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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado tendo como campo de pesquisa uma escola estadual do 

município de Campos dos Goytacazes. O objetivo da pesquisa foi identificar e compreender a 

percepção de alunos sobre a existência de facções criminosas deste município dentro da 

escola. A partir desta análise, buscou-se discutir até que ponto essa instituição escolar era 

influenciada e afetada por certas práticas das facções. Para cumprir tais objetivos, foram 

realizadas entrevistas com alunos e alguns professores da referida instituição escolar. 

 

 

Palavras-chave: Escola. Facções Criminosas. Simbologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

 

The present work was carried out having as research field a state school of the municipality of 

Campos of Goytacazes. The objective of the research was to identify and understand the 

perception of students about the existence of criminal factions of this municipality within the 

school. From this analysis, it was tried to discuss to what extent this school institution was 

influenced and affected by certain practices of the factions. To fulfill these objectives, 

interviews were conducted with students and teachers of this school institution. 
 

 

Key words: School. Criminal Factions. Symbologies. 
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INTRODUÇÃO  

 

A referente pesquisa tem por objetivo compreender as percepções de alunos de uma 

escola estadual da cidade de Campos dos Goytacazes sobre a existência de facções criminosas 

dentro da escola. Visa também construir uma abordagem histórica das facções, inclusive no 

que tange o município em questão. Estabelecer a relação entre facções e violência dentro do 

colégio pesquisado, explicar as manifestações das facções no contexto escolar e identificar as 

ações realizadas na escola que diretamente se relacionam ao fenômeno de tais facções. 

O interesse no tema partiu de uma experiência em sala, durante meu primeiro estágio 

com os alunos do 3º ano do ensino médio na referida instituição escolar. O que chamou minha 

atenção foi o estado crítico das salas de aula, bem como as outras repartições do colégio 

(pátios, corredores, refeitórios e banheiros) que continham em maior parte de sua estrutura 

física pichações com siglas das maiores facções deste município – TCP (Terceiro Comando 

Puro) e ADA (Amigo dos Amigos). 

O exposto colégio atua de forma integral nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

sendo suas séries divididas entre tais turnos. Minha pesquisa realizou-se então no turno 

matutino onde se encontravam os alunos do ensino médio. A metodologia utilizada foi a 

realização de entrevistas com os mesmos, bem como com a diretora e professoras atuantes no 

colégio. Analisadas em sua forma quantitativa foram contabilizadas um total de quinze 

entrevistados, dentre eles, onze alunos, três professoras e um diretora.  

As entrevistas foram realizadas com a autorização da diretora geral que me direcionou 

a uma sala de aula que atualmente se encontrava vazia, localizada no terceiro andar, seguindo 

as escadarias do colégio. O tempo necessário para a efetivação das entrevistas se completou 

em quatro dias alternados de visita ao referido colégio. Minha primeira entrevista ocorreu 

com a própria diretora do colégio, em seguida fui ao encontro da professora que me auxiliaria 

nesta trajetória e, desse modo, ela me apresentou alguns alunos que se encontravam dentro de 

sua sala de aula. Daí em diante, segui com minhas “próprias pernas” abordando os alunos em 

seus horários de intervalo nos corredores e pátios, e assim os mesmos me apresentavam 

outros alunos que me ajudaram nas entrevistas. Minhas últimas entrevistas foram realizadas 

com duas professoras que se encontravam na sala dos docentes.  

Como descrito no começo desta introdução, o foco principal das entrevistas eram os 

alunos do ensino médio, porém, não poderia deixar de notar a importância que se fazia ouvir e 
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analisar de igual forma a percepção de atores de extrema importância para esse contexto 

escolar – diretora e docentes. 

Este trabalho está dividido em três momentos. No primeiro capítulo realizo uma 

introdução ao tema das facções dentro do colégio, assim como destaco a importância de se 

estudar melhor tal assunto. Também foram observadas as características do colégio 

pesquisado e minha receptividade no mesmo. No segundo capítulo encontra-se uma revisão 

do contexto histórico do crime organizado no Brasil, bem como de cada facção existente na 

cidade do Rio de Janeiro. Foi descrito também o surgimento das favelas no município de 

Campos dos Goytacazes e a expansão de facções no referido município e demais localidades 

próximas. No terceiro capítulo foram analisadas as entrevistas realizadas com os alunos, 

diretora e professoras sobre o tema proposto na pesquisa. 
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1: UMA ANÁLISE DO CAMPO DE ESTUDO 

 

Em observações do cotidiano da comunidade escolar foi perceptível a distinção de 

suas falas e comportamentos ao se falar sobre o tema da presença de facções no âmbito 

escolar. Entre os alunos o tema era motivo de empolgação. Mas uma coisa eles tinham em 

comum: A maioria não nega a existência de uma presença cada vez maior da violência nas 

escolas devido à presença de facções criminosas. E muitos não se surpreenderam com a 

constatação de que a rivalidade entre facções criminosas formadas nos presídios fluminenses 

desde a década de 70 está ganhando os pátios e os arredores das escolas, em uma ameaça real 

àquela que, consensualmente, seria a cura para todos os males sociais: a Educação. 

Neste momento pude perceber o grande e rígido muro que estava sendo formado com 

a presença das facções, além do uso de drogas e da violência no contexto daquele colégio. A 

matéria-prima desta barreira vem da crescente identificação de jovens como a Tira-gosto e a 

Baleeira (dois dos bairros mais associados à violência na cidade de Campos) com o modelo 

mais próximo de sucesso de que dispõem: o traficante. O que de acordo com Alba Zaluar 

(2010) em seu artigo “Do dinheiro e dos homens no tráfico de drogas”, a participação em 

quadrilhas é motivo de orgulho para muitos jovens de favela e comunidades carentes, isso se 

justifica como uma estratégia de atração, onde o jovem que porta arma, que corre riscos e 

perigos, que tem iniciativas ousadas, ganham fama e poder, e um dia podem ascender à 

hierarquia do crime (que é o que muitos almejam). Além da fama e do poder está à 

possibilidade do “ganhar rápido”, o que enche os olhos de um jovem pobre e sem muitas 

possibilidades.  

Outro texto que chama atenção para o tráfico de drogas no contexto escolar é do das 

autoras Ana Claudia de Souza Penha e Maria das Dores Figueiredo em seu escrito “O 

impacto do tráfico de drogas na rotina escolar”, onde analisam a presença do uso de drogas 

na rotina de escolas onde residem moradores de favelas e integrantes de gangues de 

traficantes. Neste texto as entrevistas dos professores deixam clara a reprodução que se tem da 

violência vivenciada pelos alunos fora da escola, acarretando dessa forma a violência dos 

mesmos dentro da rotina escolar. E por que esses alunos reproduzem o que veem? Segundo 

Eloísa Guimarães (2003) os moradores de favelas e/ou comunidades onde se fazem presentes 

a existência de comando de tráfico e por assim dizer de facções criminosas, tem a obrigação 

para a garantia de sua sobrevivência que tenham conhecimento de todos os atores da cultura 

do tráfico, de sua hierarquia, suas regras e seu funcionamento. A partir do momento que um 
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jovem é condicionado a viver e sobreviver em um local onde ele tem uma convivência diária 

com drogas, violências e facções, ele normalmente terá que internalizar em si todas essas 

práticas, levando desse modo para o seu lugar de socialização mais próximo – a escola.  

Como estudante e educadora, percebo a relevância deste estudo, a fim de, contribuir 

para as melhorias das ações de enfrentamento a violência dentro das instituições de ensino, 

assim como, a diminuição das ocorrências da violência, incivilidades e a indisciplina no 

contexto escolar.  

Por isso, faz-se necessário e emergencial refletir e discutir os conceitos, distinções e 

características dessas facções existentes na escola, de maneira a auxiliar a prática pedagógica 

no enfrentamento e mediação dessas facções e violências no contexto escolar. 

 

 

1.1  Do colégio pesquisado 

 

 

Investimentos em infraestrutura básica podem impactar positivamente no desempenho 

dos alunos. Ao observar o colégio pesquisado foi perceptível a precariedade da estrutura deste 

ambiente escolar.  Salas de aula pouco arejadas, iluminadas e desprotegidas contra ruídos 

vindas de outras salas de aula, pátio e principalmente da quadra de esporte o que causa um 

impacto significativo no aprendizado, na saúde e no bem-estar dos alunos e dos professores. 

