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O presente trabalho pretende analisar o impacto de projetos esportivos dirigidos aos 

jovens de várias favelas e bairros pobres da cidade do Rio de Janeiro na redução dos 

percentuais de violência nesses mesmos locais. O propósito é entender se e como os valores 

transmitidos pelo esporte, tais como solidariedade, sociabilidade, respeito às regras do jogo, 

espírito esportivo, jogo limpo entre outros afeta ou não a construção da masculinidade entre 

eles. Para isso, foi necessário utilizar alguns dados da pesquisa de vitimização realizada 

pelo Nupevi em 2005/2006, especificamente os dados sobre agressão física entre homens, 

relacionados com informações obtidas sobre as vizinhanças, tais como a existência e 

avaliação dos espaços e equipamentos de esporte e lazer, a interação entre vizinhos, assim 

como variáveis sintéticas de deterioração e infra-estrutura urbanas. Não foi possível 

trabalhar com os bairros, unidade muito pequena e não representativa estatisticamente. Por 

isso, em vez de bairros, a unidade local são as onze (11) Áreas de Planejamento (AP) da 

cidade. 

 A Pesquisa de Vitimização se deu em 200 setores censitários da cidade do Rio de 

Janeiro, onde 3.435 entrevistas foram realizadas coletando dados sobre renda familiar, 

escolaridade e ocupação, percepção de segurança, convivência com vizinhos, percepção do 

bairro, informações sobre furtos, roubos, agressão sexual, opiniões sobre as polícias, sobre 

os hospitais e diversos serviços públicos essenciais.  

 Os dados sobre agressão física mostram que esse tema é de alta complexidade e 

tentaremos aqui apenas explorar alguns de seus aspectos, interpretados e complementados à 

luz dos dados de outra investigação de campo recente, a avaliação do Projeto Mel, realizada 

por este mesmo núcleo em 2004 e 2005. O foco específico será discutir como as relações de 

vizinhança e a avaliação de equipamentos públicos de esporte e lazer podem explicar ou 

não taxas maiores de agressão entre homens.  

 Primeiramente, traçamos um perfil das vítimas de agressão física, homens e 

mulheres, procurando os diferentes padrões da agressão pelos horários e o local em que 

ocorreram, as faixas salariais dos agredidos, a idade. Concentramos nosso interesse nas 

agressões sofridas pelos homens nos seus bairros de moradia (suas próprias residências, as 

residência de vizinhos, as ruas ou praças do bairro onde vivem). Essas informações foram 

cruzadas com outras a respeito de como os entrevistados fazem a avaliação dos 
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relacionamentos entre os vizinhos, de suas percepções e avaliação sobre as condições de 

infra-estrutura e deterioração urbana dos seus bairros, bem como sobre os locais de esporte 

e lazer neles existentes. 

Para evitar correlações espúrias, detemo-nos também nas agressões físicas por APs, 

uma forma pela qual a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro divide a cidade para fins de 

organização administrativa e planejamento urbano. Contamos ainda com cruzamentos entre 

favelas e não favelas para discutirmos a incidência geográfica das agressões na cidade que 

poderia explicar os surpreendentes gráficos sobre altos percentuais de agressão contra 

homens em bairros com equipamentos esportivos considerados bons e muito bons.  

 Inicialmente, mostramos os percentuais de agressão apresentados pelas diferentes 

categorias sexuais para constatar que as mulheres são mais agredidas que os homens, ao 

contrário do que acontece em outros crimes sobre os quais temos informações, quais sejam, 

furtos, roubos, perda de amigos e vizinhos assassinados, nos quais os homens são as 

vítimas mais comuns. 

Gráfico 1 
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O Gráfico 2 mostra os locais onde os homens dizem ter sofrido as agressões físicas, 

e observa-se que grande parte delas foi cometida em ruas e praças dos seus bairros ou 

outras ruas e outros bairros da cidade, ou seja, fora de ambientes domésticos. A opção 
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“outros locais” é escolhida por mais de 20% dos entrevistados, a soma desses três itens 

chega a quase 70%. Isto quer dizer que, ao contrário do que ocorre com as mulheres que 

sofrem agressões em locais privados, os homens sofrem ou trocam agressões em locais 

públicos. O Gráfico 3 mostra com clareza que as mulheres são agredidas em sua própria 

residência (51%), na residência de amigos ou vizinhos (9,3%), ou seja, mais de 60% em 

ambientes domésticos. Nos locais públicos, apenas 34,6% delas sofreram ataques violentos. 

