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Resumo: A partir dos dados levantados na pesquisa de dissertação de mestrado da autora1, 
esse artigo pretende se aproximar da reflexão - território, conflitos e mulheres em situação 
de violência nas periferias da cidade, mais especificamente, as mulheres moradoras da 
favela de Paraisópolis. 
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Abstract: From the data collected in the author's master's thesis research, this article 
intends to approach the reflection - territory, conflicts and women in situations of violence in 
the city's outskirts, more specifically, women living in the Paraisópolis slum. 
 

Key words: women; slum Paraisópolis; survive in adversity. 
 

1.INTRODUÇÃO 

O acirramento da pobreza e as metamorfoses da questão social na atualidade repercutem, 

sobretudo, no cotidiano das mulheres pobres da periferia.  

A criminalização da pobreza e das populações que residem nas periferias, bem como a 

responsabilização individual dos sujeitos por sua condição, e, no caso das mulheres, as 

dificuldades que envolvem o rompimento com as situações de violência configuram uma 

questão que mobiliza a sociedade e reafirma a importância do debate, das reflexões e dos 

desafios colocados para efetivação da ética e dos valores humanos, em tempos de barbárie, 

violência e persistente violação de direitos. 

A pobreza associada às questões de violências nos territórios incide diretamente na vida 

das mulheres – dificulta as possibilidades de autonomia e o acesso aos direitos essenciais, 

conformando um cenário complexo e propício a vários tipos de vulnerabilidades. 

Saber sobreviver na adversidade nesse contexto significa transitar entre fronteiras. Trata-se 

de saber lidar com códigos, usas as palavras e jogar com as diversas identidades, passar de 

                                                 
1
 Mulheres em situação de violência na favela de Paraisópolis – possibilidades de luta e resistência. (SILVA, 

2014).  
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um mundo para o outro (bandido, ordinário) e pelas diversas mediações sociais (trabalho, 

família, programas sociais).  

E “sobreviver na adversidade” (TELLES, 2007) não significa as tradicionais “estratégias de 

sobrevivência” que tradicionalmente lançam mãos os sujeitos em situação de pobreza. 

Trata-se de uma expressão que circula no “mundo bandido”, e os moradores das periferias 

da cidade, de uma forma ou de outra, sabem o que quer dizer:  

[...] saber transitar entre fronteiras diversas, deter-se quando é preciso, avançar 
quando é possível, fazer o bom uso da palavra certa no momento certo, calar-se 
quando é o caso. E, sobretudo, saber jogar com as diversas identidades que 
remetem a esses diversos universos superpostos e embaralhados nas coisas da 
vida. Em outros termos, como passadores que são entre as fronteiras do mundo 
social, saber transformar esses diversos territórios em recursos de vida, vias incertas 
de construção de outros possíveis que lhes permitam escapar seja da morte matada, 
seja da pobreza extrema (TELLES, 2007, p. 216). 

Telles (2007, p. 217) ainda ressalta que “sobreviver na adversidade não é coisa fácil”, pois 

nem todos são conhecedores dessa versão muito peculiar do ‘saber circulatório’.2 Não se 

trata simplesmente de sobreviver e levar a vida - saber sobreviver na adversidade supõe 

certa habilidade em transitar entre fronteiras. Uma “arte do contornamento” – “não é paralelo 

e não é à parte - o próprio dessa ‘arte de contornamento’ é justamente saber transitar entre 

fronteiras sociais, saber lidar com os códigos, jogar com as identidades” (TELLES, 2007, p. 

218) passando de um lado e entre um mundo e outro (o mundo da “ordem” e o mundo 

“bandido”), e mais por entre todas as outras mediações sociais - a família, o trabalho, a 

igreja, os programas sociais, as associações comunitárias. 

Uma chave importante para a compreensão do estatuto político das mulheres enquanto 

sujeitos e moradoras desses territórios – a identificação e o reconhecimento das 

possibilidades e potencialidades e o que, nos termos de Telles (2007), é caracterizado como 

a “capacidade de inventar outros possíveis”.  

