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RESUMO  

 

Esta monografia visa analisar os impactos da realocação de uma unidade do Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), ligado ao Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), responsável pelo cumprimento de medidas 

socioeducativas para menores infratores, para o terreno anexo à uma escola estadual da cidade 

de Campos dos Goytacazes. Tal análise tem como base trabalhos de campo realizados no 

CRIAAD e no Colégio Estadual José do Patrocínio (CEJOPA), entrevistas feita com atores 

envolvidos em ambas instituições estatais e um levantamento de matérias jornalísticas e 

documentos relacionadas à realocação. O objetivo de trabalho é analisar as configurações pré 

e pós a inauguração da unidade socioeducativa no terreno da escola, mostrando como o 

anúncio da transferência foi vivenciado como uma situação indeterminada que gerou um 

“processo de investigação” coletiva e, posteriormente, a conversão da realocação como um 

“problema público”. A partir de um caso “bom para pensar”, o presente trabalho analisa 

agenciamentos, ações coletivas e constituições de arenas públicas, assim como relações entre 

juventude, educação, sociabilidade, violência, segregação socioespacial e estigmas em uma 

cidade média do norte fluminense. 

 

Palavras-chave: problemas públicos, associações, arenas públicas, segregação e violência urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The monograph aims to analyze the impacts of relocating a unit of the Integrated Resource 

Center for Adolescent Care (CRIAAD), linked to the General Department of Socio-

Educational Actions (DEGASE), responsible for compliance with socio-educational 

measures for juvenile offenders, to the land attached to a state school in the city of Campos 

dos Goytacazes. This analysis is based on fieldwork carried out at CRIAAD and at José do 

Patrocínio State College (CEJOPA), interviews with actors involved in both state institutions 

and a survey of journalistic articles and documents related to relocation. The objective of this 

paper is to analyze the configurations before and after the inauguration of the socio-

educational unit on the school grounds, showing how the announcement of the transference 

was experienced as an indeterminate situation that generated a collective "investigation 

process" and, subsequently, the conversion of the relocation as a "public problem". Based on 

an exemplary case, the present monograph analyzes assemblages, collective actions and 

constitutions of public arenas, as well as relations between youth, education, sociability, 

violence, socio-spatial segregation and stigmas in an average city in northern Rio de Janeiro. 

 

 

Keywords: public problems, associations, public arenas, segregation and urban violence 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objeto central o processo de realocação do Centro de 

recursos integrados de atendimento ao adolescente (CRIAAD) de Campos dos Goytacazes 

para o terreno do Colégio Estadual José do Patrocínio (CEJOPA). Essa transferência, que 

poderia ter passado desapercebida no debate público, gerou uma série de especulações desde 

que foi anunciada a decisão da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e do Ministério 

público de ceder uma parte do terreno de uma escola estadual para o Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (DEGASE). Com o terreno cedido, houve o planejamento de 

realocação de uma unidade do CRIAAD para o local.  

O CRIAAD é um órgão ligado ao Degase, ambos vinculados a Seeduc. Este órgão é 

responsável pela execução da medida de semiliberdade imposta por sentença judicial que 

pode ser aplicada de início ou como forma de transição da internação (esta que, na prática, se 

assemelha ao regime fechado de uma pena de prisão) para a liberdade assistida de meninos 

enquadrados como jovens em conflito com a lei.  

 Em novembro de 2017, começaram a circular especulações sobre a mudança de sede 

do CRIAAD para o então terreno pertencente a instituição educacional. A partir daí, 

funcionários, professores, pais e alunos do CEJOPA começaram a se mobilizar e a se 

organização para tentar impedir que parte do terreno da escola fosse cedido para o Degase e 

que, logo, o CRIAAD passasse a funcionar bem perto do ambiente escolar.  

Na manhã do dia 30 de outubro de 2017, alunos professores, responsáveis, moradores 

e comerciantes da localidade, organizaram uma manifestação como protesto diante a 

realocação do núcleo do Degase. No dia seguinte, 31 de outubro de 2017, outra ação coletiva 

foi organizada: moradores do bairro onde fica o CEJOPA deram um abraço simbólico envolta 

do colégio estadual em questão para protestar contra a transferência do CRIAAD para a área.  

Diante as manifestações organizadas pela comunidade local e escolar, a mídia 

começou a dar atenção ao caso, registando e colocando de modo público as principais críticas 

e demandas que começaram a surgir nesse momento. Deste modo, houve uma repercussão 

dentro da cidade sobre o assunto ainda maior, que originou notas oficiais sobre a “polêmica” 

da realocação de uma unidade do CRIAAD para anexo do colégio estadual em questão, 

ocasionando também, outras dinâmicas de ações realizadas pelos envolvidos da escola. 

Apesar das tentativas de embargar a realocação, em janeiro de 2019 a unidade do CRIAAD 
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foi realocada para o espaço cedido e adaptado para funcionamento da sede e atendimento dos 

menores infratores cumprindo medidas em semiliberdade.  

O objetivo da pesquisa que realizei entre 2018 e 2019 foi refletir sobre o conflito que 

começou a se constituir entre o CEJOPA e o CRIAAD após o anúncio a realocação. 

,Apresento, ao longo dessa monografia um esforço de elaboração e análise dos 

acontecimentos relacionados à realocação antes e depois dela ser efetivamente realizada, 

incluindo os desdobramentos e impactos da inauguração da nova sede do CRIAAD nas 

rotinas e experiências vividas pelos atores sociais envolvidos nas duas instituições estatais.  

O foco do presente trabalho são os atores envolvidos no contexto da realocação e seus 

agenciamentos. A monografia apresenta o conflito gerado pelo anúncio da realocação a partir 

do mapeamento e da análise das ações e das narrativas produzidas pelos atores que se 

mobilizaram para transformar a mudança de sede em um problema público. Além disso, o 

trabalho visa identificar como foi a dinâmica posterior à inauguração da nova unidade do 

CRIAAD. A proposta da monografia é compreender também como a realocação foi percebida 

e elaborada por agentes de ambas instituições estatais, assim como seus impactos no 

funcionamento paralelo das unidades.    

Para tanto, realizei trabalhado de campo, entrevistas formais e conversas informais 

com os atores envolvidos e levantamento de matérias jornalistas e documentos relacionados à 

realocação do CRIAAD. Organizo meus interlocutores em três grandes blocos: “comunidade 

escolar” (composta por funcionários, alunos, ex alunos e responsáveis), “comunidade local” 

(com moradores e comerciantes do bairro da escola) e o CRIAAD (integrado por equipe 

pedagógica, agentes e jovens que cumprem medida socioeducativa). Estabeleci diferentes 

tipos de interação com interlocutores desses diferentes blocos como sintetizo abaixo: 

As entrevistas foram realizadas com dezoito (18) atores da comunidade escolar, sendo 

compostas por doze (12) alunos e seis (6) funcionários. Elaborei e usei um roteiro 

semiestruturado que tinha a proposta de conhecer os entrevistados, suas rotinas fora do 

colégio, suas percepções sobre o próprio colégio, questões sobre a realocação do CRIAAD e a 

violência em Campos. Porém, realização de entrevistas com os envolvidos do CRIAAD não 

foi possível por questões de burocráticas. Nesse caso, meu contato foi baseado em conversas 

informais e observação participante durante a realização de atividades dentro da instituição 

junto com outros alunos que participam do grupo de pesquisa do qual faço parte. Com a 
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comunidade local, tive contato com frequência menor. Embora tenho realizado conversas 

informais, essa foi a parte do campo que ficou mais reduzida. 

É importante ressaltar que não exponho nomes de meus interlocutores ao longo da 

monografia. Para apresenta-los, criei nomes fictícios com a intenção de mantê-los 

minimamente anônimos e não expor suas identidades. 

Além de trabalho de campo no CEJOPA, no CRIAAD e no bairro, fiz um 

levantamento de matérias jornalistas e de documentos relacionados à realocação. Reuni e 

analisei um total de trinta e oito (38) links apresentados por dez (10) fontes distintas retiradas 

via internet. Além disso, também analisei dois (2) documentos e trinte e seis (36) matérias 

jornalísticas associadas ao caso. Os dois (2) documentos são relacionados ao período pré 

realocação. Já as matérias jornalísticas são divididas como vinte e seis (26) pré realocação e 

dez (10) relacionadas com o período pós realocação.   

Escolhi utilizar essa abordagem metodológica com o intuito de conseguir compreender 

a organização social de cada instituição e as formas de interação entre diferentes atores que 

nelas convivem. Além do mapeamento dos jornais, o trabalho de campo foi importante para 

ajudar a reunir e compreender as narrativas dos próprios atores sociais e pautas apresentadas 

por eles que nem sempre chegam ao debate midiático. Como já disse anteriormente, o foco do 

trabalho foi analisar as sociabilidades e configurações sociais que pude observar dos dois 

lados do muro a partir do trabalho de campo. 

 

Entrada nos dois campos 

 

Neste ponto, apresento como fui apresentada e me aproximei dos dois trabalhos de 

campo que fizeram parte de minha pesquisa. Começo narrando os momentos iniciais de 

formulação do objeto de pesquisa, que se deu a partir dos contatos primórdios nos dois 

campos (ESCOLA/CRIAAD), no período do segundo semestre de 2018. Em relação ao 

acesso ao Colégio (campo 1), onde a pesquisa é realizada, a inserção se deu a partir da minha 

participação no programa da Residência Pedagógica (PIRP) de Ciências Sociais, projeto de 

extensão financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES), que se iniciou em 2018.  
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O projeto tem o intuito de contribuir para a formação docente dos discentes bolsistas 

participantes do projeto, que realizam prática de ensino e pesquisa na escola que foram 

designados. Durante a residência, há um acompanhamento de professores preceptores da 

escola participante e a orientação de uma coordenadora e responsável pelo projeto. No caso da 

Residência Pedagógica em Ciências Sociais da UFF Campos dos Goytacazes, na qual faço 

parte, a coordenação está sob tutela da Professora Dr Andreia Paiva. Ela coordena dois grupos 

de residentes (cada um com 8 integrantes, totalizando 16 bolsistas), em duas escolas estaduais 

na cidade citada que fazem parte do projeto: Colégio Estadual José do Patrocínio, localizada 

no Parque Leopoldina e Colégio Estadual Manoel Pereira Gonçalves, localizado em Farol de 

São Tome.  

Minha inserção no campo 1 (escola) se configura a partir da distribuição e organização 

do projeto, sendo direcionada como bolsista para o Colégio Estadual José do Patrocínio 

(CEJOPA), com o acompanhamento da professora preceptora da disciplina de Sociologia. 

Assim que cheguei ao campo, em agosto de 2018, pude notar a existência da controvérsia 

gerado pela mudança da sede do CRIAAD para perto da escola e resolvi iniciar a elaboração 

de um projeto de pesquisa para acompanhar os impactos da aproximação física entre o 

sistema socioeducativo e a sede do Colégio Estadual José do Patrocinio.  

Já a entrada para a inserção no CRIAAD (campo 2) se deu a partir da aproximação 

com minha orientadora Profª Drª Palloma Valle Menezes e a participação no projeto de 

pesquisa “Violência urbana ontem e hoje: investigando as transformações das dinâmicas 

violentas nas margens do Estado” e no projeto de extensão “DEGASE, UNIVERSIDADE E 

CIDADE: uma proposta de trocas de saberes, vivências e experiências em Campos dos 

Goytacazes”. Junto com a equipe desses projetos, comecei a desenvolver atividades no 

CRIAAD. A elaboração do projeto de extensão se iniciou a partir do contato de integrantes do 

grupo de pesquisa com a Pastoral Carcerária da Igreja Católica que já atuava no CRIAAD. 

Este contato inicial foi nossa ponte com uma das assistentes sociais que trabalha 

dentro da instituição estatal em questão, que irei me referir como Janaína. Janaína passou a ser 

nossa principal interlocutora e parceira de construção do projeto dentro da instituição, sendo 

essencial apoio para a inserção em campo e execução do projeto de extensão. Ela, de certa 

forma, se tornou uma personagem essencial para conseguirmos ganhar espaço para a 

realização das atividades, contato com a direção da instituição e com os menores. 
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O Campo 1: CEJOPA, apresentação do conflito, inserção e ambientação na Escola 

 

O Colégio Estadual José do Patrocínio, está localizado no bairro Parque Leopoldina 

que fica a aproximadamente três quilômetros do centro do Município de Campos. Próximo ao 

bairro e em que a escola está localizada, encontra-se uma favela bastante conhecida da cidade 

a “Baleeira”, além de outros bairros como Nova Brasília, Pecuária, Caju, Parque Rodoviário, 

Parque Corrientes e Esplanada. As redondezas do colégio se configuram com imóveis 

residenciais, há tanto casas populares, quanto casas consideradas mais estruturadas. O bairro 

conta com alguns comércios como: padaria, loja de açaí, churrasquinhos, farmácias, 

mercadinhos, xerox e entre outros. Uma escola particular e o campo de futebol do Campos 

Atlético Associação, clube conhecido como Roxinho, também se encontram perto da escola, 

existindo ainda alguns templos religiosos de manifestação católica e evangélica. 

De acordo com o censo de 2017, a escola comporta 1191 alunos, com horário de 

funcionamento em todos os turnos (manhã, tarde e noite) e a atuação 137 funcionários. Na 

escola há oferta de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA. E a implementação do Novo 

Ensino Médio Integral que ocorre apenas no ano de 2019, passando a ofertar o Curso Técnico 

em Administração, com ênfase em empreendedorismo para os alunos do primeiro ano do 

ensino médio. Embora a problemática da evasão escolar do colégio não seja exatamente algo 

novo no contexto do CEJOPA, veremos adiante que que segundo os agentes ganhou uma 

nova configuração após o anúncio de que o CRIAAD seria realocado em parte do terreno da 

escola que foi cedido ao Degase. 

Destaca-se que a escola carrega o nome de um cidadão campista que participou 

diretamente da luta abolicionista no país, José Carlos do Patrocínio. Como jornalista escreveu 

diversos artigos de propaganda abolicionista, comprou o “Gazeta da Tarde” e fundou a 

“Cidade do Rio”. Seu auge como atuação social se deu a partir da fundação da Confederação 

Abolicionista, neste período atuou de inúmeras formas, redigindo manifestos, organizando 

conferências públicas, ajudando na fuga de escravizados e organizando núcleos abolicionistas. 

Intensificando ataques à política escravocrata, José do Patrocínio foi censurado diversas vezes 

e durante alguns períodos acabou se afastando da vida pública. Por ter sido essa figura política 

importante, dentro da escola há um painel composto por imagens e também um resumo de sua 

biografia. Em questão de contexto social, consegue-se notar que os jovens que ocupam e 
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compõem o colégio em sua grande maioria são jovens negros e negras e de classe baixa, o que 

nos direciona a um recorte essencial de raça e classe dentro da escola. 

Quando comecei meu campo, soube que um dos antigos prédios e terreno onde situa-

se o CEJOPA tinha sido cedido ao Degase para a implementação da unidade do CRIAAD. O 

prédio em questão já estava em processo de adaptação naquele momento para passar a receber 

jovens que cumprem medidas socioeducativas. O espaço e terreno da escola que irei 

descrever, portanto, já se apresenta como na configuração atual, apesar que após a 

implementação ter sido concluída (e a unidade socioeducativa começar a funcionar ao lado da 

escola) algumas outras alterações (que debaterei mais adiante) terem ocorrido. Portanto, irei 

descrever neste momento o espaço antes dessas modificações, deixando para apresentá-las no 

segundo capitulo e sem retomar a estrutura geral apresentada. Para começar, vale notar que o 

CEJOPA é considerado uma escola “grande”.  

No terreno há dois prédios principais (ambos com dois andares) que comportam todas 

as salas de aula, auditório, sala dos professores, sala de vídeo, secretaria, refeitório, direção, 

biblioteca, coordenação, entre outros ambientes que compõem o colégio. Assim que entramos 

pelo portão de acesso ao colégio, podemos notar um espaço de circulação entre os prédios, 

considerado como o pátio, que é composto por algumas mesas e cadeiras de cimento. Ao lado 

direito da entrada, seguindo o muro podemos ver grama e geralmente muitas bicicletas 

daqueles que compõem o ambiente escolar.  Existindo mais à frente do lado direito, uma 

quadra coberta, com traves de gol e uma arquibancada colada ao muro que divide a escola do 

terreno cedido para o Degase. Quadra esta que é regularmente usada pelos alunos e que 

raramente se encontra vazia (tanto para utilização de aulas de educação física, apenas a 

ocupação do espaço das arquibancadas para socialização ou jogos de futebol promovidos 

pelos estudantes), o que traz alguns problemas com inspetores por ter ordens de certos 

horários serem restritos a uso dos alunos – (decisão ao que parece baseada na argumentação 

da dificuldade de manter os alunos dentro das salas de aulas).  

Para se chegar ao prédio “principal” (que comporta a direção, a coordenação, o 

auditório, a biblioteca, a sala de professores, além de salas de aula), segue por um caminho 

reto direto do portão inicial (que na época não era coberto) é preciso passar, pela quadra ao 

lado direito. Existe uma espécie de campinho de terra abandonado atrás da quadra e atrás/ao 

lado deste prédio denominado como principal, que também dá de encontro com a divisão das 

instituições estatais. Do lado esquerdo do ambiente, primeiramente, encontramos uma casa 
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com aparência antiga, com um pequeno quintal bem arborizado. Está casa é composta por 

muros pequenos que dão para dentro do colégio, não tampam a visão entre os ambientes. A 

entrada dessa casa e seu “quintal” dão para dentro da escola o que me gerou certa curiosidade. 

Já inserida em campo, descobri que se trata de uma espécie de casa de caseiros. Onde mora 

um casal de senhores há 19 anos, Seu Renaldo e Dona Maria (irei me detalhar melhor no 

decorrer do trabalho). 

Seguindo o olhar, depois da casa, podemos observar o segundo prédio. Logo com uma 

entrada para o refeitório da escola do lado (posicionada de frente para o caminho citado e 

quadra). O segundo andar é composto basicamente por salas de aula. Entre a casa e o segundo 

prédio existe um “vão” que dá para o muro da extrema esquerda do ambiente. Ao lado do 

refeitório uma arvore de porte grande. A parte de trás do refeitório se encontra com esse 

ambiente “verde” e de chão de terra, onde podemos visualizar a segundo entrada e saída deste. 

Este espaço é fechado para a parte do pátio que chega no muro da esquerda por um portão de 

grade de ferro vazado. A fila da merenda se concentra em ambas as entradas, dependendo da 

época ou dia da semana.  

Voltando para nossa visão da entrada, o pátio que divide os dois prédios, existe uma 

pequena construção (sala), que tive oportunidade de entrar para tentar achar alguns materiais 

de áudio visual que estavam faltando em um evento. Na ocasião descobri que ali existiu uma 

estação de rádio da escola agora abandonada que serve como um “deposito” de materiais, com 

alguns instrumentos e ferramentas de áudio visual. Saindo desta parte, atrás do segundo 

prédio (que termina e é seguido pelo portão de ferro vazado explicitado até o muro lateral 

esquerdo), existe uma pequena quadra aberta e sem cobertura com cestas de basquete. Desta 

quadra até o muro de trás do colégio, ainda existe um espaço cimentado e uma outra árvore. O 

prédio principal termina bem colado a este muro. 

Logo no primeiro diálogo que obtive com um dos agentes da instituição escolar, a 

professora preceptora que me acompanharia através da entrada em campo pela Residência 

Pedagógica, me falou sobre o conflito que depois veio a se tornar o objeto central dessa 

monografia. Esse primeiro diálogo ocorreu em uma reunião de apresentação dos preceptores e 

escolas participantes do PIRP de Ciências Sociais com os integrantes do programa. Está 

reunião ocorreu no polo da UFF – Campos, com a presença da professora orientadora e 

responsável do projeto, os preceptores e os dezesseis discentes residentes selecionados para 

cada qual escola designados. 
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Desta forma, no decorrer da reunião, o assunto do perfil da escola surgiu e obtive meu 

primeiro contato com a notícia de que a chegada do Degase não era bem vista pela 

comunidade escolar e local. No final da reunião, em uma conversa que iniciei com a 

preceptora Amanda, o tema da realocação de uma unidade prisional para menores infratores 

surgiu mais uma vez, me envolvendo em um despertar curioso sobre o assunto, com 

questionamentos e iniciativa para “descobrir” mais. A nova informante que integra a escola 

contou sobre manifestações realizadas pela comunidade escolar (funcionários, alunos / ex 

alunos e seus parentes) e a comunidade local (moradores e comerciantes). Relatando que 

professores e a direção estavam em grande maioria insatisfeitos com a decisão do Estado de 

ceder uma parte do ambiente/terreno escolar. Ela enfatizou, como um agravante para os 

envolvidos, de ser especificamente para uma instituição “como” o Degase.   

A problematização dessa insatisfação indicada pela professora em questão, foi 

apresentado em dois aspectos. Primeiramente, ela questionava como uma escola poderia 

conviver e funcionar normalmente ao lado de uma instituição prisional, mesmo sendo uma 

instituição do Degase que trabalha com socioeducação e juventude. Naquele momento 

comecei a me perguntar se havia na escola uma preocupação com o funcionamento do 

CRIAAD anexo ao colégio e por que. Também com questões sobre se para funcionários, pais 

e alunos a imagem da instituição escolar não deveria estar diretamente ligada à uma 

instituição prisional, pois feito deste modo, a imagem da escola poderia ser “mal vista” 

socialmente. O segundo problema tinha relação com a redução do território do CEJOPA. 

Segundo funcionários da escola, o prédio cedido ao Degase estava sem utilização 

anteriormente porque não o Estado não tinha disponibilizado verbas para os projetos que eles 

gostariam de desenvolver no ambiente.  

Eles apontaram que tinham elaborações projetos e solicitado a liberação destas verbas 

inúmeras vezes. No entanto houve uma “falta de diálogo” por parte do Governo do Estado 

que não os avisou com antecedência sobre o que aconteceria ali. Por isso, eles foram 

surpreendidos com o anuncio da redução do espaço da escola. Como não existiam 

informações oficiais sobre o que ocorreria com a realocação, a professora me disse que as 

primeiras especulações sobre a chegada do Degase apareceram na forma de boatos que 

começaram a circular na escola e no bairro.  

O primeiro “boato”, portanto, se manifestou no momento que a comunidade escolar 

recebeu o anúncio sobre o espaço e prédios cedidos, que ocorreu a partir da visita do “povo do 
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Degase”. Em outras palavras, o que circula segundo a informante é no modo violento e bruto 

da chegada na escola realizada por pessoas ligadas ao CRIAAD, ocorrendo até queima de 

livros pertencentes a instituição escolar por eles. Além disso, outro rumor que começou a 

circular na época aponta que com a transferência do CRIAAD, o CEJOPA ficaria responsável 

pela educação formal dos menores infratores. Ou seja, com o funcionamento do CRIAAD ao 

lado do colégio, os meninos que o compõem iriam estudar dentro do CEJOPA. Isso gerou um 

aumento na evasão escolar, ocorrendo mudanças de matriculas e esvaziamento com o colégio. 

E com isso, passou a pairar “medo” entre a comunidade escolar de um possível fechamento da 

unidade.  

Destaco que um dia, eu estava acompanhando a Amanda na sala dos professores. 

Como era o horário do intervalo, muitos dos docentes se encontravam presentes na sala e um 

dos diretores da instituição iniciou uma interação. Ele anunciou que a reunião com a UFF iria 

acontecer no dia seguinte. Após a informação, o mesmo se colocou diante das professoras e 

professores presentes, como se fosse algo já discutido e fez uma interação não inteiramente 

verbal, onde incitou apontando para o espaço em adaptação para a realocação da unidade do 

CRIAAD, como se fosse a motivação para a parceria com a universidade.  