No que representa a área física deste colégio têm-se uma enorme quantidade de 

alunos, professores e funcionários, devido a seu funcionamento integral correspondente a três 

turnos de aula – manhã, tarde e noite, onde o turno da manhã integra os alunos formandos do 

ensino médio, o turno da tarde comporta o ensino fundamental e a noite as turmas do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e NEJA (Núcleo de Educação de Jovens e Adultos). São, 

portanto, etnias, cor, raça, sexo, capital social e cultura dos mais variados, que se encontra em 

um mesmo ambiente escolar. 

No colégio pesquisado as salas de aula são condenadas à depredação: ventiladores 

com defeitos e sem funcionamento, paredes pinchadas e rabiscadas com avisos de facções 

existente dentro do colégio, palavrões, letras de músicas e declarações de amor, carteiras sujas 

e quebradas. Essa é a realidade observada dentro da sala de aula. 

O mobiliário é outro aspecto da infraestrutura básica de uma escola. No colégio 

pesquisado essa é uma característica que chama atenção: arquitetura antiga, portas grandes, 

janelas com grades, lustres e escadarias seculares. 
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Outro aspecto importante observado em minha pesquisa foi a questão da 

acessibilidade para alunos com algum comprometimento. Os ambientes públicos devem como 

um todo oferecer condições adequadas no acesso para pessoas com deficiência.  Para se 

adequarem às necessidades das pessoas com deficiência, as estruturas devem estar construídas 

de forma a possibilitar a locomoção, características que não se encontram no colégio 

pesquisado, onde há algumas rampas de acessibilidade, mas que se encontram em estado 

pouco seguro para a passagem de algum cadeirante, principalmente por suas calçadas mal 

conservadas.  

No que diz respeito aos recursos pedagógicos oferecidos pelo colégio pesquisado, tem-

se: a biblioteca, a sala de informática e os livros didáticos. Das vezes que visitei a biblioteca 

encontrei alguns alunos estudando, conversando ou ouvindo música, conversei um pouco com 

a bibliotecária que era uma professora de história readaptada por motivos de saúde e segundo 

ela a biblioteca era um lugar bastante frequentado pelos alunos, mas não só para leitura, mas 

sim para conversarem, brincarem e etc. Na visão dela não existe “biblioteca silenciosa”, 

biblioteca é lugar de interação. Já a sala de informática era um lugar desconhecido pelos 

alunos, que diziam “já terem ouvido falar, mas nunca tiveram acesso”. O livro didático 

também é outro instrumento de fundamental importância para o acesso à aprendizagem, mas 

que também se encontra em precariedade entre os alunos. No meu primeiro estágio neste 

colégio a falta de material didático como os livros me chamou muito a atenção, onde muitos 

alunos deixavam de fazer a atividade proposta por não ter acesso a esse material, o que 

atrapalhava notoriamente o trabalho do professor que se atentava mais a este recurso para 

ministrar suas aulas. 

Minha presença no colégio pesquisado se deu no turno da manhã tanto durante o 

período de estágio, quanto ao retornar para realizar as entrevistas, onde se encontram neste 

turno matutino as séries do E.M (ensino médio) as quais foram meu objeto de pesquisa. A 

recepção neste ambiente escolar foi muito agradável por todos. Na secretaria a diretora foi de 

total atenção, colocando-se a disposição para o que eu precisava. E mesmo com o seu tempo 

corrido, aceitou de imediato me dar uma entrevista referente a minha pesquisa. Sobre os 

demais funcionários tive contato apenas com a bibliotecária e os professores entrevistados, e 

da mesma forma foram muito acolhedores as minhas necessidades de pesquisa. Sobre os 

alunos entrevistados tive as mais diversas reações, alguns aceitavam de imediato fazer as 

entrevistas, outros mais recatados e tímidos preferiam indicar outros alunos e tiveram ainda 

aqueles foram meus parceiros de pesquisa, que iam comigo as salas de aulas me apresentando 

aos seus colegas e me ajudando a encontrar alunos voluntários que eu pudesse entrevistar. Em 
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suma, apesar da minha tensão em estar com pessoas com quem nunca tive contato para 

falarmos de assuntos possivelmente considerados polêmicos, foi uma experiência muito boa e 

enriquecedora.   
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2: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

O estudo do crime organizado no Brasil ainda é um tema que requer bastante debate 

no que diz respeito a sua origem, desse modo os autores que analisam esse tema divergem em 

alguns pontos. Para Eduardo Araújo Silva (2003) – promotor de justiça das organizações 

criminosas brasileiras – o crime organizado no Brasil tem sua origem vinculada ao cangaço – 

movimento que ocorreu no sertão nordestino no final do século XIX. Já para Ivan Luiz da 

Silva (1998) o crime organizado teve sua origem em duas fontes. A primeira trata a evolução 

e o crescimento da criminalidade individual para a criminalidade ocorrida em forma de 

quadrilhas especializadas. Já a segunda analisa o grande incentivo e instrução que os presos 

comuns receberam através de conhecimentos e táticas de guerrilhas e organização 

transmitidas pelos presos políticos, o que ocorreu no regime militar quando estes dois tipos de 

presos foram encarcerados juntos. Há ainda que defina essa análise como uma visão pequena 

do tema quando se afirma que o crime organizado tenha surgido no comando carcerário, como 

o autor Raúl Cervini (1997). 

 Como vimos nas visões dos três autores acima, não é uma tarefa fácil identificar a 

origem das organizações criminosas brasileiras. Desse modo, como defende Roberto Gurgel 

de Oliveira Filho em sua dissertação de Mestrado “O tratamento jurídico penal das 

Organizações Criminosas no Brasil”: 

 

Temos para nós que o embrião do que entendemos por organizações criminosas 

realmente seja o movimento do cangaço formado por um grupo de pessoas com 

tarefas e funções devidamente definidas, dentro de uma estrutura organizada e 

hierárquica assim como agindo em diversas áreas criminais. Não podemos exigir 

que a definição de crime organizado de hoje seja perfeitamente adaptada para as 

organizações dos séculos passados uma vez que as características de tais grupos de 

criminosos assim como de toda a sociedade, com o passar do tempo, também evolui 

(Oliveira Filho, 2012. p. 14).  
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2.1 As principais facções criminosas no estado do Rio de Janeiro  

 

 

2.1.1 Comando Vermelho – CV 

 

 

 Cinco principais grupos criminosos controlam favelas no Rio de Janeiro. O mais 

antigo deles é o Comando Vermelho (CV). Além de ser a pioneira é a maior organização 

criminosa a dominar territórios de comunidades carentes e também foi a partir o CV que as 

facções dissidentes se originaram (FREITAS, 2010). Foi nos anos 1970, período do Regime 

Militar, que ocorre o surgimento do Comando Vermelho, uma vez que detentos comuns e 

presos políticos foram mantidos juntos no presídio de Ilha Grande. 

Nos anos 1980, o CV passou a ocupar morros na cidade, como o Juramento, em 

Vicente de Carvalho, na zona norte (reduto de José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha) e 

atuar no tráfico de drogas. A base de atuação do grupo era o Complexo do Alemão. 

Não foi sempre que o CV teve essa identidade, sua origem nasceu com o nome de 

Falange Vermelha e só a partir dos anos 1980 com a consolidação das favelas e 

consequentemente a expansão da venda de cocaína que criminosos passou a ver no tráfico de 

drogas uma chance de lucro muito mais fácil e rápida que os assaltos. Chegava então o fim da 

Falange e o começo do Comando (FREITAS, 2010). 

 O Comando Vermelho durante a década de 1990 controlou o tráfico de drogas no Rio 

de Janeiro de forma absoluta, e também dominou grande parte das favelas cariocas. 

 

A favela em explosão demográfica foi o ambiente ideal para a proliferação da 

facção. A primeira metralhadora apreendida no Rio foi no morro da Mineira, 

em 1984. Até o final dos anos 1980, o crescimento do negócio do tráfico 

originou conflitos de interesses que acabaram causando o primeiro racha no 

Comando Vermelho: o Terceiro Comando. "Elas se odeiam porque todas as 

facções criminosas tiveram como origem dissidências entre elas", disse um 

oficial da PM (FREITAS, 2010 [online]). 

 

 

2.1.2 Terceiro Comando – TC 

 

 

 A facção Terceiro Comando surgiu após 1994, em oposição ao Comando 

Vermelho. Os detalhes de sua formação não são claros, mas acredita-se que tenha surgido a 

https://noticias.terra.com.br/
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partir da Falange Jacaré, que se contrastava ao CV na década de 1980. Há quem acredite no 

surgimento do TC como uma dissidência do Comando Vermelho, assim como por policiais 

como o traficante Zaca (ex policial militar) que preferiram compor o crime organizado 

(PROCURADOS, 2011). 