 

2.FAVELA PARAISÓPOLIS 

Paraisópolis é a segunda3 maior favela da cidade de São Paulo, com cerca de 80 mil 

habitantes4. Situada na região do Morumbi, Distrito da Vila Andrade, Subprefeitura do 

                                                 
2 

Saber circulatório – potencialidade, recurso para inventar possibilidade de vida e formas de vida  
(TELLES, 2007). 
3 

A primeira favela é Heliópolis, localizada na região da Vila Prudente, com cerca de 120 mil 
moradores. 
4
Segundo as lideranças locais. Dados levantados pelo censo (2012) realizado pelas equipes de 

Saúde da Família indicam cerca de 60 mil. O IBGE não apresenta dados atualizados, e o último 
levantamento realizado em 2010 aponta para uma grande polêmica em relação aos dados que não 
caracteriza a comunidade como a segunda maior. (Disponível em: http://paraisopolis.org/ibge-divulga-
levantamento-impreciso-sobre-populacao-de-paraisopolis). O número de 80 mil foi estimado com 
base no número de domicílios levantados pelo Programa de Urbanização, em 2005, para cerca de 20 

http://paraisopolis.org/ibge-divulga-levantamento-impreciso-sobre-populacao-de-paraisopolis/
http://paraisopolis.org/ibge-divulga-levantamento-impreciso-sobre-populacao-de-paraisopolis/
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Campo Limpo, destaca-se, especialmente, por se caracterizar como um bolsão de pobreza 

em meio ao entorno rico. 

Reconhecida como Zona Especial de Interesse Social (Zeis)5, desde 2003, Paraisópolis 

caracteriza-se como espaço territorial que vem passando por uma série de mudanças e 

transformações, especialmente a partir das intervenções realizadas por um Programa de 

Urbanização6, desde 2005. 

Com população jovem – cerca de 50% da população tem entre 20 e 40 anos – as famílias 

apresentam renda média de até três salários-mínimos7.  

É possível identificar a região como marcada por forte conflito de interesses de ocupação, 

especialmente pelas questões relacionadas à especulação imobiliária,  organização dos 

proprietários particulares do entorno e às propostas de intervenção por parte do poder 

público.   

O grande adensamento da região ocorreu com a expansão e o desenvolvimento urbanístico 

da cidade, a partir das décadas de 1960 e 1970, época da migração de nordestinos para 

trabalhar na construção civil. O aumento do número de famílias foi espontâneo e se deu por 

relações de afinidade ou parentesco. Além disso, houve também o desalojamento de 

famílias que residiam em áreas que receberam obras públicas, nas regiões da antiga 

Avenida Águas Espraiadas – hoje Avenida Jornalista Roberto Marinho, do Brooklin e Real 

Parque. 

Há quem considere Paraisópolis a comunidade mais governamentalizada da cidade, em 

razão do número expressivo de organizações sociais na região, as recentes intervenções do 

Programa de Urbanização8 e outras características da dinâmica e articulação comunitária.  

                                                                                                                                                         
mil domicílios que, multiplicados pelo número médio de pessoas por famílias, totalizaria esse número 
aproximado. 
5 

Territórios destinados, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à 
produção de habitações populares de interesse social – incluindo a recuperação de imóveis 
degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de 
caráter local. Disponível em: 
http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf>. Acesso em: 29 
set. 2013. 
6
O Programa inclui recursos das três esferas do governo, incluindo recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). O Programa tem como foco a urbanização e a regularização 
fundiária da área e intervenções para melhoria de infra-estrutura, pavimentar ruas, instalar iluminação 
pública, construir redes de água e de esgoto e criar áreas verdes e de lazer, além de espaço para 
escola, creche e posto de saúde, entre outros. (Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao>. Acesso em: 11 abr. 2014).  
7
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Habitação. Relatório 

programa de urbanização, 2005. 
8
 O Programa de Urbanização deu início às atividades no ano de 2004, durante a administração 

municipal de Marta Suplicy. Mas, segundo o relatório Diagnóstico Sócio-organizativo (Diagonal, 
2002), antes mesmo da formalização da União de Moradores, já em março de 1983, a Prefeitura 
Municipal havia constituído uma Comissão intersecretarial que incluía as Secretarias Municipais de 

http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
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O número de organizações do terceiro setor9 na área é tão marcante, a ponto de configurar 

uma rede de relações comunitárias. Também é forte a presença do voluntariado, tanto o 

individual como o do corpo das organizações. Há diferentes tipos de vínculos: atuações 

beneficentes e filantrópicas, ações voluntárias baseadas na caridade e outros valores 

religiosos, iniciativa privada, isenção fiscal e participação em programas de transferência de 

recursos públicos do Estado, entre outros.  