Quanto ao local da agressão, as proporções de homens e mulheres são inversas se este local 

é público ou privado. 

 

Gráfico 2 
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Gráfico3
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 Os horários em que ocorrem estas agressões também divergem se o agredido é um 

homem ou uma mulher. O pico das agressões aos homens se dá nos fins de semana e 

feriados e nos períodos da tarde e da noite, seguido do dia de semana à tarde. Pela 

inferência sugerida no Gráfico 2, podemos concluir que essas agressões não se dão nos 

horários de trabalho, mas sim nos dias reservados ao lazer e, portanto, também durante 

possíveis práticas esportivas, sempre seguidas de outras atividades tais como beber cerveja 

em bar ou comparecer a churrasco. Como o pico não está nem na manhã nem na tarde, 

quando os homens estão entretidos em praticar alguma modalidade, mas sim à noite, 

quando levantam copos e conversam, encontram com pessoas do sexo oposto e dançam, 

tudo leva a crer que são as atividades noturnas as que mais propiciam a agressão. Nesse 

caso, não seria a prática de esporte em locais públicos que estaria aumentando a 

possibilidade de agressões entre eles, mas o fato de se encontrarem em tais locais, tidos 

como espaços de afirmação da masculinidade violenta que está relacionada ao uso de artes 

marciais, porém sem seguir a filosofia do esporte (Cecchetto, 2004). 
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Gráfico 4 
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Já as agressões físicas às mulheres se concentram nos dias de semana, durante as 

tardes e as noites. Ao combinarmos estes dados com os do Gráfico 3, podemos confirmar o 

fato de que a grande maioria das agressões é doméstica e que pode se dar no momento em 

que os maridos, cônjuges, amigados e namorados estão em casa. Ainda assim, há uma 

elevação da agressão no fim de semana à noite, quando a ingestão de bebida alcoólica e 

outras drogas, associadas à violência contra as mulheres, é bem maior, fato que caracteriza 

a hipermasculinidade, ou seja, a exacerbação de valores e práticas masculinas associadas ao 

poder e controle pelos “machos” (Zaluar, 2004; Holand & Scourfield, 2000). 

Evidentemente não estamos falando apenas da agressão descontrolada e desmedida 

exercida coletivamente pelas quadrilhas de traficantes, ou mesmo das oriundas de galeras 

de jovens, mas de agressões feitas em espaços onde se exerce algum tipo de controle e 

coerção individual, como as residências (no caso majoritário das mulheres agredidas) e a 

das ruas e praças (caso majoritário dos homens agredidos).  

 Quanto à renda familiar, nota-se uma distribuição irregular da agressão, que começa 

alta nas faixas de renda mais baixa, cai nas camadas intermediárias e volta a crescer nas 

faixas de renda mais altas. Isto, certamente, tem a ver com o estilo de lazer adotados nas 
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faixas de renda extremas e com habitus internalizados pelos homens na sua socialização em 

modos mais próximos do etos guerreiro (Elias, 1993 e 1997).   

 

Gráfico 5 

 
 

Homens são agredidos principalmente em locais públicos e nos fins de semana, 
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dias de semana. Proporções similares de agressão entre os entrevistados que pertencem a 

famílias com renda de dois a quatro salários mínimos e entre aqueles cujas famílias têm 

mais de 11 salários mínimos. Mas que relações podemos encontrar entre os agredidos 

fisicamente, seus vizinhos, os amigos e como os entrevistados avaliam a qualidade dos 

equipamentos urbanos existentes nas praças e espaços para esporte em suas vizinhanças?  

Os dados da pesquisa permitiram que fosse criada uma variável sintética que 

avalia a deterioração da vizinhança. Observa-se que quanto maior a deterioração da 

vizinhança, maior o percentual de agredidos fisicamente na vida toda. Mas tanto este 

gráfico quanto o próximo contradizem o que veremos especificamente sobre os espaços de 

esporte e lazer.    