A aliança do TC com a facção ADA aconteceu nos anos de 1998, com o intuito de 

consolidar e ampliar a organização. Entretanto, essa aliança foi quebrada em 2002 com o 

surgimento da dissidência denominada Terceiro Comando Puro, ou o TCP, comandada pelo 

traficante Falcão e Robinho Pinga (morto). 

 

 

Em Setembro de 2002, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, 

um dos líderes do Comando Vermelho, articulou uma rebelião no presídio de 

Bangu I, em que foram executados os principais líderes do TC, dentre eles o 

traficante Ernaldo Pinto Medeiros, o Uê. Celsinho da Vila Vintém, da ADA, 

foi acusado de traidor, o que gerou a divisão entre TC e ADA. Após isso os 

traficantes do TC então passaram à ADA ou partiram de vez para o 

TCP. Porém, as divisões quase enfraqueceram o TC (PROCURADOS, 2011 

[online]). 

 

 

 

 

2.1.3 Amigos dos Amigos – ADA 

 

 A facção criminosa ADA teve seu nascimento marcado dentro da penitenciária de 

Bangu em meados dos anos 90, sendo liderado pelo traficante Ernaldo Pinto de Medeiros, ou 

“Uê”, um ex integrante do CV (PROCURADOS, 2011).  

 

2.1.4 Terceiro Comando Puro – TCP 

 

 Surgida como uma dissidência entre o antigo TC e a ADA após um racha, o TCP é 

uma das maiores facções criminosas no Brasil até hoje. Essa importância se deu após Luiz 

Fernando da Costa, ou mais conhecido como “Fernandinho Beira Mar” liderar uma marcante 

revolta no presídio Bangu 1, o que acarretou a morte de um dos seus principais rivais e líder 

do TC, mais conhecido como “Uê”. Dessa forma, os traficantes do então TC ou passaram de 

vez para o lado da ADA, ou migraram para o TCP (PROCURADOS, 2011). 

Desde então, o TCP tem exercido controle em vários pontos da cidade do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no bairro de Senador Camará, tendo pouca expressão no Centro 

e na Zona Sul. 
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 2.2 O surgimento das favelas em Campos dos Goytacazes  

 

 

A origem da ocupação das favelas no Brasil se deu de diferentes formas, resultando ou 

não de ações planejadas e de apropriações territoriais (VALADARES, 1983). Na cidade de 

Campos dos Goytacazes as atividades agroindustriais açucareiras eram vistas como principal 

fator para o surgimento das favelas no espaço urbano desta cidade, que foi considerada o 

segundo maior produtor de açúcar do Brasil. Porém, nos anos de 1920 a produção açucareira 

campista sofreu a concorrência da produção de Pernambuco e da Bahia no mercado do Rio de 

Janeiro. A grande quantidade de açúcar oferecida no mercado provocou a queda do preço e 

uma maior ação especulativa do intermediário, as casas comissárias, que resultou na baixa dos 

preços e uma crise sem precedente (PRADO, 2002). 

Dessa forma a concentração de terras e capital mudou de mãos, passando agora a 

pertencer às grandes usinas devido à falência de algumas propriedades fornecedoras, o que 

acarretou também a expulsão do homem do campo para o centro urbano. Outro fator 

responsável pelo fechamento de algumas usinas de açúcar foi a intensa modernização e 

mecanização da agricultura decorrente nos anos 1930 (GUIMARÃES e PÓVOA, 2005). A 

isto se atribui o aparecimento das primeiras favelas da cidade, que em 1940 contabilizavam 28 

no município de Campos (IBGE, 2000). 

O crescimento foi contínuo resultando em um total de 32 favelas no ano de 2000 (IBGE, 

2000). Mas, segundo o IBGE de 2010, foram contabilizados um total de 15.777 moradores em 

27 favelas do município. Segue a relação das 27 favelas identificadas pelo Censo de 2010: 

Aeroporto Bonsucesso; Aldeia; Avenida Central; Baleeira; Bariri ou Madureira; Chatuba; 

Escova Urubu; Fofoca; Fundão; Ilha de Ururai; Ilha do Cunha; Inferno Verde; Lagoa do 

Vigário; Margem da linha do Rio Tapera; Martins Lage; Matadouro; Oriente; Parque Bela 

Vista; Parque São Matheus; Patronato; Presidente Vargas; Rio Ururai; Risca Faca; Rua da 

Farmácia; Santa Luísa; Siqueira e Silva; Tira-Gosto. 
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2.3 Expansão de facções criminosas em Campos dos Goytacazes e demais localidades 

 

 

Segundo o portal R7.com (2010) surgiram informações de que, com a implantação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em favelas, os traficantes cariocas poderiam estar 

migrando para o interior do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem: 

 

Com base em informações de fontes das polícias Civil e Militar, o R7 confirmou que 

as facções atuam nas principais cidades do interior e do litoral como Volta Redonda 

e Angra dos Reis - no sul fluminense -, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis - na 

região serrana -, Macaé e Campos dos Goytacazes - no norte do Estado -, e em Cabo 

Frio, na região dos Lagos. 

Segundo policiais, essas favelas são abastecidas por traficantes cariocas. São 

frequentes as apreensões de drogas nessas localidades com as siglas dos grupos 

criminosos que atuam na capital. Um agente ouvido pelo R7 disse que as quadrilhas 

mais poderosas se encontram em Macaé e em Angra dos Reis, que são rotas para a 

entrada de drogas no Estado. Nesses dois municípios, haveria armas pesadas, como 

fuzis (Portal R7, 2010 [online]). 

 

 

As facções também atuariam nas duas maiores favelas de Campos dos Goytacazes: a 

Baleeira e Tira-Gosto - rivais entre si. A primeira estaria sob a influência do grupo que 

controla a Rocinha. Já a Tira-Gosto seria comandada pela facção associada ao traficante 

Matemático. Na vizinha cidade de Macaé, várias comunidades seriam dominadas por 

Roupinol, também ligado à Rocinha. A reportagem diz ainda, que grupos milicianos também 

controlariam territórios no interior e litoral do eatado. Eles cobrariam taxas de segurança dos 

moradores, além de organizarem a distribuição deágua, gás e sinais de TV a cabo. Uma das 

quadrilhas ocuparia o Farol de São Thomé, importante ponto turísticodo município de 

Campos dos Goytacazes.  

 

 

2.4 Revisão teórica do tema: o tráfico e a escola 

 

Dos assuntos que envolvem o tráfico na escola, observa-se uma gama de relações que 

envolvem essas duas instituições, muitas vezes pela submissão das escolas situadas em 

favelas, onde a rotina escolar se torna comandada pelas gangues de traficantes, ou seja, cabe à 

escola seguir e respeitar as normas de convivência com o mundo do crime, como diz Eloíza 

Guimarães (2003):  
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Expressam (...) estratégias de incorporação da escola aos sistemas de controle e 

subordinação do mundo do crime, ao mesmo tempo que proporcionam a esses 

grupos a legitimidade ao serem admitidos e recohecidos como protetores ou como 

mediadores dos conflitos que envolvem a escola, sem que as formas que tais 

intervenções assumem revelem tal intencionalidade (Guimarães, 2003, p. 202) 

 

 

O controle do tráfico vai muito além da escola, sendo necessário a inserção de todos os 

moradores da favela à cultura, hierarquia, funcionamento e regras, bem como as punições que 

são estabelecidas aos possíveis infratores. Essa aceitação é o que garante aos moradores sua 

sobrevivência.  

Se para garantirem a sua sobrevivência os moradores tem de interiorizar os regimes 

impostos  pelos “donos da favela”, com a escola essa relação não seria diferente. Da mesma 

forma, a escola se vê obrigada a não apenas aceitar as imposições que lhes são feitas pelas 

gangues de traficantes, mas também a estabelecer acordos para grantir seu funcionamento, 

assim como a integridade física dos seus profissionais e alunos. Com isso o que se perde é a 

autonomia escolar, que fica comprometida no momento em que se utiliza do poder do tráfico 

para resolver questões que lhe saem do controle, ou como diria Guimarães (2003):  

 

 

[Rompem-se], então, os padrões morais mais gerais que presidem a organização da 

instituição escolar em suas funções de tranmissão da educação letrada  e na 

construção/inculcação no sujeito das categorias de pensamentos e dos esquemas 

perceptívos que tornam possível a comunicação e, em alum nível, o consenso 

cultural (GUIMARÃES, 2003, p. 15) 

 

 

 

Outro fator importante que se origina desta relação tráfico e escola é o distanciamento 

que se produz entre o papel do professor e a visão negativa que o mesmo passa a ter do seu 

trabalho como docente, uma vez que o cenário onde trabalha é de total insegurança e medo. 