A população, de um modo geral, percebe-se como organizada, e define-se a cada dia como 

bairro ou comunidade, pois o termo favela é tido como pejorativo pela população.  

Apesar da ausência de estatística, segundo as organizações e os profissionais e lideranças 

locais, o fenômeno da violência é marcante, especialmente a violência doméstica contra as 

mulheres, crianças e os adolescentes.  

Na favela de Paraisópolis, cerca de 50% dos moradores são mulheres jovens, na faixa 

etária de 15 a 40 anos; elas possuem baixa escolaridade e aquelas com mais de 40 anos 

apresentam baixa ou quase nenhuma formação (COBRAPE, 2005). A pobreza é o chão 

estruturante das diversas violências as quais estão submetidas.  

 
2.1. Mulheres da favela de Paraisópolis - A arte de sobreviver na adversidade 

A elaboração da fundamentação teórico-metodológico da pesquisa apoiou-se na concepção 

de violência como categoria saturada de determinações e contradições, expressão da 

questão social que, a partir do recorte de gênero, classe e raça/etnia – manifesta-se de 

diversas formas no cotidiano vivido pelas mulheres.  

Optou-se pela realização de pesquisa qualitativa, a partir do recorte de depoimentos e 

narrativas orais de mulheres moradoras da comunidade10 de Paraisópolis que 

apresentavam, dentro da trajetória e história de vida, o contexto da pobreza e de violências 

(física, sexual, abandono, negligência).   

Quatro mulheres participaram das entrevistas, base para as narrativas orais11.  

                                                                                                                                                         
Planejamento (SEMPLA), da Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) e da Família e Bem-
Estar Social (FABES) para buscar soluções para a área.  Durante toda a sua história, a comunidade 
foi alvo de várias discussões e planos de intervenção pelo poder público. 
9 

Conjunto de organizações diversas – ONGs, empresas cidadãs, voluntárias e de responsabilidade 
social, entre outros. E no qual o Estado destaca-se com o papel de promoção tanto no plano legal 
como na esfera financeira. Segundo Montãno (2005), “o debate do terceiro setor desenvolve um 
papel ideológico claramente funcional aos interesses do capital no processo de reestruturação 
neoliberal, no caso, promovendo a reversão dos direitos de cidadania por serviços e políticas sociais 
e assistenciais universais, não contratualistas e de qualidade, desenvolvidas pelo Estado e 
financiadas num sistema de solidariedade universal compulsória” (MONTANO, 2005, p. 19). 
10 

Apesar de favela ser, enquanto categoria analítica, termo mais adequado, justifica o uso da 
denominação comunidade, em razão da determinação feita pelos moradores e organizações locais.  
11

 Os nomes fictícios foram escolhidos em acordo com elas, a partir da importância e aproximação de 
um sentido para as mulheres e com suas histórias. 
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Além das narrativas, foi realizada entrevista em grupo com seis lideranças da Associação de 

Mulheres de Paraisópolis (AMP).12 As quais, por determinação delas, foram mantidos os 

nomes originais.  

Para a caracterização de Paraisópolis, foram estudados documentos oficiais disponíveis, 
além da documentação de registro da experiência e articulação da pesquisadora no 
território. 

Quadro 1 - Situação socioeconômica – mulheres pesquisadas nas narrativas 

Nome Idade 
Raça/ 

Etnia 
Escolaridade Procedência 

Estado 

Civil 
Ocupação 

Renda/ 

Autonomia 

Macabéa 54 Negra 
Não 

alfabetizada 
Minas Gerais Solteira 

Catadora 

 

Trabalho eventual 
(placa no farol nos 
fins de semana). 

Leva crianças para a 
escola. Recebe 
BPC

13 
da filha 

adolescente. 