 

Gráfico 6 
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 Outro dado de importância para este estudo é o que avalia os percentuais de 

agredidos por avaliação da infra-estrutura das suas vizinhanças. Aqui também, as 

vizinhanças com as piores avaliações sobre infra-estrutura encontram os maiores 

percentuais de agredidos fisicamente. Estes dois gráficos permitem concluir que a 

deterioração urbana (presença de terrenos baldios, prédios e carros abandonados) assim 

como a precariedade da infra estrutura (condições da pavimentação, calçadas, iluminação 

pública) estão positivamente correlacionados com a agressão física entre homens na 

vizinhança assim avaliada. 

 

Gráfico 7 



 9

7,4%

8,8%

12,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

boa regular precária

Percentuais dos entrevistados agredidos fisicamente na 
vida toda em cada categoria de avaliação da infra-estrutura 

na vizinhança

 
 

 A relação entre vizinhos revela outro aspecto curioso sobre o perfil dos agredidos. 

Os que mais desconfiam de seus vizinhos são os mais agredidos, mas os que mais confiam 

e que têm mais interações com eles são também um pouco mais expostos às agressões 

físicas. O inverso ocorre com aqueles que afirmam desconhecer e, portanto, não se 

relacionarem com seus vizinhos, que sofrem comparativamente menos agressões. Uma vez 

que as práticas esportivas estão diretamente conectadas à sociabilidade, este dado é 

fundamental para nossos interesses nesta investigação. De alguma forma, podemos afirmar 

que a maior interação entre vizinhos é fator de exposição a riscos e a agressões, uma vez 

que ela pode estar associada à formação de grupos juvenis que se rivalizam dentro de 

bairros, talvez conectada ao fenômeno das chamadas galeras, quadrilhas de traficantes e 

assaltantes, milícias, torcidas organizadas ou grupos similares.  

 

 

Gráfico 8 
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No próximo gráfico 10, vemos que em locais onde os locais públicos de esporte e 

lazer são melhor avaliados, temos um maior número de pessoas agredidas nos seus próprios 

bairros.  

Gráfico 9 
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Algumas questões podem ser levantadas a partir destes dados: a) o poder público 

tem investido em equipamentos de esporte e lazer nos bairros mais deteriorados e já 
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conhecidos por altas taxas de criminalidade violenta, inclusive agressão física; b) a prática 

de esporte nesta cidade em algumas localidades teria deixado de ser o espaço de 

aprendizado de regras, transmissão de valores como o do respeito às normas, a idéia da 

equipe, para se tornar local de disputa feita para vencer a qualquer custo, mesmo burlando 

as regras, um locus do “vale tudo” onde se aprende como enganar juízes e adversários ou 

mostrar quem é o mais macho, mais valente e mais impiedoso; c) trata-se de uma 

correlação estatística espúria, pois os percentuais mais altos de agressão estariam 

dependentes de outras variáveis, tais como a deterioração urbana e a infra-estrutura precária 

ou mesmo a presença de quadrilhas de traficantes, galeras, milicianos; d) os equipamentos 

de esporte e lazer locais são bem avaliados no momento das entrevistas enquanto que as 

agressões podem ter acontecido em outros momentos das vidas dos entrevistados quando 

ainda tais equipamentos eram mal avaliados ou sequer existiam, uma vez que muitas 

reformas de praças e locais esportivos se deram nos últimos cinco anos com  a construção 

de vilas olímpicas e praças de esportes.  

Ainda assim, o fato de que maiores percentuais de agressão física estejam 

acontecendo onde equipamentos de esporte e lazer são considerados bons deve ser levado 

em conta, uma vez que os agressores podem utilizar estes equipamentos públicos para as 

práticas esportivas desvirtuadas do sentido civilizatório que Norbert Elias (1993) atribuiria 

ao esporte, sobretudo ao futebol. Embora a tese de Elias seja a de que o processo 

civilizatório teria como um de seus marcos a prática esportiva iniciada pela nobreza na 

Inglaterra, e que neste sentido, os últimos alcançados por este processo seriam os 

trabalhadores, notamos que certa inversão da construção da civilidade e respeito às regras 

poderia estar acontecendo aqui, num retrocesso deste processo.  

