Para ‘ouvir os tiros’: uma
possibilidade de proteger
vidas nas quadras
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Introdução
• Medo e política de segurança pública: Confrontos Armados x
Civis (Zaluar, 2019)
• Cariocas que ‘ouvem tiros’ sentem-se mais inseguros (Zaluar et
al., 2006)
• Comunidade Escolar afetada por Confrontos Armados nas
Quadras do RJ (Santos; Silva, 2020)
• Proteção do Estado para superar o medo (Zaluar, 2019) e a
violência do Estado (Butler, 2018)
• Objetivo Geral: Discutir como a ausência de percepção dos tiros
em Santos (2015), Santos e Silva (2020) e Willadino (2021), pode
aumentar a probabilidade de ser alvejado por balas perdidas nas
quadras do RJ;
• Objetivo Específico: Propor ação visando reduzir chances de
alvejamento nas quadras

Método
• Pesquisa Qualitativa (Gil, 2019)
• Revisão Narrativa - Análise não sistematizada da literatura para
elucidar pontos fundamentais do estudo (Casarin et al., 2020)

Resultados e discussão
• Apontamentos na literatura: É comum não ouvir os tiros.
• ‘Quando tem o tiroteio, às vezes a gente não escuta os tiros’
(Santos; Silva, 2020, p. 7)
• Barulho na vizinhança dificulta audição; policial armado entrando
na escola durante confronto (Santos, 2015)
• ‘Helicóptero atirando para baixo, ninguém ouviu. Havia 60 alunos
na quadra, gritando, chorando.’ (Willadino, 2021, p. 61)

Resultados e discussão
• Relatos da Morte de Maria Eduarda: nas salas de aula, professores e alunos se protegeram;
na quadra, a turma estava mais exposta. A estudante sabia que precisava se abrigar
(Benedito, 2017; Lisboa, 2017; Estado de Minas, 2017). Presumimos que ela não ouviu.
• Categoria “Não Escutar os Tiros”: Quadra apresenta-se como espaço específico de ausência
da percepção auditiva dos tiros.

Uma Proposta de Política de Redução de Danos
• Instalação de dispositivos sonoros e visuais nas quadras das escolas, com sonoridade
específica para este fim, que possam ser acionados do interior das escolas, para
informar os riscos de balas perdidas.

Considerações finais
• A recomendação proposta pode
mitigar os efeitos da violência
armada nas quadras;
• A ação proposta está circunscrita
ao domínio jurídico da pasta da
Educação, tendo em vista a sua
responsabilidade sobre as vidas;
• Os limites dessa pesquisa
esbarram nas ações da pasta da
Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro.
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