Sol 42 Branca 
Ensino 

fundamental 
Ceará Solteira Diarista 

Realiza trabalhos 
eventuais como 
diarista. Recebe 
aluguel social da 

prefeitura. 

Maria 34 Negra 
2

o
 ano do 
ensino 

fundamental 
Pernambuco Solteira 

Auxiliar de 
serviços gerais 

Trabalha em 
prestadora de 
serviços do 

município (escola 
municipal). 

Oyá 41 Negra 
Ensino 
médio 

completo 
Ceará Solteira Desempregada 

Realiza  bicos e 
trabalhos eventuais. 

Recebe ajuda de 
amigos e vizinhos. 
Conta com o apoio 
das organizações 

sociais. 

Fonte: Elaboração própria 

De um modo geral as mulheres são as principais responsáveis pelo sustento do lar, seja por 

meio de trabalhos eventuais ou pequenos arranjos, seja pela busca de recursos, doações e 

assistência nos programas sociais. A pobreza e a insegurança do trabalho traduzem um 

cotidiano marcado por muitas contingências e pela busca imediata por alternativas de 

sobrevivência. (SILVA, 2014). 

                                                 
12

 Associação de Mulheres de Paraisópolis (AMP) é única expressão oficial e forma de organização 
coletiva das mulheres da favela de Paraisópolis. Criada em 2006 e constituída juridicamente em 
2010, realiza várias atividades destinadas à população, além da defesa e levante de algumas 
bandeiras, como a construção de um hospital público, creches e políticas públicas. 
13 

Benefício de Prestação Continuada – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993). 
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A dificuldade em relação ao trabalho deve-se não somente a pouca escolaridade e a falta de 

formação profissional, mas também à dificuldade de respaldo em relação aos cuidados com 

os filhos e à ausência de acesso aos direitos essenciais. 

Quadro 2 – Gênero e violência – mulheres pesquisadas nas narrativas 

Nome Violências Agressor Saúde 
Demandas 
Associadas 

Observações 

Macabéa 

Física e 
abandono 

familiar 
(infância). 

Física, 
sexual e 

psicológica 
(ameaças). 

Madrasta. 
Parceiros. 
Homens 

íntimos. ex-
companheiros. 

Namorado. 

Faz uso de 
bebida 

alcoólica. 
Refere 

momentos de 
depressão. 

Hipertensão. 
Queixa de dores 
recorrentes no 

corpo 

Dificuldade de 
subsistência e 

acesso a serviços 
especializados. 

Acompanhamento 
familiar. 

Suspeita de 
abuso sexual da 
filha pelo último 

namorado. 
 

Sol 

Física e 
suspeita de 

abuso sexual 
(infância). 

Física, 
sexual e 

psicológica. 

Mãe. 

Vizinho da 
família. 

Parceiros 
íntimos. 

Nunca foi ao 
ginecologista. 

Ex-
companheiros 
não permitiam. 

Tentativa de 
suicídio. 

Dificuldade de 
subsistência. 

Acompanhamento 
em relação à 
urbanização. 

Ex-usuária de 
crack. 

História de rua 

exploração 
sexual. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os parceiros íntimos são os principais agressores. Em seguida, vêm as pessoas estranhas 

e outros componentes da família (mãe, pai, avô e madrasta).  

Segundo as lideranças comunitárias, a violência doméstica, especificamente a física, é 

apenas uma das violências rotineiras que normalmente ocorrem na comunidade.  

Nas narrativas pesquisadas, evidenciam-se alternativas e estratégias de sobrevivência, 

associadas ao estabelecimento de redes de solidariedade e relação com as organizações 

sociais.  Não raras vezes, formam relações paralelas com as organizações e necessidades 

de negociação com o crime local. Na dinâmica do espaço comunitário, circulam as próprias 

leis com as quais as mulheres também se relacionam de alguma forma. Diante disso, é 

preciso saber transitar, como forma de manter e defender a própria vida, ou não colocá-la 

em risco.  