Depois da reunião acontecer, pude ouvir mais sobre o assunto e entender melhor a 

condição. Nesta reunião, segundo os presentes, se colocou a discussão da possibilidade da 

UFF de conseguir o espaço que foi cedido para o Degase. Os representantes do colégio 

deixaram claro a intensão de embargar a decisão da implementação do CRIAAD no terreno. 

Na visão deles, seria melhor para escola poder ter um contato tão próximo com uma 

Universidade.  

 

 O Campo 2: o antigo CRIAAD, seus agentes e o “outro lado” do conflito 

 

Como já apresentado, houve dificuldades para a inserção no CRIAAD comparada com 

a do primeiro campo. Acredito que por se tratar de uma instituição socioeducativa e por não 

está ligada à uma entrada oficial como no caso da escola com a bolsa residência, a 

ambientação para enfim conseguir se legitimar e acompanhar o campo se demonstrou mais 

complicada. Realizei quatro visitas na unidade antiga do CRIAAD. Em apenas uma eu pude 

interagir com os internos. Nas outras estabeleci trocas apenas com os funcionários.  Na época 

(2018) as visitas eram realizadas a partir da intenção de fixar e desenvolver o projeto de 
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extensão/pesquisa dentro da unidade. Em 2019, a partir de uma negociação com uma 

funcionária e o diretor da unidade, conseguimos dar início ao projeto no interior da nova sede 

do CRIAAD e realizar visitas para execução de atividades semanalmente ou a cada quinze 

dias.  

O intuito momentâneo não é descrever a atual estrutura do CRIAAD onde realizei 

campo por um período de tempo mais longo, mas sim do antigo ambiente da instituição que 

iniciamos nosso contato. Portanto, exponho que não pude conhecer todos os ambientes da 

antiga estrutura física da unidade, porém, irei descrever o mapa mental que consigo atribuir ao 

território. Primeiramente, é importante ressaltar que a instituição era cercada por muros altos e 

por um portão aparentemente bem reforçado. Logo na entrada, encontrava-se um caminho e 

algumas arvores e plantas, até um portão de ferro vazado onde as grades ficavam tampadas 

com uma espécie de placa de metal.  

Entrando no local, damos direto em um pátio médio, onde se encontra uma mesa de 

ping pong, que observando em campo, bastante utilizada pelos menores nos horários possíveis 

para tal. Esse pátio era cercado de entradas para outros ambientes. Do lado direito, se encontra 

uma sala ao que me parece administrativa dos agentes, burocrática. Nesta sala acontecia uma 

espécie de identificação, sem obter processos de revista ou entre outros e o primeiro ambiente 

que se estabelece contato nas visitas que realizamos, já que o agente nos encaminha para tal 

identificação. Ao lado se mantinha uma sala de informática, onde um dos agentes iniciou 

aulas como um projeto individual com os menores e é ambiente que só pode ser utilizado 

pelos menores na presença de um agente.  

Logo no primeiro dia de campo, descobri que a terceira entrada para ambientes era 

dedicada a Igreja Universal do Reino de Deus, sendo compostas por alguns símbolos 

religiosos. Símbolos estes que exerciam uma certa importância em relação a questões morais, 

como o “respeito” que deveria existir dentro daquela sala segundo apontavam os próprios 

jovens do CRIAAD. A utilização da sala não era proibida para outras atividades, sendo 

inclusive, o lugar disponível para se desenvolver o projeto de extensão/pesquisa proposto 

inicialmente como inserção. Dentro desta sala, o conjunto de janelas que compunham o 

ambiente nos deixa perceber o campo de futebol presente na extensão territorial que, porém, 

nunca presenciei ser utilizado.  

Na saída do ambiente, encontrava-se o pátio e era possível ver a entrada, com um 

portão de grade que ficava aberto nos horários que os menores podem circular, para o 
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dormitório/celas da instituição. Informado pela Jerusa, a assistente social do CRIAAD que 

nos recebe e acompanha, o dormitório era composto por uma certa questão de “privacidade”. 

Separando principalmente as funcionárias mulheres do dormitório, sendo um dos ambientes 

que não tive oportunidade ou possibilidade de contato, acredito que por esta questão. Ao lado 

da entrado do dormitório, localizava-se a mesa de ping pong mencionada.  

As salas de atendimento das assistentes sociais, pedagogas e psicólogas se 

encontravam um pouco mais à esquerda do ambiente, perto da entrada dos dormitórios. Ao 

lado esquerdo do portão de entrada, o refeitório da instituição, onde os funcionários e menores 

realizavam suas refeições. Soube da existência de uma biblioteca atrás dos dormitórios, onde 

a única entrada possível era passar por dentro destes, mas que, porém, não é utilizada e se 

encontrava abandonada.  

Conhecendo um pouco mais sobre o “outro lado” do conflito, introduzi algumas vezes 

o tema da realocação da unidade no início da ida ao campo, obtendo uma versão que não tinha 

entrado em contato ainda e que de certa forma me surpreendeu. Quando indaguei sobre o 

assunto, a postura de insatisfação se fez presente nas informações passadas. Um dos 

questionamentos foi sobre a preocupação de como a privacidade dos menores nas salas 

adaptadas como dormitório iria funcionar, sendo exposta algumas situações como o uso de 

maconha constante nos dormitórios e a presença feminina em relação à privacidade dos 

meninos (tendo como referência a masturbação e nudez). Alguns funcionários demonstraram 

ter dúvidas em relação a como seria adaptar um antigo ambiente escolar para uma unidade de 

internação de regime semiaberto.  

Logo nas minhas primeiras idas a campo, nossa principal interlocutora já nos informou 

sobre como a dinâmica faccional estava presente dentro do sistema socioeducativo. Ela 

apontou que a maioria dos meninos internados são pertencentes a facção do Terceiro 

Comando puro (TCP), com alguns do Amigos dos Amigos (ADA) e sem a presença do 

Comando Vermelho (CV), que segundo ela e relatos de outros jovens, não atuaria na cidade 

de Campos dos Goytacazes. A localidade e a influência da facção rival na predominância dos 

menores infratores, relacionada principalmente aos questionamentos da Janaína sobre como 

na nova sede o muro iria ser baixo, dando a possibilidade de visão privilegiada sobre quem 

passa e entra na unidade aos menores, foi posto como uma futura problemática para a 

unidade. Apesar da realocação ainda não ter sido realizada na época, Janaína realizou esses 

relatos a partir de visitas as obras da readaptação da estrutura.  
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O debate destacado no momento é influenciado por duas facções criminosas que 

controlam o tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes: o TCP- Terceiro comando puro e o 

ADA- Amigo dos amigos. Sendo estas duas facções oriundas da fissura do TC- Terceiro 

comando, originário da Falange do Jacaré, que já trazem uma rivalidade desde suas criações, 

além da relação de poder que é trabalhada na busca de expansão territorial ligada ao tráfico e 

a disputa e conflitos existentes na cidade entre as facções citadas. Outro assunto que 

preocupava minha informante, naquele momento, era uma crítica embasada segundo a agente, 

na falta de “consulta” prévia aos que vivem e conhecem a realidade da instituição e suas 

questões centrais. Onde, deveriam participar de debates e construir decisões de grande porte 

como uma mudança de território e sede. 

 

Roteiro dos capítulos  

 

A presente monografia se divide em três capítulos. No primeiro capítulo, analiso como  

a realocação da unidade do CRIAAD ao terreno anexo ao CEJOPA se constitui como um 

probela público. Apresento o momento de anúncio da realocação da sede do CRIAAD como 

um “momento crítico” para a comunidade escolar e local. Como não tinham informações 

oficiais precisas, a situação indeterminada, os atores envolvidos nesse processo de realocação 

começaram a participar de um “processo de investigação” que analiso no primeiro capítulo.  

Nesse capítulo mostro ainda como rumores, especulações e fofocas fizeram parte 

desse processo de investigação. Analiso também as estratégias de publicização que foram 

acionadas a partir da mobilização dos agentes envolvidos em ações coletivas visando 

apresentar suas demandas publicamente.  

No segundo capítulo, busco um diálogo com o repertório moralmente aderido pela 

comunidade escolar e local, socialmente aceito e difundido, que perpassa à noção de violência 

urbana. Faço uma breve análise sobre o debate da violência na cidade de Campos dos 

Goytacazes. Exponho questões iniciais relacionadas à inauguração da unidade do CRIAAD, 

que ocorre a partir de um “acordo” entre ambas instituições envolvidas e a Seeduc. Partindo 

para uma descrição sobre as novas configurações apresentadas no lado da escola pós 

realocação, analiso a rotina escolas  e a convivência lado a lado com a unidade do CRIAAD, 

mapeando novos rumores, especulações e fofocas que surgem nesse novo momento. 
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Por fim, no terceiro capítulo, analiso as percepções e experiências dos meninos do 

CRIAAD. Mapeio as narrativas e produções deles em relação ao Degase e ao sistema 

socioeducativo no qual estão inseridos. Em seguida, apresento a estrutura física do prédio 

adaptado para a realocação da sede do CRIAAD e como a questão da realocação foi sentida, 

percebida e vivenciada por aqueles agentes que compõem a unidade socioeducativa, 

descrevendo as novas configurações de rotina e convivência. Mostro como as questões 

faccionais se tornam centrais no debate nesse momento pós realocação. E analiso ainda pautas 

apresentadas pelos meninos em relação à sociabilidade no CRIAAD, mobilidade no entorno 

da instituição e acesso à escola nesse novo contexto.  
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1.  MOMENTOS INICIAIS SOBRE A QUESTÃO DA REALOCAÇÃO 

 

1.1 O que está acontecendo? Momento crítico, processo de investigação e rumores 

 

“Alunos e professores do CEJOPA protestam contra o CRIAAD”  

(Censanet¹, 20171) 

Podemos iniciar com a reflexão a exemplo do título da reportagem “Alunos e 

professores do CEJOPA protestam contra Criaad” colocada em destaque. A primeiro 

momento, quando entramos em contato com a narrativa apresentada no título conseguimos 

identificar alguns aspectos: existe uma situação que coloca alunos e professores de uma escola 

“contra” uma instituição prisional para menores infratores, essa situação, gerou uma ação 

coletiva dos agentes envolvidos para demonstrar sua insatisfação. Como também, por ser 

tratar de um título de reportagem, se deduz que a atenção midiática dentro da cidade foi 

acessada de alguma forma.  

O que pode nos levar a algumas perguntas especulativas como: o que ocorreu para 

esse protesto ser realizado? Qual é o incomodo dos alunos e professores citados? Quem são os 

envolvidos? Porque o protesto é “contra” o CRIAAD? Qual foi a repercussão do assunto? 

Como a situação chegou a tal ponto e porquê? A questão atingiu a cena pública, se sim, 

como? Enfim, o que está acontecendo com/entre o CEJOPA e o CRIAAD? 

A formulação que tento tecer, tem como objetivo chegar a certa questão: o terreno do 

Colégio José do Patrocínio ser cedido para a implementação de uma unidade do CRIAAD e 

seus desdobramentos. Em um esforço de compreensão sobre o objeto de estudo, realizei uma 

busca na internet, onde liguei o nome CRIAAD ao CEJOPA, o total de setenta e cinco 

resultados foram encontrados. Analisando os resultados para uma seleção de conteúdos que 

falam diretamente sobre a implementação do CRIAAD a área anexa ao Colégio José do 

Patrocínio, obtemos 26 reportagens selecionadas com notícias sobre o conflito “pré 

realocação”.  

                                                             
1 Fonte: https://www.censanet.com.br/noticia/12336 (Acessado em 20 de agosto de 2019). 



26 
 

O importante, no momento, é que o pequeno recorte realizado possibilita entrar em 

contato com os primórdios da situação da implementação da unidade socioeducativa e seus 

embates. Utilizando as notícias selecionadas como referentes, irei remeter a informações 

obtidas sobre o início e desenrolar do conflito, anterior a minha inserção ao tema e aos 

campos (Escola e Criaad) como pesquisadora. Em conjunto com alguns relatos e dados sobre 

os ocorridos na questão inicial da implementação da unidade, já vivenciadas com a realização 

da pesquisa em campo e mobilizações teóricas para abordar a temática.  

Em outras palavras, a proposta se enquadra em uma tentativa de construção do conflito 

em questão “CEJOPA X CRIAAD” e seus desdobramentos inicias com o paralelo de 

discussões teóricas. O objeto em questão iniciou em 2017, com o aviso inicial aos envolvidos 

sobre o terreno pertencente ao CEJOPA ser cedido para o Degase, que planejou a realocação 

de uma unidade do CRIAAD para o local. Em uma das entrevistas que realizei com os agentes 

da escola, Seu Renaldo, porteiro/residente do colégio, tentou elucidar esse “primeiro contato 

com a implementação e a perca do território” em sua experiência.  

isso aí eu fiquei sabendo por alto, que isso aí estava correndo em 

segredo de justiça. Inclusive quando os primeiros agentes chegaram 

aqui, quem recebeu eles fui eu. Aí eles vieram para conversar com a 

direção. Então, a diretora me pediu para acompanhar e para mostrar o 

local. Aí, eu fui e perguntei para ele o que era, aí eles “isso aqui, nós 

vamos pegar isso aqui. Vai ser um CRIAAD aqui”. Então, eles 

começaram a vim, a visitar, a olhar, entendeu? Fazer planejamento de 

obra, aquela coisa. Mas sendo que isso já estava praticamente na mão 

deles. Que isso estava ocorrendo em segredo de justiça, entendeu?  

Os agentes da comunidade escolar vivenciaram deste modo uma ruptura com o dito 

“familiar” a partir do anuncio e visitas dos agentes do Degase que iriam “pegar” o território. 

O fator de se perder uma parte do território escolar para a implementação da unidade, para os 

estabelecidos é percebido como um “distúrbio”, uma “instabilidade” que muda o rumo de 

suas ações futuras. Onde os atores em questão vivem o incomodo e um momento de 

indefinição, uma quebra de rotina, resultante dos acontecimentos e interferências inesperadas. 

É uma situação de prova, formulando uma “crise”, que pode ser lida como um “momento 

crítico” (Boltanski e Thévenot, 1999) vivenciado pela comunidade escolar e seus agentes. 

Podemos elucidar com a problemática do funcionamento da escola gerada sob a 

perspectiva indefinida, obtendo uma “falta de diálogo e informações”, onde uma preocupação 
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diante a adaptação da rotina com o terreno anexo da escola funcionando com uma unidade 

socieducativa surge. Gera-se uma incerteza da vida social. Os autores Correa e De Castro 

(2016) expõem em certo desenvolver de sua obra, o que significa para uma perspectiva 

pragmática a ruptura, com contribuições e influência dos autores Boltanski e Thévenot:  

Na perspectiva pragmática, o mundo é analisado a partir das suas 

rupturas, nos momentos em que as fissuras revelam as tensões 

normativas subjacentes. São nesses momentos críticos que concepções 

de justiça divergentes afloram A CRÍTICA E OS MOMENTOS 

CRÍTICOS e explicitam a fragilidade dos arranjos sociais, 

problematizando o lugar, a natureza e a ordem (ou as grandezas) das 

pessoas e dos objetos” (CORRÊA E DE CASTRO, 2016, p.79) 

 Dewey (1994) nos ajuda a entender o que é uma situação indeterminada, mostra que 

em situações de quebra da rotina surge uma indeterminação que motiva uma atividade, uma 

agência, uma investigação. A situação indeterminada pode carregar muitas características ou 

nomes como sugere Dewey: “confusas”, “desordenadas”, “ambíguas”, “atrapalhadas”, 

“repletas de tendências em conflito”, “obscuras” e até como “inerentemente incerta” (1994, 

p.217). É a situação indeterminada, exatamente por carregar uma “incerteza”, que antecede a 

investigação. A situação indeterminada pode ser explicitada com o relato do Seu Renaldo, que 

inicia na indeterminação e confusão da visita e anúncio dos agentes. E é a partir do processo 

que a situação indeterminada vira um objeto de investigação, que se institui um problema.  

Após a transformação da situação indeterminada em uma situação problemática, surge 

uma determinação para a solução do problema (DEWEY, 1994).  Desta forma o processo de 

investigação é exposto pelo autor como: “a transformação dirigida ou controlada de uma 

situação indeterminada em uma situação de tal modo determinada nas distinções e relações 

que a constituem, que converta os elementos da situação original em um todo unificado” 

(1994, p.216). Em outras palavras, de acordo com Dewey, uma situação indeterminada 

provoca um processo de investigação e problematização, com a intensão de obter estabilidade, 

retomar a “normalidade”. 

Dito isto, podemos trabalhar com processo de investigação que ocorreu no desenrolar 

da crise, da situação indeterminada, onde, apenas o relato do contato inicial do Seu Renaldo, 

não abrange a totalidade da discussão. Menezes (2015), ao analisar a implementação do 

programa das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) nas favelas cariocas do Santa Marta e 
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Cidade de Deus, traz como referência os rumores como componentes de uma “nuvem de 

especulação” que surgiu em um momento de crise gerado pela chegada do projeto nas 

primeiras favelas “pacificadas”. Os rumores surgem como parte do processo de investigação 

dos agentes sobre a situação indeterminada. Eles são, segundo Menezes (2015), um 

mecanismo de investigação coletiva que as pessoas utilizam ao tentar construir uma 

interpretação que faça sentido em seus recursos intelectuais após uma situação ambígua. 

Rumores podem ser pensados, portanto, como um “modo coletivo de investigação” (Menezes, 

2015, p. 48).  

Após ouvir tantos rumores circulando durante meu trabalho de campo e entrar em 

contato com a literatura descrita acima, entende que a implementação da unidade do CRIAAD 

anexo ao CEJOPA se torna um caso bom para se pensar os rumores tornando-se um 

mecanismo de investigação coletiva de situações indeterminadas. Vejamos, na descrição da 

minha inserção em campo e primeiros contatos com o objeto, ouvi boatos ou rumores de que 

os agentes do Degase em suas primeiras visitas, que entraram no prédio cedido e colocaram 

fogo em livros pertencentes a instituição escolar e que ali estavam guardados. Como também, 

a responsabilidade da escola com a educação formal dos menores infratores (os meninos do 

CRIAAD estudarem na escola), a evasão escolar gerada na escola por causa do futuro 

funcionamento do CRIAAD anexo ao ambiente e o possível fechamento do colégio como 

consequência da realocação. 

 Diante da situação indefinida, que seria a implementação da unidade, os agentes 

estabelecidos entraram em um processo de investigação para tentar entender as consequências 

da mudança do CRIAAD para perto da escola. E, nesse processo de investigação coletiva, 

começaram a surgir uma série de especulações e rumores, que podem ser pensadas aqui como 

“noticiais improvisadas” (Shibutani, 1966), que buscam suprir a demanda das notícias sobre o 

caso. Nesse caso, rumores aparecem, portanto, como: 

um substituto para notícias. Eles são notícias que não se desenvolvem 

através de canais institucionais e oficiais. Logo, a discrepância entre a 

demanda por notícias e a oferta feita pelos canais de comunicação formais, 

constitui a condição crucial para o surgimento desse tipo de narrativa” 

(MENEZES, 2015, p. 48) 

Dentro dos dados midiáticos que foi selecionado como banco de dados do presente 

trabalho, pude entrar em contato com outros rumores e especulações que também apareceram, 
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posteriormente, em entrevistas que realizei com os manifestantes presentes no processo de 

ação coletiva realizada pela escola (manifestação/ato).  

Esses novos rumores apontavam que após a instalação do CRIAAD aumentaria para 

mais de 100 o número de jovens que passariam a cumprir medida socioeducativa dentro do 

terreno da escola. As especulações apontavam que isso aumentaria o risco de rebeliões e 

revoltas; reduziria de preços nos imóveis próximos; aumentaria a “violência” no bairro; 

geraria uma queda da qualidade do ensino da escola; geraria um afastamento de clientes de 

outros bairros que frequentam comércios próximos. Vejamos algumas exemplificações dos 

rumores e especulações retiradas do banco de reportagens:  

 “Serão entre 70 e 140 menores, que ocuparão 3.800 metros quadrados da escola, 

equivalentes a 50,4% do total do espaço disponível para os estudantes. (Censanet2, 2017) 

 “A professora ainda contou que há previsão que os menores, em regime semiaberto, 

também estudem na escola. “O principal problema é que pais de alunos não querem 

matricular os filhos na nossa escola, porque ela funcionará paralela a um núcleo do 

Degase – disse Beatriz” (Folha 1 / Folha geral3, 2017) 

 “Uma professora da instituição teme que aumente o índice de evasão escolar. “Com medo, 

muito estudante vai deixar de vir à escola. Se sem o Centro de Ressocialização dentro da 

escola, a falta de infraestrutura já compromete o ensino, imaginem então com menores 

infratores aqui dentro?”, questiona uma educadora que pediu para não ser identificada.” 

(Noticia Urbana4, 2017) 

 “Assim como todo o Estado do Rio de Janeiro, Campos já sofre com essa violência 

desenfreada. Com menores infratores dentro da escola, a tendência é isso piorar. Alunos, 

professores e moradores ficarão ainda mais inseguros com essa irresponsável medida”, 

disse uma aluna.” (Noticia Urbana5, 2017) 

 “Todo mundo tem que ter uma segunda chance na vida. Mas acho que deveria ser em 

outro local. Eles vão estar muito envolvidos com os estudantes. Porque, segundo 

informações que recebi, eles vão estudar nas dependências e participar das atividades 

escolares.” ( Folha 1 / Folha geral6, 2017) 

                                                             
2 Fonte: https://www.censanet.com.br/noticia/12535 (Acessado em 20 de agosto de 2019). 
3 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-

manifestam-contra-nucleo-do-degase.html (Acessado em 19 de agosto de 2019) 
4 Fonte: https://noticiaurbana.com.br/professores-e-estudantes-de-campos-protestam-contra-centro-de-

ressocializacao-dentro-de-escola/ (Acessado em 20 de agosto de 2019) 
5 Fonte: https://noticiaurbana.com.br/professores-e-estudantes-de-campos-protestam-contra-centro-de-

ressocializacao-dentro-de-escola/ (Acessado em 20 de agosto de 2019) 
6 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226532-abraco-ao-cejopa-em-protesto-contra-
unidade-do-degase-em-escola.html (Acessado em 20 de agosto de 2019) 
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 “O comerciante acredita, também, que haverá uma rejeição dos clientes de outros bairros 

que costumam frequentar seu estabelecimento.” (Folha 1 / Folha geral7, 2017) 

 “A escola ficaria também responsável pelo processo de ressocialização destes menores, o 

que entendemos ser necessário, mas a falta de informação à comunidade daquele colégio 

pode ocasionar problemas como a evasão escolar, causando prejuízos ainda maiores.” 

(Terceira via8, 2017) 

 

1.2 A construção da realocação do CRIAAD como uma arena pública 

 

A partir desta leitura e exemplificação de alguns trechos de reportagens abordando o 

tema, gostaria agora de examinar como a temática da realocação da unidade do CRIAAD para 

o terreno anexo a escola se tornou um problema público. Como o debate deixou de ser 

tematizado apenas em conversas privadas, para passar a ser apresentado em manifestações 

públicas e chegar a entrar na pauta da mídia local?  

Quando falamos do banco de dados e as fontes documentais que estamos analisando 

no presente trabalho é importante destacar que a atenção da mídia sobre o caso iniciou-se no 

final de outubro e início de novembro de 2017 a partir do engajamento e ação coletiva 

realizada pela comunidade escolar e local diante o processo de realocação e redução do 

terreno que compunha o ambiente escolar. As dinâmicas de organização e mobilização 

iniciais em forma de ato e manifestação realizadas pela comunidade escolar, na tentativa de 

impedir que aquele espaço do ambiente escolar fosse cedido ao Degase, ocorreram nos dias 

30 de outubro e 31 de novembro de 2017. Surgindo dentro da mídia local reportagens 

intituladas como:  

 “Estudantes e professores do CEJOPA protestam contra instalação de núcleo do 

DEGASE” (Click Campos9, 2007). 

