. Fala 

da cegueira, de não ter piedade, de ser ruim, significantes que utiliza para se nomear. Ele diz:  

 

Oh veio, ocê com uma arma na mão mano, se o cara te provocar ocê não pensa duas 
vezes não. [...] Num pensa não. [...] Eu tinha uma coisa ruim ne mim que eu ficava 
cego na hora quando eu ia matar. Pensava não, sem piedade mesmo. [...] oce perdia 
a noção. [...] Se oce  pegou um trem na cabeça assim, oce tem que fazer aquilo. 
Enquanto oce não faz aquilo, não sossega, entendeu? [...] A noção voltava depois 
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que oce fazia. Ce fala assim: ah, eu fiz o que eu quis. Então ta bom. Já fiz mesmo. 
Morreu Bahia prá lá. Normal (Sorriso). 

 

 O não pensar, a cegueira, a perda de noção são indícios que no ato não há sujeito, e 

esse pode advir, a posteriori, conforme aponta Salum (2009): 

 

[...] o ato é uma espécie de resposta. Todavia, é uma resposta que exclui o sujeito: 
em seu instante, o ato não comporta a presença do sujeito. Aliás, os atos se 
produzem quando o sujeito não pode aparecer. Nas atuações há um curto-circuito do 
sujeito do inconsciente, há uma destituição subjetiva e uma submissão ao objeto 
(SALUM, 2009, p.128-129). 

 

 Ainda sobre o ato como algo impensado, quando questionado se passa algo na cabeça 

durante o cometimento do ato, ele diz: 

 

Passava nada. Passava nada não. Ah, matar era divertido. Na hora que você dava a 
primeira e o cara “aiaiaiai” aí eu já rachava os talo “PAPA” enquanto o cara “ai.” 
Eu ria, eu já matava era rindo sô, covardia. Primeiro ocê dava um tiro no cara e ele 
“ai, socorroooo.” Saia gritando. Aí, eu já rachava os talo e falava: corre, corre fiu, 
que oce já era. E já metia bala, e ia atrás, ta ligado, atrás do cara. Eu saía atrás, 
quando eu queria matar, saía atrás e não tava nem ai. Se a polícia pegasse eu, não 
tava nem ai não sô, eu tava indo atrás e saia matando mesmo (Sorriso). 

 

 Nesse fragmento é possível localizar tanto o gozo, que porta uma satisfação, quanto o 

imperativo de matar. Mas também se pode destacar outro elemento, novamente a anunciação 

do significante “covardia”. Miller (1996) aponta que o sujeito surge entre significantes, e 

partir deles, se constitui e parece que covardia é um significante fundante desse sujeito, um 

significante que é extraído, a posteriori, quando ele diz do ato e o adjetiva. Isso permite 

localizar elementos do processo de subjetivação de “Sorriso”. 

 Sobre a trajetória dos homicídios, destaca o primeiro homicídio, que ocorre depois de 

um acautelamento em função de roubos que havia cometido, ele relata “Já, já fiquei preso por 

causa de roubo. Aí, falei: não, preso eu não fico mais não.Eu tinha uns 15 anos.  Eu fiquei 

preso lá naquele negócio de menor lá, no Dopcad. De lá beleza, saí. Aí, depois, já comecei a 

aprontar de novo. Aí, com 17 anos eu fiz meu primeiro homicídio” (Sorriso). 

 Chama bastante atenção a forma que o jovem relata seu primeiro homicídio, ele diz: 

“eu fiz”, trata-se de um ato, um crime com autor. Um sujeito que consente com seu ato, uma 

posição a posteriori, como nos parece ser o processo de subjetivação. 

 Em seguida, descreve o primeiro homicídio e afirma que sua motivação foi passional, 

ele diz: 
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Ah é um [...] É, tipo assim, o cara [...] A primeira mulher que eu tive menino com 
ela, até que ele faleceu dois meses atrás, ele tava mexendo. Todo dia ela passava e 
ele mexia com ela. Aí, ela pegou e me falou que ele tava mexendo. Aí, eu fui lá e 
falei com ele numa boa. Mas, ele já queria partir para violência. É. Aí eu falei “oh 
mano, eu não gosto de resolver nada no braço não. E ele, “ah, não sei o que, eu 
quero”. Ah, então demorou, eu já tava em cima. Aí, na hora que eu arranquei e ele 
“não, não, não, desculpa. “Desculpa o caralho meu irmão, agora não tem boi mais 
não. E sentei o dedo nele” (Sorriso). 

 

 Na ocasião do cometimento do primeiro homicídio, relata que ficou perturbado. 

Parece que o primeiro homicídio se instaura como um marco, uma diferença, tanto que o 

sujeito relata um sintoma, a depressão, que é seguida por um imperativo de gozo, que faz o 

sujeito estabelecer uma seriação, feito o funcionamento pulsional que não cessa e sempre 

busca satisfação. Sobre os efeitos do primeiro homicídio e sobre a seriação, ele diz: “Ah, não. 

Meu primeiro homicídio eu via o cara me perturbando a noite, fiquei muito tempo perturbado, 

assim, fiquei ate com, como é que fala? Depressão. [...] Depois passou e eu acostumei 

também” (Sorriso). 

 Sobre conseguinte desejo de matar, ele relata: 

 

É. Daí foi me dando vontade de matar mais. Ah, vontade sô. Eu arrumava briga com 
os outros. Aí, nós já começava a discutir aí eu já arrancava e pá. [...] para mim era 
normal. A mesma coisa de você matar uma galinha. É só pegar a galinha, torcer o 
pescoço e cortar. É tranquilo. Normal ué, a mesma coisa de você pisar numa barata, 
matar um inseto. Pra mim é. Já metia bala. Eu não gostava de brigar, fazer força com 
ninguém não. [...] Eu resolvo tudo é na bala. Resolvia né, porque hoje eu já sou uma 
pessoa melhor (Sorriso).  
 

 Relata que o segundo homicídio, assim como mais dois dos sete que cometeu, se deu 

em função de disputa pelo comércio de pontos de vendas de drogas, ele diz “No primeiro foi 

aquele negocio. No segundo, eu já negociei já, fui já mais [...] Eh, não tinha nada a perder 

mesmo, já tava metendo bala, nem aí. É, depois desse aí foi muito mais disputa de boca, né. 

Acabava na tragédia” (Sorriso). 

 Parece importante destacar a posição do sujeito em dizer que não tinha nada a perder, 

depois do cometimento do primeiro homicídio. Nesse sentido, cabe reportar a uma passagem 

estabelecida, anteriormente, quando Lacadée (2007) adverte que um sujeito pode se colocar 

em risco, com um intuito inconsciente de demandar reconhecimento do Outro. Infere-se que a 

depressão, esse sujeito não retoma um certo laço com o campo do Outro e passa banalizar o 

ato, em uma equação especular: onde a vida dele não vale nada, assim como a do outro. Não 

ter nada a perder, permite escutar da seguinte forma: se não há nada a perder, não há 

castração, o objeto está aí, em cena. E como nos aponta Salum (2009): “O ato é um efeito de 
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uma causa – a presença do objeto – mas, ele, também, produz consequências” (SALUM, 

2009, p.129). 

 Em seguida o jovem relata os três homicídios que cometeu, na condição de matador de 

aluguel e sobre a causa dos homicídios, ele atribui à necessidade financeira. Ele diz: 

 

[...] eu pra matar, inclusive, mulher, pra eu matar os marido delas. Já teve três caso 
assim, que eu precisei de matar. Eu cobrava R$ 2.000,00 por cada cabeça. [...] E se a 
mulher não me pagava eu matava ela também. Eu falei: se ocê não pagar eu mato 
ocê também. “Não, eu vou pagar.” Eu falei assim: e que dia que oce vai me pagar? 
“Tal dia.” Aí uma me falou “Eu pago dia 5.” Aí eu falei: se dia 5 ocê não me 
entregar o dinheiro eu vou vim atrás doce. “Não, pode vir, pode ficar tranqüilo.” Aí 
eu fui lá e ela já tava com o dinheiro já, me esperando (Sorriso). 

 

 Quanto questionado se existe diferença entre matar um rival do tráfico de drogas e 

matar alguém por encomenda, e o que passava na cabeça dele quando ia executar, ele diz: 

 

Passa né, dava dó. [...] Na hora que ocê ia matar ué. Ah, diferença tem né cara, 
porque eu mesmo não gostava dos cara e as mulher tava me pagando. E eu precisava 
do dinheiro pra manter minha casa, meus filho. [...] Por grana. Até ocê, se ocê fosse 
um cara meio doido, oce fazia. Se tivesse apertado, precisando (Sorriso). 

 

 O caso do jovem “Sorriso” permite localizar, de maneira mais clara, as nuances que 

ocorrem durante o cometimento do crime de homicídio. Abordar-se-á, a seguir, os elementos 

que sucedem o ato. 

 

5.3.2.3 Depois do homicídio: drogas, memórias e elaborações 
 

 Sobre o uso de drogas, depois do cometimento de um homicídio, ele diz: 

 

É. Oce metia bala “papapapapapapapa” (risos). Ficava todo mundo apavorado. Aí 
beleza. Depois que acabava tudo também, nós já começava a zoar, ficava fumando 
um baseado doidão.[...] Tinha dia também que nós dava uns “rái”, né. Porque, se oce 
cheirar sua língua, ocê anestesia tudo, o nariz, sua boca.[...] A farinha é. Aí, beleza, 
aí oce já fica sem noção também, fica doidão. Dá só vontade de matar, cabuloso 
(Sorriso). 

 

 Parece que o uso da droga ajuda a potencializar e ressalta o circuito pulsional, bem 

como a vontade de matar. 