“Era tanto problema - em casa, no serviço... Mas, eu tinha força para trabalhar. [...] Aí eu resolvi conversar com 
os “meninos”

14
 [...]. Eles disseram: Olha, você vai em casa retirar as coisas. E se ele tentar alguma coisa com 

você, deixa o 9090 e o meu número. Você só me dá um toque que a gente vai descer lá. [...]. Logo na esquina, 
quando eu vinha chegando, ele me viu e já veio correndo... Eu disse para ele: Olha,  não dá mais para a gente 
viver. [...].” (SOL). 

Trata-se de uma forma de sobreviver na adversidade, versão muito peculiar de 

conhecimento e saber circulatório, diante de um cenário com diversas formas de 

                                                 
14

 Modo popular de se referir a determinado escalão do crime – irmãos, meninos. 
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autoritarismo, violência, injustiça e o tradicional mecanismo de se fazer justiça pelas próprias 

mãos. 

“A gente sabe que aqui tem as formas de resolver [...]. Um dia, precisei chamar os meninos daqui, aí eles 
falaram: Bater em mulher não se bate. Bater em mulher é covardia. E eles pegarem ele (ex-companheiro) no 
cacete [...]. E também precisei chamar outra vez para o marido da minha filha (Bia) que queria me furar. Eu 
chamei e levou ele para o Palmeirinha e quase mataram. Eu é que não deixei. Pedi para parar.” (MACABÉA). 

A partir das narrativas, identificam-se mulheres que, no limite das violências, transformam os 

territórios em recursos de vida, ou seja, histórias enoveladas com forte componente de 

gênero, entrelaçadas nas tramas dos ilegalismos, margens e dobras da produção da 

riqueza, na reconfiguração do mundo do trabalho, na interface com o narcotráfico, entre 

outros. 

Observa-se ainda a vinculação e articulação com as organizações sociais e redes de 

relacionamento do território como importante referência de orientação, acolhimento e 

convivência (Quadro 3). 

Quadro 3 – Vínculos relacionais e comunitários – mulheres pesquisadas nas narrativas 

Nome Religião 
Composição 
Familiar 

Rede Social 
Convivência 
Social/Participação 

Observações 

Macabéa Católica 

Filhos: D. (18), 
M. (20), M.P. 
(15), T. (20), J. 
(22), A. (23), B. 

Recorre ao 
apoio de 
vizinho 
Programa 
social. 
Articulada e 
conhecida 
na 
comunidade. 

Forró, passeios. 
Programa Einstein na 

Comunidade de 

Paraisópolis (PECP). 

Foi envolvida com 
projeto de cooperativa 
coleta seletiva. 

 

Filhos envolvidos 
com crime e 
reclusão. Cotidiano 
marcado por 
questões 
relacionadas à 
proteção e ao 
cuidado com os 
filhos. 

Sol Umbandista 

Filhos: B. (21), 
J. (16), T. (18) 
Namorado: M. 
(31) 

Amigos. 
PECP.  

Centro de Umbanda, 
Bailes funk.  
Inclui o Facebook como 
forma de lazer. 

Ex-companheiros 
envolvidos com 
crime na 
comunidade.  
Já foi sete vezes 
para o debate

*
 

Maria Evangélica 

Filhos: M. (15), 
Y. (12), A. (9), 
R. (7) 
Companheiro: A. 
(28) 

Igreja. 
PECP.  
Familiares. 
Diretora da 
escola onde 
trabalha. 

Igreja. 

Mora em região 
influenciada pela 
dinâmica do tráfico. 
Conflitos com 
vizinhos e amigos 
envolvidos com 
crime. 

Oyá Candomblé 
Filhos: I. (16), L. 
(13) 
Genro: J. (20) 

Filhos de 
santo. 
Amigos. 
PECP. 

Casa de amigos. 

Trabalhou na 
biqueira no Jardim 
Ângela, Paraisópolis, 
lugar de proteção.  
Articulada em 
relação aos recursos 
da comunidade. 

*Julgamento do crime.                                                             Fonte: Elaboração própria. 

A vida cotidiana é marcada pelas contingências. Recentemente, Oyá foi ameaçada pelo 

marido da filha, usuário de droga que, além de bater na adolescente, tem ameaçado matar a 

mãe e o irmão. Oyá resolveu dormir alguns dias na casa de uma amiga, como forma de se 
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proteger. Também buscou ajuda nos contatos e mecanismos da favela para resolver o 

problema.  