Desse modo, o trabalho escolar fica comprometido, assim como o plano de aula daquele dia, 

como defendem as autoras Ana Claudiana de Souza Penha e Maria das Dores Figueiredo em 

“O impacto do tráfico de drogas na rotina escolar”: 

 

 

(...). Desse modo, o conflito é também causador de uma seleção negativa no quandro 

de profissionais. Por isso entre  os que resolvemm trabalhar nessas áreas, a maioria 

não tinha intenção de permanecer e, quando o fazem, alegam terem sido levados por 

estímulos emocionais e afetivos construídos ao longo da estada na escola. Entetanto, 

esses vínculos não são estabelecidos por todos, o que faz com que os que não se 
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adaptarem tentem mudar para outro local logo que possível (PENHA e 

FIGUEIREDO, 2009, p. 270)  

 

 

 

Ainda seguindo os escritos das autoras citadas acima, pode-se inferir o tráfico de 

drogas e a violência como uma relação de ciclo vicioso, do qual o aluno tem  extrema 

dificuldade em se libertar, uma vez que eles (alunos) estariam inseridos em um ambiente com 

seus valores morais invertidos e são assim extremamente expostos à ameaça de violência. 

Esse medo lhes deixaria cada vez mais seduzidos pelo “poder” exercidos pelos traficantes, já 

que essa aquisão lhes garantiria segurança, ou seja, o status que pode-se conseguir pela 

proximidade com os membros do tráfico de drogas, possibilita cada vez mais essa 

confirmação identitária de poder e violência entre os jovens estudantes que se sentem 

vulneráveis ao meio em que vivem. De forma que, essa nova identidade desprovida 

moralmente se estenda cada vez mais para dentro das escolas, principalmete em seu 

relacionamento com o professor:  

 

Ainda segundo os professores, o status conferido pela proximidade com membros 

do tráfico de drogas dá aos alunos a possibilidade de uma afirmação identitária e a 

subversão de padrões de civilidade e de hierarquia que se estendem também ao seu 

relacionamento  com os professores (PENHA e FIGUEIREDO, 2009, p. 266) 

 

O cotidiano escolar é visto como totalmente influenciado pelas leis e regras impostas 

pelos traficantes de drogas, tendo que seguir um padrão de sociabilidade violenta. Esse quadro 

de violência atinge de forma diferente os alunos e professores que fazem parte desta realidade, 

onde são imersos em um conflito de valores, que enfraquece cada vez mais o papel da escola. 

De um lado os alunos, com sua crença no status que lhe confere „poder‟ pela aproximidade ou 

pertencimento com o tráfico, visando dessa forma um futuro de consumismo imediatista que 

se contrapõe ao induzido pela escola de longo prazo. De outro lado, os professores receosos e 

desestimulados frente a alunos agitados, inquietos e muitas vezes agressivos, o que 

dificultaria cada vez mais a relação baseada em expectativas comuns ao espaço escolar.  

Diante deste contexto, a escola não conseguiria atingir resultados positivos, uma vez 

que tem de lidar com as várias decorrências que implica a existência e interferência do tráfico 

de drogas nas escolas, o que muitas vezes paraliza as aulas. 

 

 

 

 



24 
 

3:  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

As entrevistas realizadas tiveram como personagens principais onze alunos do Ensino 

Médio, uma diretora e três professores da instituição escolar pesquisada. Dentre o grupo de 

alunos entrevistados, seis afirmam a existência da violência dentro do seu ambiente escolar, já 

os outros cinco alunos não consideram que existam tais ocorrências, por nunca terem 

presenciado esse fato (o que pode acontecer devido ao pouco tempo de integração no 

respectivo colégio).  

 

 

3.1 Sobre violência 

 

 

Seguindo o pensamento da autora Flávia Schilling em seu escrito Violência na Escola, 

onde ela descreve que “(...) a violência tem história, tem uma geografia, há uma linguagem – 

ou uma gramática (...)” (2010, p. 223). E analisa a violência em três dimensões – violência 

contra a escola; violência da escola e violência na escola. A partir destes conceitos tentarei 

analisar o que os alunos entrevistados entendem pelo termo „Violência‟ e quais seriam suas 

principais causas. 

 Na concepção dos seis alunos entrevistados que observaram existir violência dentro 

do ambiente escolar, eles a relacionam a acontecimentos que envolvam agressões e discussões 

entre os próprios alunos, ou seja, são os tipos de violência denominados por eles como a 

violência física e violência verbal. Entretanto essas violências segundo dois alunos 

entrevistados acontecem na maioria das vezes de forma verbal, seja devido à sexualidade ou 

ao gênero de cada aluno, uma vez que a intolerância sexual se faz cada vez mais presente na 

sociedade, assim como dentro dos colégios, onde alunos não aceitam que seu colega seja gay, 

lésbica e etc, o que pode ocasionar a prática do bullying
1
, por simples antipatia ou “maus 

olhares” como eles chamam: 

 

 

                                                             
1
Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por 

um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 

possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. 
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Aluno (C) – Existe sim, mas de forma verbal. As causas podem ser diversas como: 

sexualidade, gênero, bullying e etc. 

Aluno (E) – As causas da violência escolar seriam os maus olhares, as opiniões 

divergentes de cada aluno. 

 

 

Esse tipo de violência descrita pelos alunos acima como violência verbal regida por 

conflitos e discriminação é entendida por Schilling como uma violência da escola, em que a 

mesma reproduz o que é a sociedade, ou seja, como diz a autora: 

 

 

 “(...) está a violência da escola como a instituição que reproduz, sistematicamente, a 

desigualdade (...). Entre gerações, de classes, de gênero, de raça, e posição social e 

de status, entre saberes. Revela-se na discriminação (sexo, raça, condição social, 

opção sexual, padrões de beleza.); no não ensinar, criando o espaço sem sentido 

(...)” (2010 p. 227).  
 

 

 Houve ainda dois alunos entrevistados que defendem que esses atos de violência 

podem estar relacionados com as “frustrações do cotidiano”, “histórico familiar” e “condições 

de moradia” dos diversos alunos que praticam a violência e consequentemente acabam 

adentrando o colégio. Sobre tal assunto a autora Flávia Schilling retrata essas causas 

mencionadas pelos alunos como sendo reflexos da violência na casa, ou violência na família 

como por exemplos os “... maus tratos, negligência, abandono, abuso sexual, assim como 

disputas que refletem a violência da localidade” (2010, p. 229). 

Refletindo agora sobre o que os alunos denominaram como violência física, ou seja, as 

que acontecem por meio de agressões corporais, de acordo com dois alunos entrevistados esse 

tipo de violência acontece geralmente entre as “meninas”, que também são chamadas pela 

diretora em sua entrevista como “agressivas”. Os motivos apontados tanto pelos dois alunos 

entrevistados assim como pela diretora são: ciúmes ou interesses comuns que as mesmas têm 

por algum “menino”, seja namorado ou “ficante”:  

 

 

Aluno (A) – Existe sim, brigas entre as meninas por causa de meninos. 

Aluno (B) – Existem sim, brigas principalmente entre as meninas por causa de 

namorados.  
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Nos relatos acima foi possível perceber que a violência física é mais frequentemente 

causada pelas meninas que tem um motivo único – os meninos.  E podemos observar essa 

característica na fala da psicóloga e doutora em Ciências com especialização em 

Investigações Educativas, Juana Hernández em uma entrevista dada a revista “Espaço 

Aberto”: 

 

(...) a relação garotos e garotas se caracteriza por atrações e rejeições, em meio a um 

ambiente carregado de violência por múltiplas situações sociais. O grupo também 

está envolvido, porque quando existem relações de atração, que ocorrem 

naturalmente, devido aos hormônios implicados nesta etapa de experimentação (ou 

como se deseje explicar), o grupo também se apropria dessas interações, as discute, 

as controla, toma partido. Então, não é só a relação entre menino e menina, mas 

também o que os dois lados, a parte feminina e a parte masculina do grupo, estão 

demandando de cada um deles. (...) Agora, quando as meninas no estudo falam, se 

você observar, confrontam-se mais, destacando rivalidades, competições pela busca 

de centralidade no grupo. As meninas estão tomando formas violentas, não só com 

os meninos, mas entre elas também (HERNÁNDEZ, 2017, p. 2). 