 Sobre as elaborações, destaca os efeitos do primeiro homicídio e um certo embaraço. 

Quando interrogado sobre como ele via a questão da depressão que sucedeu o primeiro 

homicídio, ele diz “Porque eu nunca fiz isso né. A primeira vez que você tira a vida de uma 
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pessoa fica meio revoltado, você pensa no que fez. Aí, da isso né. Dá uma depressão, você 

pensa que não deveria ter feito. Mas, depois que fez, já era, não tem como voltar atrás” 

(Sorriso). 

 A partir desse fragmento, parece que, por um breve instante, aparece alguns elementos 

que permitiria visualizar uma certa culpa, que de acordo com França Neto (2005) o 

sentimento de culpa tem relação com a ambivalência em relação ao amor e ódio ao pai. Mas 

como também nos alerta Salum (2009), sempre quando há culpa, há responsabilização, é o 

que pode-se observar com o jovem, após ter dito do ato como algo incorreto, não retifica e 

diz: “já era”.  

Ainda sobre o uso de drogas após os crimes, e as lembranças, ele diz:  

 

Nós fumava, fumava e já começava a contar os casos: nó, os cara correram e pá,  nó, 
aquele cara morreu feio...[...] nós contava a cena que acontecia e rachava aos talo 
meu fio, nó. Tinha um colega meu lá, esse que morreu, ele tinha 17 anos. O bichinho 
era ruim mesmo. Ele entrava até dentro da casa da pessoa, se fosse preciso. Ele 
gravava a cena. [...] Ele chegava com o celular assim “Ah, perdeu, disgrama. PA 
PA.” Filmava o cara morto. Filmava “ih, meu fio, isso aqui é o crime mermo.” Era 
doidão mesmo. Eu fiquei nervoso por causa que ele que era meu comparsa mesmo, 
ficava a todo instante. Onde é que eu falasse: oh Zé, vamo ali matar um cara agora? 
E ele: “Nó, demorou, vamo embora.” Com ele não tinha tempo ruim não. Agora, os 
outros cara já ficava com medo (Sorriso).  

 

 Na fala do jovem pode-se perceber a lógica especular que ele estabelece com os 

parceiros, especialmente ao descrever o parceiro que filmava os homicídios, que ele nomeia 

como “ruim”, significante que utilizou algumas vezes ao referir a si próprio.  

 Por fim, será aboradada a questão da saída. 

 

5.3.2.4 Saída 
 

 A construção dessa pesquisa permite localizar, no que tange o processo de 

subjetivação, que se dá a posteriori. Como se pode localizar na elaboração que “Sorriso” 

estabelece, após ter deixado seu envolvimento com a criminalidade, quando interrogado como 

é viver naquela comunidade, ele pondera: “Viver nessa região, pra mim é muito bom. Assim, 

tirando as coisas que eu fiz, que eu já aprontei muito também né. Depois mudei, depois que 

arrumei meus filhos. Mas, eu era um cara ruim viu” (Sorriso). 

 Fala do movimento que realizou para sair do tráfico, isso após a saída da prisão. Ele 

diz: 

Aí eu cheguei já trocando idéia com eles e tal. Falei que eu ia sair dessa vida, não sei 
o que. Eles “nó, oce ta brincando, oce é doido.” Eu fali não, eu vou sair. Porque eu 
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tenha dois filhos, (até que eu falei com você que um morreu há pouco tempo agora), 
que eu tinha dois filhos filho pra criar. Eu vou sair dessa vida aí e vou ficar de boa. 
(Sorriso) 

 

 Atribui as mudanças ao estabelecimento de uma relação com uma mulher e o 

nascimento dos filhos, ele diz: “Eu mudei sô, mudei , arrumei mulher, mudei. Eu estou 

sossegado”. Sobre o nascimento dos filhos e a decorrente transformação, diz: “Transforma né, 

veio. Ocê vira outra pessoa, não quer saber mais de crime. Eu mesmo não gosto mais disso 

não, de crime. Matar, tirar vidas. Depois eu mudei, depois que eu tive meu menino. No dia 

que ele nasceu eu, nó, dei até uns tiros pro alto” (Sorriso). 

 Parece que tem uma companheira e ser pai apazigua “Sorriso”, um jovem que dizia 

que “quase ninguém gostava de mim” e que “não tinha nada a perder”, o que inclusive o fazia 

colocar-se em risco. A partir do ocorrido estabelece outro laço com o Outro. Sobre a relação 

do sujeito, com o campo do Outro e sobre o laço social, Barros (2007) afirma: 

 

Pois, então, a relação do sujeito com seu mundo, seus outros e Outro, o que 
universalmente chamamos de relação social, faz-se em torno de uma irregularidade 
constitutiva, uma dessimetria fundamental. Não há correspondência entre o sujeito e 
o Outro, o que existe é uma alteridade radical. Se desse encontro poderá advir um 
laço social, será ao preço de ter sido arrancado, de modo irregular, um pedaço desse 
mundo, que, uma vez extraído, será sua causa. Essa é a causalidade que fundamenta 
os laços, o pedaço perdido do ser. Um sujeito se enlaça ao Outro, quando tem a 
chance de localizar, por ali, um pedacinho qualquer, que lhe pareça em condições de 
suportar seu segredo, ou seja, que possa fazer para cada um as vezes do seu objeto 
secreto e perdido, “a secreção”, que, separada do sujeito, caiu no mundo (BARROS, 
2007, p.1). 
 

 A partir do que aponta Barros (2007), o laço social, exige uma extração, uma perda, 

parece ser com isso que “Sorriso” encontra ao ser indagado pela companheira que estava 

grávida.  Ele diz: 

[...] Ai ela falou: não, muda de vida, não sei o quê. Imagina, seu filho crescer e 
perguntar por você, você vai ta debaixo da terra, o quê que eu vou falar para ele? 
Na hora que ela falou isso ela me emocionou. Eu falei: eh, eu vou mudar mesmo.  
[...] Ela falou assim “Se seu filho perguntar: - e meu pai, mãe?” Aí, o quê que ela 
ia falar? “Ah, seu pai morreu aí, com uns quatro tiros na cabeça.” Aí, ele já ia 
crescer revoltado também, ia querer virar bandido também.  Foi quando pensei: eu 
vou parar, ficar tranquilo (Sorriso).  

 

 

 Ao ser indagado pela companheira, quando do nascimento do filho, o que ela diria 

sobre o pai, não parece ser a paternidade que faz uma barreira no jovem e sim a sua ausência, 

aqui entendida como a incisão da castração. Isso barra o jovem. Se pensar no laço social, 

parece que a partir da castração “Sorriso” estabelece uma laço com o campo do Outro. 
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 Sobre o que resta, em relação ao uso de drogas diz: “eu uso minha droga. Gosto de dá 

um raí e fumar um baseado. Só que quando eu fumo e fico tranqüilo, não perturbo ninguém, 

na minha” (Sorriso). 

 Já sobre a disposição para matar afirma: “A disposição eu tenho ainda né, mas só se 

for em caso de urgência mesmo, se for pra eu matar na covardia, não faço mais não”. 

(Sorriso). Parece que ao abrir mão de um significante mestre, um significante que dizia dele, o 

jovem faz uma extração, algo cai, uma queda que o permite retificar a sua posição.  

 Sobre as urgências, se está sujeitos a elas. 

 

5.3.3 Caso 3 – Mestre sem títulos 
 

 O terceiro caso que será analisado, entre os três, marca uma especificidade, trata-se de 

um jovem que em momento algum diz ter envolvimento com a criminalidade, mas se mostra 

um mestre, com um espantoso conhecimento sobre as nuances do envolvimento com a 

criminalidade e a dinâmica das gangues. 

 Mesmo não tendo afirmado que tinha envolvimento com a criminalidade, fornece 

informações importantes para o entendimento da trajetória de jovens envolvidos com a 

criminalidade. Justamente por isso, estabelecer-se-á a mesma estrutura de análise, utilizadas 

nos casos anteriores. 

 

5.3.3.1 Antes do homicídio: elementos que antecedem o ato 
 

 Como dito anteriormente, em momento algum o jovem diz ter algum envolvimento 

com a criminalidade, muito menos ter cometido algum homicídio, mas indica alguns 

elementos que pode contribuir para um jovem cometer homicídio. 

 Fala sobre a vida comunitária, afirma que viver na comunidade é bom e que as pessoas 

fazem a comunidade. Divide a comunidade em duas partes: os bons e os ruins. No primeiro 

grupo inclui seus amigos, os conhecidos e a família. Na outra parte inclui as pessoas com 

envolvimento com a criminalidade e a polícia. Como se pode observar na fala do jovem: “ah, 

pessoalmente eu tenho minha família, tenho meus amigos e tenho meus conhecidos. E tenho 

meus vizinhos. Esses pra mim são os bons. Os traficantes, os caras que matam e tem a policia 

também” (Mestre sem título).  

Quando interrogado sobre por qual motivo ele coloca do mesmo lado os traficantes, os 

homicidas e a polícia, ele diz: 
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Ah, porque você tá lá ai começa uma troca de tiro e me acerta. Eu não tenho nada a 
ver com o que eles fazem e ai vai me destruir e eu não tenho nada a ver com nada. E 
a policia porque na maioria das vezes quando a gente tá não quer nem saber. Se tá 
perto é bandido e quer bater e não quer nem saber, quer casar droga não quer saber 
se a pessoa é boa ou se é ruim. A maioria dos policias é assim, grande parte (Mestre 
sem título). 

 

 Parece que a divisão estabelecida pelo jovem aproxima da rivalidade entre membros 

do tráfico e os policiais, como também apontaram os outros dois jovens, “Sorriso” e 

“Cabeça”. 