“Eu gosto e não gosto de morar aqui. Mas estou aqui porque não tenho outra opção. Eu não gosto dessas 
bagunças. Na casa que eu moro, é o tempo todo o cheiro de maconha... É moto, é barulho. É tiro, é polícia. Mas 
a gente não tem outra opção. [...]. Minha filha precisou vir morar comigo, porque o marido dela estava agredindo 
ela. Batia nela, a estuprava. [...]. E ela passou por tudo isso sem me falar nada. Até o dia em que pegou as 
coisas e foi lá para casa. Eu ajudei, dei apoio e a recebi em casa, mas, mesmo assim, ela voltou para ele. [...]. 
No início, ela foi aguentando, aguentando... Então, resolveu colocar ele para fora. [...]. Ele deu um murro nela e 
aí resolveu voltar para casa. O pai dela resolveu levar ela para fazer BO. Lá (delegacia) eles a encaminharam 
para fazer corpo delito. E ela foi ao fórum para tentar resolver as coisas. Mas, ele vem, ele ameaça. Está 
ameaçando me matar e matar ela. E, diante disso, a gente precisou pensar em um jeito. [...]. Porque ele é 
perigoso, ameaça, chega e quebra tudo. Eu também já falei com os “meninos” aqui e foi quando eu fiquei 
sabendo que ele está pedido aqui também [...].” (OYÁ). 
 

Sol tem muitos amigos e uma rede de relacionamentos na comunidade. O estabelecimento 

de redes de solidariedade e amizade permeia vários momentos da sua história de vida. 

Desde que chegou a Paraisópolis, tem uma história de relacionamentos amorosos com 

homens, de alguma maneira, envolvidos com o crime local ou de posição de prestígio nesse 

campo: 

“Tinha um cara que queria ficar comigo. Eu não sabia que ele era bandido. Eu fui e fiquei com ele [...]. Voltei a 
curtir baile. Um dia, estava com um cara e ele viu, veio e me deu um tiro no pé. E falou que iria me matar. Enfim, 
resumindo, eu fiquei com ele [...] Eu acho até que eu me envolvi com ele por isso. Quando eu era "nóia", os 
caras diziam assim: Vou te dar uma pedra e depois vou te comer. Mas, depois que eu fiquei com o C., todo 
mundo me respeitava. Era um jeito...”. (SOL). 

Solicitar ajuda e apoio do pessoal do crime para resolver questões do cotidiano, configura 

uma das alternativas de garantir a própria vida. Esse mecanismo é citado em grande parte 

das suas histórias.  

O decorrer da narrativa de Maria é marcado por um ciclo de muitas histórias envolvendo 

violência, seja pelas ameaças e conflitos em casa, seja pelo medo da morte matada e/ou 

vingança: 

“Uma vez, precisei chamar polícia para A. porque ele queria me queimar em casa, com meus filhos. Queria que 
nós entrássemos para colocar fogo no colchão. Revirou minha casa toda. Chamei a polícia e veio um monte... 
Mas as coisas aqui também estavam diferentes, por que os caras não se importavam tanto com isso de chamar 
a polícia. Agora, eles não querem de jeito maneira. Porque se, agora, eles encontram ele, hoje eles matavam. 
Porque hoje é assim. Se o cara mata a mulher – eles falam a primeira vez, falam a segunda vez e aí eles matam 
[...]. Quando as polícias vieram, ele tinha quebrado tudo [...]. Depois disso ele sempre falava: Eu te pego 
amanhã. Amanhã você não vai trabalhar. Você sai de casa e eu te pego.” (MARIA).  

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do conjunto das transformações do mundo do trabalho e da economia, novas conexões 

relacionadas a uma redefinição do mundo globalizado redesenham os territórios urbanos e 

as formas de trabalho. Cada vez mais precário e informal, o trabalho no próprio local de 

domicílio e autônomo é reativado, ao mesmo tempo em que os mercados locais também 

são redefinidos na junção das circunstâncias da economia popular e solidária, com as 

máfias locais e o comércio clandestino de bens lícitos e ilícitos. Trata-se de questões que 
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estão imbricadas nos modos de se viver, de se relacionar e de negociar as perspectivas de 

sobrevivência da população.  