 “Alunos e professores do CEJOPA se manifestam contra núcleo do Degase” (Folha 1 / 

Folha Geral10, 2017). 

                                                             
7 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226532-abraco-ao-cejopa-em-protesto-contra-

unidade-do-degase-em-escola.html (Acessado em 20 de agosto de 2019) 
8 Fonte: https://www.jornalterceiravia.com.br/2017/10/30/transferencia-de-menores-infratores-para-area-anexa-

ao-cejopa-gera-polemica/ (Acessado em 19 de agosto de 2019). 
9 Fonte: https://www.clickcampos.com/estudantes-e-professores-do-cejopa-protestam-contra-instalacao-de-

nucleo-do-degase/ (Acessado em 21 de agosto 2019). 
10 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-
manifestam-contra-nucleo-do-degase.html (Acessado em 19 de agosto de 2019). 
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 “Professores e estudantes de Campos protestam contra Centro de Ressocialização dentro 

de escola”. (Notícia Urbana11, 2007). 

 “Implantação de núcleo para menores infratores em área anexa ao CEJOPA gera 

polêmica” (Terceira via12, 2007). 

 “Abraço ao CEJOPA em ato contra unidade do Degase em escola” (Folha 1 / Folha 

Geral13, 2017). 

Os veículos midiáticos buscaram no corpo de suas reportagens identificar as principais 

pautas das ações realizadas, elaborar informações sobre o processo da realocação, relatos dos 

envolvidos e desdobramentos. Mais adiante voltaremos à análise desse material. 

No entanto, primeiramente, gostaria de explicitar o enquadramento teórico a partir do 

qual estou refletindo sobre a realização das manifestações e/ou atos organizados pela escola. 

O ponto de partida da presente análise, como já disse anteriormente, é que diante de uma 

ruptura, distúrbio ou a situação indeterminada (que foi o anúncio de que o CRIAAD seria 

transferido para o terreno da escola), se iniciou um processo de investigação pelos envolvidos 

no contexto escolar, onde o distúrbio tentou ser nomeado, identificado e definido. Professores, 

pais, alunos e moradores do bairro passaram a buscar as causas e razões para a transferência, 

assim como formula especulações em relação aos impactos que ela poderia gerar e, assim 

começaram a 14circular uma séria de rumores e especulações sobre os efeitos da chegada do 

CRIAAD na vizinhança.  

Buscou-se transformar a situação indeterminada em uma situação determinada, que se 

elaborou como um problema. Diante da situação problemática, uma determinação em 

solucionar a questão e voltar para os cursos “normais” do cotidiano se estabeleceu. Contando 

com a contribuição de Cefai (2017), podemos destacar que houve um esforço de resolução e, 

assim, surgiu um poder de ação. Nas palavras do autor,  

esse trabalho de definição da situação problemática envolve um esforço de 

resolução: os atores não são movidos por uma intenção de “saber por saber”, 

mas de saber na medida em que esse saber confere um poder de ação:17 

                                                             
11 Fonte: https://noticiaurbana.com.br/professores-e-estudantes-de-campos-protestam-contra-centro-de-

ressocializacao-dentro-de-escola/ (Acessado em 20 de agosto de 2019). 
12 Fonte: https://www.jornalterceiravia.com.br/2017/10/30/transferencia-de-menores-infratores-para-area-anexa-

ao-cejopa-gera-polemica/ (Acessado em 19 de agosto de 2019). 
13 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226532-abraco-ao-cejopa-em-protesto-contra-

unidade-do-degase-em-escola.html (Acessado em 20 de agosto de 2019). 
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“Doing is knowing, knowing is doing” (“Fazer é saber, saber é fazer”). 

(CEFAI, 2017, p. 189). 

 Iniciando a partir da situação indeterminada, processo de investigação e 

definição/elaboração da situação problemática, gerou-se, portanto, um poder de ação 

acompanhada da finalidade e esforço para restabelecer o curso normal da situação. Em outras 

palavras, consideramos aqui, as manifestações/atos realizadas por atores da comunidade 

escolar como uma ação coletiva em busca da resolução da insatisfação vivenciada pela 

situação problemática em questão. Obviamente a passagem de uma situação indeterminada 

para uma situação problemática e logo a ação de um coletivo em busca de resoluções, não é 

um processo simples. Cefai (2017|) reafirma está argumentação quando aponta que: 

Assim, uma mobilização coletiva emerge quando os membros de uma 

coletividade (ainda indeterminada, e cujos contornos, tamanho e composição 

serão especificados durante o processo), sentindo-se concernidos, direta ou 

indiretamente, por um “distúrbio” com que são confrontados (primeiro de 

modo indistinto, difícil de captar e designar, ainda não admissível por um 

público), definem-no como uma situação problemática e resolvem passar à 

ação (de modo indissociavelmente conjunto e conflituoso, envolvendo-se em 

cooperações e competições de todo tipo) para resolvê-lo (p.190). 

Até o momento, entendemos que uma mobilização ou ação coletiva ocorre através da 

determinação de resolver a situação problemática, com o objetivo de assim voltar ao curso 

normal do organismo que sofrerá com as alterações. Contanto com contribuições do Cefai 

(2009), destacamos que a ação coletiva tem uma “dimensão de afeição e paixão coletiva”. A 

ação coletiva se deixa abalar por eventos, os membros que se engajam são afetados pelos 

distúrbios das situações que contribuem para definir e dominar. O distúrbio que é enfrentado 

inicialmente é algo sofrido, sentido e suportado como “uma ameaça às nossas vidas ou aos 

nossos bens, algo nocivo para nosso contato com os outros e com as coisas” (Cefai, 2017, 

p.191).  

A análise das reportagens selecionadas é possível uma elaboração a partir da ótica que 

a transferência do CRIAAD para o terreno do CEJOCA foi constituindo pouco a pouco como 

um problema público. Vale notar que para Cefai (2009): 

Uma arena pública é um emaranhado de dispositivos teatrais, em que 

atores com competências distintas apresentam performances 
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destinadas a públicos distintos, ainda que mais ou menos concorrentes. 

Essa arena pública se decompõe como uma constelação de palcos que 

se sobrepõem uns aos outros, que se abrem sobre bastidores com 

geometria variável, nos quais os graus de publicidade são 

determinados pelo enquadramento dos atores e cujos auditórios 

mudam, dependendo das atuações (p.91).  

Elaboraremos como a realocação da unidade do CRIAAD se encaixa no esquema 

analítico proposto. Retomando ao processo investigativo, Cefai nos leva a considerar essa 

investigação com uma dimensão normativa, onde julgamentos de ordem estética, moral, legal 

ou política ocorrem enquadrando vítimas, culpados, responsáveis ou a exposição e denúncia 

de negligências ou infrações. Como vimos, os rumores/boatos/especulações são um 

mecanismo de investigação coletiva e a partir disto, podemos trabalhar os rumores como parte 

dos enquadramentos e argumentações que ocorrem aos arredores da questão problema. 

Ocorre também, o contato com o enquadramento da vítima (a escola e os envolvidos) 

e as críticas geradas a realocação, como os aspectos morais e políticos dentro da 

argumentação. Se seleciona aqui “informações e recursos úteis”, “feixes e cadeias de causas 

sobre os quais agir” e o “adversário” (CRIAAD), (CEFAI, 2009, 2007). Deste modo, 

entendemos que existe algo que interliga os agentes: “a preocupação compartilhada por uma 

situação problemática” (CEFAI, 2009, p.38), que seria a realocação da unidade do CRIAAD 

para o terreno anexo ao colégio. Está preocupação se demonstra nociva, uma ameaça aos 

estabelecidos, dentro de um processo de avaliação que considera o problema inaceitável ou 

insuportável.   

Em primeiro momento, pode-se trazer as propostas analíticas de Gusfield (1981) sobre 

os problemas públicos (não sociais), que para o autor devem ser lidos a partir de aptidões 

cognitivas e morais da capacidade crítica de grupos e suas condições que avaliam como 

injustas ou anormais. O autor traz a questão do problema público com qualidades dramáticas, 

cerimoniais e ritualísticas, que exercem um papel central sobre a questão. As reflexões dele se 

tornaram decisivas para compreensão da transformação de um problema particular em um 

problema que atinge uma dimensão pública como aponta Freire (2016): 

Gusfield insistiu na análise do modo como se forma e se capta a 

atenção pública, ou seja, como determinado assunto é enfocado ao 

adquirir uma visibilidade. Ele mostrou como os problemas públicos 
articulam-se em torno de operações de seleção e de focalização de 

certos argumentos, bem como uma dramatização dos fatos que 
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sustentam a prioridade do tratamento do assunto que deixa de ser 

particular e torna-se generalizado a todos os que se sentem afetados 

por ele (FREIRE, 2016, p.105). 

Existe uma ideia de posse compartilhada do problema elaborada pelo o autor Cefai, 

que ao meu ver, dialoga perfeitamente com as noções trabalhadas acima sobre problemas 

pública. Para o autor a “constituição de um problema público não está toda no agir”, mas 

também “no sofrer e no compartilhar”, “no padecer e no compadecer” (Cefai, 2009). Desta 

forma, assumimos que para a formulação de um problema público, como primeiro momento, 

se utiliza da estratégia de “associações baseadas na proximidade” (2009, p. 70), onde deve se 

remeter a vínculos de proximidade.  Em segundo momento, para o processo de construção de 

um problema público, inversamente devem também: 

renunciar às competências de proximidade que são próprias deles para 

se valerem de uma linguagem de interesse geral. Eles valorizam suas 

experiências vividas, seus saberes locais e seus laços pessoais, próprio 

do bairro, mas devem reenquadrá-los em relação aos desafios públicos 

e, por vezes, até mesmo descartá-los para argumentar e fazer sentido 

perante outras instituições, em outras esferas de ação e diante de 

outras cenas públicas (CEFAI, 2009, p. 70). 

As associações ocorrem em arenas interorganizacionais (CEFAI, 2009), ligadas entre 

si a partir de uma preocupação compartilhada por uma situação problemática. Onde se unem 

em uma identidade que depende do “tipo de problemas diante quais se reúnem ou se 

confrontam, de acordo com as configurações provisórias de alianças e de inimizades nas quais 

se envolvem”. (2009, p.73). Dentro dessa ótica, as aproximações iniciais da comunidade 

escolar (funcionários, alunos e pais de alunos) se formaram por grau de proximidade. Pouco a 

pouco, eles foram conseguindo também o engajamento de moradores e comerciantes do 

bairro. Uma instituição religiosa católica também foi envolvida, principalmente em uma das 

ações coletivas realizadas: a produção de um abaixo-assinado em favor a “unidade escolar” e 

contra a realocação da unidade do CRIAAD para o território cedido. Sendo a instituição um 

dos pontos fixos para recolhimento de assinaturas. 

Esse processo exigiu uma capacidade dos agentes de realizarem “denúncias” em 

formato de uma causa comum. Desta forma a dinâmica de problematização e de publicização 

precisou ultrapassar o círculo de pessoas envolvidas e atingir outros palcos (CEFAI, 2017), 

onde os agentes inventaram na teoria e na prática “dispositivos de intervenção cuja 
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operacionalização requer convencer outras pessoas, em privado e em público, sobre a 

legitimidade de seus diagnósticos” (CEFAI, 2007, p.190).  

Devem ser analisados dentro desta ótica, para além do abaixo-assinado, o 

envolvimento da câmara municipal através de um vereador responsável e um processo de 

inquérito articulado por um promotor. O Vereador e vice-presidente da Câmara, Jorginho 

Virgílio (PRP) protocolou um oficio em dois departamentos: no Degase e no Departamento 

Regional de Educação do Norte Fluminense. O oficio solicitava a suspensão da 

implementação do núcleo do Degase e uma audiência pública ou reunião para debater o 

assunto. Segue, abaixo, o anexo retirado do Jornal Terceira Via, em sua reportagem intitulada 

“Implantação do núcleo para menores infratores em área anexa ao CEJOPA gera polêmica” 

15. 

                                                             
15 Fonte: https://www.jornalterceiravia.com.br/2017/10/30/transferencia-de-menores-infratores-para-area-anexa-
ao-cejopa-gera-polemica/ (Acessado em 19 de agosto de 2019) 



36 
 

Anexo 1 – oficio protocolado pelo vereador Jorginho Virgílio  

 

Como podemos observar, o oficio protocolado com o pedido de suspensão da 

implementação anexa ao Colégio, cita os rumores e especulações já trabalhados no presente 

trabalho dos pais dos alunos e comunidade local e adjacências. O documento cita, 

especialmente, o rumor de que o CEJOPA passaria a ter a responsabilidade de ressocializar os 

jovens internados no CRIAAD, dando a entender que o Colégio Estadual iria receber os 

menores matriculados como alunos. Vale notar que falas contraditórias surgiam em reação a 

esse rumor. Nas manifestações algumas pessoas apontavam que entendiam “ser necessário”, 

mas exigiam debates e diálogos para evitar “maiores prejuízos” diante a falta de informação 

aos envolvidos.  
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 O Inquérito Cívil16 mencionado tem como nº 94 / 2017, ofício nº 1295 / 2017 

assinado pela Promotora de Justiça Anik Machado. Realizado no dia 13 de novembro de 

2017, com a ementa visando “verificar a ocorrência de prejuízos aos alunos do Colégio 

Estadual José do Patrocínio e das crianças e adolescentes residentes nos bairros de sua 

abrangência - Parque Leopoldina, Caju, Parque Rodoviário, Pecuária, Parque Corrientes, 

Parque Rodoviário, Parque Nova Brasília e Parque Esplanada, decorrentes da instalação de 

uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa ligado do DEGASE em um dos 

prédios da mencionada unidade escolar”.  

A argumentação apresentada no inquérito era respaldada na Constituição e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, trazendo também leis de Diretrizes e Bases da Educação e 

outros. Algumas dos problemas apresentados eram: a falta de separação física entre o prédio 

cedido e os outros ambientes da escola; o fato do prédio que foi cedido ser encontrado 

parcialmente desativado por falta de verbas; o andamento de uma negociação de parceria com 

a UFF para ocupação do prédio cedido; o fato que as escolas de aplicação geridas por 

universidades públicas (utilizando o exemplo do Colégio de Aplicação da UFRJ) possuírem 

excelentes resultados, obtendo posições de destaque no Enem; a representação de “reais 

vantagens” para todos os estudantes de rede pública na cidade, visto que nenhuma escola 

deste município (pública ou privada) conseguiu atingir uma posição entre as 100 melhores do 

Estado do Rio de Janeiro; que a efetivação da realocação impediria a implementação da 

Escola de Aplicação trazendo prejuízos aos alunos do CEJOPA; que para o funcionamento da 

unidade socioeducativa incluiria a presença de agentes estatais do Degase, desconfigurando a 

estrutura de uma unidade escolar.   

O documento levantava ainda: a questão da área de abrangência do CEJOPA ser 

composta por comunidades com registros de ocupação de facções rivais do tráfico de 

entorpecentes (Baleeira, Oriente e Ilha do Cunha) podendo ocorrer risco de vida tanto para  os 

menores infratores (questão que veremos ser mais latente aos agentes/atores do CRIAAD)  

quanto para os alunos do colégio; outras instituições vinculadas ao Degase superlotadas e o 

risco de ocorrer o mesmo na nova unidade (mesmo que a princípio possa representar a queda 

na superlotação das unidades) aumentando o risco da “integridade física dos alunos”; a 

concentração das unidades socioeducativas no município como “prejuízos aos adolescentes 

                                                             
16 Disponível em: http://p-

web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/04_Outubro_Dezembro/5_ATUACAO_DAS_PJIJ/30_ICP_PJTCI

J_Campos_dos_Goytacazes_Verificar_a_ocorrencia_de_prejuizos_aos_alunos_do_Colegio_Estadual_Jose_do_
Patrocinio.PDF. (Acessado em 10 de novembro de 2019). 

http://p-web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/04_Outubro_Dezembro/5_ATUACAO_DAS_PJIJ/30_ICP_PJTCIJ_Campos_dos_Goytacazes_Verificar_a_ocorrencia_de_prejuizos_aos_alunos_do_Colegio_Estadual_Jose_do_Patrocinio.PDF
http://p-web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/04_Outubro_Dezembro/5_ATUACAO_DAS_PJIJ/30_ICP_PJTCIJ_Campos_dos_Goytacazes_Verificar_a_ocorrencia_de_prejuizos_aos_alunos_do_Colegio_Estadual_Jose_do_Patrocinio.PDF
http://p-web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/04_Outubro_Dezembro/5_ATUACAO_DAS_PJIJ/30_ICP_PJTCIJ_Campos_dos_Goytacazes_Verificar_a_ocorrencia_de_prejuizos_aos_alunos_do_Colegio_Estadual_Jose_do_Patrocinio.PDF
http://p-web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2017/04_Outubro_Dezembro/5_ATUACAO_DAS_PJIJ/30_ICP_PJTCIJ_Campos_dos_Goytacazes_Verificar_a_ocorrencia_de_prejuizos_aos_alunos_do_Colegio_Estadual_Jose_do_Patrocinio.PDF
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socioeducandos” dificultando a visita de familiares e contribuindo para o enfraquecimento dos 

“já frágeis vínculos familiares” e “aumento dos índices de violência do local”.  

A agenda midiática pode servir para entender o processo argumentativo formulado e 

apresentado nas performances trabalhadas pelos atores envolvidos, sendo também um 

dispositivo para alcançar outros auditórios, onde acaba estando no “coração da publicização 

dos problemas públicos” (CEFAI, 2009, p. 44). As reportagens que se iniciaram com as 

manifestações, traziam as informações e conteúdo sobre os ocorridos que aqui discutimos.  

Os testemunhos, rumores, denúncias e reivindicações ao serem apresentados nas 

matérias de jornal apontavam que a implementação da unidade socioeducativa como uma 

questão de “interesse geral”, formulando uma aparição ao público, onde as “experiências até 

então privadas de luz e de palavra mudam de sentido” (CEFAI, 2017, p.137). As matérias 

passaram a mobilizar meios e aliados, designando inimigos, mirando objetivos em prol da 

resolução do distúrbio e tentando “influir nas decisões governamentais, nas regulamentações 

jurídicas ou em medidas administrativas” (CEFAI, 2009; 2017) – como ocorreu com ofício 

realizado pelo vereador e o Inquérito civil citados acima.  

Por outro lado, quando entramos em contato com as narrativas produzidas nas 

reportagens, percebemos que para atingir o êxito da construção de um problema público não 

se pode tratar apenas do cognitivo, se deve envolver também “afetividades, sensibilidades e 

moralidades coletivas” (CEFAI, 2011, p.42).  A própria manifestação intitulada como 

“Abraço ao CEJOPA” traz essa prerrogativa de afetividades e etc. Argumentações como “o 

CRIAAD será dentro da escola” ou especulações sobre insegurança, foram repertórios que 

tinham relação direta com moralidades coletivas, movimentando, portanto, “referências 

sensíveis” como questões sobre “violência”.  

É importante lembrar, por fim, que “um problema público não ocorre no vazio, ele é 

pré-formatado por precedentes. Encontra suas marcas numa “cultura pública” em que se 

sedimentaram respostas a problematizações anteriores”. Como resume Cefai: 

Sem uma rede dessas de dispositivos simbólicos, contáveis, jurídicos, 

midiáticos, institucionais… o “distúrbio” não ganha nenhuma 

consistência e nunca tem acesso ao foco da atenção pública. A 

definição da situação problemática não é apenas uma questão de 

criatividade, mas também de instituição. Publicizar é também tirar o 

problema da sombra em que ele não seria mais que um caso de grupos 
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de interesse organizados e especializados, e é agir de modo a que ele 

seja reconhecido, explorado e resolvido por representantes da opinião 

pública e por operadores da ação pública — diante do olhar do 

público. (CEFAI, 2017, p.193) 

Essa reflexão proposta por Cefai nos ajuda a compreender o motivo do Degase ter 

formulado e divulgado notas oficiais. Toda a mobilização descrita acima pressionou os 

representantes do Degase a formular uma resposta pública para as questões que estavam 

sendo realizadas pela comunidade escolar envolta da realocação da unidade. Para Cefai a 

lógica adotada da noção de público é a partir do sentido de John Dewey “processos de 

associação, de cooperação e de comunicação” onde “tematizam problemas e exigem dos 

poderes públicos sua resolução” (CEFAI, 2011, p.49). O que busco elaborar aqui, desta 

forma, é a evocação de uma experiência pública fundamental: a prestação de contas ao 

público. Considerando que “a publicidade é então evocada para prestar contas e tornar 

acessíveis ao público situações escondidas” e “exige dos agentes públicos que prestem conta 

daquilo que fazem para o público” (CEFAI, 2017, p. 137-138). 

Em relação aos pronunciamentos oficiais e não oficiais de representantes envolvidos 

institucionalmente com o Degase, esclarecimentos e disputas de narrativas em defesa da 

realocação foram colocados em pauta e também divulgados pela mídia local. Se demonstra 

aqui o jogo de poder e conflito elaborado até o momento, porém agora, dentro da ótica de 

prestação de contas, onde envolve-se esclarecimentos, informações cobradas e performances 

em disputa “CEJOPA X CRIAAD”.  

No dia 2 de novembro de 2017, uma entrevista com o promotor de justiça da 2º vara 

da infância e juventude de Campos dos Goytacazes, José Luiz Pimentel Batista, com a 

temática sobre o colégio e o Degase foi realizada. Houve divulgação desta entrevista por 

alguns canais midiáticos, porém foi selecionado como fonte o jornal O Diário RJ, com o título 

da reportagem “José Luis Pimentel Batista- CEJOPA e Degase”. Vejamos: 

Quando ingressei na Promotoria da Infância e Juventude, todos os 

adolescentes que tinham a internação determinada eram enviados à capital, 
tendo como destino o Instituto Padre Severino. Aqui, não existia instituição 

para a internação de adolescentes infratores e o Criaad, instituição em que é 

cumprida a medida de Semiliberdade, de segunda a sexta-feira, era um 
lixo.Com Jaimar Carvalho, à época na Direção do Criaad, Dr. Pedro 

Henrique Alves, Juiz de Direito, Dr. Eduardo Gameleiro, Diretor do Degase, 

e o Ministério Público, conseguimos as reformas do Criaad e a tardia 

implantação do Cense, fruto de um TAC – Termo de Ajustamento de 
Conduta com o Estado em que nem todas as instituições previstas no Estado 
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foram criadas, mas, a nossa, restou construída. Com abrangência de quase 30 

comarcas, por óbvio, não demorou para ficar lotada. Paralelamente, a crise 
financeira assolou o país, Estados e Municípios. Se não há como “tirar água 

da pedra” e se sem investimentos nada se faz, soluções criativas ocupam 

maior espaço na redução da indesejada superlotação. Neste tom, nos autos da 

segunda Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Púbico relacionada à 
superlotação do Cense, foi feito um acordo no sentido de transferir os 

adolescentes em internação provisória para o local em que atualmente 

funciona o Criaad, reduzindo-se, por consequência, o quantitativo do Cense. 
Por outra vertente, a Semiliberdade, hoje próxima à Comunidade Baleeira, 

passará para área oferecida pelo Estado, ao lado da escola José do 

Patrocínio. A partir de tais encaminhamentos, algumas inverdades e 

distorções passaram a ser multiplicadas pelas redes sociais, sendo certo que 
merecem esclarecimentos. O Criaad não funcionará dentro da escola, mas, 

sim, ao lado. Como explicado acima, houve acordo e não de arbitrariedade, 

ao contrário do erroneamente divulgado. Medo de rebeliões? Nada mais 
hipotético, pois nunca houve rebeliões, ao menos nos últimos dez anos. 