 Sobre sua origem e suas identificações, afirma ser oriundo de outro estado da 

federação e que veio para Minas em 1990, em 1995, retornou a seu estado de origem e, em 

1998, retornou as Minas Gerais. Quando interrogado sobre a sua infância e adolescência na 

comunidade ele afirma: 

 

Ah, é bacana. Se você souber entre o caminho bom e o caminho ruim. Você pode 
escolher. Se escolher o bom vai viver muito, vai trabalhar, vai se da bem, realizar 
seus sonhos [... ] Se você escolher o caminho ruim você vai ter as coisas que quer na 
hora e mais tarde paga com a vida ou na cadeia (Mestre sem títulos). 

 

 É possível observar que ele destaca as saídas possíveis para um adolescente na 

comunidade. Ele divide o caminho bom e o caminho ruim. Para o primeiro, pode-se pensar a 

partir da identificação com o pai, aspecto marcante nesse caso, que será aboradado adiante; já 

para o caminho que ele nomeia como ruim, pode-se aproximar à noção do risco da 

adolescência, situação onde o adolescente se coloca em risco. 

Quando interrogado, novamente, sobre o que ele entendia por adolescência, responde: 

“ah, pra mim é [...] Fazer amizades, divertir, namorar, ter vários amigos” (Mestre sem título). 

A resposta do jovem sobre adolescência como o tempo de descobertas e do laço com o outro, 

permite aproximar da descrição feita por Freud (1901-1905/1996d) ao destacar que a chegada 

da adolescência instaura uma mudança crucial na sexualidade de um sujeito, tomando sua 

configuração definitiva. Ele afirma que se na infância a pulsão sexual era eminentemente 

auto-erótica, na adolescência ela encontra um objeto sexual, ou seja, a pulsão é dirigida não 

apenas ao eu, mas ao outro.  

 Quando interrogado sobre como ele percebe que está entrando na adolescência ele 

responde: “Ah, sei lá. Você ver que a vida começou a mudar, você começa a ter 

responsabilidade” (Mestre sem título).  
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 Ainda sobre suas responsabilidades, afirma que aos 14 anos em função da prisão do 

pai e do irmão assumiu várias responsabilidades da casa. Relata que ficaram ele, a mãe, uma 

irmã e um irmão mais novo. No fragmento, a seguir, é possível localizar como o jovem se 

identifica com o pai e tenta ocupar seu lugar. Ele diz: 

 

“E ai eu tive que ser o homem da casa com quatorze anos. [...] é... porque não tinha 
nenhum dos dois em casa. [...] eu fui ajudar minha mãe. Eu tinha que ir trabalhar. Eu 
era novo. Tinha que ir pra escola, pro trabalho, arrumava bico. Mas, já passou pela 
minha cabeça entrar pro crime um monte de vezes. Só que eu me espelhava muito 
no meu pai. Porque mais que ele tinha cometido o delito de ter matado um cara, mas 
ele nunca envolveu com droga, nunca roubou, nunca traficou.. Ele foi por outro 
caminho (Mestre sem título). 
 

  É a partir desse ponto, que se pode explorar a questão da identificação com o pai, ou a 

função do nome do pai como nos aponta Freud (1921/1996c) ao afirmar que a identificação é 

um laço emocional com o outro, e fundante quando se refere ao Complexo de Édipo, o pai no 

lugar de ideal. 

 Outro fragmento que aponta para a identificação desse jovem com o pai pode ser 

observado quando ele relata a sua reação diante da prisão do pai. Ele afirma “[...] Ai nessa 

época o meu pai vai preso. Ai eu começava a passar mal, a delirar de noite, dava febre, ficava 

sonhando altão, falava nome do meu pai, não conseguia dormir, falava o nome direto. Pra 

mim esse foi um dos piores momentos que teve” (Mestre sem título). 

  Sobre as referências familiares e o enlaçamento com a criminalidade afirma que tem 

um primo que foi morto, um irmão que está preso em função do tráfico de drogas e o pai que 

cometeu um homicídio. 

 Afirma que existem duas saídas para quem está envolvido com a criminalidade: a 

cadeia ou a morte, mas quando se refere ao pai aponta uma nova possibilidade, uma divisão, 

ele diz: “E tem um que está dividido no meio dos dois. Porque meu pai matou, mas só que 

hoje ele é pastor. Então, ele não morreu e nem foi preso, ele regenerou” (Mestre sem título).  

 Ainda sobre o envolvimento com a criminalidade, outro aspecto abordado, refere-se à 

entrada nas gangues. Sobre os motivos que levam um jovem a ter envolvimento com a 

criminalidade, ele afirma:  

 

Só ele querer. Aqui é só querer. Se quiser tem vaga. Às vezes tem cara que entra 
assim de cara porque é necessidade. Tem uns que é mais pra tipo[... ] Ah, tipo [...] 
Tem um amigo meu que tá no crime ele diz que é bom que tá dando dinheiro, tá 
lucrando, tendo mulher. Mas, tem o cara que entra porque precisa (Mestre sem 
título). 
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 Pode-se observar que ao dizer sobre os motivos, ele estabelece duas categorias: a 

primeira, dos que entram por necessidade e a segunda, os que entram para ter acesso a 

dinheiro, amigos e mulheres. 

 A partir das afirmações do jovem, é possível localizar que o primeiro e o decisivo 

passo para o envolvimento com a criminalidade, passa pelo querer do jovem. Além disso, ele 

descreve duas situações: o jovem que entra por necessidade e outros, para ter acesso a 

dinheiro, a mulher e a amigos. 

 Relata que ter um amigo graduado no tráfico facilita a entrada, coincidentemente ele 

nomeia os graduados como “cabeça” e diz: “Que nem tem os cabeças. se tem um amigo que é 

o cabeça é fácil de entrar” (Mestre sem título).   

 Quando interrogado sobre quais são os requisitos para ter ascensão no tráfico, ele 

afirma: “Tem que mostrar serviço, né. Tem que vender mais, tem que se destacar no meio dos 

outros. E também tem que ter disposição” (Mestre sem título). 

 O jovem aponta um elemento que parece fundamental: a disposição, que define de 

maneira precisa. Ele diz: “É chamar as coisas pra si, matar, roubar, tem que ter disposição 

para tudo” (Mestre sem título). 

 Ele associa a disposição como tomar pra si, matar, roubar, ou seja, a capacidade de se 

arriscar. Parece que quem tem disposição pode ser associado a uma exacerbação da pulsão de 

morte, submetido a um imperativo de gozo, uma conduta de risco, onde o próprio risco é 

desconsiderado pelo sujeito. 

  Ainda sobre a noção de disposição, quando interrogado como é possível localizar 

quem tem e quem não tem disposição, partindo da premissa que nem todos tem disposição, o 

jovem afirma: 

 

Tem o cara que já tá no crime, tá no sangue, é de família já. Se falar vamos, vamos. 
Tem muitos que sofreram quando eram pequenos, passou necessidade, passou fome, 
e quando ele vê que se ele sair do crime ele vai ter que voltar pra vida, pra miséria, 
ai cria disposição. Porque o cara não que voltar, né  (Mestre sem título). 

 

 Quando indagado sobre o que ele chama de tá no sangue, afirma: “ah, tem caso que já 

vem de casa, pai traficante, irmão traficante, tio, vó. Ai seguindo exemplo, o cara vai fica 

nisso ai, fica no psicológico do cara que quer ser isso ai” (Mestre sem título). 

 Cabe associar a noção de identificação estabelecida por Lacan (1976), quando ele 

afirma que a identificação solidifica a identidade. Essa solidificação aproxima ao que o jovem 

nomeia como algo que fica no “psicológico” 
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 Ainda sobre a motivação, que influencia um jovem a ter envolvimento com a 

criminalidade. “Mestre sem título” relata que ele sempre andou com mais três amigos 

Alexandre, Breno e César, registra-se que esses nomes são fictícios. Relata que todos foram 

mortos. Interessa, nesse momento, descrever o envolvimento dos três na criminalidade. 

 De acordo com o jovem, o primeiro amigo morto foi Alexandre, afirma que esse 

amigo se envolveu com a criminalidade não por necessidade, mas por querer ter vida fácil. 

Pode-se observar nesse fragmento da entrevista: 

 

Ele era muita disposição. Até demais da conta. E ele era boyzinho, sô. Não precisava 
de entrar na vida do crime pra roubar, matar e traficar. Ele entra porque é da família 
mesmo. Ele teve proposta de ir pra São Paulo jogar no time profissional, na 
categoria de base, pra depois ir pro profissional porque ele era muito novo ainda. E 
ele falou que não queria. Ele queria vida fácil (Mestre sem título). 

 

 Relata que esse amigo envolveu com uma gangue de outro bairro da cidade, após seis 

meses, começou a namorar uma menina, contra a vontade do pai da jovem, que matou 

Alexandre com 18 tiros depois de avisar que ele deveria sair de perto da sua filha. 

 Outro ponto que foi possível extrair no contato com o jovem refere-se à percepção, ou 

melhor, os sinais, a mudança de comportamento de um jovem que começa a se envolver com 

a criminalidade. Ao relatar as mudanças ocorridas com Alexandre, de acordo com o 

entrevistado, observa-se as seguintes mudanças: 

 

Ah, a conversa dele, o jeito dele agir, qualquer coisa ficava irritado. Não tinha medo 
de nada, não tinha medo de nada. Nem da própria policia. A policia parava ele, ele 
xingava. Eu achava errado, mas não falava nada. Só ficava na minha.  [...] Começou 
a desviar. Não jogava bola mais. Queria só sair à noite fica o dia inteiro dormindo. 
Falava que não saia, mas saia. Ai a gente parou de ver ele. Ele sumiu. [...] Já não 
andava mais junto, quando chamava ele, ele não ia, mesmo estando na rua ele falava 
que tinha uns assuntos pra resolver, uns problemas da vida dele pra resolver. 
Quando foi ver já não estava mais em casa, só tinha contado pelo telefone (Mestre 
sem título). 