 

 

Entretanto, não é apenas neste cenário escolar que se percebe uma mudança no 

comportamento das meninas/mulheres, que estão se tornando cada vez mais protagonistas da 

violência, ou seja, sendo mais agressivas e se envolvendo em atos criminosos como o tráfico 

de drogas, roubos, entre outros, devido à afetividade em relação ao seu parceiro – namorado 

ou marido.  

Elaine Pimentel (2017) analisa o que ela chama de “amor bandido” como titulação de 

sua pesquisa, e comprova que muitas mulheres entram no mundo do crime pelo afeto e/ou 

submissão que tem a seu namorado, marido, companheiro ou irmão: 

 

(...) a mulher traficante passa a conceber a sua própria identidade a partir do outro 

com o qual se relaciona afetivamente, de modo que até mesmo práticas ilícitas 

passam a povoar o seu cotidiano (PIMENTEL, 2017, p. 4). 

 

 

 

Portanto como afirma Zaluar em seu artigo - Mulher de bandido: crônica de uma 

cidade menos musical: “Usualmente, o envolvimento das mulheres começa pelo amor por um 

bandido ou vicio. Começam a furtar para ajudar o namorado ou para pagar droga”. (1993, p. 

137) 

Esse tipo de violência no qual envolvem brigas, agressões e mesmo ameaças é descrito 

pela autora Schilling (2010) como uma característica da violência na escola, ou seja, é o 
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momento em que se têm a violência entre grupos como: alunos contra alunos ou alunos contra 

professores. 

Como mencionei, nenhum dos onze alunos entrevistados citou a violência contra a 

escola, onde poderiam ser enquadradas as pichações existentes no colégio, ou seja, os alunos 

parecem não identificar essa prática de pichações como violência. Como analisa Flávia 

Schilling (2010), isso deriva da problemática apontada da insuficiência teórica do pensamento 

sobre violência. 

 

 

3.2 Sobre o conhecimento e identificação das facções no âmbito escolar 

 

 

Sendo o principal objetivo dessa pesquisa o conhecimento e desenvolvimento de 

possíveis facções criminosas dentro do âmbito escolar, partirei agora para a análise de até que 

ponto o aluno entrevistado conhece e identifica o termo “facção” no seu colégio.  

  A respeito desse tema, apenas um aluno dentre os onze entrevistados não soube 

responder sobre o conceito de facção, todos os outros dez alunos dizem conhecer o termo. 

Uns demonstraram mais informações que outros, mas todos com a mesma visão, associando o 

termo a grupos criminosos. 

Segundo os alunos entrevistados esses grupos criminosos atuam de várias formas: 

dominam determinada área para o exercício do tráfico de drogas, competem entre si,exercem 

atos de violência e praticam vandalismo.  

Dois alunos entrevistados denominaram o que seriam “facções” dando seus próprios 

exemplos do cotidiano, como por exemplo, o aluno (E) que relata já ter morado em 

comunidades lideradas pelas principais facções de Campos dos Goytacazes – ADA e TCP:  

 

Aluno (E) - Onde eu morava é a facção ADA, e onde eu moro hoje é TCP, 

entendeu? Mas só que tipo, a facção ADA é uma facção mais, como eu posso dizer? 

Tipo assim é uma facção onde não tem muitas regras, eles fazem coisas por conta 

própria e tal. E na facção TCP, já tipo assim, nos bairros não pode haver brigas, 

haver roubo, entendeu? Eles não permitem, eles são mais organizados. 

 

 

 

Segundo o aluno a facção ADA é mais desorganizada por não possuir muitas regras, e 

consequentemente seus integrantes acabam “fazendo as coisas por conta própria”. No entanto, 
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o TCP já seria visto por esse aluno como uma facção mais rígida e respeitada quando diz em 

sua fala “Já no TCP eles não permitem certas atitudes como, por exemplo, roubo nos bairros”.  

 O aluno (G) denomina seu conhecimento por facção relatando um episódio que 

ocorreu no seu antigo colégio que seria completamente dominado pela facção ADA, e onde 

teria acontecido uma “guerra” no momento em que um aluno morador do bairro da facção 

rival (TCP) foi matriculado nesta instituição escolar, de acordo com sua fala: 

 

 

 

Aluno (G) - Eu conheço sim esse termo, e não concordo com isso, principalmente na 

escola, porque eu vi na minha outra escola tinha uma única facção a ADA, e tinha 

uma guerra por que teve um dia que entrou um garoto de outra facção na escola pra 

estudar lá, e ele apanhou muito, pelo simples fato dele ser de outra facção, e 

espancaram ele só por ele não ser bem-vindo ali (...).  

 

 

A partir do relato acima feito pelo aluno (G) foi possível perceber como essa 

rivalidade entre as facções se faz presente em algumas escolas que tendem a ser habitadas por 

estudantes que, de alguma forma se sentem inseridos nesta briga. A autora Alba Zaluar em 

seu escrito Do dinheiro e dos homens no tráfico de drogas relata que esses comportamentos 

adquiridos pelos jovens são padrões estabelecidos pela organização das facções, ou seja, 

“Compreende-se, assim, por que jovens pobres matam-se uns aos outros por causa da 

rivalidade pessoais e comerciais, seguindo o padrão estabelecido pela organização que, além 

de criar regras militares de lealdade e submissão (...)” (2010, p. 182). 

O conhecimento dos dez alunos entrevistados sobre o termo facção foi bem próximo e 

semelhante, o que não acontece quando os mesmos grupos de alunos são questionados sobre a 

existência e a discussão desse tema dentro do seu ambiente escolar.  

Esse questionamento trouxe muita divergência de pensamentos e opiniões entre os 

entrevistados, onde seis dentre os onze afirmam nunca terem ouvido falar sobre o tema facção 

dentro do colégio, mas em contraposição os mesmos confirmam perceber a existência dessas 

facções em seu ambiente escolar. Eles percebem a presença das facções por meio de 

pichações nas paredes que contém as siglas de algumas facções como a TCP e a ADA, pelo 

uso público de drogas no interior do colégio tanto pelos seus alunos, como também por alunos 

de outros colégios e também pelas conversas nos corredores entre alunos, que falam sobre 

facções, essas falas segundo os alunos seriam para “promover-se”, ou seja, para afirmar que 

faz parte de tal facção, ou mesmo conversas narrativas, que contam o cotidiano de seu bairro 

(que seria comandado por facção). 
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 Sobre esses seis entrevistados, um relato me chamou a atenção. Determinada aluna 

(F), relata que apesar de nunca ter ouvido sobre o termo Facção, a sua existência seria nítida 

dentro do colégio, reiterando esse fato com sua própria experiência escolar. Ela, uma amiga e 

o “rapaz que tira Xerox” teriam presenciado a entrada de um aluno pertencente à outra 

unidade escolar, portando em mãos um “malote” de maconha, o qual adentra livremente no 

interior do colégio. Segue sua fala:  

 

 

Aluno (F) - (...) esses dias eu tava aqui no portão, aí eu tava conversando, inclusive 

foi com ela (amiga ao lado) e o rapaz que tira Xerox, nós estávamos conversando e 

tal, e assim, do nada, em público assim, o menino passou com um saco, malote de 

maconha, e lá encima quase todo dia, na hora do intervalo ou na hora da saída, como 

não tem inspetor nem nada, o cheiro exala demais também. 

 

 

No relato acima foi perceptível a relação que o aluno faz entre a existência de Facção e 

o uso de drogas dentro do colégio, o artigo “O impacto do tráfico de drogas na rotina escolar”, 

descreve essa relação como um dos principais desafios vivenciados pelas escolas localizadas 

em favelas e que são comandadas por facção e dessa forma são submetidas a uma 

sociabilidade violenta: 

 

 

(...) a interferência do tráfico na vida dos alunos está vinculada também ao consumo 

de drogas por eles, fato apontado pelos professores, no entanto, como pouco 

frequente. A permanência de alunos dentro da escola em estado alterado de 

consciência demonstra, no entanto, a impotência para manter o controle sobre o 

espaço e a rotina escolar (PENHA e FIGUEIREDO, 2009, p. 270).  