Precisamos que a sociedade abrace a causa. Não podemos olhar apenas para 

os nossos próprios umbigos. Um adolescente não ressocializado, sem escola, 
vitimizado e excluído será o mesmo que apontará uma arma para a sua cara e 

lhe levará o celular ou a vida. O “não porque não” já não se sustenta há 

muitos anos. Se não desejamos algo, precisamos saber as razões e se elas se 

sustentam. Não me parece plausível um abaixo-assinado em que se alegue 
hipoteticamente a redução dos preços dos imóveis próximos. Argumento ao 

vento, com o devido respeito. Omelete sem a quebra dos ovos? Confesso que 

nem vi os ovos quebrando, até mesmo porque a solução encontrada foi 
reconhecida como alternativa à superlotação, inclusive com a sinalização de 

que será replicada para outras comarcas. Não ao preconceito com o 

adolescente infrator. (O Diário RJ17, 2017) 

Como mencionado, nesta entrevista, o promotor organizou uma argumentação e 

elaboro críticas sobre as questões problemas gerados a partir da realocação, utilizando 

estratégias de sensibilização (como exemplo: referenciando questões de violência que também 

fora trabalhado pelos agentes estabelecidos). Ele trouxe informações sobre: a superlotação das 

unidades do Degase e a realocação como uma tentativa de solucionar a questão problema 

organizada pelo Ministério Público. Nesse contexto, o Cense (que trabalha com a internação 

provisória dos adolescentes) iria ocupar o antigo prédio e o CRIAAD seria realocado para o 

novo prédio adaptável no terreno cedido ao Degase. Ele fez questão de indicar que verdades e 

distorções passaram a ser multiplicadas dentro das redes sociais sobre o assunto. Alguns 

boatos, rumores ou especulações acabam em seu discurso sendo esclarecidos e as vezes 

criticados como questões “absurdas”. 

Uma reportagem publicada no jornal online Terceira Via, intitulada “Conselho da 

Criança e Adolescente diz não ter relação com transferência do CRIAAD para anexo ao 

                                                             
17 Fonte: http://jornalodiariorj.com/jose-luiz-pimentel-batista-cejopa-e-degase/ (Acessado em 25 de agosto de 
2019). 
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CEJOPA”, divulgou uma nota oficial da presidente do Conselho Municipal de Promoção dos 

direitos da Criança e Adolescente – CMPDCA, Jerusa Raquel. Nessa nota, Jerusa esclarecia a 

situação de irregularidade que o CRIAAD se encontrava com uma suspensão de seu registro 

de funcionamento. De acordo com a nota e reportagens midiáticas, o registro da unidade 

socioeducativa foi suspenso a partir de uma visita de fiscalização e a notificação da 

superlotação que a instituição sofria.  

O número naquele momento de internos era de 57, sendo que a capacidade 

estabelecida para as estruturas da então sede era de 32 internos na época. Em outras palavras, 

por causa da superlotação encontrada na unidade, os responsáveis por fiscalizações destes 

órgãos, em uma visita surpresa, retiram a regulamentação de funcionamento da instituição, 

exigindo que a capacidade permitida de internos seja responsável. O fato da suspensão do 

registro do núcleo, apesar de pressionar a instituição por questões de espaço e infraestrutura 

para atender o número de “menores em conflito com a lei”, tenta ser apresentado como um 

fator neutro em vista a realocação.  

Jerusa vem a público prestar o posicionamento da diretoria do Conselho Municipal de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a realocação, expondo que com 

uma notificação oficial, precisa-se promover análises quanto aos impactos sociais, 

educacionais e de segurança da chegada da unidade, mas que até o momento não houve 

comunicados oficiais sobre o ocorrido: 

A presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMPDCA, Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes 

Farias, no uso de suas atribuições legais, vem a público, manifestar o 

posicionamento da diretoria do órgão, a respeito da notícia de transferência 

da sede do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente – 
CRIAAD/Campos para o prédio anexo ao Colégio Estadual José do 

Patrocínio, nos seguintes termos: 

No dia 24 de outubro do corrente ano, o CMPDCA, por decisão de seus 

membros reunidos em assembleia ordinária, decidiu pela suspensão do 
registro do CRIAAD. A decisão de suspensão deste se deu com base no 

relatório da última visita de fiscalização realizada na sede da unidade, o qual, 

entre outras questões, aponta a superlotação e a insuficiência de técnicos e 
profissionais ante o número de adolescentes em cumprimento de medida, o 

que além de afrontar a legislação socioeducativa, gera insegurança e 

ineficiência das ações de ressocialização. 

A suspensão do registro do CRIAAD pelo CMPDCA não tem qualquer 

relação com a possível transferência da sede da Unidade, a qual ainda não 

foi oficialmente comunicada. 



42 
 

Quanto à transferência do órgão, apesar de ter ciência a respeito do fato, o 

CMPDCA não foi comunicado oficialmente quanto à modificação de sede 

ou transferência da Unidade CRIAAD/Campos. 

Por conseguinte, o CMPDCA não realizou ou teve acesso a estudo ou 
relatório sobre os impactos sociais, educacionais e de segurança, tanto aos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, quanto à 

comunidade, especialmente as crianças e adolescentes envolvidos no 
contexto social objeto da divulgada transferência de sede. No caso de efetiva 

transferência da sede da Unidade CRIAAD/Campos, por exigência legal, 

deverá haver comunicação e registro no CMPDCA, ocasião em que deverá 
ser comprovado o atendimento de todas as exigências legais e estruturais 

para o regular funcionamento, bem como será procedida a análise quanto aos 

impactos sociais, educacionais principalmente no que diz respeito à 

segurança, considerando o local escolhido para a transferência da sede, 

visando à garantia e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 O CMPDCA na condição de órgão de controle social vem por meio desta, 

reafirmar sua função de garantir, proteger e promover os direitos das 

crianças e adolescentes, independentemente da situação em que tais sujeitos 
de direitos se encontram dentro do contexto social, se posicionando contrário 

à qualquer forma de discriminação, preconceito e pré-julgamento aos 

adolescentes que estão em cumprimento de medida. Assim, o CMPDCA 

estará envidando todos os esforços para que sejam assegurados, com 
prioridade absoluta os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária a todas as 
crianças e adolescentes, na forma estabelecida na Constituição da República 

Federativa do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Terceira 

Via18, 2017) 

Em campo, se fez poucos comentários sobre a realocação, mas alguns dos que foram 

realizados se colocam em controvérsias diante aos pronunciamentos públicos trabalhados 

acima. Em primeiro momento, reclamações sobre como podia ser problemático uma mudança 

de unidade, principalmente sem a consulta prévia dos integrantes da unidade ocorrer, foram 

apresentadas pelos atores do CRIAAD. No outro lado do conflito (escola), ouvi muitas 

críticas em relação à falta de diálogo sobre a realocação com aqueles que compõem a unidade. 

Sendo assim, ambos os lados incitam que apesar de estarem diretamente envolvidos na 

realocação, não houve uma conversa prévia. Porém, o promotor José Pimental, como vimos 

em sua entrevista, desmente esses posicionamentos, garantindo que houve diálogos com os 

envolvidos (CRIAAD X ESCOLA) e que não foi uma questão “arbitrária”. 

Questões de possíveis problemáticas como a circulação e mobilidade dos adolescentes 

internos dentro das exigentes fronteiras do tráfico surgiram. Ouvi em campo questionamentos 

                                                             
18 Fonte: https://www.jornalterceiravia.com.br/2017/11/03/conselho-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-

adolescente-afirma-nao-ter-relacao-com-a-transferencia-do-criaad-para-predio-anexo-ao-cejopa/ (Acessada em 
20 de agosto de 2019. 
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como: se os componentes do CRIAAD não teriam para contribuir sobre a mudança de 

ambiente da unidade, já que conhecem as dinâmicas diárias e de funcionamento da sede, 

como também questões problemas como a circulação dos adolescentes pela cidade, a partir da 

demarcação territorial das facções e a rivalidade que abrange facções rivais. 

Em relação à intervenção nas obras iniciais no terreno cedido para a adaptação e 

realocação da unidade do CRIAAD, destaco que veio a partir da denúncia de irregularidades 

produzidas a partir das ações coletivas realizadas contra a realocação. Exigindo os poderes 

públicos do município uma resolução do problema, a irregularidade nas obras no terreno foi 

questionada com o esquema argumentativo montado pelos agentes. Um exemplo da pressão 

gerada foi uma fala (da professora Beatriz Melo) destacada no corpo textual de uma 

reportagem do Folha 1 / Folha Geral sobre a questão da realocação: “Mesmo sendo uma 

unidade estadual, o município tem que dar o alvará de funcionamento, documento que ainda 

não foi entregue”19.  

É desta forma que concluo a formulação e construção de uma “constelação de cenas 

que se sobrepõem umas às outras”. Julguei importante apresentar essas cenas porque nos 

permitem acessar os bastidores e a publicização no processo de construção da realocação do 

CRIAAD no terreno do CEJOPA, como um problema público e uma arena pública. Para 

encerrar essa sessão é importante destacar ainda que o embargue da obra pela prefeitura 

ocorreu por um período determinado. Todavia, em janeiro de 2019 a implementação e 

inauguração da unidade no terreno adaptado anexo a escola se concretizou. Nos próximos 

capítulos, analisarei os impactos dessa mudança tanto na rotina da escola como na vida 

cotidiana e no funcionamento do CRIAAD.  

2. CONVIVENDO LADO A LADO: A REALOCAÇÃO, REPERTÓRIOS MORAIS E 

NOVAS CONFIGURAÇÕES NOS BASTIDORES DO COLÉGIO 

 

2.1 Witzel na inauguração da nova sede do CRIAAD e debate sobre violência urbana 

 

A inauguração da nova unidade do CRIAAD se concretizou como um evento de 

entrega da primeira obra do Governo Witzel. O governador chegou na nova unidade de 

                                                             
19 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-
manifestam-contra-nucleo-do-degase.html (Acessado em 20 de agosto de 2019). 
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cumprimento socioeducativo acompanhado do prefeito Rafael Diniz e do secretário de 

Educação do Estado, Pedro Fernandes no dia quinze de janeiro de 201920. O evento também 

contou com a presença da prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Brabosa 

Lemos, do ex-prefeito de Quissamã Armando Carneiro e do deputado federal Wladimir 

Garotinho. Havia também representantes do Judiciário e Segurança Pública. Matérias 

divulgadas na mídia sobre a inauguração apontavam que o governador realizou duas reuniões 

na unidade: uma a portas fechadas com os representantes políticos presentes e outra com 

diretores de escolas estaduais.  Além disso, “o governador falou também sobre a obra da 

ponte da Integração, a redução da criminalidade, estrutura da educação e recuperação 

financeira do Estado”.   

Desde a campanha eleitoral, as falas de Witzel sobre a “redução” e “o combate à 

criminalidade” foram constantes. Repetida vezes, ele apontou que o crime organizado não 

teria vez em seu governo21. Na inauguração da nova sede do CRIAAD, ao cumprimentar o 

tenente-coronel Fabiano Santos, ele ressaltou a importância do papel da Polícia Militar no 

“combate à criminalidade”: 

O trabalho da Polícia Militar às vezes é mal compreendido. A nossa 

Polícia Militar tem oficiais e praças de alto nível de preparação e tem 

prestado serviço excepcional ao Estado. É preciso ter um comando 
que entenda o trabalho da Polícia Militar tanto que nós fizemos com 

que a secretaria de Polícia Militar fosse uma realidade. Eles, os 

policiais, são nosso anteparo e estão aí dispostos a morrer por nós. 

Nossa Polícia Militar não é a polícia que mata e sim é a que defende a 

nossa liberdade. É o nosso anteparo contra o crime organizado22.  

A segurança pública, obviamente, não foi pauta de campanha exclusivamente de 

Witzel. Há algumas décadas, ela se tornou pauta central nas eleições em quase todo o país. 

Por impactar diretamente na vida cotidiana de grande parte da população das grandes cidades 

brasileiras, a “violência urbana” apresenta-se como uma problemática que necessita de 

resolução. Por isso, ganhou os holofotes na agenda pública.  

Segundo Machado da Silva (2008), a “violência urbana” pode ser pensada como uma 

linguagem central do senso comum que “consolida e confere sentido à experiência vivida nas 

                                                             
20 O evento durante o período de férias escolares. Destaco esta informação para salientar que não estava presente 

no dia da inauguração, bem como também não soube de noticiais divulgando tal evento, sendo pega de surpresa 

com reportagens que divulgavam os acontecimentos da inauguração e a presença do governador pós evento. ¹ 

Fonte: https://www.censanet.com.br/noticia/12336 (Acessado em agosto de 2019).  
21 Fonte: https://carlosjorgepedagogo.blogspot.com/2019/01/witzel-visita-campos-pela-primeira-vez.html 

(Acessado em 02 de dezembro de 2019). 
22http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-
apos-ser-eleito.htm (Acessado em 02 de dezembro de 2019). 

https://carlosjorgepedagogo.blogspot.com/2019/01/witzel-visita-campos-pela-primeira-vez.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.htm
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.htm
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cidades” (2008, p.35). Ele trata da violência urbana como uma representação coletiva 

(difundida e coletivamente aceita) para “descrever e organizar o sentido subjetivo das práticas 

que envolvem o que legalmente se define como crime comum violento e suas vítimas atuais 

ou potenciais” (2008, p.57). E aponta que ela institui narrativas que orientam “instrumental e 

moralmente os cursos de ação” que os moradores das cidades “consideram mais convenientes 

nas diversas situações em que atuam” (2008, p.35). Em resumo, o autor, aponta que: 

“violência urbana” é, portanto, uma representação que interroga 

basicamente o crime comum, mas o foco de atenção não é o estatuto 
legal das práticas consideradas, e sim a força nelas incrustada, que é 

interpretada como responsável pelo rompimento da “normalidade” das 

rotinas cotidianas, ou seja, da certeza sobre o fluxo regular das rotinas 

em todos os aspectos: cognitivo, instrumental e moral (MACHADO 

DA SILVA, 2008, p.36). 

A partir desse enquadramento, a violência urbana não é simplesmente um sinônimo de 

crime comum. Como uma construção simbólica, é a partir da seleção de um complexo de 

práticas e ações consideradas uma ameaça à integridade física e garantia patrimonial que se 

“explica” as experiências de rompimentos das rotinas cotidianas vivenciadas pelos agentes 

através da “violência urbana”. Desta forma, entende-se que dentro desta ótica se confere 

sentido às práticas e relações sociais que os agentes definem como relevantes, havendo uma 

concentração nas “atividades rotineiras e nas interações interpessoais” (MACHADO DA 

SILVA, 2011, p.70). A partir de ameaças a duas condições básicas do sentimento de 

segurança existencial (ameaças as pessoas e aos patrimónios), se estabelece o “foco de 

atenção” na força incrustada nestas ações. Assim, a violência é definida a partir da força 

aplicada como “responsável pelo rompimento da “normalidade” das rotinas cotidianas”.  

(2004, p.58). Levando em consideração também que: 

“Violência urbana” é uma categoria coletivamente construída 

para identificar – e tomar posição a respeito de – um complexo de 
práticas do qual a força é um princípio de coordenação, responsável 

por sua articulação e relativa permanência ao longo do tempo. Além 

das condutas, ela identifica um ator, ou seja, reconhece a presença de 
uma ordem social. Embora não haja espaço para detalhar este ponto, o 

ator típico tem sido identificado com os traficantes de drogas, uma vez 

que nas interpretações correntes a expansão do tráfico tem sido a 

grande responsável pelas mudanças que afetam a continuidade das 
rotinas cotidianas. Os traficantes seriam uma espécie de “portadores” 

da violência urbana porque sua atividade, mais estável e duradoura do 

que as outras modalidades de crime, exerceria sobre ela uma ação 
centrípeta. E a organização do comércio de drogas, ao menos na ponta 

final do consumo, estaria integralmente baseada na submissão pela 

força, o que explicaria tanto os constantes confrontos entre facções 
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quanto as frequentes traições dentro dos bandos. (MACHADO DA 

SILVA, 2009, p. 37) 

 

Tomando essa discussão como ponto de partida, ao voltar as falas do governador, 

podemos notar que quando Witzel fala do papel polícia militar – que, segundo ele, “não é a 

polícia que mata e sim é a que defende a nossa liberdade” – ele se aproxima da representação 

do Rio de Janeiro como uma “cidade em guerra”. Tal representação, como aponta Leite 

(2012), começou a ganhar força a partir de uma série de episódios violentos como arrastões, 

assaltos, sequestros, tiroteios, “balas perdidas”, chacinas, rebeliões em presídios e instituições 

de jovens infratores, paralisações do comércio, escolas e serviços públicos por ordens de 

bandidos, muitas vezes emitidas do interior de prisões de “alta segurança” (LEITE, 2012).  

A ocorrência de tais episódios colaborou para intensificação de um sentimento de 

insegurança, que tinha como base as crescentes ameaças à integridade física e patrimonial dos 

habitantes da cidade. A reação da população foi uma forte demanda por ordem pública, 

traduzida em um pedido de “mais segurança” – que na prática significava, segundo Leite 

(2012), um pedido de “garantias do direito à vida e à segurança para as camadas médias e 

altas”. Como aponta a autora: 

demanda que foi respondida pelo Estado por meio da 

atualização de dispositivos que continham (e implementavam) 

uma leitura particularista da cidadania e uma dimensão de 

segregação socioespacial, que se materializaram em uma 

solução violenta para o problema da violência no campo das 

políticas de segurança pública. (LEITE, 2012, p. 379) 

A solução violenta citada para o problema da violência (seus cenários de insegurança e 

medo e a demanda por ordem pública) no campo das políticas públicas recorreu ao que a 

autora denomina de “metáfora da guerra”. Leite (2012) indica que a metáfora da guerra divide 

a cidade em dois polos:  

de um lado, os cidadãos – identificados como trabalhadores, 

eleitores e contribuintes e, nesta qualidade, pessoas de bem, 

honradas, para quem a segurança é condição primordial para 

viver, produzir, consumir; e de outro, os inimigos representados 

na/ pela favela – categoria que não distingue moradores e 

criminosos. (LEITE, 2012, p. 379) 

A representação do Rio de Janeiro um estado que vive uma “situação de guerra” gerou 

uma “política de segurança pública baseada no confronto e no uso da “força desmedida” que 
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tem como elementos centrais para sua estruturação “a percepção da alteridade como ameaça e 

desta como imune a qualquer tipo de solução política ou institucional” (LEITE, 2012).  Nesse 

contexto, aciona-se “um repertório simbólico em que lados/grupos em confronto são inimigos 

e o extermínio, no limite, é uma das estratégias para a vitória, pois com facilidade é admitido 

que situações excepcionais – de guerra – exigem medidas também excepcionais”. Esse 

esquema de situação de guerra no Rio de Janeiro encontrou “sua mais forte expressão nas 

altas taxas de homicídios de jovens moradores de favelas envolvidos ou não nas redes de 

droga, parte significativa dos quais encoberta por “autos de resistência” (LEITE, 2012, p.381).  

A metáfora da guerra, como lembra Leite, ao longo da década, foi reafirmada “toda 

vez que se ampliou a percepção de agravamento da situação de violência no Rio de Janeiro, 

ou que o tema foi posto na agenda política pela disputa eleitoral” (2000, p.75). Desta forma, 

quando voltamos à análise da fala de Witzel na inauguração do CRIAAD – logo após ter sido 

eleito – podemos notar que ele aciona a “metáfora de guerra” para a elaborar sua estratégia de 

políticas de segurança pública.  

A caracterização da polícia, apresentada pelo governador, como “salvadora”, como 

aquela capaz de garantir a “liberdade”, advém da “disposição” de morrer e matar em prol de 

uma causa. Ao caracterizar a polícia dessa forma, ele legitima uma política de segurança 

pública que tem como base o confronto e o “mandato policial nesses territórios, que libera os 

agentes do Estado para irem além da “força comedida” que é sua atribuição constitucional 

(LEITE, 2012). Este dispositivo gera ao agente policial um “poder” de decidir quando, como 

e contra quem agir de forma extralegal. 

Em um contexto em que o governador legitima e incentiva esse tipo de ação, não é 

surpreendente que o estado do Rio de Janeiro tenha registrado em 2019 o maior número de 

mortes em confronto com as polícias de sua história, segundo dados do ISP (Instituto de 

Segurança Pública). Entre janeiro e outubro deste ano, agentes de segurança mataram 1.546 

pessoas — superando as 1.534 mortes por intervenção policial registradas em 2018, maior 

número registrado até então. Vale notar que a estatística é compilada desde 1998 pelas 

autoridades fluminenses23. 

Desde o início do ano, as forças policiais do Rio vêm matando, em média, 5 pessoas 

por dia. No entanto, desde que foi assinado por Witzel um decreto em 24 de setembro de 

                                                             
23 Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/25/rio-de-janeiro-o-maior-numero-de-
mortes-cometidas-por-policiais-na-historia.htm?cmpid=copiaecola (Acessado em 02 de dezembro de 2019). 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/25/rio-de-janeiro-o-maior-numero-de-mortes-cometidas-por-policiais-na-historia.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/25/rio-de-janeiro-o-maior-numero-de-mortes-cometidas-por-policiais-na-historia.htm?cmpid=copiaecola
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2019, essas mortes cometidas por policiais não são mais contabilizadas no índice de letalidade 

violenta, um dos indicadores de criminalidade no Rio de Janeiro. O decreto altera outro anterior 

de 2009, que definia o formato do sistema de metas do estado na área de segurança pública. E, 

atualmente, apenas latrocínio, homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte integram o 

índice de letalidade violenta. Ou seja, as mortes cometidas por agentes do estado não serão mais 

contabilizadas para o indicador24.  

2.2. A violência na cidade de Campos dos Goytacazes 

Após a digressão apresentada acima – que teve o objetivo de contextualizar o debate 

sobre violência urbana no estado do Rio de Janeiro –, gostaria de voltar para inauguração do 

CRIAAD de Campos dos Goytacazes e apontar que, em seu discurso, Witzel falou não só da 

violência no estado de um modo geral. Ao realizar a primeira entrega de obra em sua gestão, 

Witzel afirmou que não irá “se esquecer das regiões afastadas da capital”25 e que fará “muito 

ainda pela região de Campos, porque eu tenho um olhar especial para o interior”26 

É importante lembrar que Campos é uma cidade de médio porte na qual o problema da 

violência urbana vem ganhando gradativa importância. O município possui a maior extensão 

territorial do Estado, com 4.032 km² de área, e localiza-se na região Norte Fluminense. Além 

disso, possui a maior população do interior com 487.186 habitantes (45.006 na área rural e 

418.725 na área urbana). Destaca-se que 118.953 destes habitantes são jovens segundos dados 

do IBGE (2010).  

O debate público sobre a questão da violência, segundo Pinheiro (2018), é 

impulsionado pela “inclusão da cidade em rankings nacionais e internacionais de organismos 

que monitoram o fenômeno”. Outras colaborações sobre a temática revelam como Campos 

vem sendo apresentada recentemente como uma das cidades mais violentas do estado em 

escala estadual e nacional, com forte atenção midiática de jornais online, impressos e 

televisivos. (Siqueira, 2016; Freire, Ferreira, Soares e Santos, 2017; Pinheiro, 2018;).  