  

 Entre os padrões comportamentais apresentados por um jovem que se envolve com a 

criminalidade, de acordo com “Mestre sem título”, é possível observar uma mudança na 

conversa, no jeito de agir e interagir, não frequenta os jogos de futebol, troca a noite pelo dia, 

não fica em casa e tem sempre uma questão para resolver, além do estresse.  

 É possível observar que ao se envolver com a criminalidade, o jovem apresenta uma 

mudança do padrão comportamental e a qualidade do laço com o outro.  
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 Sobre os outros dois amigos Bruno e César, afirma que os amigos eram primos. O 

jovem descreve sucintamente o envolvimento deles com a criminalidade e as suas mortes, 

como observa-se no fragmente abaixo: 

 

[...] Ai primeiro um morreu. Lá na rua das aves. Ta indo pra lá e envolveu com os 
traficantes. Ai os traficantes de lá tava em guerra e um tentando engolir o outro, 
sabe?! Ai uns mataram um mucado do lado de cá e outros mataram do ladro de lá e 
acabou que ele morreu. E outro que sobrou veio pra cá de novo. E fico um tempão 
aqui de boa. A gente conversou com ele e tudo. Só que do nada ele pegou o ônibus e 
foi pra lá. Ai foi pra lá. Ai deram um monte de tiro nele, só que não acertou. Ai 
invés dele vir embora ele ficou. Ai no outro dia a própria namorada dele chamou ele. 
Ai na hora que ele saiu na rua os caras mataram ele. Foi com um monte de tiros 
também. Só não sei quantos, mas foram muitos (Mestre sem título). 

 

 Relata que após a morte dos três amigos teve vontade de vingar a morte deles e 

quando interrogado sobre o quais os motivos que o impediram de vingar a morte dos amigos, 

ele destaca o laço com a família, como se observa no fragmento adiante: “ah, eu pensei bem 

que poderia acontecer o mesmo comigo. E eu pensei que eu tinha uma família muito boa pra 

mim. E tinha gente dentro de casa nesse mesmo momento indo pra vida do crime, que era o 

meu irmão” (Mestre sem título). 

 Como aponta Laia (2007), a família influencia na transmissão de uma constituição 

subjetiva. 

 Até aqui foi abordada a questão dos fatores que influenciam um jovem a se envolver 

com a criminalidade. Outro aspecto levantado, como um dos elementos que antecede ao 

cometimento de um homicídio, refere-se à formação das gangues e seu funcionamento e 

retorno financeiro, sobre isso, o jovem diz:  

 

Ele ganha uns mil a dois mil por dia. Mil é dele e mil é do patrão dele. Ai ele vai lá e 
compra tudo em roupa, bebidas, sai e cabou. Acaba tudo na hora. [...] Ele nunca para 
com o dinheiro. É muito difícil você ver um bandido com o dinheiro. O que tem 
dinheiro mesmo é o traficante, o maior, o traficante maior. Só ele mesmo[...] 
(Mestre sem título). 

 

 Ainda sobre o funcionamento de uma gangue e como se dá o assédio aos jovens para a 

entrada no tráfico ele relata: 

 

[...] Ai os caras chegavam e perguntavam se eu queria levar a droga pra eles do outro 
lado. Dava dinheiro. Só que a gente não iria, alguns queriam. Alguns dos meninos 
não tinham maldade e queriam e pegavam. E depois que começou a entregar a droga 
começou a vender. Depois que começou a vender começou a matar. Acabou que 
vários deles morreram. Só que não eram muito colados comigo, não. Mas, acabou 
morrendo (Mestre sem título). 
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 O jovem vai além é descreve o assédio, o funcionamento e a ascensão em uma gangue. 

É justamente esse conhecimento que fez nomeá-lo como “mestre sem título”. Ele se mostra 

um exímio conhecedor do funcionamento das gangues, mesmo afirmando nunca ter tido 

envolvimento com a criminalidade. Ele diz: 

 

O cara vai e te faz o convite. E você vai e começa a fazer aviãozinho. Vai entregar a 
droga no outro bairro, em outra cidade. E depois ele vira traficante. Traficante assim 
só vende. Tipo um vapor. Ele vai ficar droga lá e a truta vem e sai vazado. Ai tem o 
cara que fica vigiando, vigiando o movimento.. Quando a policia vem eles gritam, 
soltam foguete, avisa e tal. E ai os que estão vendendo, que é os vapor, corre e vai 
embora. E depois disso ai tem o gerente que toma conta de tudo, da droga, de tudo. 
Ai depois vem o patrão que é o que manda em tudo mesmo. Mas, ele nunca fica aqui 
(Mestre sem título). 
 

 Quando interrogado sobre quem fica na linha de frente, ele afirma: 

 

[...] É o fogueteiro que avisa quando a policia vem. O gerente fica pelo telefone, em 
casa, se precisar de ele traz ou manda buscar. Mas, quem fica na linha de frente 
tomando conta de tudo é o fogueteiro.  
É tem que ficar ali o tempo todo. Sempre tem um de dia e outro de noite pra vigiar 
os que estão vendendo (Mestre sem título). 

 

 Sobre as influências para um jovem se envolver na criminalidade, fala de algo nos 

primeiros anos de vida como uma marca, ele diz:  

 

[...] Eu acho que vai da cabeça de cada um do que ele passou quando era mais novo. 
Tem muitos que passam dificuldade, ta vendo que ele ta passando dificuldade e 
entra no crime e vê que o crime é a única, tipo opção que tem pra ele. E quando ele 
ta no crime ele quer sair,mas ai ele vê que se sair do crime vai voltar pra miséria de 
novo. Ai o cara vai só ficando bolado, vai dando disposição no cara e o cara só 
pensa em crescer. crescer; e crescer (Mestre sem título). 

  

 Ainda sobre as influências, ele vai além, novamente reporta à figura paterna e afirma 

de maneira categórica a importância dessa figura no que diz respeito ao envolvimento de um 

jovem com a criminalidade e diz:  

  

[...] porque 80 ou 90% dos caras que é do crime hoje ou não teve pai ou perdeu o pai 
quando era mais novo ou o pai não criou ou o pai não morou junto. Faz muito 
diferença. Faz diferença, porque o meu irmão quando era mais novo ele jogava bola, 
ajudava a cuidar da gente. Ai meu pai saiu fora de casa, na época que ele ficou preso 
ai meu irmão já começou ir pra [...] Começou a andar com os caras loucão demais 
que matava mesmo, a chegar bêbado, foi ficando ruim (Mestre sem título). 

 

Esse fragmento permite perceber claramente o lugar e a função do pai. Lacan 

(1958/1999) adverte que o se instaura como suporte da lei. Cabe a ele, a transmissão 
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simbólica. Um pai que oferece instrumentos para que o sujeito possa se lançar, identificar e se 

constituir entre os significantes. Ou como aponta Laia (2007) o que se espera do pai é que ele 

oriente o gozo e o desejo. Quando interrogado sobre a importância do pai, o jovem afirma: 

 

[...] Porque a maioria dos que tá no crime é homem. Tem mulher também,mas a 
maioria é homem. Porque todo filho quer ter um pai pra levar pra escola, pra jogar 
bola, para sair e ensinar a dirigir o carro, andar de bicicleta, ir na feira, sair pra ver o 
jogo. Porque na maioria que vai é o pai. Ai os que não tem isso tipo vê: oh, o meu 
amigo tem o pai e sai com ele, leva ele pra passear. E eu não tenho. Ai vai 
gerando[...] Vai fazendo a cabeça do cara ficar virada, desde de pequeno, já (Mestre 
sem título). 
 

 

 Como aponta Lacadée (2007), a ausência de alguém que reconheça, faça um certo 

contorno pela via do afeto, pode expor os jovens aos riscos, à medida que o ato, para ele é 

uma forma de buscar o reconhecimento do outro. Como se pode observar, na fala do jovem, 

ele diz: 

É [...] Ai a pessoa revolta, uai. Ela vê que não tem amor e não tem carinho. Ela não 
tem mais nada a perder. O fundamental para uma criança hoje eu acho que é ter 
amor e carinho. [...] principalmente do pai e da mãe. Tem muitos aqui que nem os 
amigos meus que morreu, eles eram criados pela vó deles, sabe. E em mente eles já 
vinham falando no dia que a minha vó morrer vou matar demais. Só que acabou que 
eles morreram antes da vó deles (Mestre sem título). 

 

 Quando se reporta aos dizeres de “Mestre sem título” localiza-se pontos que permitem 

relacionar a noção de sujeito pulsional, com aqueles que partem para o ato, “que não tem nada 

a perder”, como nomeia o jovem, ao dizer dos que se envolvem com a criminalidade por 

influência da figura paterna ou de quem faça, às vezes, da figura paterna. 

 Sobre os que não têm medo, os que tem disposição, podemos aproximá-los da noção 

de sujeito pusional. De acordo com Miller (2011), nesses sujeitos, existe uma exigência 

incondicional da pulsão, uma pulsão não modulada, nem tão pouco canalizada e esses sujeitos 

têm uma marca, eles agem. 