 Para entendermos esta tendência, cruzamos os entrevistados que foram agredidos e 

vítimas de tentativa de agressão somente nos últimos 12 meses com as avaliações sobre os 

locais de esporte e lazer na vizinhança. Desse modo pudemos confirmar, como mostra o 

Gráfico 10, que nos bairros com equipamentos de esporte e lazer mais bem avaliados os 

percentuais de agressões físicas continuam altos, o que faz coincidir o momento da 

avaliação dos locais de esporte e lazer com o momento da agressão. Mas verificamos 

também que os bairros pior avaliados têm taxa estatisticamente equivalente ao dos bairros 
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melhor avaliados, sendo que os regulares apresentam percentuais significativamente mais 

baixos.  

 

Gráfico 10 
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Outro dado a ser avaliado e que colabora com nossos interesses aqui é saber qual a 

relação das vítimas com os agressores por sexo dos agredidos. Ao compararmos homens e 

mulheres, observamos que no caso das mulheres, 67% dos agressores são parentes e afins, 

enquanto que vizinhos e amigos representam apenas 14% dos agressores, e os 

desconhecidos apenas são 16%.  No caso dos homens, inversamente às mulheres, quase não 

há parentes e afins, mas os vizinhos e amigos somados representam 40% dos agressores, 

enquanto os desconhecidos representam 41%. Portanto, entre os homens, 40% dos 

agredidos conhecem seus agressores, pois vizinhos e amigos têm grande peso como 

agressores, o que mostra o Gráfico 11. Interessante também notar que o ambiente de 

trabalho pouco pesa nas agressões, representando pouco mais de 1% para as agressões aos 

homens.  

 Podemos estar confirmando a idéia de que algumas regiões da cidade teriam sido 

divididas entre as galeras, torcidas organizadas e quadrilhas, com as agressões resultando 

também dessas rivalidades, quando os agressores são conhecidos na vizinhança.  

 



 13

 

Outras explicações razoáveis e já observadas por alguns pesquisadores estariam 

numa das formações subjetivas da masculinidade (Elias, 1993) nos subúrbios cariocas 

que se caracteriza por se exercer socialmente baseada no uso da força para se consolidar 

como afirmação de valores do “macho”, do “sujeito homem”, que precisa ser lembrada e 

reavivada a todo tempo e local. Neste sentido, algumas práticas esportivas suburbanas 

cariocas aparecem como espaços privilegiados, uma vez que é através dos “jogos” que se 

dá o “jogo” para afirmar ou negar lideranças, demonstrar virilidade e garantir e preservar a 

honra masculinidade (Souza, 2003).   

 

Gráfico 11 
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 O Gráfico 12 mostra que são os homens os grandes responsáveis pelas agressões 

tanto entre si quanto em relação às mulheres. Entretanto, vale notar o alto percentual de 

mulheres agredindo outras mulheres (15,9%), enquanto que apenas 3,6% dos homens são 

agredidos por mulheres. Isso pode estar de acordo com tudo o que se falou anteriormente 

sobre masculinidade violenta que se afirma pela luta para definir quem é “macho”.  

 

 

Gráfico 12 
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 No Gráfico 13, comparamos a percepção dos homens agredidos com a percepção 

do total de entrevistados em violências que acontecem nas suas vizinhanças, tais como 

“pessoas armadas brigando”, “policiais extorquindo ou intimidando pessoas na rua”, 

“pessoas quebrando janelas, pichando muros ou fazendo arruaças” e “pessoas agredindo 

outras pessoas”. Há um claro aumento dos crimes vistos pelos homens agredidos, o que 

vem a demonstrar que as vizinhanças onde estes homens vivem se caracterizam como 

territórios dominados por quadrilhas de traficantes, e, talvez por galeras, grupos de 

torcedores organizados e etc. Podemos concluir então que as agressões físicas entre homens 

acontecem em contextos sociais da violência cotidiana nas ruas e praças, nos locais de lazer 

e de esporte de certas vizinhanças e bairros da cidade. Provavelmente, pois, há diferenças 