Pinheiro (2018) afirma que apesar das estatísticas colocarem o problema da violência 

em Campos em evidência, em termos comparativos, “a violência não é tão sentida como na 

                                                             
24Fonte: https://www.metropoles.com/brasil/policia-br/witzel-mortes-por-policiais-deixam-de-ser-contabilizadas-

como-violentas (Acessado em 02 de dezembro de 2019) 
25 Fonte: https://ranoticias.com/2019/01/16/apos-ter-sido-eleito-witzel-vem-a-campos-pela-primeira-vez/ 

(Acessado em 02 de dezembro de 2019). 
26 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-
vez-apos-ser-eleito.html (Acessado em 02 de dezembro de 2019). 

https://www.metropoles.com/brasil/policia-br/witzel-mortes-por-policiais-deixam-de-ser-contabilizadas-como-violentas
https://www.metropoles.com/brasil/policia-br/witzel-mortes-por-policiais-deixam-de-ser-contabilizadas-como-violentas
https://ranoticias.com/2019/01/16/apos-ter-sido-eleito-witzel-vem-a-campos-pela-primeira-vez/
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.html
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cidade do Rio de Janeiro” (2018, p.180). Vários sentidos poderiam ser atribuídos à essa frase 

e muitos habitantes da cidade poderiam discordar dela. Mas, para explicar a afirmação, a 

autora traz um trecho de uma das entrevistas que realizou com o comandante do 8º Batalhão 

da Polícia Militar de Campos, destacando o fato de que há uma “baixa ocorrência” de 

confrontos entre policiais e “bandidos” na cidade, concluindo que: 

o relato do comandante faz notar que nesta cidade não é usual o 

confronto entre a polícia e os bandidos, como se vê na cidade do 

Rio de Janeiro. No entanto, as diferenças básicas entre uma e 

outra vão se limitando a este aspecto, pois, assim como na 

região metropolitana, a disputa territorial entre as facções é um 

elemento importante no universo criminal campista 

(PINHEIRO, 2018, p.182). 

Como afirma a pesquisadora, as disputas territoriais entre as facções é um elemento 

importante no universo campista. Em pesquisas anteriores realizadas sobre dinâmicas 

violentas na cidade, destaca-se o papel de favelas como Baleeira e Tira Gosto (TG) que 

acabaram se configurando como alguns dos principais focos irradiadores da violência na 

cidade. Segundo Siqueira (2016), dois marcos foram importantes na configuração do tráfico 

de drogas na cidade de Campos: a) a chegada da cocaína no munício (nos anos 80), que 

influenciou e impulsionou a territorialização e expansão do comércio varejista  de drogas no 

município; b) o surgimento da rivalidade (nos anos 90) entre as duas maiores favelas 

campistas já citadas acima.  

A partir da entrada da comercialização da cocaína no município, houve um acúmulo 

de capital entre os comerciantes varejistas e uma expansão de pontos de venda da droga. As 

primeiras bocas de fumos instaladas na cidade foram em favelas vizinhas do Oriente e 

Baleeira. A participação da Tira Gosto com um ponto de venda significativo surgiu a partir do 

contato da Baleeira em um acordo de expansão de negócios, que começou abastecer as bocas 

da TG. Ambas favelas formavam, inicialmente, um único grupo, com sede de comando na 

Baleeira. (SIQUEIRA, 2016).  

Inicialmente, existiam três polos centrais de venda na cidade, a Baleeira e TG, junto 

com o Oriente. Siqueira salienta ainda que a comercialização da droga na “zona sul” da 

cidade se dava através de “contatos” ou amizades realizadas pelos jovens de classe média. 

Nessas áreas, em um primeiro momento, não havia uma venda territorializada.  

Os três polos de venda centrais no município estabeleciam uma convivência pacífica 

até o primeiro rompimento da Baleeira com o Oriente, ocorrido a partir da aparição de 
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rivalidade entre traficantes das duas áreas. Siqueira esclarece que “os traficantes da Baleeira 

tomaram as bocas do Oriente pondo um fim na concorrência e se tornando o principal 

revendedor de drogas em Campos dos Goytacazes” (2016, p.74) e, através da coligação com a 

TG, dominaram o mercado de drogas do município.  

A relação de mercado e de amizade estabelecido entre as duas favelas sofreu uma 

ruptura que originou o segundo marco que a autora elabora e a qual irei dedicar uma maior 

atenção. Segundo Siqueira, o conflito entre os traficantes surgiu a partir de um comentário do 

gerente do tráfico da Baleeira sobre a “mulher do gerente da Tira Gosto”, que o considerou 

desrespeitoso e foi na Baleeira “tirar a situação a limpo”. Chegando ao território, não foi 

atendido e saiu “insatisfeito” com a situação, processo que levou a presença do gerente da 

Baleeira na TG e logo o assassinato do chefe e um outro gerente: 

Enquanto aguardavam para serem atendidos o chefe e outro gerente da 

Baleeira resolveram “apertar um baseado” (Entrevista com Roberto), o 

que naquela época era considerado uma ofensa, um desrespeito as leis 

do tráfico, pois, não era permitido fumar “a luz do dia” na frente dos 
moradores e das crianças. Esse foi estopim para que em seguida 

ocorresse o assassinato dos dois. (SIQUEIRA, 2016, p.75) 

O estopim foi seguido de uma invasão a favela da Baleeira e tentativa falha de 

dominar o tráfico desta pelos componentes da TG. Assim, ocorreu a promessa de vingança 

dos traficantes da Baleeira por causa da traição realizada pelos traficantes da TG. Assim, 

Siqueira narra que começou a se configurar uma “guerra” declarada entre os dois lados 

envolvidos. O envolvimento entre as bocas destas localidades se transformou de uma relação 

de mercado e amizade, para concorrência e guerra. Rompendo com o acordo que até então 

estava estabelecido e desenvolvendo cada qual sua “atividade”. Apenas após a difusão e 

crescimento das bocas que a ligação do “tráfico de Campos e as facções cariocas ocorreu”. 

A cidade passa por uma divisão a partir da coligação de favelas de menor porte com 

Baleeira ou a TG, dividindo a influência e o território de ação de cada uma. Como aponta 

Siqueira, o munício se “divide em dois polos, lado A e lado B, que posteriormente com 

acabram aderindo à facções cariocas se tornando assim, áreas consideradas dominadas pelo 

“Amigos dos Amigos” (ADA) e “Terceiro Comando Puro” (TCP) (2016, p.162). A autora 

indica que a ligação entre o tráfico de Campos e facções da metrópole teve início a partir dos 

primeiros encarceramentos dos traficantes da cidade nos presídios do Rio de Janeiro 

(Siqueira, 2016; Pinheiro, 2018). Onde Pinheiro, após uma entrevista com o Comandante do 
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8º BPM e em diálogo com Siqueira (apesar de pequenas contradições que decorrem) expõe 

que: 

a relação entre as facções locais e as cariocas ocorreu de fato a partir 

das primeiras prisões e transferências dos chefes para os presídios da 
capital onde a organização dos detentos se dá a partir da filiação aos 

bandos. E, pelo que tive conhecimento o primeiro a se filiar a um 

comando carioca foi o chefe da Baleeira, aliado à ADA  ̧ tendo como 
corolário a filiação de seu rival, chefe da Tira Gosto ao Terceiro 

Comando Puro, rival da ADA. (PINHEIRO, 2018, p. 197) 

Forma-se, portanto, uma narrativa sobre a formação e territorialização das facções ao 

que se refere ao lado “direito da cidade”. Porém, nas configurações atuais do comércio de 

drogas e confronto entre facções dentro do município, outra questão merece destaque. 

Questão esta que irei abordar primeiramente com uma das entrevistas realizadas com agentes 

da instituição escolar. O roteiro era composto com uma especifica pergunta sobre a violência 

urbana em campos dentro da visão dos entrevistados, dito isto, vejamos como a resposta do 

Pedro percorre alguma das discussões aqui já elaboradas e torna a nova questão palpável:  

“Eu acho que é assalto, roubo, morte. Acho os três principais de 

violência né. Tipo assim, o nível de violência aqui, comparado 

por exemplo ao Rio de Janeiro, é menor. Mas tipo, onde eu mais 

vejo que tem mais violência... eu acho que é lá em Guarus.” 

(Trecho de entrevista realizada em 2019 com Pedro, aluno do 2º 

ano do CEJOPA) 

O subdistrito de Guarus foi citado por Pedro, que apesar de identificar a violência 

urbana de Campos “menor” que a do Rio de Janeiro, o identifica como portador de “mais 

violência” dentro da cidade. Guarus é definido como uma ampla área moral associada à 

“violência urbana” por muitos moradores, onde carrega fatos e simbolismos que o marca 

como território violento e produz novas configurações de segregação (Freire, Ferreira, Soares 

e Santos, 2017). Contando com a contribuição da pesquisa realiza em 2017, a imprensa local 

em relação aos assuntos sobre criminalidade e violência são fortemente localizados em 

específicos bairros: 

favelas, bairros mais distantes do centro (como o bairro 

Travessão, situado a cerca de 30 km do centro da cidade) e 

conjuntos habitacionais localizados em diversas áreas periféricas 

(literalmente, em relação ao centro) deste município. Com 

efeito, entre estas e outras matérias da imprensa local e regional 

analisadas, já é nítido que as notícias sobre criminalidade 

violenta se referem recorrentemente ao distrito de Guarus 
(FREIRE, FERREIRA, SOARES E SANTOS, 2017, p.170). 
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Chegando ao ponto final da discussão proposta aqui, Siqueira (2016) ressalta que o 

subdistrito de Guarus a princípio não participou do movimento de expansão do mercado ou 

sofreu intervenções por parte do grupo de traficantes. Mas as políticas habitacionais (o 

programa municipal morar feliz) e as construções dos conjuntos habitacionais nos bairros de 

Guarus aproximou moradores originários de territórios diferentes e que se associam a duas 

facções rivais. Com a atividade das facções opostas ocorrendo em territórios muito próximos 

novos conflitos imediatos foram acionados, trazendo como consequência um maior índice de 

homicídios nestas novas configurações de território. (Siqueira, 2016; Freire, Ferreira, Soares e 

Santos, 2017; Pinheiro, 2018;). 

Neste sentido, o fato do subdistrito apresentar maior índice de 

homicídios pode ser explicado pela proximidade entre as bocas rivais, 
que acabam por fazer com que os “meninos” adotem uma postura 

mais agressiva e de desconfiança no intuito de proteger o seu 

território. Ainda mais mediante ao histórico de territorialização do 
tráfico nos bairros do subdistrito. Por isso, o aspecto da “guerra” 

sobrepõe a política “de boa vizinhança” que os traficantes, de um 

“movimento” mais estável como, por exemplo, a Baleeira, buscam 

estabelecer com os moradores. O aspecto da “guerra” levado ao 
extremo como percebemos nas descrições dos jovens, expostas nos 

próximos capítulos, por um longo período de tempo. (SIQUEIRA, 

2016, p.99) 

Portanto, a territorialização das favelas que foram divididas entras as duas facções 

delimitada claramente ocorreu apenas ao “lado direito” da cidade. O que segundo Pinheiro 

não ocorreu nas regiões de Guarus, onde “a questão do território ainda não está apascentada o 

que implica nas recorrentes e letais disputas entre as facções” (2018, p.189). Sendo que 

referente ao lado direito “o que está em jogo não é mais a disputa pelo domínio territorial, 

mas sim, o comércio ilegal da droga” (id). Desta forma, o destaque que se iniciou sobre as 

diferentes dinâmicas entre Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro, pode se concluir como 

bem aponta Freire, Ferreira, Soares e Santos (2017): 

A violência urbana é, neste caso, associada exclusivamente aos 

confrontos entre personagens tidos como traficantes de drogas ou 
bandidos. Diferentemente do caso da cidade do Rio de Janeiro, o 

personagem do policial é também ausente das formas de tematizar o 

problema violência urbana em Campos, outro importante contraste em 
relação aos modos segundos os quais este problema se configura no 

contexto extra-metropolitano do Rio de Janeiro (Campos se tornando, 

no caso deste trabalho, um caso particular de uma cidade média 

possível). Nos jornais locais dados estatísticos que já levantamos, bem 
como nas conversas cotidianas desta cidade, ainda observamos que a 

categoria auto de resistência, por exemplo, não aparece como um 
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problema da cidade‖ relacionado com aquele da violência urbana. 

(FREIRE, FERREIRA, SOARES E SANTOS, 2017, p.166) 

 

2.3. As primeiras reações sobre a inauguração da sede do CRIAAD 

 

A instalação do CRIAAD ao lado do CEJOPA chegou a ser 

alvo de críticas e manifestações por parte dos alunos e 

professores da unidade escolar. Nesta terça, o secretário de 
Estado de Educação, Pedro Fernandes, explicou que houve um 

entendimento em relação à questão, mas que a pasta ficará 

atenta. “Sobre essa questão de pessoas contrárias a instalação 

do Criaad neste espaço, houve um entendimento com a 
secretaria de Educação na gestão passada, mas ficaremos 

atentos. Só não podemos esquecer a importância da 

ressocialização dos jovens, que é uma bandeira defendida pelo 
governador Wilson Witzel”, comentou27 (Folha 1 / Folha 

Geral, 20019) 

Os representantes presentes na inauguração do CRIAAD, em suas falas, abordaram as 

inquietações, dúvidas e especulações geradas pela mudança de sede da instituição 

socioeducativa para o terreno do CEJOPA. O Secretário de Educação Pedro Fernandes, por 

exemplo, lembrou das manifestações e críticas apresentadas pela comunidade escolar. Ele 

apontou que “houve um entendimento” das pessoas que eram críticas à mudança de sede do 

CRIIAD com a gestão passada da secretaria de educação. Sua fala deixou algumas dúvidas no 

ar: qual foi o “entendimento” em questão? Houve um processo de negociação entre as partes 

envolvidas? O que foi negociado? As pessoas contrárias e críticas à realocação chegaram a 

um acordo? 

Para tratar dessas questões, trago aqui a reflexão de Cefai (2011) sobre associações 

inscritas em arenas interorganizacionais. Na visão do autor, as arenas interorganizacionais são 

povoadas e constituídas por outras associações, empresas ou instituições e acionam estratégias 

baseadas em laços de solidariedade, redes de significados, dimensão de sentido, entre outros 

aspectos que possibilitam novas formas de engajamento e ação coletiva. Em outros termos, 

uma arena interorganizacional é composta por “relações de cooperação e de competição com 

aliados ocasionais e participantes potenciais” (CEFAI, 2011, p. 38) com o intuito de resolução 

da questão colocada em foco como problemática. Dito isto, quando uma arena pública se 

                                                             
27 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-
vez-apos-ser-eleito.html (Acessado em 02 de dezembro de 2020). 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/01/geral/1243400-governador-visita-campos-pela-primeira-vez-apos-ser-eleito.html
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institucionaliza, perspectivas cooperativas e competitivas se organizam em paralelo a outros 

cenários e necessárias atribuições.  

A questão pertinente no momento é que dentro da arena pública nota-se um 

aperfeiçoamento da capacidade crítica e de negociação dos agentes que promovem entre sí 

“interações de “barganha”, de “regateio” ou de “negociação”, ou entretêm interações de 

rivalidade estratégica” (CEFAI, 2011, p. 38). A negociação, acordo ou “entendimento” citado 

pelo Secretário de Educação Pedro Fernandes e realizada pela gestão anterior com aqueles 

que eram contra ou críticos a realocação da unidade do CRIAAD para o terreno anexo ao 

CEJOPA pode ser enquadrado nesta perspectiva de interação.  

Os termos de negociação, barganha, consenso ou entendimento entre os braços do 

Estado, pode não significar ao mesmo tempo uma simples espécie de “solução do problema”, 

seja no público ou nos bastidores, podendo se configurar em outros cenários e atuações, com 

novas situações de prova multiplicadas e reconfigurações de mecanismos como critérios de 

compreensão, antecipação, avaliação e ação (2011, p.39). Na estrutura textual das reportagens 

sobre a transferência do CRIAAD que selecionei para analisar, há uma narrativa recorrente 

que indica uma insatisfação “nova” dos “estabelecidos” diante da quebra dos 

estabelecimentos do tal “acordo” citado acima: 

Segundo uma funcionária que não quis se identificar, eles foram mais 

uma vez pegos de surpresa sobre a inauguração. Representantes de 

pais e funcionários apresentaram um documento onde ficou 
estabelecido que o Degase teria que construir salas e uma biblioteca 

que estavam sendo utilizadas pela unidade escolar, o que não teria 

acontecido. O diretor do CEJOPA, Robson Souza, foi procurado, mas 

não quis se manifestar sobre o assunto. O Degase e a Secretaria de 

Educação também não se manifestaram.28 (RA notícias, 2019). 

Essa fala explicita quais foram os termos negociados no “entendimento” entre os 

envolvidos. Segundo o trecho relatado, a inauguração da unidade ocorreu como um 

acontecimento surpresa para os “estabelecidos” que gerou um descontentamento. A partir 

disso, começaram a se formar denúncias de “pais e funcionários” que apresentaram um 

documento que aparece referente à negociação/entendimento que foi estabelecido. 

Documento este que determinava que o Degase teria a responsabilidade de construir salas e 

uma biblioteca para “repor” os ambientes “perdidos” que se encontravam em utilização no 

                                                             
28 Fonte: https://ranoticias.com/2019/01/15/witzel-em-campos-nesta-terca-feira-15-para-inaugurar-criaad/ 
(Acessado em 2 de dezembro de 2019). 

https://ranoticias.com/2019/01/15/witzel-em-campos-nesta-terca-feira-15-para-inaugurar-criaad/
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colégio. Vale ressaltar uma questão apresentada pelos agentes: como era utilizado e quais são 

as significações do prédio e terreno que foi cedido ao Degase? 

Na análise das entrevistas realizadas com alunos e funcionários do CEJOPA, as 

respostas para as perguntas realizadas apareceram. O prédio que agora é a sede da unidade 

socioeducativa, para antes de sua realocação, carregava algumas narrativas. A presença da 

biblioteca e seus componentes foi relatado como pertencentes ao terreno perdido, aparecendo 

tanto nas entrevistas, quanto na presença do material bibliográfico dentro da escola, com 

livros didáticos e outros, empilhados no auditório do colégio e ocupando uma parte do 

corredor que leva a entrada deste. Para além da biblioteca, o terreno e prédio cedido para a 

realocação ocorrer, continha salas em seu corpo, que em campo, aparece em sua utilização 

cercadas de contradições e redes de significados distintas. As informações coletadas 

descrevem a realização de projetos dentro das salas de aulas que pertenciam a escola, 

variando em aulas de balé, capoeira, jiu-jitsu.  

A rede de significação que se carrega ao terreno perpassa a associação de “perda” 

destes projetos em coligação a outras instituições, enxergados de forma positiva, são 

elaborados como uma promoção na qualidade de experiência e trajetórias dos atores perante a 

escola. Os trechos de duas entrevistas diferentes que realizei na escola ajudam a compreender 

a percepção de alunos em relação aos prejuízos que a chegada do CRIAAD trouxe ao colégio 

e ao alunado: 

1) “tinham umas salas de aula e em cada sala de aula tinham uns 
projetos diferentes. Quando falou que ia sair o Degase, pararam o 

projeto. [...] Ali tinha as aulas de jiu-jitsu, aulas de capoeira... aí foi lá 

e tamparam a sala toda. A escola... a escola não. Alguns organizadores 

não queriam que eles tirassem o projeto de jiu-jitsu, não queriam que 
eles tirassem o projeto de capoeira. Só que teve que de repente teve 

ser retirado, para construir o negócio do Degase. O pessoal que 

gostava de jiu-jitsu... alguns saíram, alguns seguiram o professor pra 
alguma academia. Mas tipo assim o esporte... o esporte poderia ter 

ajudado muito mais aluno. Tipo a se acalmar. Porque o esporte é mais 

do que (...), é tipo uma disciplina para melhorar os alunos. Como 
minha vó fala é tipo pra educar”  (Trecho de entrevista realizada em 

2019 com Renan, aluno do segundo ano do CEJOPA) 

 

2) “Rapá, prejudico muito o CEJOPA. Porque a gente... a gente não. A 

direção tinha o planejamento de colocar um projeto. Se não me 

engano, não sei se era IFF, acho que era o IFF mesmo. Tinha o projeto 
de colocar muitos cursos aqui para a gente mesmo poder visitar, poder 

se interagir com o povo. Até mesmo para nós ajudar, pra gente ter 

noção do que a gente quer ser. Mas aí com esse negócio aí, acabou 
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dando ruim e acabou projeto. [...] a mano, se viesse o projeto mesmo, 

ia ajudar muito. Nessa época que veio, eu não tinha noção nenhuma 
do que queria pro meu futuro. Ai com esse projeto ia ajudar muito a 

pensar no que eu queria mesmo. Ai por isso que falo, esse projeto ia 

ajudar muito as crianças. Ia ser muito bom se viesse mesmo” (Trecho 

de entrevista realizada em 2019 com Yago, aluno do terceiro ano do 

CEJOPA) 

É possível notar que alunos ressaltam que seria importante a fixação de projetos em 

parceria com universidades da região. A possível relação do colégio com a Universidade 

Federal Fluminense (UFF), desde o anúncio da transferência do CRIAAD, se transformou em 

um dos mecanismos argumentativos para construção do problema público – como já mostrei 

anteriormente. Além disso, especulou-se também que a inauguração da nova sede no terreno 

do CEJOPA também atrapalhou ou poderia atrapalhar um possível projeto com o Instituto 

Federal Fluminese (IFF), que buscaria ofertar cursos para os alunos do CEJOPA. 

Como a fala de Renan, com a redução do espaço da escola e salas foram perdidas. E 

era exatamente nesse espaço perdido que projetos diferenciados ocorriam na escola. Ele 

aponta o esporte como um fator que “poderia ter ajudado muito mais os alunos” e indica, 

assim como Yago que a chegada do CRIAAD significou para os alunos da escola 

oportunidades perdidas.  

Professores da escola também reforçaram o mesmo ponto. Como afirmou uma 

educadora: “a nossa preocupação, a preocupação de professores e funcionários da escola, é 

com a educação, com a questão do espaço que antes era utilizado pelos alunos em atividades 

pedagógicas”29. Outros profissionais reclamaram da falta de espaço para a composição da 

biblioteca que também seria um dos “prejuízos” gerados ao colégio pela chegada do 

CRIAAD. Mas, segundo Seu Renaldo, porteiro residente da escola, o terreno e prédio da 

escola que foi cedido pela SEDUC ao departamento do Degase, estava abandona por muitos 

anos, desde o fechamento de um pré-escolar que funcionava no ambiente.  

Ali era um pré-escolar, que ficou abandonado durante muitos anos. 

Muitos anos abandonados. Ai não sei também se foi descuido da 

gestão da época né, que não procurou, tipo assim “ah vamos colocar 
aqui um... alguma coisa aqui”. Depois que aconteceu que vieram 

querendo implantar as coisas aqui. Aí fica complicado. Tinha que ter 

visto isso antes, ficou ali uns oito anos abandonado, parado, mato, 
entendeu?”) (Trecho de entrevista realizada em 2019, com Seu 

Renaldo, porteiro/residente do CEJOPA) 

                                                             
29 Fonte: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-
manifestam-contra-nucleo-do-degase.html (Acessado em 2 de dezembro de 2019) 

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-manifestam-contra-nucleo-do-degase.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/10/geral/1226474-alunos-e-professores-do-cejopa-se-manifestam-contra-nucleo-do-degase.html
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Seu Renaldo demostra que, apesar algumas pessoas reclamem da utilização do espaço 

que foi cedido, não existe processos unanimes nas construções narrativas. O que nos coloca 

novamente diante de contradições que pairam a realocação. Seu Renaldo, ao ser entrevistado 

por mim, elaborou uma reflexão relacionado aos “oito anos” de abandono do terreno, 

apontando que não houve um bom planejamento para o uso daquele espaço e que ele 

precisava ter sido cuidado e aproveitado em prol da escola antes do acontecimento da 

realocação. Aparentemente a fala do Renaldo tem como plano de fundo uma crítica à escola e 

uma “indicação” de que só após o início da problemática sobre a realocação que 

movimentações de ocupações começaram a ocorrer no terreno considerado “abandonado”.  