 Quanto interrogado pelo pesquisador se o crime dá carinho, o jovem destaca o lugar 

do crime como suplência da família. Ele estabelece uma relação entre crime, amor e família, 

que parece interessante. Ele diz: 

 

Eu creio que financia, só. [...] o cara ele vê que ele não tem o carinho e o amor do 
pai, só da mãe e muitas vezes a mãe bate espanca. Ele vai correr outra coisa ele não 
vai querer ficar naquela vida ali de sofrimento para sempre. Ele vai correr pra outra 
coisa. Ai o caminho é o crime. Pelo menos fome ele não vai passar. Fome não passa, 
não (Mestre sem título). 
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A partir do que foi colocado pelo jovem, que o crime financia, o carinho, o amor, cabe 

interrogar qual seria a função da gangue? Sobre o conceito de gangue reporta-se a Zaluar 

citada por Abramovay et al (2010) que afirma que gangues são: “organizações com chefia 

instituída, regras explicitadas, rituais iniciáticos, com estreita relação com os bairros e 

atividades ilícitas” (ABRAMOVAT et al., 2010, p.67). 

 Se pensar o desenho de uma gangue, localiza-se um chefe, uma autoridade, 

responsável pela transmissão das regras. Ao aproximar-se da figura do pai, que segundo 

Ferreira (2011) tem a função de orientar o desejo e gozo do sujeito, vê-se na gangue um certo 

simulacro. Isso, se tomar como referência a fala do “Mestre sem título”, a gangue não dá o 

carinho e o amor, ela financia. Se o pai transmite a lei simbólica, e ao fazê-lo se coloca como 

elo de ligação entre o sujeito e o campo do Outro, a gangue quando financia, parece ocupar 

um certo lugar de suplência, e como toda suplência, é frágil, imaginária, provisória e pode 

cair.  

 Ao serem introduzidos no campo simbólico, alguns sujeitos se veem como devedores 

do pai; no caso da gangue, caso o sujeito beneficiário da fiança, não pagar e a ela servir, perde 

a própria vida. Outro ponto abordado refere-se aos conflitos e rivalidades entre as gangues no 

território. O jovem exemplifica: 

 

[...] Que nem aqui, a minha vó mora aqui. Aqui é dividido tem dois lados. Tem lado 
A e lado B. Antigamente o lado B não gostava do lado A de jeito nenhum. Não 
podia nem subir lá. Só que tem os traficantes lá [... ] E tem a feira. A feira fica no 
meio. Eu moro perto da feira agora. De vez em quando desce os caras do A e do B. 
E quando encontram ai [...] Ai é só bala[...]Bala pra todo lado (Mestre sem título). 

 

 Ele afirma que o encontro dos rivais, em espaços públicos, tem como consequência o 

crime de homicídio, ele destaca: 

 

[...] Que nem aqui perto da quadra,. Lá é o único lazer que tinha de noite. Tinha 
pagode, tinha samba, tinha tudo lá. Era tranqüilo. Tudo que você fizer aqui você 
pode dar 3 meses e vai matar alguém. Mata. Bato a aposta com qualquer um que 
quiser. Oh, tem um o pagode, não tem nada. Ai vem os caras do A, do B, os caras do 
Quadra, os caras lá do Vila. Ai mistura tudo. Ai um vai encontrar com outro. Ai 
chega lá um acaba matando o outro. Um chega lá vê um que ta boiando vai lá e 
mata. Eu aposto com qualquer um, porque um não gosta do outro. Tipo, um do 
trafico não gosta do outro. Ai acaba que eles nunca se encontram. Ai vai num 
pagodizinho e quer se divertir vai todo mundo. Ai um da mole lá e outro vem e 
mata. E que nem eu te falei que aconteceu com a gente, só ali umas vinte 
vezes.Morreu gente demais ali. Ai eu não vou lá mais nem de dia. Porque toda vez 
que eu ia matava alguém. E minha mãe avisava para eu não ir depois que eu fiz 17 
anos. A minha mãe avisa. E eu ia e matava alguém (Mestre sem título). 
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Essa pesquisa investiga fundamentalmente a questão do sujeito, com especial destaque 

para o sujeito do inconsciente. Ao analisar a entrevista, o pesquisador estranha a última frase 

citada pelo jovem: “E eu ia e matava alguém.” Transcrita no contexto anterior é possível 

entender que quando ele ia à praça acontecia um homicídio. Mas ao pensar no inconsciente a 

partir do ensino lacaniano que postula que o inconsciente é marcado por uma 

descontinuidade: ele afirma que “a descontinuidade, esta então a forma essencial com que nos 

aparece de saída o inconsciente como fenômeno – a descontinuidade, na qual alguma coisa se 

manifesta como vacilação” (LACAN, 1964/1998, p.30). 

Sobre o a estruturação o do inconsciente, ele afirma que se dá de forma sincrônica, 

instaurando um sujeito da enunciação e trata-se de um sujeito indeterminado. Lacan 

(1964/1998) afirma que a função do inconsciente é como uma fenda, por alguns instantes é 

trazida a luz e que se fecha em seguida, marcado por um caráter evanescente. Ele vai dizer da 

função pulsativa do inconsciente. 

 Sobre a frase enunciada pelo jovem “Eu ia e matava alguém”, o pesquisador cogita 

outra interpretação possível: ele ia e cometia um homicídio e tal análise se dá a partir da 

leitura do caso e da nomeação atribuída ao jovem pelo pesquisador. Registra-se que o 

pesquisador estranha um jovem saber tanto do funcionamento das gangues e da criminalidade, 

sem participar de tal dinâmica. 

 Outro aspecto sobre as rivalidades é a relação estabelecida entre os jovens envolvidos 

com a criminalidade e a polícia. O jovem apresenta outra vertente, a conivência da polícia, o 

que se mostra tão grave quanto o conflito especular que eles estabelecem com os jovens, é o 

que se pode perceber na fala do jovem quando ele é interrogado sobre como vê a relação entre 

a polícia, o tráfico e a comunidade. Ele diz: 

 

Ah [...] (silencio)[...] Ah, o que eu vejo agora quando eu olho pra frente [...] Pra 
frente? Uma bagunça, porque tem os traficantes, os bandidos do trafico que estão 
presos. E tem a policia que ao invés de prender faz o serviço errado, porque a 
maioria das vezes a policia vê os bandidos indo fazer o ato. Por que eu já vi Policia 
vem e abordando e eles deixam eles irem lá e matar e depois vai lá ver o bandido 
morto.  Que nem outro dia eu tava na casa de um traficante aqui em cima jogando 
vídeo game com ele. Ai eu fui que ele tava armando e tal jogando vídeo game, 
jogando vídeo game de futebol. Ai a policia entrou lá e não fizeram nada. E os 
revolveres tudo assim em cima da mesa. Ai [... ] Falou que vocês vai fazer ai agora? 
É [...] Nós só vai desligar aqui e subir na quebrada d’ocê pra procurar os caras. E 
que horas que eu posso ir lá? Ai os caras falou: daqui umas duas horas você pode ir 
lá. Mas, os caras subiu atirou, mas matar, matar não matou não. Não matou não 
(Mestre sem título). 

 

 Em outro fragmento, constata-se o mesmo posicionamento da polícia. Ele diz: 
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[...]Os bandidos ficam um procurando o outro. Nunca fica sossegado. Ta sossegado 
agora, porque os cabeças estão tudo preso. Mas quando começa sair é um 
procurando o outro. E o lugar que eles acham pra procurar é ai ô. Tenho certeza que 
outros vão (morrer). Porque é o único lugar de lazer que tem. Acabou, lá na praça 
não tem mais nada. Ai eles montaram outra praça. Uma pracinha lá em cima, lá na 
Ventuina (nome a confirmar, fala embolada), tem um pagode lá. Graças a Deus tem 
4, 5 finais de semana que ta tendo. Tem um final de semana sim e outro não. Não ta 
tendo direto que nem era antes. E não matou ninguém ainda não. E não tem policia, 
também não. Porque acho que a policia faz de propósito. Para eles um traficante 
engole o outro. Não tá nem ai . Só vem pra ver o corpo mesmo.  
[...]E eles só procuram quando a pessoa denuncia. Se alguém denunciar, falar que 
viu. Eles vai. Mas se a praça ta movimentada vai ter alguma coisa. Eles saem de 
fininho. Sai de fininho e depois quando vê os tiros eles voltam pra ver o que 
aconteceu. Que nem um dia que matou um cara lá a policia tava saindo assim, ô. 
Dava para eles voltarem porque eles não voltaram? Porque eles não pegaram os 
caras? Dava para eles ter voltado (Mestre sem título). 

 

 Até aqui, foram abordados alguns aspectos da trajetória que influenciam um jovem a 

se envolver com a criminalidade. Ainda nesse tópico, abordar-se-á a questão das estratégias 

de monitoramento e a elaboração do homicídio. Sobre isso, pode-se observar que, ao relatar a 

morte do amigo César, o jovem afirma que o amigo foi vítima de uma emboscada, semelhante 

ao que se observou nos relatos dos jovens “Cabeça” e “Sorriso”. Sobre a forma que o César 

foi morto, ele relata: 

 

[...]Ai deram um monte de tiro nele, só que não acertou. Ai invés dele vir embora ele 
ficou. Ai no outro dia a própria namorada dele chamou ele. Ai na hora que ele saiu 
na rua os caras mataram ele. Foi com um monte de tiros também. Só não sei 
quantos, mas foram muitos. [...] Tipo fez uma casinha pra ele. [...]É! Ele tomou os 
tiros todos de costas (Mestre sem título). 

 

 Os rivais usam da mesma estratégia: observam a rotina, fazem um mapeamento do 

trajeto e dos hábitos da vítima e a atrai, a partir do chamado de um conhecido, nesse caso, a 

própria namorada da vítima. 