Nas fronteiras incertas entre o informal, ilegal, ilícito, fica desativada a diferença entre o 

cumprimento e a transgressão da lei ou seja, “a própria diferença entre a lei e o crime fica 

anulada. É isso o que permite acionar uma espécie de licença para matar, sem que seja 

considerado um crime” (TELLES; HIRATA, 2010, p. 43). 

A partir das narrativas, evidencia-se que nesses territórios circulam formas de saber, 

mobilidades, sujeitos que potencialmente, nos ardis da vida prática, articulam formas de 

sobreviver na adversidade.  

A vida é árdua e não obedece aos protocolos e fluxos normativos.  Vive-se uma dinâmica 

cheia de arranjos, combinados, interações e articulações, como uma arte de aprender a 

viver pensando apenas no presente. Enredadas por múltiplas histórias, as mulheres buscam 

as alternativas de sobrevivência, formas de resistência cotidiana por melhores condições de 

vida. 

“Quando eu conversei com a assistente social e ela me disse que poderia ir para um abrigo, pensei comigo: e 
onde vou deixar os filhos? Como é isso de ter que me separar dos meus filhos [...]. Eu pedi várias vezes ajuda da 
polícia, e eles olham para mim como se eu não fosse nada [...] uma vez, estava toda ensanguentada na viela, 
encontrei um policial e pedi ajuda para eles e eles disseram: Não podemos fazer nada precisamos ajudar a 
salvar a criança, você já é adulta, pode resolver, procura a 89. Eu não acredito na polícia, nem nisso de Lei Maria 
da Penha. Nunca me ajudou em nada.” (SOL). 

Segregação15, criminalização da pobreza, a desresponsabilização do Estado na garantia de 

direitos, a responsabilização dos pobres e das famílias pela conseqüência do seu destino, 

são apenas algumas das expressões da ideologia que marca o contexto, cenário e a trama 

das grandes cidades. 

A violência apresenta-se como forma de controle e de gestão da cidade, que se conforma 

especialmente a partir da expansão do mercado financeiro das drogas e se manifesta na 

repressão policial às periferias, regulada hoje, sobretudo, pelo próprio “mundo do crime”, em 

expansão nas periferias da cidade – importante dispositivo que compõem as relações 

sociais e formas de viver da população – de maneira que política, gestão e violência são 

faces do mesmo conflito (FELTRAN, 2010).  

A partir dessa perspectiva, a face política dos ilegalismos torna-se elemento fundamental, 

quando se quer entender as dinâmicas urbanas de nossas cidades. Os ilegalismos não 

                                                 
15

Segregação espacial – processo de ostensiva separação social que funciona para estigmatizar, 
controlar e excluir a parcela mais pobre da população o direito de poder participar da paisagem da 
cidade. (CALDEIRA, 2000). 
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como imperfeições ou lacunas na aplicação das leis, mas jogos de poder, espaços 

dinâmicos e de exceção16 em que a lei pode ser violada, ignorada ou sancionada. 

Os sujeitos circulam como indivíduos que ora acionam os espaços públicos, ora serviços de 

proteção local. Existe porosidade dos mecanismos e dispositivos legais e extralegais, muitas 

vezes, escampam fóruns, Organizações Não Governamentais (ONGs), partidos políticos, de 

participação e de direitos humanos.  

Um mundo que escapa às codificações dos operadores do Estado. Mecanismos que 

conformam limite dos instrumentos formais para o seu enfrentamento diante da realidade 

real e vivida no cotidiano da população.  

Entendemos que essas são considerações importantes, quando da discussão ou de 

qualquer forma de aproximação para compreender o fenômeno da violência e como ela 

atinge o cotidiano da população, dos moradores da periferia. Especialmente, quando se 

trata do cotidiano das mulheres que vivenciam situação de violência.  

A vida é árdua e não obedece aos protocolos e fluxos normativos. Vive-se uma dinâmica 

cheia de arranjos, combinados, interações e articulações, como uma arte de aprender a 

viver e construir outros possíveis. 
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