Voltando para a situação de “entendimento” que teria ocorrido entre a comunidade 

escolar, Degase e SEDUC, ressalto a fala elaborada por Rosa dentro do banco de dados das 

entrevistas realizadas: “O CRIAAD ele veio para cá em meio de uma situação assim... 

imposta pelo secretário. A comunidade se revoltou, mas era uma definição do juiz e do 

secretário. Não tinha como você querer brigar, porque você no final você vai tá brigando 

atoa” (Rosa, ex-professora, ex-diretora e atual secretária escolar). Elucidando a relação legal e 

burocrática da realocação, Rosa demonstra como a questão da “negociação” perpassou como 

uma situação imposta. Quando a narrativa de “entendimento” e a afirmação do secretário que 

apesar deste iria “ficar atento” com as pessoas críticas e contrárias da realocação é interligada 

com o discurso da Rosa aqui trabalhado, pode-se operar com uma específica lente de 

compreensão dentro das inúmeras questões e reflexões sobre arenas pública.  

Assumindo que as ações realizadas pelas associações em arenas públicas são atuações 

no mundo político, questões sobre legitimidade e consequências deste aspecto surgem. E, 

muito vezes, quem está lutando por algo que consideram justo – como era o caso da 

comunidade escolar lutando para não perder parte do terreno do CEJOPA – precisam 

“também demonstrar que aceita as regulamentações dos serviços públicos, busca objetivos de 

interesse geral, respeita os circuitos hierárquicos de decisão e uma divisão funcional do 

trabalho e que não pretende substituir as instâncias oficiais para realizar ações públicas 

(CEFAI, 2011, p 98).  
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2.4.  A realocação ocorreu e agora? Volta às aulas 2019 e novas configurações para a 

“comunidade escolar” 

 

Com a realocação concluída e a inauguração realizada contando com a presença do 

governador Witzel, o funcionamento da unidade do CRIAAD ao lado do CEJOPA teve início 

em janeiro de 2019. Como a inauguração e instalação oficial do CRIAAD ocorreu durante o 

período de férias escolares, indico que a “volta às aulas” foi acompanhada por mudanças, que 

ao decorrer da pesquisa, foram indicadas pelos atores envolvidos como “consequências da 

realocação”. Em outras palavras, a partir da convivência lado a lado das inst ituições, novas 

configurações foram apresentadas e geradas. 

Desta forma, exponho que meu primeiro dia na escola foi como um momento de 

descobertas. Desde que entrei em contato com a frente da estrutura da escola, pude traçar 

comparativos de mudanças com o ano anterior. Primeiramente a pintura foi renovada e 

acompanhada do portão central de ferro que foi trocado por um novo maior. Houve também o 

acréscimo de uma placa contendo informações sobre o novo ensino médio integral ofertado 

para o primeiro ano – que se trata de um ensino profissionalizante, técnico em administração 

com ênfase em empreendedorismo.  

Figura 1: nova placa sobre ensino empreendedor. 

 

Fonte: a autora, 2019. 

Visualmente o que mais me chamou a atenção e causou surpresa foi o contraste entre a 

escola e o CRIAAD a partir das mudanças na estrutura física do espaço. Com o intuito de 

demarcar a separação de ambos os territórios, aumentou-se o muro que divide a escola e o 

CRIAAD. Vale ressaltar que esse foi o único muro que sofreu tal alteração no território da 
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escola. No lado da unidade de medida socioeducativa, adicionou-se uma cerca de arame 

farpado por todo o muro que cerca a unidade, contrastando com os muros “livres” (sem cerca 

de arame farpado) do CEJOPA. 

 Por dentro do colégio, o muro passa pela quadra coberta ao lado direito da escola, 

ficando perto da arquibancada. Acompanhando o muro divisório até o final da quadra, sua 

continuação perpassa por uma área aberta que contém um “campinho abandonado” e se 

encontra na parte de trás/lateral do prédio principal. Ao observá-lo pela parte interior do 

colégio é possível identificar uma câmera de segurança que antes não existia, como também, a 

presença de uma segunda câmera de frente para muro e apontada para tal.  

Figura 2: demonstrando o realce da divisão entre as duas instituições. 

 

Fonte: a autora, 2019. 

 

Figura 3: muro que divide as instituições por dentro da escola e a câmera de monitoramento. 

 

Fonte: a autora, 2019. 
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Não foi apenas por fora que a pintura do colégio ocorreu e logo na entrada do portão, 

outras mudanças também podem ser destacadas como: a revitalização do caminho até o prédio 

principal (colocando uma “cobertura”) e do ambiente de gramado entre este e a quadra (grana, 

plantas e acréscimos decorativos). As salas dos primeiros anos do ensino médio sofreram 

adaptações para a aplicação do ensino empreendedor, sendo agora compostas por mesas 

redondas e cadeiras soltas com o intuito de cooperação entre o alunado.  

Uma das mudanças que me permitiram um contato primordial sobre a questão 

problema da realocação do CRIAAD em formulação narrativa dos agentes foi a presença do 

quadro de “análise estratégica da Escola”. Exposta no mural central da escola, essa análise 

estratégica é uma tabela que representa quatro categorias: forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças. Em cada categoria encontram-se em descrições pertencentes a escola.  Reproduzo 

assim, apenas as categorias e pontuações enquadradas na tabela em forma de esclarecimento e 

destaco a citação do CRIAAD no respectivo. Não é a intenção me prender nas outras 

características apresentadas, mantendo o enfoque na questão da realocação. 

Forças 

 

 Liderança forte e atuante 
 Boa localização e infra-estrutura 
 Comprometimento da equipe escolar 

com os resultados da escola 
 Desempenho no Enem 
 Projetos pedagógicos 

Fraquezas 

 

 Falta de acompanhamento dos pais na 

vida escolar dos filhos 
 Desrespeito em relação a professores e 

funcionários  
 Desrespeito mútuo entre os alunos 
 Insatisfação dos profissionais da 

Educação 
 Uso de drogas 

 

Oportunidades 
 

 Parceria com UFF/IFF  
 Parceria com setores da Prefeitura como 

CCZ 
 Parceria com Universidade UFF  

Ameaças 
 

 Pouca valorização dos profissionais de 

Educação 
 Situação econômica baixa acarretando o 

trabalho precoce 
 Implantação do CRIAAD próximo à 

Escola  
 Desestrutura familiar 
 Gravidez precoce 
 

 

A “implantação do CRIAAD próximo à Escola” é apresentada no quadro como uma 

“ameaça” para a instituição em sua análise estratégica pós realocação. Apesar do apontamento 

da unidade do CRIAAD dentro da categoria de ameaças para a escola, não houve explicações 
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ou indicações do porque o assunto foi posto desta forma, como também nenhum comentário 

ou esclarecimento sobre qualquer ponto aí representado.  

Destaco agora que antes da realocação acontecer e em meio a minha inserção no 

campo, a unidade do CRIAAD apareceu em algumas situações distintas. Eu soube, por 

exemplo, das expectativas de que a escola conseguiria uma parceria da UFF. Tal parceria era 

considerada como medida que visava evitar a realocação da unidade do CRIAAD. Também 

soube de outras reclamações, como por exemplo, a de que a realocação faria a biblioteca 

perder espaço e, assim haveria a ameaçada de que livros e outros materiais ficariam alocados 

em lugares inadequados. Além disso, presenciei situações nas quais os alunos se “zoavam” e 

perguntas como “você vai continuar estudando aqui quando virar prisão?”.  

Desta forma, por causa da realocação e funcionamento da unidade do CRIAAD já em 

andamento, confesso que criei expectativas sobre a “voltas às aulas” e como seria essa etapa 

de convivência lado a lado. Apesar das mudanças estruturais e a colocação da “implantação 

do CRIAAD perto da escola” como uma “ameaça” a instituição, fui surpreendida com uma 

reação inicial: o “silêncio”. Em outras palavras, presenciei na minha experiência de trabalho 

de campo no CEJOPA um momento em que a comunidade escolar em seu cotidiano não 

citava, mencionava ou comentava sobre a unidade socioeducativa. 

Este silêncio não pode ser lido aqui como um desinteresse. A noção proposta se 

aproxima de uma significação de ação dos indivíduos, onde calar-se não necessariamente 

signifique não querer ou ter o que opinar. Como bem aponta Eliasoph (1998), os contextos 

políticos abertos a discussões podem ser restritivos em alguns aspectos e momentos, onde 

inibem a discussão aberta dos indivíduos sobre seus descontentamentos. A autora cita que 

“most of the time, intimate, late night, moonlit conversations were the only places other than 

interviews where that kind of discussion could happen” (ELIASOPH, 1998, p.7), 

demonstrando que em muitos momentos, os bastidores se apresentam como uma saída de 

expressão dos envolvidos.  

People sounded better backstage than fronstage; at each step in 

the broadening of the audience, the ideas shrank. In a strange 

process of political evaporation, every group fell into this strictly 

patterned shift of discourse: what was announced aloud was less 

open to debate, less aimed at expressing connection to wider 

world, less public-spirited, more insistently selfish, than what 

was whispered. (ELIASOPH, 1998, p.7) 



62 
 

Ao que parece, esse “silêncio” inicial pós realocação dos agentes da comunidade 

escolar, se encaixa na noção de evaporação política apresentado por Eliasoph (1998). Como 

exemplo, indico que esse processo de “silêncio” se iniciou no dia da realocação. Aqueles que 

falaram e tentaram expor a pauta da insatisfação do colégio com a quebra de acordo entre a 

escola, Seeduc e o Degase, só aceitaram falar sobre o tema quando disse que manteria as 

informações que me passassem no anonimato.  

Nenhum dos agentes sociais da comunidade escolar e local expressou publicamente 

sua opinião depois da realocação, como ocorreu nos momentos iniciais da configuração do 

conflito quando foram “à público” falar sobre o tema. No momento após a realocação, os 

responsáveis escolares, quando procurados, também se negaram a falar sobre o caso. Só 

consegue ouvir comentários sobre o tema nesse segundo momento nos “astidores”, onde as 

conversas políticas na vida cotidiana, podem revelar as preocupações e visões de mundo dos 

atores (ELIASOPH, 1998, p.8), assim como as entrevistas e conversas mais intimistas. 

 Em um evento envolvendo os alunos do ensino empreendedor no qual eu estava 

presente, resolvi mencionar a realocação e perguntar sobre para “animadora cultural” do 

colégio sobre o tema. Estávamos em uma conversa dentro da quadra coberta da escola onde 

ocorria o evento do ensino integral. Elisa30 estava sentada em uma cadeira comigo em pé ao 

seu lado e quando uma oportunidade em meio a conversa surgiu, apontei para o muro que 

dividia as instituições e perguntei como estava a situação com o CRIAAD. Elisa me olhou em 

primeiro momento e realizou um som de descontentamento, seguido de um gesto que imitava 

“vômito”. Sua resposta parou no gesto e em uma feição “não amigável”. 

Depois deste acontecimento, a questão do “silêncio” acabou por me intrigar mais. O 

início de sua quebra, se deu a partir de um momento de “ânimos exaltados” na sala dos 

professores. Duas professoras que participaram das manifestações contra a unidade do 

CRIAAD, entraram em uma discussão sobre os menores infratores e a segurança da escola e 

do bairro. A configuração que expresso aqui se deu a partir da constatação dos presentes que 

os meninos do CRIAAD estariam roubando aos arredores. Apontando para o CRIAAD, Graça 

afirmou: “eu vou falar sobre isso aí sim. Muita gente achou, a direção achou, melhor não falar 

sobre para não perder aluno, mas tem que falar. Tá todo mundo com medo”. Indicando logo 

                                                             
30 Elisa é considera por mim uma das personagens chaves do “dia a dia” na escola, sua atuação utiliza do fator da 

aproximação com os alunos, por conhece-los e conhecer suas famílias, como estratégia de confiança e “moral” 

com os estudantes. Ela organiza a maioria dos eventos escolares e apresentações dos alunos nestes, como 
também, mantém uma relação de respeito e ordem com os envolvidos e suas ações. 
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após que estava acontecendo assaltos na frente da escola, que os meninos do CRIAAD 

“pulam, tiram a camisa e assaltam” para depois voltar rapidamente para a instituição.  

Outros relatos foram feitos pela professora Graça. Ele contou que assaltaram duas 

meninas “ali perto”, que naquela semana “uma mulher desconhecida entrou correndo na 

escola porque viu eles pulando para a rua” e que no turno da noite estava “mais perigoso” 

porque “uma professora quase foi assaltada”. Em continuação a sua narrativa, a professora em 

questão ressaltou inúmeras vezes que “só vão dá atenção quando acontecer alguma coisa 

pior”, questionando e especulando que “quem garante que esses “desgraçados” não vão pular 

aqui dentro para estuprar alguma menina?”. Em diálogo, a outra professora Débora, 

concordou com as falas da Graça e acrescentou: “imagina se dá alguma coisa neles e eles 

entram na escola atirando em todo mundo que nem esses malucos?”.  

Ao decorrer da conversa Débora elabora questões sobre “os meninos da área”. Ela 

informa que “a comunidade já tá sabendo tá? Não pode roubar aqui, não são os meninos da 

área.... um falou assim para mim “vamos resolver isso tia” e eu fiquei com medo né”. Ao 

relatar isto, a professora continuou sua fala dizendo que não sabia o que significava o 

“resolver” deles e perguntou, expondo que “falaram que iam “apagar” eles. Ela disse que 

tinha medo de acontecer tiroteio e pegar na escola, mas que os meninos da área falaram que 

“sabiam como fazer”. Outros apontamentos também surgiram como: o medo que Dona Maria 

sentia em relação a contar tudo que sabe/vê e quebrarem a barraca que ela trabalhava em 

frente à escola ou a possibilidade de ir na SEDUC e “chamar a mídia para que pudessem saber 

o que estava acontecendo”. 

No decorrer do campo, outras falas sobre o CRIAAD foram surgindo dentro do 

CEJOPA, como algumas vezes que presenciei um inspetor escolar falar para alunos “que não 

querem nada” irem para o Degase ou que vai levá-los para lá. Durante as entrevistas que fiz 

na escola (com alunos e funcionários), algumas questões merecem ser consideradas em 

paralelo a discussão apresentada. Vejamos, quando perguntei aos entrevistados se eles acham 

que algo mudou na rotina do colégio após a realocação, as respostas passaram por algumas 

variáveis.  

Vejamos exemplos: a) “Só o fato deles estarem do nosso lado que não deixa muito a 

gente à vontade” (Leonardo, aluno terceiro ano); b) “Foi que botou mais câmera. Botou mais 

câmera não, hoje em dia que tem câmera né. Antigamente eu não lembro de ter câmera assim 

como hoje em dia tem. Aí é câmera no portão, câmera no corredor, câmera lá embaixo no 



64 
 

pátio. Hoje em dia tem câmera.” (Lázaro, aluno terceiro ano); c) “Tipo mudaram o visual da 

escola. Pintaram aqui, não era dessa cor ano passado. Tentaram pintar, colocaram grade, 

mudaram o portão, entendeu? Tentaram aumentar um pouco a segurança.” (Bruna, aluna 

terceiro ano da escola); d) “Nesse ano eu não tenho visto problema, eu só acho que não tem 

segurança né. E eles estão assaltando aqui, fora da escola. Mas alunos já foram assaltados. Eu 

acho que pode prejudicar a escola” (Paula, professora de português da escola). 

 A luz das contribuições de Menezes (2015), pode-se levar em consideração ao refletir 

sobre as questões apresentadas que: a autora toma como análise do seu objeto de estudos o 

processo de investigação diante uma situação indeterminada como uma “circularidade 

constante”. Onde, uma estrutura linear das fases da lógica de investigação apresentadas por 

Dewey como “situação indeterminada, problemática, fase de testes e hipóteses e, enfim, uma 

solução estável” dentro desta perspectiva é uma ferramenta “meramente analítica” (p. 13). 

Desta maneira em relações práticas o objeto de estudo central da obra de Menezes se 

estabelece em uma circularidade constante das fases do processo de investigação, como bem 

explicita: 

Ou seja, penso que a indeterminação, ainda que em intensidades 

variadas, está presente em todas as etapas do processo da UPP; assim 

como a problematização, os testes e as estabilizações. Por isso, na 
prática, entendo que ao invés de um sequenciamento teleológico que 

parte sempre da indeterminação e chega à estabilização, considero que 

a UPP, na verdade, é um problema contínuo, uma evolução 

permanente de estabilidade e instabilidades cujas investigações e 
ações dos atores estão lidando ao longo do tempo. (MENEZES, 2015, 

p.13) 

Desta forma, coloco aqui a noção da situação problema da realocação ao processo de 

“conviver lado a lado” através da ótica de circularidade de fases do processo investigativo 

apresentado pela autora. Considero que a realocação “enquanto objeto problemático foi 

ganhando diferentes contornos” (2015, p. 48) e configurações. Sabendo que a autora 

considera os rumores como um mecanismo de investigação coletiva, com o passar do tempo e 

desenvolver da situação problemática dúvidas são sanadas, novas questões e tensões são 

apresentadas e logo novos rumores começam a circular (MENEZES, 2015).  

Desta forma, os contornos gerados após realocação até o momento também mudaram 

a demanda por notícias dos envolvidos e por isso “novos e diferentes rumores surgiram” 

(2015, p 49). Até agora pode-se indicar alguns rumores especulações já apresentados na 

descrição e proposta argumentativa: meninos do CRIAAD realizando assaltos aos arredores; 
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retaliação dos “meninos da área” contra os menores da instituição socioeducativa; retaliação 

por parte dos meninos do CRIAAD a quem resolver “denunciar” ou “falar o que sabe”; 

aumento da segurança do colégio diante a “ameaça” do CRIAAD e o perigo de invasão à 

escola. Outros rumores também acabam surgindo, vejamos o relato da aluna Viviane e do 

Levi:  

Mas parece que a maioria deles estão estudando aqui de noite, pelo o 
que eu ouvi falar, mas não posso comprovar. (...) mas é tudo questão 

de sigilo, ninguém sabe. Disseram que eles vieram estudar pra cá, aqui 

de noite. Mas ninguém sabe quem eles são, isso é uma merda! (Trecho 
de entrevista realizada em 2019 com Viviane, aluna do terceiro ano da 

CEJOPA) 

Cara aí ta tenso. Esses dias falaram que pularam ali, tão pulando aí 

direto parece. Com faca... aí vão assaltam aqui em frente, ainda tem a 

garota que foi assaltada esses dias e vão e pulam de volta. Ta tenso. 
Eu tava até tranquilo, que achei que ia ser um negócio organizado, 

mas pelo visto ta complicado. O povo sai dali a hora que bem entende, 

rouba e volta. Ta tenso (Trecho de entrevista realizada em 2019 com 

Levi, aluno do segundo ano do CEJOPA). 

Segundo o que “disseram” para Viviane a maior parte dos internos do CRIAAD 

estudam na escola no turno da noite e tem identidade resguardadas. Já o que “falaram” para o 

Levi foi que os meninos estão saindo e entrando na intuição vizinha “direto” para assaltar com 

faca. Porém os rumores não terminam nestes dois relatos: em uma conversa informal com a 

Professora Cristina, a mesma informou da existência de um boato entre professores da cidade 

que entre as três escolas escolhidas pela SEDUC para implementação do novo ensino médio 

empreendedor, segunda a especulação o CEJOPA teria entrado no projeto por causa do 

CRIAAD, em uma tentativa de desassociar este da escola. 
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3. “LIBERDADE PARA OS CRIA” E TENSÕES FACCIONAIS: AS DINÂMICAS DA 

REALOCAÇÃO NO OUTRO LADO DO MURO 

Figura 4: foto da bandeira produzida pelos pesquisadores e os meninos do CRIAAD em conjunto. 

 

Fonte: a autora, 2019. 

 

3.1 O que é Degase e Sistema Socioeducativo?  Visão dos meninos do CRIAAD. 

 

Exponho que não tenho o objetivo de realizar uma análise institucional sobre o sistema 

socioeducativo e não o irei fazer neste ponto, pois, o intuito que apresento aqui é de 

apresentar brevemente como os jovens rotulados como “adolescente em conflito com a lei” 

em conflito com a lei definem o Degase e a socioeducação a partir de suas experiências. A 

realização de uma das atividades promovidas pelo grupo de pesquisa irá possibilitar esse 

diálogo a partir da produção dos meninos sobre o tema. Na atividade, foi entregue impresso a 

definição oficial do Degase encontrada no site deste, com o conteúdo dividido basicamente 

em “quem somos”, “missões” e “visões”. Através destas informações oficiais que a prática foi 

elaborada com o objetivo de redefinir as significações dadas através das experiências, 

vivências e visão dos meninos em conjunto sobre o sistema em questão, como também suas 

dúvidas. Desta forma, vejamos a definição oficial apresentada:    

“QUEM SOMOS 

O Degase – Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão 

vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que tem a responsabilidade 

de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a 
formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais 

competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência 

familiar e comunitária. Criado pelo Decreto nº 18.493, de 26/01/93, o 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão do Poder 
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Executivo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução das 

medidas socioeducativas, preconizado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito 

com a lei.Com o objetivo de atender aos preceitos constitucionais e de 

conformidade com o que passou a chamar-se Sistema Socioeducativo, 

ocorrido na vigência da Constituição da República de 1988, houve a 
descentralização político-administrativa. A criação do Novo Degase ocorreu 

a partir da interlocução do Governo Estadual com o Centro Brasileiro para 

Infância e Adolescência - CBIA, (órgão do Governo Federal no período de 
1991 a 1994) em consonância com as diretrizes político-governamentais de 

promoção, defesa e garantia de direitos de proteção legal. Neste período, 

houve absorção integral dos adolescentes atendidos pela CBIA, o mesmo 

não ocorrendo com as instalações físicas, fato que acarretou demandas 
específicas no atendimento. Dessa forma, a descentralização física se une à 

gerencial, envolvendo todos os Sistemas de Garantias de Direitos da Criança 

e do Adolescente previstos para diminuição do ingresso e da reincidência a 

instituição. Atribuições: 

Missão - Promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo 

a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais 

competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência 

familiar e comunitária. 

Visão - Instituição integrante do Sistema de Garantia de Direitos 
reconhecida nacionalmente como órgão de excelência, responsável pela 

execução da política de atendimento Socioeducativo aos adolescentes em 

conflito com a lei, em prol de uma sociedade livre, justa e solidária” 

(Degase).31 

Apesar de todas as informações terem sido entregues, os meninos modificaram o 

corpo textual em pontos centrais que trago através de duas fotos: 

Figura 5: produção dos meninos do CRIAAD encima da definição oficial do DEGASE. 

 

Fonte: a autora, 2019. 

Como pode-se observar, neste trecho oficial a Secretaria de Estado de Educação virou 

Secretaria de Estado de “apanhação e maltratação” encarregada de promover “educação zero” 

no lugar de socioeducação. Quando se coloca a formação dos envolvidos, os meninos do 

                                                             
31 Disponível em: http://www.degase.rj.gov.br/instituicao/quem-somos (Acessado em 5 de dezembro de 2019). 
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CRIAAD riscam cidadãos solidários e profissionais competentes, como também a 

possibilidade de construção de projetos de vida e favorecimento a convivência familiar e 

comunitária. Substituindo pela formação e favorecimento de “ódio, revolta, saudade, ódio, 

gastos, ódio, mais ódio ainda, sofrimento, raiva, maldade, mais frio, mente mais poluída e 

assombração”. Eles assinam o documento como “dos crias” e forma-se um slogan inicial 

“mente mais criminosa ao passar do tempo”. 

Destaco a categoria nativa “cria” utilizada pelos meninos, que em um trabalho de 

definição a explicam como aqueles que são “onde é nascido e criado”, “é de raiz” e “não é 

criado”. Lyra (2013), salienta a categoria “cria” como uma esfera de pertencimento, que se 

refere ao “conjunto de pessoas e lugares aos quais esses jovens se sentem ligados 

afetivamente e que se afirma como produto direto de suas trocas sociais” (2013, p.3). O autor 

descreve que a categoria cria é caracterizado por todo morador, envolvido ou não em tráfico, 

com raízes na favela onde vive. Sendo considerada como “primeira identidade coletiva gerada 

nos círculos concêntricos de afeto mobilizados pelos jovens na construção simbólica do seu 

mundo social” (2013, p.4), Lyra esclarece que o cria é: 

Sujeito “nascido e criado” no morro onde vive, com ele se confunde a tal 

ponto que partilha, junto aos outros crias, de um status fraternal cujo peso 

simbólico é considerável. O cria é por si só uma identidade política, mas 
também uma categoria afetiva na qual todos são percebidos como “filhos” da 

comunidade e estão, por isso, obrigados a certos deveres uns com os outros. 