 Nesse tópico foram abordados os aspectos e elementos que antecedem o cometimento 

do crime de homicídio.  

 Em função do jovem em momento algum admitir algum envolvimento com a 

criminalidade, não foi possível, abordar questões referentes ao cometimento do homicídio, 

nem tampouco as elaborações que sucedem o homicídio e, como nas análises dos dois casos 

anteriores, será abordada a questão da saída. 
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5.3.3.2 Saída 
 

 Diferentemente dos dois outros jovens entrevistados, “Mestre sem título” afirma não 

ter envolvimento com a criminalidade. Ao contrário do jovem “Cabeça” que afirma que é 

necessário ter cabeça para entrar no crime e não morrer, “Mestre sem título” aponta que é 

necessário ter cabeça para não entrar. Assim como diz o jovem “Sorriso”, ele também aponta 

para paternidade como uma saída para o não envolvimento com a criminalidade. Ele diz: 

 

Ah, a pessoa tem que ser muito forte mesmo. Tem que ter muita cabeça mesmo, pra 
conseguir separar essas coisas. Que nem eu já vi tudo acontecer ai, tipo 
oportunidade de entrar no crime um monte de vezes e agora pouco tempo tive. Só 
que graças a Deus eu não entrei! Eu tenho minha filha pra criar! (Mestre sem título). 

 

 Em outro fragmento, o pesquisador reporta à afirmação dele sobre o lugar do pai e a 

relação com a criminalidade. Ele estabelece uma relação entre ser pai, ter pai e o 

envolvimento com a criminalidade. Como se pode observar, ele diz: “Porque que nem o cara 

que não teve pai ele não vai querer isso pro filho dele. Ele não vai querer que o filho dele 

entre. Ele vai tá lá fazendo o papel de pai que ele não teve com o pai dele” (Mestre sem 

título).  Parece que a saída encontrada por esse jovem foi via identificação com o pai. Uma 

saída que aponta para um uso do pai e a construção de sua versão paterna. 

 

5.4 Sobre a constituição do sujeito e processo de subjetivação 
 

Existe sujeito no ato homicida? De que sujeito falamos? Quais as modalidades de 

subjetivação de jovens envolvidos com gangues e que cometem o crime de homicídio doloso? 

Essas questões atravessaram toda a pesquisa. Na tentativa de respondê-las foi percorrido um 

caminho que iniciou em Descartes, e sua concepção de sujeito da razão, passando por Freud e 

Lacan. 

 O pensamento cartesiano retrata um sujeito constituído a partir do pensamento, um 

sujeito da razão. Já o sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Não se trata apenas de 

uma oposição, ao contrário, mas para que se possa investigar o sujeito do inconsciente, foi 

preciso partir do sujeito da razão, como adverte Lacan (1964/1998). 

Sobre o inconsciente, Freud (1932/1996a) salienta que se trata de um processo 

psíquico que permanece ativo, mesmo que não se saiba nada a seu respeito. O próprio autor 

interroga como é possível ter acesso ao conteúdo inconsciente? Ele responde que só é possível 

ser o conteúdo sofrer transformação ou ser traduzido. Foi justamente a tradução que se buscou 
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estabelecer ao longo dessa pesquisa, ao estabelecer conceitos e categorias de análises capazes 

de desvelar parte do funcionamento psíquico dos jovens envolvidos em gangues e que comete 

o crime de homicídio doloso. 

Entende-se que a razão e racionalidade não dão conta de explicar o fenômeno da 

violência e da criminalidade, como acredita as ciências sociais.  

A pesquisa de certa forma acompanhou o percurso de Lacan, ao pensar o sujeito ora 

por um viés imaginário, ora simbólico e por fim, como algo que aproxima do real e nesse 

aspecto destacou-se a noção do sujeito pulsional, aquele que age. 

A noção percepção que a ascensão do sujeito do inconsciente se deu, a partir do 

encontro dos jovens, com aquilo que falha, com aquilo que não se tem resposta, mas que 

também não age, por não ter resposta. Um sujeito marcado por uma descontinuidade e por 

uma vaivém pulsional. 

Nesse sentido, a noção de pulsão e gozo, torna-se fundamental para o entendimento 

sobre os jovens que cometem homicídio. Por vezes, o ato é precedido de um excesso 

pulsional, pelo gozo. 

 Sobre o gozo, observa-se que os jovens sujeitos dessa pesquisa, rescorrentemente, 

respondiam a um imperativo superegoico, que por vezes, determinavam, goze, mate! Ao 

sucumbir ao imperativo de gozo e cometer o ato homicida, o que foi observado era a morte de 

sujeito, já que no ato, não sujeito, dito nos devidos termos no ato não há sujeito do 

inconsciente, não a oscilação, vacilo. 

 Em relação à questão do ato e do sujeito, cabe descatar que a existência de um, exclui 

o outro. Sobre o sujeito, refere-se a Miller (1996) que o nomeia como falta a ser, um sujeito 

que surge do significante. Destaca-se ser essa também a concepção: entendeu-se sujeito a 

partir do falta a ser, um ser de falta que se constitui a partir da rede de significantes. Um 

sujeito que como adverte Lacan (1964/1998) advém do inconsciente e é marcado pela pulsão. 

 Sobre processo de subjetivação, trabalhou-se com a ideia de movimento, um 

movimento onde o ser constitui a partir dos significantes, e a partir deles significam suas 

experiências criando assim uma rede de significantes como forma de lidar com a falta, com a 

castração.  

 A pesquisa permite localizar as várias nuances do processo de subjetivação dos jovens, 

como abordados nas análises dos casos, mas permitiu, fundamentante, localizar que a 

subjetivação exige uma certa distância, e por isso ela se dá a posteriori. O jovem que age, não 
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está orientado nem pela razão, nem pelo inconsciente, ele é um puro objeto, que atua em uma 

lógica especular, onde o outro não passa de um objeto. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 Essa pesquisa teve como tema o processo de subjetivação de jovens envolvidos com a 

criminalidade membros de gangues que cometeram o crime de homicídio doloso. Ao longo de 

sua realização, orientou-se por três questões: Existe sujeito no ato homicida? De que sujeito 

falamos? Quais as modalidades de subjetivação de jovens envolvidos com gangues e que 

cometem o crime de homicídio doloso? 

 Como anunciado inicialmente, a psicologia ainda produz pouco, quando se fala de 

criminalidade, especialmente a criminalidade violenta, categoria onde se inclui o crime de 

homicídio. Optou-se por realizar uma pesquisa não em uma vertente descritiva, entendendo 

que esse papel as ciências sociais já cumpre, e o faz bem. Escolheu-se analisar o fenômeno da 

violência, da criminalidade e do cometimento do crime de homicídio, a partir de um viés 

clínico, mas com uma permanente conexão com o social e uma leitura ampliada, visto que 

para entender a questão do homicídio é preciso articular e lançar mão de vários saberes. 

 A escolha do caminho, descrito acima, permitiu avançar na noção de sujeito, processo 

de subjetivação e ato.  Não é possível falar de sujeito da psicanálise, sem falar de sujeito 

cartesiano. A pesquisa permitiu localizar que a razão e a consciência, pilares do sujeito 

cartesiano, não se aplicavam, ou não comportavam os jovens autores do crime de homicídio. 

Por isso, lançou-se mão da noção de sujeito em psicanálise, o sujeito do inconsciente, que por 

vezes age sem saber quais os reais motivos que o leva ao agir, ao ato. 

Como alerta Freud (1915/1996b), só é possível saber do conteúdo inconsciente se esse 

sofrer transformação ou tradução. A pesquisa teve como intuito construir instrumentos, 

categorias, feixes de leitura que permitisse traduzir o conteúdo inconsciente. 

 Sobre o sujeito, Lacan (1964/1998) afirma que ele deve advir do inconsciente, esse, 

como pulsação. Trabalhou-se com o conceito de sujeito como falta a ser, como aquele que 

surge entre a trama significante, que se constitui e reconhece a partir dos significantes. 

 Lançou-se mão da noção de território, como algo matricial, como espaço vivo, lugar 

de mutação; da noção de gangue, como fenômeno juvenil; dos conceitos de adolescência e 

juventude, como etapas de transição, de resposta diante do real e os riscos inerentes ao 

adolescer.  

 A escolha desses conceitos teve um cálculo sempre orientado por uma questão: Por 

que matarás? 
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 A pesquisa permitiu concluir que a lei divina, especificamente, o mandamento bíblico, 

não matarás, não se mostra suficiente para regular a vida e a morte entre os homens, nem tão 

pouco barrar, impedir aqueles que desejam matar. Em psicanálise, se orienta pela lei do pai, o 

dito que introduz o sujeito no campo da linguagem, esse o território do todo ser vivente. O 

dito paterno, a representação, um instrumento que orienta o desejo e gozo. 

 Foi possível constatar a partir dos casos, que essa lei paterna, também manca, falha. À 

medida que o pai é tomado, por vezes, por um viés imaginarizado, um pai que não barra, 

priva, impede, pelo contrário, há por vezes, uma identificação ao pai demasiadamente 

imaginária, que faz os jovens agirem em resposta a lei do pai. Como observado no caso de 

“Cabeça”, jovem filho de um estuprador, que passa cometer homicídios, tendo entre suas 

vítimas alguns estupradores; no caso de “Sorriso”, a identificação com os tios paternos, lhe 

serviu como elemento identificatório, ao ponto de usar o significante “ruim” comum para ele 

e para o tio matador, mas é a partir do significante “covardia” que ele adjetiva seus 

homicídios e os do tio; já no caso do jovem “Mestre sem título”, observou-se uma 

identificação com o pai, nos dizeres dele, o pai como uma figura central na escolha do jovem 

de se envolver ou não com a criminalidade. 