entre eles dentro da mesma Área de Planejamento. 
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Gráfico 13 
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 Entretanto, quando comparamos os dados dos Gráficos 14 e 15 relativos às Áreas 

de Planejamento da cidade, vemos que os maiores índices de agressão estão nos locais onde 

pior se avaliam os locais públicos de esporte e lazer. Como são nas vizinhanças pior 

avaliadas na infra-estrutura urbana e na deterioração, assim como onde os equipamentos 

esportivos são melhor avalidados aquelas que apresentam percentuais mais altos de homens 

agredidos, esta contradição dos dados pode ser apenas aparente, posto que essas agressões 

podem se dar nos melhores locais de lazer das referidas APs onde podem ser encontrados 

zonas deterioradas ou territórios dominados por traficantes. Ora, mesmo que, no cômputo 

geral, os moradores dessas APs avaliem pior seus equipamentos públicos de esporte e lazer, 

provavelmente nelas existem vizinhanças que sofreram intervenções urbanas recentes, tais 

como os Programas Favela Bairro e Rio Cidade, Vilas olímpicas, ou até mesmo praças e 

parques que foram especificamente reformados, gerando pequenas “ilhas” nestes bairros 

dentro das Áreas de Planejamento, unidades muito maiores da administração da cidade. 

 

Gráfico 14 
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Gráfico 15 
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 Na comparação entre as APs fica claro que as agressões podem não ter a mesma 

origem e significado. Na AP 2.1, por exemplo, os homens jovens agredidos tem um estilo 

de lazer e de prática esportiva bem diferente da predominante nos subúrbios (APs 3.1, 3.2 e 

3.3) ou em parte da zona oeste (5.1, 5.2 e 5.3). Jovens de classe média que brigam nas casas 

noturnas da zona sul estão mais vinculados à prática do jiu-jitsu desvinculada da filosofia 

do esporte e apoiada no uso descontrolado de esteróides (Cecchetto, 2004). A arte marcial 

aprendida em academias privadas torna-se então uma arma para destruir rivais.  
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Nos subúrbios, nos bairros da Zona Oeste e na Zona Norte da cidade, a situação é 

bem diferente. Durante nossa investigação sobre o Projeto Mel, da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, percorremos 30 núcleos esportivos nas vizinhanças onde se davam 

atividades esportivas, culturais e artísticas, espalhados nos mais diversos bairros da cidade, 

mas principalmente nos subúrbios e zona oeste da cidade que são aquelas com maior 

proporção de jovens pobres, o foco do Projeto. Trata-se do maior e principal projeto 

esportivo governamental da cidade do Rio de Janeiro e, nesta pesquisa, tivemos a 

oportunidade de entrevistar os profissionais e leigos (membros das comunidades que são 

contratados como instrutores, apoios e coordenadores dos núcleos) que ensinam a prática 

de atividades esportivas, culturais e artísticas nestes, assim como os pais dos matriculados e 

os próprios jovens.  

Para fazer parte do Projeto Mel, os alunos deveriam estar oficialmente matriculados 

em escolas e portarem autorização médica para a prática do esporte e ter entre 8 e 21 anos 

de idade. Para o Projeto Mel ser instalado em alguma comunidade, ele deve contar com o 

pedido formal da Associação de Moradores junto à Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer, gestora do Projeto.  

 Foi constatado pela equipe do Nupevi que muitos núcleos contam com dificuldades 

de infra-estrutura, também com falta de equipamento, mas, em linhas gerais, este Projeto 

visa socializar e integrar jovens pelo esporte, arte e cultura. O esporte mais procurado e 

praticado pelos alunos é o futebol que em ampla maioria é praticado por garotos. 

 Em grande parte, os profissionais revelaram que lidam com dificuldades que 

extrapolam o controle e o alcance do Projeto Mel, tais como segurança pública, iluminação, 

falta de emprego dos pais dos alunos, carência material de muitos praticantes, dificuldades 

destes com educação básica e formal, e reflexos de violência familiar que ecoam nas 

quadras e campos onde se pratica o Projeto Mel. Revelaram também que muitos destes 

alunos têm dificuldades de interagir quando colocados diante de momentos socializadores 

como o esporte e, sobretudo, o futebol: desrespeito às regras dos esportes, falta da noção de 

“equipe” e demonstrações profundas de violência dentro do campo.  