O cria, como filho da comunidade, é também um irmão local. Aqueles que 

se reconhecem enquanto tais estão, portanto, entrelaçados por uma origem 
comum e nascem, por assim dizer, como seres sociais reciprocamente atados 

por nós de lealdade. (LYRA, 2013, p.4). 

Ao que parece, as contribuições do autor sobre a categoria “cria” podem ser trabalhada com as 

definições dadas pelos meninos do CRIAAD que participaram da atividade. Em continuação, vejamos 

agora, outra folha contendo a definição oficial e as mudanças produzidas pelos adolescentes: 

Figura 6: produção dos meninos do CRIAAD em cima da definição oficial do DEGASE. 

 

Fonte: a autora, 2019. 
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Já na categoria visão, os meninos começam a formular diálogos e perguntas 

questionando e se opondo as resoluções colocadas. Quando se diz que a instituição é 

integrante do Sistema de Garantia de Direitos, a questão que fica é “que direitos?”, seguida da 

pergunta de quem a reconhece nacionalmente como órgão de excelência afirmado. Eles 

destacaram a expressão excelência e provocam dizendo: “manda quem falou isso deixar o 

filho dele lá 10 dias”. Na parte que apontava que se trata de uma instituição em prol de uma 

sociedade livre, justa e solidária, eles puxaram uma seta sobre “sociedade livre” 

questionando: “prendendo a gente? Então a gente não faz parte da sociedade”. E puxaram 

uma seta em cima dos adjetivos “justo e solidário” apontando que “isso é mentira”. 

Quando pedimos para eles elaborarem um resumo de como definem a “medida 

socioeducativa”, eles foram bastante sintéticos e diretos. Indicaram que no cartaz deveria estar 

escrito que medida socioeducativa é “cadeia”, uma vez que eles ficam “presos”. 

Figura 7: cartaz produzido pelos meninos do CRIAAD com síntese sobre DEGASE. 

 

Fonte: a autora, 2019. 

Portanto, destaco que os jovens com quem convivi durante o trabalho de campo no 

CRIAAD consideravam que estavam presos. Assim como destaca Neri (2009), os 

adolescentes em algumas ocasiões demonstram que encaram “as passagens por unidades de 

internação e pelo sistema socioeducativo como um percurso natural de quem está na “vida do 

crime” (2009, p.78). Porém, ao se referirem ao tempo desprendido na definida “cadeia 

dimenor”, utilizava-se de definições como um “sofrimento” ou um “massacre” (NERI, 2009, 

p.78).  

As definições oficiais sobre a proposta/definição/deveres da socioeducação e do 

Degase, na visão dos jovens não tinham qualquer relação com a realidade vivida por eles. Por 
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tanto, afim de elucidar as experiências e narrativas dos meninos sobre o cumprimento da 

medida socioeducativa de outra forma, apresento a letra de um rap produzido pelos meninos 

durante uma atividade realizada no CRIAAD:  

 

 

Tristeza é tão ruim 

Não dá pra pensar em nada 

 

Só quem sabe, sabe 

É muito ódio nessa estrada 

 

Liberdade é um Sonho 

Que só da saudade 

Aqui na cadeia é só massacre 

 

 

Sendo tratado como bicho 

É mó sofrimento 

 

Pra chegar a sexta feira 

Maior processo lento 

 

Meu filho me chamando 

Dá mó preocupação  

Já começo a chorar é muita emoção 

 

A letra apresentada derivou do esforço conjuntos dos meninos do CRIAAD ao aceitar 

a proposta de realizar uma música que expressasse seus sentimentos e experiência com a 

medida socioeducativa. Para eles, a rotina de cumprimento da medida os entristece, onde não 

conseguem “pensar em nada”. Em referência a “só quem sabe, sabe”, a perspectiva tomada é 

que suas categorias de pertencimento e identificação colocam personagens que podem 

entender a questão da vivência deles ser contemplada com “muito ódio” durante o percurso. 

As unidades socioeducativas são representadas novamente como uma cadeia e dentro da ótica 

de “massacre”, ao lado da saudade que os meninos sentem sobre a liberdade fora da 

instituição. 

No segundo quadro, a perspectiva de sofrimento é narrada através do tratamento que 

eles recebem e enxergam como uma desumanização de seus corpos. Que no momento de 

produção, foi interligado á abusos e violação de direitos que os meninos já sofreram e narram 

sobre suas experiências ao regime fechado. Seguido do sentimento de ansiedade para chegar 

ao final de semana, que dentro da medida socioeducativa em semiliberdade, significa para os 

meninos a volta para a “pista”, perpetuando narrativas como idas a bailes e reencontros 

familiares. Um desses reencontros é citado abaixo, onde a significação daqueles que são pais 

sobre seus filhos é determinada a partir da emoção, como bem representado na letra. A 

referência do “meu filho me chamando” narra a “preocupação” dos meninos em não estarem 
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presentes nas rotinas diárias dos filhos e a “falta” que este fato gera em suas crianças, fator 

que eles não gostam de comentar, por causa do choro que os atinge a partir disto.  

3.2 Salas de aula virando “trancas”: a nova sede do CRIAAD e sua estrutura no prédio 

adaptado 

 

Neste ponto busco descrever a estrutura física do CRIAAD na nova sede adaptada, 

com o objetivo de elucidar como se configura questões de espaço e significações do ambiente 

de cumprimento de medidas socioeducativas. A unidade é cercada por muros brancos com 

arames em seu topo e contando apenas com uma entrada e saída do ambiente. Na entrada há 

um portão de ferro todo fechado que contém apenas uma pequena janela em seu meio, que 

pode ser aberta e fechada por dentro, lembrando uma “boqueta” de presídios. Todas as vezes 

que entramos no estabelecimento, porém, bastava tocar a campainha/bater/chamar que os 

agentes fossem até o portão permitir a entrada, não me recordo do uso da fresta. Destaco que 

as entradas das duas instituições centrais no debate aqui produzido (CEJOPA x CRIAAD), 

não se encontram na mesma calçada e rua. A rua e calçada da entrada do CEJOPA são bem 

mais movimentadas, com rua asfaltada, movimentação de carros e alunos, como também a 

presença de alguns comércios. Já na rua lateral, onde encontra-se a entrada do CRIAAD, há 

apenas, residências domésticas e pouco movimento.  

Quando o agente permite a entrada na instituição, a orientação que recebemos é de 

assinar os nomes dos visitantes em um caderno. Geralmente um dos agentes escreve nossos 

nomes e às vezes (não sempre) pede, algum documento de identificação. Nesse primeiro 

momento, irei relatar o campo de visão a partir da abertura do portão e imersão ao ambiente. 

Ao lado esquerdo, podemos entrar em contato com um ambiente aberto de terra/areia, que 

conta com dois gols e é utilizado como uma quadra de futebol. Ao lado direito o espaço é 

utilizado como um estacionamento e é composto por pequenas pedras. Encontramos um 

caminho à frente do portão, que passa por talvez a construção que chame mais atenção ao 

entrar na instituição: o que os atores denominam de “trancas”.  

De forma diferente da antiga sede, nesta os “dormitórios”, “alojamento”, “celas” ou 

“trancas” ficam de frente para a entrada e quase que no “centro” do ambiente, dando 

possibilidade de ser notadas logo no primeiro contato visual com a instituição. A construção 

dessa parte do prédio em sua parte frontal é gradeada e vazada, o que possibilita qualquer 
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visitante de enxergar o corredor que fica entre o gradeamento e as “trancas”. As “trancas” 

possuem uma porta totalmente fechada em ferro na parte inferior e vazadas com ferros 

verticais na parte superior, sendo compostas no interior por quatro “camas” de concreto 

forradas com colchonetes, duas em cada lateral do espaço e no fundo uma pia e um vaso.  

Também se percebe a presença de uma mesa de totó no corredor e perto das primeiras 

“celas”, que inúmeras vezes apareceu sendo usada pelos meninos nos horários que os 

possibilita ficar “fora da tranca”. Acompanhando o caminho de cimento à frente da porta, 

passamos ao lado da entrada deste, também com o gradeamento aberto. Perto desta porta 

gradeada, geralmente na parte de dentro fica um banco de madeira de frente para uma 

televisão pendurada e entre grades na parte de cima (que é concreto). E na mesma direção, só 

que no caminho de concreto que se inicia a partir da porta de entrada, sempre conta com a 

presença de agentes socioeducativos. Antigamente a mesa onde era feita identificação dos 

visitantes ficava neste ambiente perto da porta gradeada da entrada geral das celas. A parte de 

trás da construção é composta por janelas também gradeadas com ferros verticais que dão 

diretamente para as “trancas”.  

A outra construção é uma mais longa horizontalmente e os espaços entre as duas são 

preenchidos com uma espécie de pátio, está se encontra no extremo da entrada e é colada ao 

muro que divide a instituição com a escola. O caminho de concreto nos leva diretamente para 

algumas salas de atendimento e administrativas. Que no total existem quatro salinhas e um 

banheiro, onde duas são de assistência e se contemplam com mesas e computadores, uma com 

uma estante e mesa (a qual passamos a utilizar para realização de atividades) e colocada mais 

ao canto direito e perto do banheiro, uma sala onde se encontra um frigobar e alguns materiais 

guardados.  

Ao lado esquerdo extremo do prédio deste conjunto podemos encontrar o refeitório e a 

cozinha. Ao lado direito deste, atrás das “trancas” encontram-se outras duas “salas de 

atividades”. Sendo uma delas dita como “salinha da igreja”, onde dentro fica um púlpito no 

centro frontal da salinha e a maioria das cadeiras que podem ser utilizadas em atividades. Está 

sala não sofreu alterações ao passar do tempo, mas a outra multiuso sim, onde se concentrou 

inicialmente a realização das nossas atividades. Em um primeiro momento, ela contava com 

duas mesas (uma redonda), uma estante de livros e algumas cadeiras de escola (aquelas de 

madeira que contém um “braço” para apoio), mas não era utilizada. Nela eram guardados 

alguns materiais e ferramentas de obra.  
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Com o desenvolver das atividades do nosso grupo nessa sala, ela passou a contar com 

mais destas cadeiras e algumas arrumações como por exemplo cadeiras normais já fixas na 

mesa redonda. Acrescentamos também um quadro pequeno de escrita que já existia na 

unidade, mas não estava em utilização e penduramos na parede da sala.  Janaína sempre 

insistiu para que “ocupássemos” aquele espaço antes não utilizado, com medo de “perdê-lo”. 

Com a curta pausa nas atividades que realizamos dentro do pequeno período de férias no meio 

do ano, o que Janaína “temia” aconteceu. Descobrimos que não tínhamos mais a sala   aquele 

espaço para realizar a atividade, pois onde a sala que conseguimos fixar antes das férias 

estava cheia de “bagunça”, objetos como “enxadas” e outros tipos de materiais. Ali também 

virou um depósito de pertences dos meninos, o que restringiu o acesso dos jovens a esse 

espaço. e nos levou a ter novamente um problema de sala para a realização das atividades. Por 

isso, tivemos que começar a usar mais a salinha da igreja e uma que ficava vazia da 

administração e assistência).  

No fim de construção do prédio onde ficam as salas de atividades, seguindo o extremo 

do lado esquerdo encontramos um ambiente aberto que fica atrás das últimas “trancas” e que 

contém agora uma visão ampla maior do muro branco coroado com arames que é qual divide 

as instituições. Neste ambiente iniciou-se um projeto de uma horta feita pelos próprios 

meninos que podem, as “colheitas” para casa nos dias de sexta e que também fica para 

utilização na cozinha da instituição (ou até mesmo alguns funcionários podem levar verduras 

para casa também).  

Vale ressaltar que a pintura dos prédios continuou em seu antigo aspecto. A cor 

amarela que cobre os prédios da sede do CRIAAD era anteriormente a cor das pinturas do 

CEJOPA, que como já foi modificado para diferenciando-se dos prédios vizinhos. Em uma 

das atividades que realizamos com os jovens do CRIAAD pedidos para eles produzirem um 

“mapa” da unidade. 
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Figura 8: Mapa da nova unidade e sede do CRIAAD produzido pelos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa na unidade. 

 

Fonte: grupo de pesquisa, 2019. 

 (Legenda: 1 - Refeitório; 2 - Sala de administração; 3 - Sala da direção; 4 - Sala da pedagoga                                   

5 – Oficina; 6 – Sala dos funcionários; 7 – Alojamento; 8 – Banheiro) 

Em relação à rotina da instituição, os horários eram rígidos e os agentes 

socioeducativos sempre cobraram que eles fossem cumpridos pelos meninos. Abrem- se as 

celas no momento que eles denominam como horário “fora da tranca”, que é as oito e meia da 

manhã. Nosso grupo sempre chegou à instituição neste momento. Segundo os meninos, a 

utilização do banheiro se dá até as dez horas da manhã para banhos e entre outros. O 

momento “fora da tranca” de manhã termina no horário de onze ou onze e meia, horário no 

qual, os meninos são direcionados ao refeitório para buscar o almoço e voltar para as 

“trancas”. Nossas atividades terminavam sempre no momento de volta para as “trancas” e 

mesmo quando os meninos desejavam “ficar mais um pouco”, não era negociável com os 

agentes. Isso porque quando os agentes, “trancam” todos os meninos, eles têm direito ao 

“horário de almoço” e “descanso”.  

Destaco que o momento “fora da tranca” permite aos meninos circularem no corredor 

em frente as celas, ir no banheiro e participar das atividades que podem realizadas nesses 

horários. Na parte da tarde, os meninos ficam “fora da tranca” de duas às quatro. Sobre as 

atividades que soube ou presenciei que acontecem para além das realizadas pelo grupo, posso 



75 
 

citar a presença da igreja universal e católica, treinos de caratê, atividades de educação físicas 

e uma “recreação” promovida por uma mulher conhecida como Tia Jane. 

3.3 As novas configurações no CRIAAD e tensões faccionais 

No capítulo anterior apresentei as novas configurações pós realocação da unidade 

de medida socioeducativa pela visão da comunidade escolar. Nessa sessão apresentarei o 

debate sobre as dinâmicas relacionadas à mudança de sede a partir do ponto de vista dos 

recém-chegados (CRIAAD).  A sede da unidade socioedutiva foi transferida do bairro da 

Pecuária para o novo ambiente no Parque Leopoldina. Ambos bairros são próximos e têm 

influência da Baleeira, logo, são denominadas como área de ADA. Mas ainda assim, as 

configurações e dinâmicas entre facções foram apontadas uma das principais questões 

relacionadas à realocação. Na visão dos jovens e dos funcionários do CRIAAD, a 

transferência para a nova sede gerou mudanças no clima da instituição e propiciou o 

surgimento de novos conflitos. 

Em primeiro momento, destaco rapidamente alguns pontos. Em fase inicial, 

Janaína demonstrou sua satisfação por “melhores condições de trabalho” e em suas 

palavras “ser um ambiente mais leve, sem tanta energia pesada como o antigo local”. Para 

os menores as principais, no início, foram geradas pela troca de direito. Sob nova direção, 

o CRIAAD passou a ter horários mais rígidos. Os meninos reclamavam que não podiam, 

por exemplo, utilizar o banheiro do lado de fora dos dormitórios sem ser dentro no horário 

em que estavam “fora da tranca”. Além disso, também surgiram regras mais rígidas em 

relação a roupas. Eles passaram a ter que usar obrigatoriamente sobre uniformes e foram 

proibidos de entrar no CRIAAD com acessórios como colares ou relógios. Algumas 

reclamações sobre a nova estrutura também foram formuladas, como a falta de uma sala 

de informática que no antigo prédio existia e a quadra ou campinho de areia. O novo 

campinho feito de cascalhos, segundo os meninos e machucava os pés, sendo um ponto 

negativo em relação à antiga sede na qual havia uma quadra cimentada, de maior 

“qualidade”.  

Como argumenta  Silva (2019)32 tensões e indignações sobre questões faccionais 

surgiram associadas à mudança da sede onde: “eles, os que já estavam cumprindo medida 

desde o ano passado, destacavam que o local atual estava muito próximo ao domínio de 

facção rival e isso compunha uma série de desafios.” (2019, p.30). Devido à essa 

                                                             
32 A monografia do autor também resultou do trabalho de campo que realizamos conjuntamente no CRIAAD. 
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mudança, os jovens na nova sede tinham que ficam em “estado de extremo alerta” e isso 

trazia “um medo camuflado em tom de brincadeira na fala deles de que a qualquer 

momento poderiam ser mortos” (idem).  

A realocação ocorreu oficialmente após a inauguração realizada pelo governador 

Witzel no dia quinze de janeiro de 2019. Pode se dizer que o primeiro grande momento no 

clima tenso e sentimento de medo/insegurança dos recém-chegados foi a manhã de doze 

de abril, na saída dos meninos da instituição para passar o final de semana em casa:  

Um adolescente de 15 anos morreu e outro, de 17, ficou ferido após serem 

baleados dentro de um carro por homens que passaram de moto atirando na 

manhã desta sexta-feira (12) em Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense. A mãe e o padrinho de um deles também estavam no veículo, 
mas não se feriram. Os jovens foram surpreendidos no momento em que 

saiam de um centro de recuperação de menores infratores para passar o fim 

de semana em casa.(G133, 2019) 

 

Quem passou a notícia e as informações sobre o acontecido na época foi a Janaína, 

que já tinha identificado o medo que os meninos estavam sentindo. Ela nos contou que na 

segunda-feira seguinte, após o ocorrido na sexta, muitos por conta deste sentimento, 

acabaram descumprindo a medida socioeducativa e não voltaram no dia que deveriam 

para a unidade. Por outro lado, alguns dos meninos descumpriram por não conseguirem 

chegar no munícipio (meninos de São Fidélis por exemplo), já que os motoristas que os 

traziam se negaram a trabalhar, alegando também o sentimento de medo e a “chance” de o 

carro ser “atacado” com todos dentro.  

Quando conseguirmos realizar a atividade depois do acontecido, aos meus olhos 

muitos meninos apesar de brincadeiras, pareciam abatidos e as reclamações sobre a 

proximidade com bocas rivais e a favela Baleeira ficaram mais fortes. Trago uma 

contribuição de Silva (2019) sobre um momento em campo para elucidar a questão entre 

brincadeiras e preocupações geradas:  

Erivaldo, um jovem rapaz que havia chegado a pouco tempo no 

CRIAAD no quarto encontro nos disse: “Eles têm que saber o 

que acontece com a gente aqui. A gente devia sei lá, chamar 

nossos parentes vim todo mundo na porta do CRIAAD, para 

falar com o diretor.” Sua colocação foi seguida de risadas dos 

outros integrantes do grupo, onde um outro interno, Lucas, rapaz 

                                                             
33 Fonte: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/04/12/adolescentes-sao-baleados-e-um-
morre-ao-sairem-de-centro-de-recuperacao-no-rj.ghtml (Acessado em 15 de abril de 2019) 



77 
 

mais velho em termos de idade, interfere aludindo que os 

parentes deles iriam ser fuzilados pelos membros da outra 

facção. Todos concordaram, rindo do rapaz que logo 

desconsiderou sua própria colocação (SILVA, 2019, p. 30).  

As tensões continuaram acontecendo envolvendo outros contextos, como por 

exemplo, meninos do lado de fora do CRIAAD e da “área” subindo nos muros da 

instituição para ameaçar aqueles que tem ligação com o TCP. Esse tipo de relato de 

ameaças contra os meninos vindo de “fora dos muros” foram inúmeras vezes contadas por 

diferentes meninos ou em conjunto. E uma das vezes que o ocorreu, eu e mais um colega 

de pesquisa estávamos em campo. A situação aconteceu enquanto estávamos na pequena 

horta da unidade com os meninos que cuidavam desta, em um dia diferente da realização 

da extensão/pesquisa. Todos “trabalhavam” na horta, mexendo na terra, limpando-a de 

matos e entre outros sob tutela de um dos agentes socioeducativos, que se encontrava 

sentado em uma sombra e mais próximo da parte de trás das “trancas” e das janelas 

gradeadas.  

Os meninos, para além de cuidarem da horta, interagiam entre si e às vezes 

conosco também de forma descontraída: comentavam sobre a vida uns dos outros, citavam 

as drogas que cada um usava em tons de brincadeiras ou por meio de apelidos e 

conversavam sobre suas relações amorosas e experiências em bailes de favela. Eu estava 

de costas para o muro da rua principal, de modo que me encontrava de frente para os 

meninos. Passou certo tempo conversando com eles, percebi uma movimentação estranha: 

um dos meninos parou sua tarefa para olhar em direção ao muro, falando um aviso ou 

comentário que não consegui compreender. 

 Pendurado no muro – de modo que era possível ver apenas sua cabeça - um outro 

rapaz gritava: “Vai morrer! TCP vai morrer” e “aqui é ADA!”. Imediatamente todos os 

meninos que estavam na horta começaram a gritar de volta frases como: “é TCP porra!”, 

dando a entender que chamavam o outro jovem para um confronto. Trago abaixo uma foto 

da horta que foi tirada neste mesmo dia, onde pode-se observar o muro alto que separa a 

unidade do CRIAAD da escola e ao fundo do muro qual o rapaz subiu: 
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Figura 9: Horta do CRIAAD 

 

Fonte: autora, 2019. 

 

A situação em si foi muito rápida e, logo após o ocorrido, os meninos do CRIAAD 

ficaram meio que “zoando” o garoto e relembrando que o conhecia do sistema fechado, 

identificando-o como uma “comédia” que “rodou roubando bicicleta”. Ao que parece, 

começaram a “esnobar” a situação e desqualificar a “capacidade” do menino de “fazer 

algo”. Porém, como já mencionado, apesar de não ter presenciado nenhum outro momento 

igual a este, os relatos dos meninos, quando se referenciavam a situações parecidas, 

traziam elaboradas críticas e discursos de medo ou insegurança.  

Um dos exemplos que ouvi em campo foi o relato de Junior, um rapaz da unidade que 

participava assiduamente das atividades. Ao contar que “perdeu o final de semana”, o que 

significa que o menino levou como punição a retirada do final de semana fora da unidade. 

Junior expôs que era chato ficar na unidade fora da semana. Ele contou como foi um 

domingo que passou na unidade. Nesse dia, segundo ele, “os moleques” voltaram a subir 

no muro no mesmo procedimento de ameaças e rivalidade. Porém, o relato veio 

acompanhado de questionamentos sobre a segurança, ou melhor a insegurança que os 

meninos passam com os dormitórios “de frente” para o muro. Ele questionou a facilidade 

de adentrar o ambiente e “pegar” os meninos na “tranca” despreparados e sem poder 

reagir por causa de questões estruturais. Ele também me perguntou ironicamente se eu 
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achava que os agentes socioeducativos e o único policial presentes no ambiente iriam 

“aguentar” ou “meter a cara” para defender eles.  

O clima entre os meninos da facção dentro da unidade do CRIAAD em um 

primeiro momento estava “tranquilo”. Segundo Janaína essa “calmaria” já podia ser 

notada desde antes da mudança de sede. No antigo prédio, os meninos do ADA não 

precisavam ficar no dito “seguro” e circulavam entre os meninos do Terceiro nos mesmos 

horários de fora da “tranca” (o que também ocorria na nova unidade). Apesar de algumas 

tentativas, os meninos do ADA de dentro da unidade não participavam das atividades que 

realizamos (chegando uma vez ou outra a ir, olhar e ficar na porta durante um curto 

espaço de tempo). Em meio a um planejamento de atividades fotográficas, perguntamos 

para os meninos do TCP se eles topariam que os meninos do ADA participassem de 

alguma atividade nossa com eles, as respostas foram positivas. Alguns indicaram que eles 

(“do ADA”) não participavam das atividades porque não queriam, que todo mundo jogava 

bola junto, entre outras falas que não indicavam problema de convivência. 