 Ao longo da pesquisa, sempre foi questão qual seria a melhor forma de mapear alguns 

indícios que indicassem o caminho percorrido para que um jovem membro de uma gangue 

cometesse o crime de homicídio doloso. Diante dessa questão, buscou-se na física o conceito 

de trajetória, esse outro jeito de ler a realidade da criminalidade, permitiu avançar e concluir 

que para que o jovem cometa um crime de homicídio, ele segue uma trajetória. Trabalhar com 

categorias, estruturadas em três tempos: antes, durante e depois do ato, permite localizar o que 

antecede o ato, o ato como apagamento do sujeito, e o que sucede o ato. É a partir desses três 

tempos que se localiza o processo de subjetivação, que tem início nas identificações, nos 

significantes com os quais o sujeito se identifica, reconhece e se constitui, o ato como 

desconexão e as elaborações que sucedem o crime de homicídio. 

 Foi possível localizar que o primeiro homicídio instaura uma marca, assim como 

também foi possível observar a incidência de um modo de gozo, que lança o sujeito em uma 

repetição, uma seriação, onde matar um ou sete, não faz diferença. 

 Sobre o laço com esses jovens, parece que o momento oportuno, é quando ele vacila, 

oscila na sua posição. Como apontou o jovem “Mestre sem título”, os jovens emitem sinais, 

mudam comportamentos, a questão é como isso é interpretado e em que tempo. Aqui, se 

dirige ao Sistema de Justiça Criminal, repressivo por natureza, que não alcança a celeridade, 
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nem tão pouco a lógica, a trajetória estabelecida por esses jovens, que mostraram que a 

racionalidade, a causalidade, não abarca todo esse processo, o que exige desse sistema outro 

olhar, é preciso regular, a questão que se coloca é como regular, como fazer incidir a lei. 

 A partir de um longo percurso do pesquisador em uma política de segurança pública, 

que tem como o público os jovens, a pesquisa permitiu concluir, que se faz necessário criar 

novos dispositivos que permitam um estabelecimento de um laço com esses jovens, a partir da 

trajetória estabelecida por esses jovens. É preciso reler o fenômeno da criminalidade e os 

vários elementos que compõem esse cenário. 

 Em relação aos objetivos, cabe retomá-los. Essa pesquisa teve como objetivo geral, 

investigar o processo de subjetivação de jovens de 15 a 29 anos, membros de gangues que 

cometem crime de homicídio doloso. Avaliou-se que esse objetivo foi alcançado, à medida 

que, a partir de caso por caso, foi possível extrair alguns elementos que apontam para modos 

de subjetivação, que ultrapassaram a questão do homicídio.  

 Sobre os objetivos específicos pode-se dizer que o primeiro, analisar os conceitos de 

processo de subjetivação, adolescência, juventude e gangues, foi feito em relação ao processo 

de subjetivação, a partir do deslocamento e articulação que os sujeitos estabelecem diante da 

teia de significantes, sobre a adolescência e juventude e percebeu-se que se trata de um tempo 

de mudanças e enfretamentos que podem inclusive, deixá-los expostos a riscos; por fim, sobre 

as gangues além de se trabalhar alguns conceitos, foi possível concluir que elas funcionam 

como um dispositivo de laço para os jovens, uma suplência, um arranjo frágil, um laço 

instaurado a partir da violência, conecta, mas pode também desconectar o sujeito. 

 Outro objetivo específico era investigar os elementos individuais e coletivos do 

processo subjetivação que interferem na decisão do jovem de cometer o crime de homicídio 

doloso. A pesquisa permitiu localizar alguns elementos individuais, singulares que interferem 

no cometimento de homicídio, as identificações, os significantes mestres, a posição do sujeito 

diante do Outro, assim em aspecto coletivos, como as lógicas estabelecidas nos territórios, as 

rivalidades com as gangues, o enfrentamento a polícia, o comércio de drogas e sua logística e 

a vida comunitária. 

 O terceiro objetivo específico era compreender os vínculos estabelecidos entre os 

membros das gangues. O trabalho permitiu localizar os pontos de amarração estabelecidos 

entres os membros de uma gangue, a lógica especular, onde todos são iguais, mas 

especialmente, para surpresa do pesquisador, a forma que os jovens elegem um parceiro, um 

irmão, um igual. Destaca-se que tal leitura não foi possível ao longo de seis anos de prática, 
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só sendo possível fazer essa leitura no decorrer da pesquisa. Observou-se que, por vezes, o 

início do envolvimento com a criminalidade e a saída se deram de forma especular com o 

parceiro, ou em função dele. 

 Por fim, a pesquisa tinha como último objetivo específico pesquisar as nuances dos 

territórios e as decorrentes interferências no funcionamento das gangues e no cometimento do 

crime de homicídio. Avaliou-se que a pesquisa aborda essa questão, como já mencionado 

anteriormente. 

 Sobre o título da dissertação, ele aponta uma trajetória, uma extração. Ao longo de seu 

percurso profissional, o pesquisador sempre se perguntou sobre quais eram os motivos que 

levavam um jovem a matar? O que se passava na cabeça desse jovem? Essas perguntas foram 

cruciais para que o pesquisador se dirigisse para o programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da PUC Minas. O pesquisador chegou ao programa com o seguinte tema: Processo de 

subjetivação de jovens membros de gangues que cometem o crime de homicídio doloso. É no 

decorrer do processo que o pesquisador localizou a questão: Por que matarás? A partir daí, 

construiu uma trajetória, nomeada como “Sobre o processo de subjetivação de jovens 

membros de gangues que cometem o crime de homicídio doloso”. 

 Por matarás? A pesquisa mostrou que vários são os fatores que interferem para que um 

jovem cometa um homicídio, destaque para as questões da identificação, a questão pulsional e 

do gozo, a posição no campo do Outro, o laço com a lei do pai. Sobre o pai, a pesquisa 

permitiu localizar o laço estabelecido com a lei do pai, um pai frágil, tomado em uma vertente 

imaginária, um pai que não opera, que não oferece recursos simbólicos, um pai que poderia se 

prestar ao lugar de alicerce, mais esse alicerce apresentava uma fenda, uma fissura, que coloca 

a estrutura em risco, jovens em risco de matar ou morrer. 

 Para a realização dessa pesquisa escolheu-se privilegiar o caso a caso, em detrimento 

da criação de uma teoria generalizável sobre o cometimento do crime de homicídio. Acredita-

se, a partir do caso a caso, extrair elementos que permita avançar sobre o entendimento da 

violência e da criminalidade. 

 Sabe-se que, como qualquer pesquisa, essa também tem falhas, furos, mas isso é fazer 

ciência; as respostas são pontuais e provisórias. Poder-se-ia ter avançado em direção à 

sistematização de uma teoria sobre o homicídio, mas isso é para outro momento. 

 Por fim, cabe destacar que a travessia ao longo desses quase dois anos, provocou uma 

mudança subjetiva no pesquisador. Sua chegada foi causada por uma questão, e sua saída 

também é acompanhada de outras questões. Esse processo permitiu um novo laço com a 
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psicanálise, o desejo de pesquisar, e a clareza que a muito para ser pesquisado, mas é preciso 

concluir. A conclusão lança o pesquisador para outro lugar, certo que é preciso seguir adiante. 
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ANEXO A- EVOLUÇÃO ANUAL DE HOMICÍDIOS NO BRASIL – 1 979 A 2009 
 

Quadro 3 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1979 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 551 503 62 230 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 2.329 2.065 179 801 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 6.164 5.504 672 2.364 - - 

CID 9 – E55 Sul 1.523 1.366 138 497 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

627 552 42 216 - - 

1979 

CID 9 – E55 Total 11.194 9.990 1.093 4.108 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 

Quadro 4 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1980 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 604 537 65 240 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 2.870 2.577 264 991 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 7.856 7.115 978 3.133 - - 

CID 9 – E55 Sul 1.705 1.536 153 578 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

875 769 72 285 - - 

1980 

CID 9 – E55 Total 13.910 12.534 1.532 5.227 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 5- Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1981 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 660 580 64 268 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 3.436 3.099 276 1.184 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 8.159 7.385 999 3.332 - - 

CID 9 – E55 Sul 1.863 1.676 165 634 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.095 963 97 359 - - 

1981 

CID 9 – E55 Total 15.213 13.073 1.601 5.777 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 

Quadro 6 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1982 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 732 652 57 259 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 3.831 3.460 288 1.288 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 7.821 7.058 949 3.068 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.031 1.829 170 716 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.135 1.036 100 369 - - 

1982 

CID 9 – E55 Total 15.550 14.035 1.564 5.700 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 7 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1983 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 833 743 85 350 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 4.119 3.710 367 1.437 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 9.093 8.216 1.147 3.505 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.133 1.924 182 691 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.230 1.104 96 413 - - 

1983 

CID 9 – E55 Total 17.408 15.697 1.877 6.396 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 8 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1984 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.016 934 83 401 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 4.366 4.016 380 1.530 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 11.078 10.093 1.440 4.470 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.047 1.828 202 731 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.260 1.132 103 397 - - 

1984 

CID 9 – E55 Total 19.767 18.003 2.208 7.529 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 9 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1985 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.107 1.021 97 380 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 4.428 4.028 425 1.626 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 11.051 10.105 1.724 4.430 - - 

CID 9 – E55 Sul 1.865 1.647 163 662 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.296 1.164 108 454 - - 

1985 

CID 9 – E55 Total 19.747 17.965 2.517 7.552 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 10 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1986 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.217 1.114 106 438 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 4.693 4.267 477 1.685 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 11.179 10.231 1.758 4.568 - - 