 

 

Dentre os outros cinco alunos entrevistados que afirmam já terem ouvido sobre o 

termo facções dentro do colégio, três alunos reconhecem como principais sinais das facções 

as conversas entre alunos que falam entre si sobre o tema, incluindo sua linguagem, ou seja, o 

modo como eles se comunicam, usando gírias e siglas das facções (TCP, ADA...) ou mesmo 

falando e gesticulando os códigos de cada facção como o T3. Outro aluno usou as músicas 

ouvidas dentro do colégio (que deixam explicito o termo da facção de cada aluno) como o 

maior sinal de facções, e o quinto aluno entrevistado observou as pichações como sinalizador 

da existência de facções no âmbito escolar.  
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Essa questão do comportamento dos alunos como observado acima, principalmente 

referente às músicas que falam sobre facções foi tema de pesquisa intitulado: “Representações 

sociais e território as letras de funk proibido de facção”, por Andréa Rodriguez, Rhaniele 

Sodré Ferreira e Ângela Arruda. Neste artigo, esses três autores procuram exatamente analisar 

as letras de funk proibido de facção, levando em conta a disputa territorial que há neste estilo 

musical, como o trecho a seguir: 

 

Nos funks proibidos de facção ou “proibidões” de facção (termo mais comum entre 

os apreciadores e consumidores desse estilo musical), os territórios dominados pelo 

tráfico de drogas são evocados frequentemente, e essa enunciação está sempre 

relacionada à facção criminosa. (2011, p. 416). 

 

 

Mesmo aos alunos entrevistados que não denominaram as pichações como maior 

símbolo da existência de facções, foi-lhes perguntado sua visão sobre tal assunto. E todos os 

onze alunos entrevistados pensavam essas práticas como “algo errado”, “falta de respeito” e 

“vandalismo”, que segundo eles acabariam interferindo no cotidiano do colégio. Dessa forma, 

as pessoas que visitam o colégio ou mesmo seus frequentadores diários conhecendo e 

entendendo a mensagem que as pichações querem transmitir, sentiriam medo e receio sobre o 

tal ambiente escolar, o que também mancharia o nome do colégio, segundo eles:  

 

 

Aluno (B) – Há uma interferência no cotidiano do colégio, porque a maioria das 

pessoas entende o que está sendo escrito ali e meio que ficam com medo. 

Aluno (D) – Pode interferir no colégio sim por ser encarada como uma “mensagem 

subliminar”, causando receio e medo nas pessoas. 

Aluno (G) – Essas pichações interferem sim, porque as pessoas ficam com medo de 

vir estudar aqui. 

Aluno (H) – Essas pichações estão denegrindo a imagem do colégio que é uma coisa 

pública de todos. Estão destruindo uma coisa que é só deles, mas das próximas 

gerações que irão passar pó aqui. 

 

 

Outra fala desse aluno (D) entrevistado que me chamou a atenção foi quando ele 

definiu as pichações como algo que pode causar uma participação inconsciente das pessoas 

que não conhecem exatamente o que os símbolos querem transmitir, e devido a sua 

curiosidade acabam por querer conhecer e até participar:  

 

Aluno (D) - Às vezes a pessoa lê aquilo e fica curioso, ai acaba se envolvendo e 

quando vai vê já tá dentro de uma facção sem notar.  
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Essa inconsciência sobre as pichações ressaltada pelo aluno (D) entrevistado pode ser 

ligada a outras maneiras de também se adentrar nas facções por curiosidade ou mesmo por 

atração, como relata Suellen André de Souza em sua dissertação intitulada: Existir no tráfico: 

percepções e vivências dos jovens traficantes de drogas da favela Baleeira, onde ao entrevistar 

um dos moradores e participantes do tráfico de drogas daquela favela pode perceber a 

ascensão das crianças ao crime por ações inconscientes, segue o relato: 

 

Aí o cara chega e vai ali, os traficantes muitas vezes não quer, mas infelizmente tem 

um ou outro que não pensa não nas crianças não. Não é filho dele. Amanhã, depois 

se morrer novinho não quer nem saber. Aí deixa a criança ali, ai chega e fala assim: 

“vai ali comprar um lanche, vai lá dá uns 20 reais a criança de uns 10, 12 anos para 

comprar um lanche dez horas da noite. Daqui a pouco o menino acha que aquela 

pessoa é amigo dele por aquilo, tá do lado dele meia noite, uma hora da manhã. Aí 

daqui a pouco ó, “leva essa maconha para mim na casa de fulano que fulano ta 

aguardando”. Aí a pessoa vai ganhando 20 molinho aqui, mais 10 molinho ali, ele 

vai ver que amanhã ou depois se ele trabalhar na boca vai valer à pena... mas por 

causa de que, de uma influência, de um trabalho”. (ANÔNIMO, 2010, p. 32 – 33) 

 

Podemos perceber a existência de falas sobre a observação das pichações tanto entre 

os alunos que nunca ouviram falar sobre facção como entre os que afirmam já terem ouvido. 

Entretanto e como já descrito acima eles não as percebem como violência, mas sim como 

sinais, simbologias e demarcações. Nas entrevistas onde foram questionados sobre suas 

opiniões em relação as pichações, todos os onze alunos tiveram uma visão negativa sobre tal 

prática, considerando-as vandalismo, falta de respeito e “coisa errada”. Entretanto esses 

alunos não associam essas atitudes com violência, que segundo Flávia Schilling seria 

Violência contra a escola – pichações, depredações, bombas no banheiro (SCHILLING, 2010, 

p. 225). Pode-se perceber então que a concepção dos alunos sobre violência ainda é muito 

ligado à agressão, sendo ela física ou verbal, portanto uma visão insuficiente para a 

“problemática teórica do pensamento sobre violência” (SCHILLING, 2010, p. 221). 

Essa visão que o aluno tem de vandalismo sobre as pichações e que os fazem 

relacioná-la com a existência de facções dentro colégio, ou seja, apesar de não analisá-las 

como violência, os mesmos atribuem tal ato à criminalidade. O autor Alexandre Barbosa 

Pereira em sua pesquisa de campo com os pichadores da cidade de São Paulo, também pode 

comprovar em suas conversas com esses pichadores o flerte entre pichação e criminalidade, 

segundo a sua fala: 
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O fato de sempre tentarem passar por baixo da catraca do ônibus, o consumo de 

drogas (principalmente maconha, cola e solventes) são formas de desafio às regras. 

Há também aqueles que praticam furtos. Esta é, aliás, uma das formas encontradas 

por alguns para conseguir as latas de tinta spray, seja furtando-as diretamente em 

lojas de tinta, seja pelo dinheiro conseguido por meio de furtos de pequenos objetos 

(pilhas, aparelhos de barbear, cosméticos, entre outros) em supermercados e 

vendidos no centro da cidade. (...) Há, portanto, um flerte com a criminalidade, que 

para alguns se encerra nestas ações consideradas leves. Para outros, no entanto, tais 

atos podem transformar-se em uma participação efetiva em crimes mais graves, 

como o narco- tráfico e os assaltos à mão armada (PEREIRA, 2003, p. 152 – 153). 

 

 

Entretanto, há ainda quem já tenha ouvido falar nas facções, porém não acreditam na 

sua existência dentro do colégio. Essas foram falas de dois entrevistados, o aluno (H), e o 

aluno (I), onde ambos afirmam que todas essas conversas entre alunos sobre facções seria 

“bobeira”. O aluno quer divulgar que faz parte de tal facção, mas na verdade seria tudo 

“molecada, que parece ser, mas não é”, como relata o aluno (H). 

Seguindo este mesmo pensamento onde os alunos falam sobre facções com o intuito 

de se exibir ou amedrontar, se revela a fala da professora (C):  

 

 

Eles sendo de facções não, porque se fosse não falaria né? Eles falam porque gostam 

de se exibir, fazer graça pra se engrandecer, ser aceito, ser sabe? Amedrontar, 

intimidar. 

 

 

Mas uma vez podemos relacionar tais falas com o que Alba Zaluar denomina de 

Hipermasculinidade, ou seja, um “ethos” masculino, que incentiva os jovens a se arriscarem 

no mundo do tráfico de drogas ou facções em busca do reconhecimento pela imposição do 

medo e seu fator atrativo “dinheiro fácil”.  

Dos demais entrevistados que confirmam já terem ouvido falar sobre facções dentro da 

instituição escolar, está a Diretora e as três professoras entrevistadas, onde todas afirmam já 

terem escutado sobre tema por parte dos alunos em suas “rodinhas de conversas” e também 

por parte dos professores. A Diretora ainda declara não ser um tema vetado pelo colégio: “... 

se fala, se conversa, se discute, se debate sobre isso”. A professora (A) assim como a 

professora (B), apesar de já terem ouvido falar, não reconhecem a existência de facções do 

seu ambiente de trabalho, considerando nunca terem dado atenção às pichações dentro do 

colégio como siglas de facções em si, ou seja, nunca analisaram tais “desenhos” como essa 
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significação. A professora (B) ainda relata dar mais atenção às pichações “nas ruas” do que as 

existentes dentro do colégio: 

 

 

Professora (B) - Nossa, nunca olhei, eu vejo muito nas ruas, agora, gente você 

acredita que eu nunca me atentei a isso? Gente é incrível na rua eu reparo bastante 

assim né, nas casas, eu fico olhando aquelas casas no alto né, mas aqui não.  