Diante de tal quadro, os profissionais diziam chamar tais alunos para “conversas” e, 

de alguma forma, tentar corrigi-los. Porém, quando a “conversa” não era bastante, e quando 

de nenhuma maneira o aluno mudava seu comportamento, ele era convidado a se retirar 
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(minorias, segundo os profissionais), como foi relatado por profissionais dos núcleos do 

Complexo do Alemão, Dique (Vigário Geral) e Jardim América. Curiosamente, as quadras 

do Alemão e do Dique tinham sofrido intervenção do programa Favela Bairro e eram 

quadras em boas condições de uso. Todos eles, de maneira unânime, registraram que 

durante as atividades esportivas, culturais e artísticas transmitem valores “positivos” do 

esporte (estranho seria se reconhecessem o contrário). Entretanto, os valores inicialmente 

não associados ao esporte podem estar ocorrendo nas práticas esportivas fora das aulas, 

passando despercebidas dos profissionais do Projeto Mel.  

 Os profissionais também relataram que sofrem pressão por parte de alguns pais mais 

interessados numa possível profissionalização de seus filhos através do futebol, fator que 

não é pensado pelo Projeto Mel que tem a função principal de socialização. Este dado foi 

também confirmado por alguns pais em suas entrevistas, que até diziam pensar em mudar 

seus filhos de projeto para que eles pudessem se profissionalizar. Entretanto, a maioria dos 

pais tem consciência da função do Projeto Mel e apostam suas fichas na educação formal, 

mesmo relatando enormes problemas nesta vizinhança, e apostavam, sobretudo, na 

educação profissionalizante, o chamado ensino técnico.  

Mas, mesmo que os pais de alunos não pressionem diretamente seus filhos para que 

se tornem craques do futebol e “salvadores da família”, esta pressão pode vir de outras 

fontes que estão associadas a uma lógica que permeia grupos e segmentos da sociedade no 

sentido de vencer na vida e de qualquer maneira, passando por cima de regras, normas, do 

sentido de equipe e dos chamados valores “positivos” transmitidos pelo futebol desde sua 

origem. Desta forma, para se destacar, se tornar visível e melhor que os demais, tudo seria 

válido na competição para conquistar “um lugar ao sol”.  

 Explosiva é a associação entre a lógica do “vencer a qualquer custo”, com o 

desenvolvimento da noção de masculinidade violenta, fator que pode estar invadindo o 

esporte, sua prática mais cotidiana, em função do próprio papel do futebol dentro do 

capitalismo mundial, como no modelo norte-americano que dicotomiza a sociedade em 

vencidos e derrotados, ainda mais reforçada na realidade de desigualdade e iniqüidade 

encontrada em nossas favelas e vizinhanças próximas. Claro que fortalecer o espírito 

esportivo, a capacidade de saber ganhar e perder, bem como a adesão aos valores do jogo 

limpo muito ajudam a criar um contexto sócio-cultural que relativiza e limita tais valores. 
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Porém, a reversão desta deterioração do espírito esportivo não está apenas nas mãos dos 

profissionais de projetos esportivos ou na escola, mas precisa vir acompanhada do 

fortalecimento de políticas de tolerância, da desvalorização do consumismo e da 

dicotomização vencedores/perdedores, ou seja, do respeito aos direitos dos outros e da 

defesa da dignidade humana para todos, tal como expressa nossa Constituição.   

Desta forma, mesmo que o esporte tenha bons locais para a sua prática, a eficácia 

para a prevenção à violência e para a consolidação do processo civilizatório que Norbert 

Elias descreve, será baixa ou nula, se os locais de esporte e lazer permanecerem dissociados 

de outras intervenções públicas, tais como o fortalecimento dos ensinos fundamental e 

médio, o que passaria por uma revalorização da “escola”; a melhoria das condições de vida 

nos subúrbios como acesso a serviços de saúde; o policiamento ostensivo e uma política de 

segurança também baseada na prevenção, sem desprezar a punição, o que diminuiria a 

sensação de impunidade crescente em nosso país; sem esquecer políticas de geração de 

emprego e renda mais solidificadas.  
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