CID 9 – E55 Sul 1.940 1.754 203 667 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.452 1.292 140 484 - - 

1986 

CID 9 – E55 Total 20.481 18.658 2.684 7.842 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 11 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1987 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.286 1.178 101 460 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 4.794 4.384 462 1.772 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 13.294 12.277 2.024 5.355 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.051 1.811 199 706 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.662 1.486 139 561 - - 

1987 

CID 9 – E55 Total 23.087 21.136 2.925 8.854 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 12 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1988 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.415 1.290 124 500 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 5.457 5.002 554 2.004 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 12.265 11.247 1.842 4.848 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.424 2.164 268 865 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.796 1.613 143 626 - - 

1988 

CID 9 – E55 Total 23.357 21.316 2.931 8.843 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 13 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1989 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.787 1.621 179 641 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 6.439 5.939 685 2.465 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 15.528 14.296 2.471 6.256 - - 

CID 9 – E55 Sul 3.020 2.731 362 1.110 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.983 1.795 192 685 - - 

1989 

CID 9 – E55 Total 28.757 26.382 3.889 11.157 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 14 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1990 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.960 1.769 239 707 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 6.224 5.707 681 2.286 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 18.660 17.256 2.876 7.500 - - 

CID 9 – E55 Sul 3.238 2.910 415 1.155 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

1.907 1.725 167 704 - - 

1990 

CID 9 – E55 Total 31.989 29.367 4.378 12.352 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 15 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1991 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 2.033 1.874 267 705 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 6.322 5.736 621 2.316 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 16.940 15.511 2.559 6.636 - - 

CID 9 – E55 Sul 3.274 2.928 366 1.123 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

2.181 1.919 254 775 - - 

1991 

CID 9 – E55 Total 30.750 27.968 4.067 11.555 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 

Quadro 16 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1992 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.846 1.690 195 649 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 6.033 5.541 589 2.089 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 15.515 14.300 2.259 6.037 - - 

CID 9 – E55 Sul 3.012 2.680 327 1.047 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

2.029 1.767 214 695 - - 

1992 

CID 9 – E55 Total 28.435 25.978 3.584 10.517 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 17 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1993 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.815 1.638 233 616 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 7.017 6.424 911 2.602 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 16.899 15.492 2.393 6.396 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.779 2.494 308 977 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

2.100 1.877 279 695 - - 

1993 

CID 9 – E55 Total 30.610 27.925 4.124 11.286 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 18 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1994 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.894 1.722 309 648 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 6.931 6.315 919 2.669 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 18.680 17.106 2.688 7.358 - - 

CID 9 – E55 Sul 2.931 2.618 354 1.004 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

2.167 1.953 277 753 - - 

1994 

CID 9 – E55 Total 32.603 29.714 4.547 12.432 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 19 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1995 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 9 – E55 Norte 1.845 1.665 272 631 - - 

CID 9 – E55 Nordeste 7.282 6.598 921 2.639 - - 

CID 9 – E55 Sudeste 22.138 20.298 3.226 8.523 - - 

CID 9 – E55 Sul 3.233 2.870 411 1.089 - - 

CID 9 – E55 
Centro - 
Oeste 

2.631 2.321 329 871 - - 

1995 

CID 9 – E55 Total 37.129 33.752 5.159 13.753 - - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 20 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1996 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 1.945 1.719 289 669 1 - 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 8.119 7.312 1.092 2.951 - - 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 22.801 20.867 3.238 8.715 875 - 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 3.256 2.844 393 1.133 - - 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

2.773 2.429 326 938 - - 

1996 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 38.894 35.171 5.338 14.406 876 - 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 21 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1997 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.019 1.820 311 739 143 1.876 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 8.749 8.027 1.290 3.309 582 8.167 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 23.252 21.260 3.442 9.063 5.667 17.585 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 3.637 3.239 441 1.204 1.694 1.943 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

2.850 2.535 371 914 270 2.580 

1997 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 40.507 36.881 5.855 15.229 8.356 32.151 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 22 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1998 

Ano Classificação Região 
Obtidos por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.332 2.112 395 865 230 2.102 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 8.489 7.878 1.307 3.296 820 7.669 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 24.740 22.765 3.861 9.773 9.836 12.929 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 3.552 3.124 427 1.219 2.304 1.248 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

2.837 2.525 421 946 371 2.466 

1998 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 41.950 38.404 6.411 16.099 13.561 28.389 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 23 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 1999 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.134 1.946 335 761 279 1.855 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 8.138 7.498 1.178 3.137 935 7.203 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 26.132 24.092 4.183 10.314 11.257 14.875 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 3.609 3.212 446 1.287 2.588 1.021 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

2.901 2.586 424 991 633 2.268 

1999 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 42.914 39.334 6.566 16.490 15.662 27.252 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 24 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2000 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.391 2.190 388 920 381 2.010 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 9.245 8.479 1.401 3.969 1.191 8.054 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 26.448 24.378 4.461 10.649 12.193 14.255 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 3.867 3.472 520 1.333 3.048 819 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.409 3.066 504 1.186 1.021 2.388 

2000 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 45.360 41.585 7.274 17.784 17.834 27.526 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 25 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2001 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.645 2.374 377 989 493 2.152 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 10.592 9.809 1.641 4.292 1.291 9.301 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 26.898 24.824 4.501 10.652 12.428 14.470 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 4.355 3.915 574 1.540 3.465 890 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.453 3.118 545 1.187 1.012 2.441 

2001 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 47.943 44.040 7.638 18.660 18.689 29.254 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 26 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2002 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 2.943 2.734 441 1.148 500 2.443 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 10.965 10.183 1.631 4.509 1.220 9.745 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 27.423 25.338 4.615 11.046 12.244 15.179 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 4.723 4.245 688 1.727 3.789 934 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.641 3.275 544 1.306 1.114 2.527 

2002 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 49.695 45.775 7.919 19.736 18.867 30.828 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 27 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2003 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 3.169 2.930 485 1.186 467 2.702 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 11.861 11.060 1.691 4.979 1.258 10.603 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 27.214 25.132 4.484 11.167 12.029 15.185 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 5.098 4.623 732 1.853 4.066 1.032 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.071 3.337 559 1.358 1.026 2.045 

2003 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 51.043 47.082 7.951 20.543 18.846 32.197 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 28 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2004 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 3.175 2.949 469 1.264 477 2.698 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 11.581 10.715 1.796 4.789 1.066 10.515 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 24.479 22.598 3.839 10.037 10.240 14. 239 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 5.414 4.887 855 1.984 4.266 1.148 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.725 3.370 570 1.400 1.093 2.632 

2004 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 48.374 44.519 7.529 19.474 17.142 31.232 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 29 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2005 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 3.682 3.396 566 1.436 489 3.193 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 12.986 12.044 2.037 5.475 1.191 11.795 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 21.213 19.812 3.396 8.473 8.714 12.499 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 5.727 5.099 961 2.043 4.330 1.397 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.740 3.314 566 1.378 986 2.754 

2005 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 49.145 43.665 7.526 18.805 15.710 33.435 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 30 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2006 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 4.053 3.738 575 1.672 492 3.561 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 14.412 13.374 2.334 5.919 1.175 13.237 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 21.213 19.314 3.219 8.145 8.545 12.668 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 5.727 5.215 880 2.111 4.593 1.134 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.740 3.419 543 1.416 948 2.792 

2006 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 49.145 45.060 7.551 19.263 15.753 33.392 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 31 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2007 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 3.984 3.683 603 1.628 408 3.576 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 15.432 14.405 2.431 6.447 1.213 14.219 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 18.562 16.940 2.705 7.099 7.044 11.518 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 5.910 5.397 1.000 2.209 4.624 1.286 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

3.819 3.461 549 1.431 1.019 2.800 

2007 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 47.707 43.886 7.288 18.814 14.308 33.399 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
 
 
 
 

Quadro 32 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2008 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 4.851 4.514 745 1.956 453 4.398 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 17.067 15.933 2.655 7.385 1.406 15.661 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 17.353 15.727 2.492 6.492 6.616 10.737 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 6.607 5.988 1.033 2.475 5.170 1.437 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

4.235 3.862 618 1.616 1.005 3.230 

2008 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 50.113 46.024 7.543 19.924 14.650 35.463 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
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Quadro 33 - Evolução Anual de Homicídios no Brasil - 2009 

Ano Classificação Região 
Obtidos 

por 
residência  

Homens 
15 – 19 

anos 
20 – 29 

anos 
Brancos 

Não 
Brancos 

CID 10 – X85 
– Y09 

Norte 5.121 4.764 768 2.068 460 4.661 

CID 10 – X85 
– Y09 

Nordeste 17.717 16.549 2.888 7.503 1.368 16.349 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sudeste 15.986 14.387 2.062 5.998 6.242 9.744 

CID 10 – X85 
– Y09 

Sul 6.679 6.041 996 2.549 5.380 1.299 

CID 10 – X85 
– Y09 

Centro - 
Oeste 

4.390 4.005 605 1.665 1.026 3.364 

2009 

CID 10 – X85 
– Y09 

Total 49.875 45.746 7.319 19.783 14.476 35.399 

Fonte: DATASUS (BRASIL, 2010) 
Notas referentes  aos Quadros 3 a 33 

1 Categoria não branca – preta, amarela, parda, indígena, ignorado – Isso   em função da dificuldade de se definir 
negro; 
2 CID 9 – E55 Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas (1979 – 1995); 
3 CID 10 -  X85 – Y09 Agressões (1996 – 2009)  
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA  PUC MINAS 
 
 