 

 

 Já a professora (C) diz já ter prestado atenção na existência de pichações no seu 

ambiente de trabalho – o colégio, mas as define como “bobagens” e “palhaçadas”, reiterando 

que essas práticas são comuns dos adolescentes, não sendo algo “agravante” para o ambiente 

escolar. Entretanto defende a prática de uma conscientização perante aos alunos:  

 

 

Professora (C) - Eles picham essas bobeiras, bobeirinhas, só picham essas bobagens 

de facção, essas palhaçadas. Esse tipo de escrever na parede é coisa de adolescente, 

coisa que não acho tão agravante como outras coisas que são piores, isso pra mim é 

o de menos. Se a gente chegar e fizer uma conscientização e explicar o porquê de 

uma forma bem legal eles vão compreender (...). 

  

 

Nessas entrevistas com o corpo docente, a professora (A) a ser questionada sobre a 

prática de se falar sobre facções no colégio, afirma não ser comum tal ação, mas relata um 

fato acontecido com sua turma do 3º ano, envolvendo a escolha da blusa do uniforme e o 

receio com as facções. Segue sua fala:  

 

Comum  não, não ouço falar muito, mas o que eu já ouvir falar, por exemplo, foi um 

caso que o terceiro ano, eles estavam no começo do ano resolvendo a situação da 

camisa né do terceirão, e ai eles queriam colocar na frente da camisa escrito 

“terceirão” e não pode, porque existe uma facção aqui em Campos chamado 

Terceiro Comando Puro, e se tivesse escrito isso na camisa deles, nesse lugar onde 

existem as brigas, iriam dar a entender que eles fazem parte do terceirão. Então 

assim, eles estando com essa camisa, eles não poderiam circular livremente pra 

qualquer lugar, porque existe isso. O que eu ouço falar deles é isso, que você 

morando num lugar você não pode ir ao outro lugar que tenha outra facção, 

entendeu? Tem essas proibições. 

 

 

 

No artigo “Representações sociais e território nas letras de funk proibido de facção”, 

as autoras Andréa Rodriguez, Rhaniele Sodré Ferreira e Ângela Arruda, abordam essa questão 

do domínio territorial pelas facções, onde afirmam: 
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O domínio territorial do tráfico restringe a circulação não só de seus integrantes. Isso 

é expresso quando um morador adota caminhos alternativos à fronteira com a facção 

rival, por exemplo, o que se faz gastar mais tempo e até recursos financeiros com o 

deslocamento; ou quando um jovem sente medo ou evita falar com outro que mora 

em comunidade dominada por facção rival; ou quando não pode visitar parentes que 

residem fora; ou ainda, e mais doloroso, quando o acesso a bens e serviços que 

materializam direitos do cidadão sofre restrições porque se encontram para além da 

fronteira. (2011, p. 423). 

 

 

Essa disputa por territórios também é analisada no texto “Do dinheiro e dos homens no 

tráfico de drogas” por Alba Zaluar: 

 

 

(...) os “comandos” inimigos disputam violentamente o território onde controlam os 

negócios, e proíbem os moradores de áreas dominadas pelos seus inimigos de cruzar 

os limites do seu perímetro, até mesmo para visitar amigos ou parentes (2010, p. 

186). 

 

 

Ao falar sobre a relação de brigas dentro do colégio e sua possível relação com 

facções, oito alunos disseram não identificar qualquer relação entre violência e facção. Um 

aluno desses oito ainda afirma que:  

 

Aluno (B) – Não se relaciona porque a maioria das brigas aqui no colégio é entre 

meninas brigando por meninos. 

 

 

Os outros três alunos entrevistados tiveram opiniões contrárias, o aluno (A) não soube 

muito bem responder; o aluno (C) diz não está diretamente relacionado, ou seja, segundo ele o 

aluno que pratica a violência no colégio pode ser de facção, mas não estaria brigando pela 

facção; já o aluno (J) considera existir sim essa relação, porém em outros colégios, devido à 

rivalidade entre os bairros rivais habitados pelos alunos. 

 

 

3.3 Sobre a interferência e combate a facção no ambiente escolar 

 

De acordo com a percepção dos alunos entrevistados mediante ao conhecimento, 

existência e interferência das facções no seu ambiente escolar, foram indagados ainda sobre a 

necessidade de se combater a existências dessas facções no colégio e quais seriam os 

possíveis meios para se alcançar esse objetivo. 
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A resposta entre os onze alunos entrevistados foi unânime ao que se refere combater a 

existência de facções no colégio, ou seja, todos os alunos afirmam a necessidade de conter tais 

práticas no ambiente escolar. O que difere em suas falas é o por que e como se deveria intervir 

para alcançar tais objetivos. 

Analisarei a partir de agora essas duas perguntas. Mesmo não relacionando a violência 

que ocorre dentro do colégio com facções, dos onze entrevistados quatro alunos veem como 

necessário o fim de qualquer vínculo entre facções e colégios, devido à própria violência que 

ocorre como consequência dentro das facções, ou seja, os alunos veem as facções como 

violentas e receiam que essa violência chegue aos colégios, outros dois alunos afirmam 

interferir na vida dos alunos que “ali estudam”, deixando-os receosos ou com medo, 

atrapalhando sua vida escolar:  

 

Aluno (C) – Porque influencia a vida, principalmente sua vida escolar. 

Aluno (D) – Porque o aluno fica com receio até de brincar e o outro levar a sério e 

acabar ameaçando. 

 

 

Outra questão levantada por quatro alunos entrevistados sobre o motivo pelo qual 

essas facções deveriam ser contidas é sobre a escola que ficaria mais segura/melhor e com a 

“imagem mais limpa”. Outro aluno não dá motivos claros sobre seu pensamento em relação a 

essa indagação:  

 

 

Aluno (H) – é desnecessário, não tem motivos pra isso (facções) aqui! 

 

 

Entretanto, um aluno ao responder por que a existência de facções no âmbito escolar 

deveria ser combatida, chamou atenção no momento em que justifica pelo fato de os alunos 

serem “crianças” para entrarem nessa “vida errada”: 

 

Aluno (G) – Por que são crianças, não são vividos o suficiente para poder arcar com 

uma coisa tão séria que é a droga, arma. São muito novos para decidirem que 

querem entrar nessa vida errada. 

 

 

 

Seguindo o pensamento do aluno entrevistado acima, de que até que ponto os jovens 

ou como denominou “as crianças” são conscientes dos seus atos, a autora e socióloga Lia de 
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Mattos Rocha em seu livro intitulado “Uma favela “diferente das outras?” aborda esse tema, 

em que os jovens moradores da favela Pereirão onde realizava seu trabalho de pesquisa, 

“brincavam” de serem traficantes de drogas ou mesmo “donos” de “favelas”. A autora reitera 

que o que lhe chamou sua atenção foi o fato de serem “jovens” e não “crianças” encenando o 

mundo da criminalidade, e ainda, o fato desta “brincadeira” ser vista pelos habitantes desta 

localidade como algo normal, do cotidiano, ou seja, que não precisasse de condenação moral 

dessa atividade, como segue sua fala: 

 

Desde o começo do trabalho de campo, chamou minha atenção a temática das 

encenações realizadas na “brincadeira” daqueles jovens: à primeira vista, tratava-se 

de jovens brincando de ser traficantes de drogas, e mais ainda, de “donos” de 

“favelas”, controlando um exército de bandidos, “soldados”, e engajados nas 

questões relativas a essa carreira: confrontos armados, negociação com policiais, 

venda de drogas, organização de eventos como “baile funk”, etc. Pareceu-me 

estranho que a encenação da vida de traficantes de drogas, sem condenação oral de 

sua atividade, fosse o centro das atividades de um grupo que se apresentava como 

um “projeto social”. Além disso, a brincadeira não me pareceria estranha se fossem 

crianças brincando, o que é fato corriqueiro nas favelas cariocas há bastante tempo 

(cf. Zaluar, 1985), mas o fato de serem jovens homens brincando “de bandido” me 

pareceu diferente (ROCHA, 2013, p. 198). 

 

 

Ao falarem dos meios pelos quais seria possível combater as facções no colégio, cinco 

alunos enfatizaram a presença de policiais dentro do ambiente escolar como o principal meio 

de impor respeito e/ou segurança. Afirmando que quando este se fazia presente o colégio era 

mais tranquilo: 

 

Aluno (E) – Se tivesse pessoas mais capacitadas, como policiais, seria mais fácil. 

Aluno (H) – Com policiais, antes, quando tinha, era mais tranquilo. 

 

Essa também é uma fala da diretora da instituição escolar pesquisada, quando a mesma 

ressalta a falta de elementos de segurança dentro do colégio: 

 

Diretora - Ter uma presença de elementos de segurança, quando tínhamos policial 

era bem mais tranquilo. 

 

Segundo o artigo “Polícia e Escola: aparando arestas” de Edna Santana e Candido 

Gomes (2010), a presença da polícia em ambientes escolares tende a ser cada vez mais 

desejada, principalmente pelos educadores. Neste artigo temos também visão de outros 

autores sobre a presença de policias dentro dos colégios:  
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Abramovay e Rua (2005); Alvez (2006) e Marques et AL. (2008) enfatizaram que a 

atuação do policial na escola é positiva e satisfatória; entretanto, esses autores 

relatam que também ocorre o oposto, pois alguns discentes sentiram-se, em certos 

casos, incomodados com a presença e a atuação do policial (...) (2010, p. 158). 

 

Gomes (2005); Santana, Santana e Lima (2008) e Freire (2010) verificam que a 

presença do policial traz tranquilidade à escola a aos alunos, tornado o clima escolar 

mais seguro e propício à aprendizagem. Alves (2006) e Kafrouni (2007), por sua 

vez, verificaram que a presença do policial apenas na entrada da escola já 

proporcionava uma sensação de segurança a todos e uma possibilidade de resgate da 

segurança (2010, p. 158). 

 

Métodos como palestras, debates e entrevistas com e para os alunos sobre o tema 

facção também foram meios pensados por quatro alunos entrevistas sobre essa questão. Outro 

aluno deu ênfase à educação como meio mais eficaz de fazer com que os alunos entendam seu 

real significado: 

 

Aluno (D) – Por meio da educação, não é combater a facção porque isso é difícil. 

Mas os alunos deveriam entender que facção é “lá fora” – “escola é outra coisa”, o 

respeito cresceria. 

 

Através desta fala do aluno (D) podemos perceber o distanciamento que ele faz da 

“facção é lá fora” com a “escola é outra coisa”. A partir disto, pode-se perceber então que essa 

é uma visão comum entre alguns dos alunos entrevistados e dos professores que relatam 

serem “bobagens”, “molecadas” os sinais de facções existentes dentro da escola pesquisada, 

ou seja, turvam essa visão de que na escola pode-se haver uma presença efetiva de facções 

(mesmo que essa não seja a realidade da escola pesquisada). Esse distanciamento é feito 

devido ao papel que se espera da escola, que é o justamente o de formar seus alunos para se 

tornarem cidadãos de bem, porém, muitas dessas escolas são extremamente comprometidas 

em seu papel devido à intenção exposição à violência e ao tráfico de drogas (PENHA & 

FIGUEIREDO, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como dito na Introdução, o referente trabalho de pesquisa teve como objetivo inicial  

conhecer as percepções dos alunos sobre a existência de facções dentro da escola. A partir dos 

dados coletados através das entrevistas, as seguintes observações foram possíveis: a violência 

é vista pelo aluno como um ato constante dentro do ambiente escolar, sendo a mesma 

classificada por “violência física” e “violência verbal”. A mais recorrente segundo os alunos 

seria a violência verbal entre aqueles que não possuem afinidades, o que gera bulliyng e 

discriminação. No que envolve as violências físicas, seus personagens principais são as 

meninas, isso devido ao sentimento afetivo e atração que as mesmas teriam pelos garotos de 

seu interesse.  

É perceptível então que o tema violência seja encarado como atos “comuns” entre os 

alunos, o que não acontece quando os mesmos são questionados sobre o termo facção dentro 

do seu âmbito escolar.   

Dos alunos entrevistados que negam a existência de facções dentro do colégio, estão 

aqueles cujo tempo de estudos na instituição escolar não ultrapassa um ano e meio, e ainda, 

aqueles os quais denomino de “descrentes”, que acreditam existir enorme um distanciamento 

entre essas duas realidades – Facção e Escola.  

Já para os alunos que afirmam a existência destas facções, estão aqueles que estudam 

na instituição escolar há mais de três anos, que moram em bairros comandados por facções e 

ainda aqueles que vieram de colégios com essa mesma realidade. 

A partir de suas concepções sobre a existência ou não de facções dentro do colégio 

pesquisado, os alunos foram questionados sobre a relação entre facção e violência na unidade 

de ensino. A maioria deles não vê qualquer ligação das brigas ocorrentes no colégio com 

supostas rivalidades de facções, alguns ainda reiteram que os protagonistas das brigas podem 

“ser de facções”, mas não “estarem brigando por facções”. 

Com base nestas entrevistas, a pesquisa conclui que essa relação entre facções e escola 

é um tema que causa muitas divergências entre os pensamentos dos alunos.  

Vale ressaltar, que nas entrevistas pude perceber que talvez meu tema de pesquisa 

seria melhor abordado no turno vespertino, onde se encontravam os alunos do ensino 

fundamental e que segundo os alunos entrevistados (todos do ensino médio) eram “os mais 

rebeldes e briguentos” e também pelo fato de morarem em favelas comandadas por facções. 
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Sobre todas as questões abordadas acima, o corpo docente entrevistado se mostrou 

ainda mais dispersos que os alunos no que diz respeito à existência de facções em seu 

ambiente de trabalho, sejam pela falta deste debate na grade curricular de ensino, sejam pela 

falta de atenção ou mesmo pelo descaso ao considerarem tal investigação como “bobagens” 

ou “coisas de adolescente”. 

Conclui-se então que esta análise entre facções e escola, ainda é uma questão muito 

mal desenvolvida e pensada pela instituição de ensino, digo, seus alunos e professores aqui 

entrevistados. Ainda há uma visão muito romantizada sobre o colégio com o dever de formar 

alunos para se tornarem cidadãos de bem, o que consequentemente acaba naturalizando 

muitos comportamentos de seus alunos.  
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ANEXO 1 

 

Roteiro para entrevistas com alunos 

 

1 – Qual sua idade? 

2 – Onde você mora? 

3 – Há quanto tempo você estuda neste colégio? 

4 – Existe violência nesse ambiente escolar?  Se sim, como? 

5 – Quais seriam as causas desses episódios de violência? 

6 – O que você entende por Facção? Conhece o termo? 

7 – Já ouviu sobre tal tema dentro do seu colégio? 

8 – Você percebe a existência de facções criminosas no seu âmbito escolar? Explique 

9 – É comum que se fale sobre facções dentro da escola? Como? Quem fala e quando? 

10 – Quais são os maiores sinais da existência dessas Facções aqui no colégio? 

11 – (Caso o entrevistado não mencione as pichações na pergunta acima) Você já percebeu as 

pichações que existem pela escola com símbolos e siglas das facções? O que pensa sobre 

elas? 

12-Esses sinais interferem no cotidiano da escola? Como? 

13- A presença das facções se relaciona aos episódios de violência? Por quê? 

14- A presença das facções dentro da escola deve ser combatida? Por quê? Como? 
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ANEXO 2 

 

Roteiro para entrevistas com professores/diretora 

 

1 – Qual sua profissão? 

2 – Onde você mora? 

3 – Há quanto tempo você trabalha neste colégio? Com quais turmas? 

4 – Existe violência nesse ambiente escolar?  Se sim, como? 

5 – Quais seriam as causas desses episódios de violência? 

6 – O que você entende por Facção? Conhece o termo? 

7 – Já ouviu sobre tal tema dentro do seu colégio? 

8 – Você percebe a existência de facções criminosas no seu âmbito escolar? Explique 

9 – É comum que se fale sobre facções dentro da escola? Como? Quem fala e quando? 

10 – Quais são os maiores sinais da existência dessas Facções aqui no colégio? 

11 – (Caso o entrevistado não mencione as pichações na pergunta acima) Você já percebeu as 

pichações que existem pela escola com símbolos e siglas das facções? O que pensa sobre 

elas? 

12-Esses sinais interferem no cotidiano da escola? Como? 

13- A presença das facções se relaciona aos episódios de violência? Por quê? 

14- A presença das facções dentro da escola deve ser combatida? Por quê? Como? 
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