 Depois que reforçamos a ideia de uma oficina de fotografia conjunta, porém, a 

rivalidade se colocou em jogo. Os meninos associaram a oficina com “tirar fotos junto 

com os ADA”. Um deles apontou: “eu não vou tirar foto com ADA nada, com alemão”. 

Outro disse que essa atividade não poderia ocorrer na presença destes, porque os meninos 

do TCP não podem aparecer “abraçado nos caras” em foto por aí. Apesar do nosso esforço 

para explicar que não faríamos, que a ideia da oficina era produzir fotos de cenários ou 

partes específicas do corpo, os meninos insistiram que seria melhor que a atividade com 

os rapazes da facção rival fosse realizada em um horário diferente do deles.  

O “clima amistoso” ou sem conflitos entre facções dentro do novo CRIAAD não 

durou muito tempo. E novas configurações de tensões surgiram. Uma conversa entre 

meninos do TCP com os do ADA no momento “fora da tranca” ocasionou em uma briga 

generalizada. Não estava presente no dia do acontecido, mas pude entrar em contato com 

narrativas do acontecimento através de relatos de dois colegas de grupo que estavam na 

unidade no momento da confusão, assim como as narrativas apresentadas posteriormente 

polos agentes, internos e por dá Janaína.  

Segundo os relatos, os meninos do TCP se “juntaram” para “pegarem” os meninos 

do ADA após desentendimento e a situação fugiu do controle dos agentes socioeducativos 

que tentavam tirar os poucos ADA do ambiente. E sem condições de manter os meninos 
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do ADA em segurança na unidade, os agentes os “liberaram”, deixando que saíssem da 

instituição, onde um deste saiu ameaçando voltar com os companheiros da Baleeira. Um 

interno ainda relata que um dos meninos liberados realmente voltou a instituição, subiu no 

muro e apontou uma arma para os alojamentos apresentou intimidações verbais.  

Segundo os envolvidos essa dinâmica foi seguida de outras situações, uma delas 

foi a presença de um “chefe de boca” das redondezas na instituição. Ao que foi dito, os 

meninos do ADA que saíram da instituição após confusão e briga com os meninos do 

TCP, foram até a boca ali próxima (o que me deu a entender ser pertencente a Baleeira) 

“denunciar” a situação. Isso porque eles estavam preocupados com o fato de estarem 

“descumprindo”, pois sabiam que isso poderia gerar danos judiciais, como o aumento do 

cumprimento da medida socioeducativa no futuro. 

 Desta forma o “chefe da boca” da área foi até a sede do CRIAAD para falar que se 

os meninos do ADA fossem prejudicados por não “poderem” ficar ali dentro devido ao 

atrito entre as facções, ele iria “tacar fogo em tudo”. É, no mínimo, curioso notar que o 

“chefe do tráfico” foi até uma instituição estatal para exigir a garantia do direito dos 

meninos de cumprir a medida socioeducativa. Embora ele tenha ameaçado que represálias 

ocorreriam caso os meninos de ADA não pudessem voltar para o CRIAAD, na prática os 

jovens não se sentiram seguros para voltar a cumprir a medida no local. E, desde então, 

apenas meninos considerados do “terceiro” permaneceram cumprindo medida 

socioeducativa na instituição. 

Por causa dos acontecimentos narrados acima, surgiram muitos questionamentos e 

reclamações em relação à falta de policiamento e segurança os meninos do CRIAAD. 

Mesmo entre os meninos do TCP, vários descumpriram a medida na semana do ocorrido 

por medo, mas a maioria voltou posteriormente para cumprir a obrigação legal que 

possuem. Os desdobramentos que advêm deste momento conflituoso e de “clima tenso” 

não pararam por aí. Na realização de uma das atividades produzidas, quando chegamos à 

instituição e precisávamos de uma sala para a extensão ocorrer, pude ouvir uma entre 

agentes socioeducativos, que me fez entender como o “clima” na unidade encontrava-se 

“pesado”.  

Neste dia, inicialmente não pudemos utilizar da “sala da igreja” para realizar nossa 

atividade porque segundo os agentes Edmundo e Alfredo, um menino que tinha chegado 

na noite anterior estava dormindo escondido lá.  Devido à tensão gerada pela briga entre 
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facções no CRIAAD, por “medidas de segurança” os agentes colocaram o recém-chegado 

do ADA para dormir dentro da sala e não em uma das celas vazias. 

 Entre os agentes presentes havia um “temor” de que os meninos do “Terceiro” 

poderiam fazer algo contra o rapaz “do ADA”. Eles mesmo, citaram como a estrutura da 

unidade não era a ideal e que havia um a falta de segurança no “alojamento”. Não sei se 

consigo transpassar a explicação dada pelo agente Edmundo sobre a crítica à nova 

estrutura, mas de acordo com o que pude entender, algumas “trancas” estavam com o teto 

quebrado de alguma forma. Segundo ele, isso poderia facilitar o acesso dos meninos de 

um dormitório para outro, por cima das grades que cobrem a parte de cima das “trancas”. 

Para chegarem em outras “trancas”, os meninos poderiam ultrapassar os buracos. Ou 

mesmo onde as grades não estavam quebradas, a segurança não era garantida, já que eles 

poderiam forçadas facilmente e quebrar as grades já que qualidade do material utilizado 

não era adequada.  

Pensando nesse risco, os agentes resolveram esconder o recém-chegado e único 

menino que se identificava como ADA presente na unidade. Eles julgavam que no 

momento em que colocassem o jovem em qualquer uma das trancas (mesmo que fosse 

uma tranca que não contasse com a presença de meninos da facção rival ou que o menino 

ficasse sozinho), poderia ocorrer um “lixamento”. Os agentes tinham a preocupação de 

que “eles poderiam juntar e bater no menino lá dentro da cela sem ninguém vê ou até 

matar o menino de ADA durante a noite”. Um deles questionou: “imagina se matam um 

menino aqui dentro? O que acontece?”. 

Durante o mesmo diálogo, os agentes informaram que – mesmo após a ameaça 

realizada pelo “chefe da boca” , os meninos “de ADA” não tinham voltado para 

instituição e havia mandatos de busca de busca e apreensão para voltarem a cumprir a 

medida., O sentimento de insegurança dentro da unidade parecia estar mais intenso 

também entre os agentes e associo isso a outro fato exposto mesma conversa. Um deles 

apontou que tinha colegas tinham ficado nervosos durante a noite com a chegada de motos 

na unidade. O medo central deles era que pudesse ocorrer, algum tipo de represália 

direcionada à instituição e aos meninos “do Terceiro” que estavam lá dentro. 

 Em meio a apreensão de ir ou não ir abrir o portão quando as motos se 

aproximaram da unidade durante a noite, o agente que narra a história destaca que um 

amigo de trabalho ficou tão abalado com a situação que “panicou” e não conseguiu nem 
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ligar para a polícia. Mas, por fim, em tom de risadas conta que era “apenas o pastor” que 

levou alguns meninos de moto para lá e “nada aconteceu”. Na atividade realizada por 

nosso grupo na semana seguinte, também ouvir outras narrativas de medo: 

“Junior e Yuri contaram sobre um ADA que apareceu no 

CRIAAD. Segundo eles, Junior por ser o mais velho ali recebeu uma 

ligação enquanto estava fora da unidade, onde os internos pediram 
“permissão” para “pegar” o menino, bater no menino. Junior falou “eu 

deixei”, “falei: bate aí!” rindo com o Yuri, que confirmava a situação 

e disse em ter ficado com pena. Ele rapidamente se explicou “Não 
fiquei com pena dele não, fiquei com pena da mãe que tava vendo”, 

explicitando a presença da mãe que segundo o mesmo, gritava para 

pararem de bater no filho dela. Por isso, ele ficou com pena dela, não 
do menino da facção rival que apanhava.” (Trecho de diário de campo 

do dia 28 de agosto, 2019)  

  

As contribuições de Grillo (2013) sobre as dinâmicas faccionais pode nos ajudar a 

compreender o contexto observado no CRIAAD. Para a autora, as relações entre os 

indivíduos e as facções perpassa a noções de oposição nós/eles e envolve uma hostilidade 

baseada entre o “eu” e o “outro”. Trabalhando com os conceitos de alteridade e 

hostilidade, Grillo expõe que “não é porque o “outro” é diferente que eu o hostilizo, mas 

eu o hostilizo para colocá-lo como diferente” (2013, p.57). Nesse processo, podemos notar 

estruturas de identidade e diferença, como indica. 

“Em meio a um cenário de forte desconfiança nas relações 

interpessoais, a facção estabelece um contraponto à violência 

descontrolada, pois sela alianças entre chefes do tráfico e ratifica a 
distribuição desigual de direitos, privilégios e prestígio, ao nível local. 

É a facção que oferece ao tráfico uma base mínima de finalidade 

coletiva, à medida que ela mobiliza uma série de referentes simbólicos 

em torno do discurso de sua existência. O simbolismo faccional 
promove vínculos afetivos com uma ideia de pertencimento, 

construída em oposição a uma alteridade e fortalecida pela exaltação 

da fraternidade e da fidelidade, em meio às imagens de guerra que faz 

circular.” (GRILLO, 2013, p.80). 

Obviamente, não podemos ignorar que há diferenças nas dinâmicas faccionais o 

Rio de Janeiro (onde Grillo realizou sua pesquisa) e em Campos dos Goytacazes (onde 

não há, por exemplo, a presença de jovens que dizem fazer parte do Comando Vermelho – 

CV). Mas na discussão aqui levantada, pode-se notar aproximações entre as reflexões 

elaboradas pela autora ao tratar a oposição do Comando Vermelho e o ADA durante o 

trabalho de campo dela e o caso aqui demostrado de rivalidade e oposição do TPC e o 

ADA dentro da unidade socioeducativa:  “seguindo esta lógica, a oposição nominal entre 
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CV e ADA, estipula que o alemão é o inimigo e deve ser eliminado. Trata-se de um outro 

“matável” por sua própria definição.” (GRILLO, 2013, p.58).  

Em outras palavras, o sistema de inclusão/exclusão carrega dois lados: “embora 

promova a paz e a solidariedade interna entre os traficantes que se reconhecem pelo 

mesmo nome, fomenta rivalidades que culminam nas chamadas guerras.” (GRILLO, 

2013). Pode-se indicar como possível interpretação que essa rivalidade e guerras 

fomentadas entre a oposição do TCP e ADA em Campos dos Goytacazes, dentro da 

instituição do CRIAAD, ganhou novos contornos e houve uma intensificação tensões a 

partir da realocação da unidade.  

 Grillo afirma que “a contaminação das pessoas pelo nome da facção pode resultar 

em sua morte, quando identificados como alemão em território pretensamente inimigo.” 

(2018, p. 58). Estará em um “território inimigo” para os meninos do CRIAAD se 

apresenta, na prática, como um problema, principalmente pela construção da rivalidade e 

oposição inerente ao pertencimento e identificação que estes carregam. Mas o que Grillo 

expõe como “contaminação” das pessoas pelo nome da facção diz respeito as experiências 

em campo que ela teve, em relação a esse tipo de rivalidade com outros contextos, como 

por exemplo as pessoas que deixam de visitar parentes em áreas controladas por facções 

rivais á de seu local de moradia, por correrem riscos desta rivalidade.  

Na realização da pesquisa para a presente monografia também pude notar outras 

consequências dessa rivalidade para além dos meninos do CRIAAD. Os alunos do 

CEJOPA também problematizavam a questão da contaminação gerada pelas facções 

mesmo quando não se é “envolvido” com o “mundo do crime” de forma direta. Renan, 

por exemplo, me disse que, para ele, se mudar para o bairro e iniciar os estudos no 

CEJOPA não foi fácil, pois tinha “problemas”, mas que conseguiu com o passar do tempo 

“resolver a situação”. Perguntei então, porque ele não se dava bem com todo mundo, o 

que gerou a seguinte: 

“Renan: “Não se dava bem com todo mundo por ser do Rio de 
Janeiro. Aí aqui tem umas coisas de facção também, umas coisas de 

favela que incomodava bastante, tinha muito problema no começo. 

Mas agora não tenho mais não, tá tudo resolvido. 

Entrevistadora: Mas o problema da facção, da favela, era...? 

Renan: Aqui é... que aqui a facção é ADA. Aí lá no Rio só 

tem... na área que eu morava só tinha Comando Vermelho. Aqui em 
Campos, não sei se você sabe, mas aqui só tem ADA e Terceiro que 
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são rivais do Comando Vermelho. Aí tipo eles sempre tentam puxar 

da onde você veio, qual é seu fundamento, onde você nasceu, quem 

você... pra quem você trabalhou, algo do tipo assim.  

Entrevistadora: Então arrumavam problema por você vim de 

uma área do CV? Mas que tipo de problema? 

Renan: É. Uma área diferente. Tipo falar que sou alemão, que 

sou x9 ou que eu vim para (risos) tomar alguma coisa. Coisa nada a 

vê, eu só vim para estudar mesmo, tranquilo.” (Trecho de entrevista 

realizada em 2019 com Renan, aluno do segundo ano do CEJOPA) 

Após dizer que veio para estudar, Renan volta a questões sobre “eles” tentarem 

puxar seu “fundamento” e conta que sua situação piorou por descobrirem que ele tinha o 

pai, tio e irmão “envolvidos” com uma facção da área dele. Mas por morar com sua vó 

materna já conhecida no local, conseguiu com o tempo deixar “tudo resolvido”. Entramos 

em diálogos mais longos, no quais o jovem falou sobre as facções de Campos e do Rio. 

Em outra entrevista, outro aluno, chamado Yago, ao ser perguntado sobre a violência 

urbana em Campos, apresentou uma resposta bastante sentimental, remetendo suas 

experiências e lembranças relacionadas à rivalidade faccional em Campos:  

“Tá doido mano. Aqui em Campos tá sinistro isso. As vezes 
os outros nem é envolvido com nada, passa na rua... morre atoa por 

causa de morar em um bairro. Aí sei lá mano, eu não gosto disso não, 

porque é muito triste mano. Amigo meu mesmo, perdi uns dois 

amigos meu esse ano por causa disso. Foram só atravessar a ponte, 
foram na casa da namorada se não me engano... aí morreu por causa 

de ser daqui da área. Coisa nada... coisa nada a ver mano. Tá doido, 

muito triste isso. (...) Nem era envolvido. (...) Aí morreu.” (Trecho de 
entrevista realizada em 2019 com Yago, aluno do segundo ano do 

CEJOPA) 

Abalado ao falar sobre violência em Campos, Yago remete a questões campistas aqui 

já trabalhadas. Quando fala sobre os amigos que vieram a falecer, destaca que a morte ocorreu 

por eles serem “daqui da área”, o que significa um território influenciado diretamente pela 

coligação com a Baleeira e logo, relacionado a uma área do ADA. Quando ele aponta “foram 

só atravessar a ponte”, traz uma referência “não dita” ao subdistrito de Guarus. Em outro 

momento da entrevista, Yago situou o CEJOPA e seus alunos também agregados nessas 

dinâmicas faccionais de Campos dos Goytacazes.  

Yago: As escolas do centro, nenhuma escola gosta do Cejopa. 

Já tentaram uma vez me agredir por causa de ser do Cejopa. Por causa 

de facção diferente. 

Entrevistadora: Isso interfere?  

Yago: Muita coisa! Aqui é como... como se fosse uma guerra. 
Aí as escolas do centro é uma facção e aqui é outra. Aí por causa disso 
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não bate muito não. Aí sente raiva daqui do Cejopa. Aí não gosta disso 

não. 

3.4 Escola como um direito? Dificuldade de acesso à escola para jovens do CRIAAD  

Em campo, pude perceber que os jovens do CRIAAD tinham uma relação bastante 

difícil e distante da escola como instituição. Tanto os agentes socioeducativos como os 

técnicos do CRIAAD constantemente repetiam que essa distância existia porque os 

meninos “não gostam de estudar”. Embora os meninos assumissem que tinham várias 

questões em relação à escola, as visões que eles apresentaram sobre educação eram bem 

mais complexas do a simples afirmação de que eles gostam ou não de estudar.  

Quando falavam sobre a escola, eles recorrentemente apresentavam a demanda de 

poder acessar os seus materiais escolares dentro dos alojamentos/trancas. Segundo eles, 

aqueles que estão frequentando a escola, não teriam como estudar para provas ou fazer 

trabalhos durante os dias da semana em que estão em cumprimento da medida, apenas nos 

finais de semanas “livres”. Além disso, eles reclamavam do fato de não poderem levar 

mochilas para o colégio. Eles apontavam que não podiam entrar com mochila na 

instituição. Então, tinham que guardar as bolsas em casa e só quem morava “perto” e/ou 

tinha condições de ir em suas casas buscá-las antes do início das aulas poderia ir com 

mochila para o colégio. 

Uma das atividades realizadas pelo grupo de pesquisa no CRIAAD foi promover 

uma roda de conversa coletiva dos jovens com a Defensora de Justiça da Infância e 

Juventude de Campos. Nessa conversa, eles reclamaram de não poderem ir para o colégio 

usando mochila. O agente que estava presente na roda rebateu as questões com o 

argumento que “eles não gostam de estudar”. Ele argumentou que a permissão para usar 

materiais escolares dentro do CRIAAD era algo que “não iria fazer diferença” já que 

mesmo assim “eles não estudariam”. Em relação à reclamação sobre o uso da mochila, ele 

argumentou que os meninos têm o direito de levar apenas uma pasta para instituição 

escolar e que isto “não afetava” o desempenho deles. 

 Segundo ele, a mochila era proibida porque poderia facilitar que jovens voltassem 

ao CRIAAD com drogas. A defensora questionou as proibições e mencionou os direitos 

legais dos meninos e os deveres do CRIAAD. Ela argumentou que os meninos tinham que 

ter o direito de ir para escola com mochila (e não só com pasta onde cabem poucas folhas 

de papel), porque a instituição não poderia promover diferenciações dos jovens do 
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CRIAAD em relação a outros alunos no ambiente escolar.  Todos deveriam ter direito 

iguais no acesso à educação.  

Na mesma ocasião, jovens apresentaram para a Defensora a demanda por uma 

sede do CRIAAD que estivesse situada em um “território neutro”. Eles relataram várias 

perseguições que sofreram ao sair do CRIAAD para ir à escola. Foi apresentado na 

conversa, o exemplo de Paulo. Segundo técnicas presentes na conversa com a Defensora, 

a diretoria da escola de Paulo ligou para o CRIAAD avisando que o jovem tinha chegado 

ao colégio muito assustado e amedrontado, relatando que foi perseguido por um carro que 

tentou atirar nele.  

A presença do Paulo, depois do ocorrido, nas atividades que realizadamos no 

CRIAAD ocorreu poucas vezes. Em uma delas outros meninos comentaram do caso e ele 

ficou com uma postura cabisbaixa, se mostrando mais tímido do que de costume e até 

mesmo apresentando um desconforto ao ser questionado ou induzido a contar sobre o 

ocorrido pelos colegas agitados.  

O medo de entrar e sair do CRIAAD para ir para a escola apareceu em outras 

situações que pudemos presenciar em campo. Uma das vezes que estávamos saindo do 

CRIAAD, três meninos viraram a esquina da instituição voltando a escola. Ao ver um 

carro preto (no qual eu e outros alunos da UFF estávamos) fazendo manobra perto da 

entrada da instituição, os três correram assustados para a entrada da sede, batendo no 

portão de forma afobada até que um deles soltou “ah, é o povo da uff” cessando as batidas 

na porta. Além do medo de entrar e sair do CRIAAD, alguns jovens apontaram que 

também tinham deixado de estudar por estarem matriculados em áreas de facções 

consideradas rivais. Outro ponto problemático é a forma como são tratados no colégio, 

mesmo quando esse é situado em um território considerado neutro ou seguro.  

Para tratar de outras questão não tão distanciadas das colocadas até o momento, 

exponho e adoto as considerações realizadas por Silva (2019) sobre os meninos: “na escola, 

como em outros lugares, as pessoas enxergam eles de forma diferente, influenciando o jeito 

com que são tratados, a ponto de: “Alguns nem apertam a mão!52” (2019, p.34). Com uma 

nova categoria de como os meninos são tratados, trago outro exemplo que serve para elucidar 

as diferentes ferramentas sob formas de diferenciação e tratamento que os meninos do 

CRIAAD passam. 
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Para Wallace o processo de diferenciação dentro da escola iniciou em seu passado: 

“antigamente eu sofria mais na escola por causa do meu pai ser preso”. Elaborando em sua 

narrativa que a prisão do seu pai foi amplamente divulgada na mídia local, ele apontou que 

todos da escola sabiam do ocorrido. Logo, esse fator influenciava como um ponto negativo, 

que o levava a passar por situações de ser “tratado mal” ou “zoado”. Em relação a hoje em 

dia, o jovem explicita que ninguém mais o “trata mal ou zoa” como antigamente, sendo que 

para Wallace, isto não ocorre mais porque “eles têm medo de fazer alguma coisa agora” (que 

sabem que ele está cumprindo medida socioeducativa), frase dita em meio a uma risada e 

confirmada por outros meninos presentes. 

Como mencionado, muitos meninos também abraçam o discurso de que “não gostam 

da escola”, alguns questionando inclusive a obrigatoriedade legal dos estudos. Outros 

elaboram significantes como “a escola não é para mim”, aparecendo como algo muito distante 

em sua realidade. Em alguns momentos, deixam explícito que lidam com dificuldade de 

aprendizagem relacionado à linguagem trabalhada na instituição e que alguns professores 

“não se importam” ou os deixam de lado sem “paciência” para ensiná-los. 

 Porém, paralelamente, ao comentar sobre o futuro dos filhos que já tem ou que 

querem ter, o discurso passa a ter a educação escolar formal como uma questão obrigatória. 

Eles afirmam que não existe a possibilidade de um filho ou uma filha deles não querer 

estudar. Um deles disse: “eu prendo ele na escola, tem que estudar”. Eles enfatizam a 

importância que dão aos estudos em uma perspectiva que aparece em meio as narrativas de 

“melhora de vida” e com reflexões realizadas como a falta de valorização do das escolas por 

parte do Estado. Nesse sentido, eles também apontam que o CRIAAD seria mais digno se 

oferecesse para eles cursos profissionalizantes e um professor de educação física juntamente 

com uma estrutura melhor com piscina e uma quadra de qualidade na instituição.  

Destaco a importância da frequência escolar na decisão judicial de aplicação das 

medidas socioeducativas promovida pelo Degase. Ao ser matriculado e frequentar a escola, os 

jovens podem ter o tempo de permanência no sistema socioeducativo reduzido. Silva (2019) 

apresenta outra problemática no que diz respeito à relação do chamado “menor infrator” e a 

escola. Ele aponta que apesar de na lei os meninos terem o direito acessar à escola, na prática, 

muitas instituições utilizam de diversas estratégias para não receber os jovens, dificultando, 

assim, o trabalho realizado pelas assistentes sociais (SILVA, p. 34).  
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Como apontam Dias e Onofre (2011) os chamados “menores infratores” são tachados 

de alunos “problemáticos”, “agressivos” e outros “estereótipos estigmatizantes”. O abandono 

escolar pode ser explicado, portanto, não só porque “os meninos não gostam de estudar”. Tal 

abandono tem relação também com o sentimento de discriminação, as reprovações explícitas 

e implícitas, a falta de atração pela escola e conteúdo apresentado nas matérias curriculares, as 

dificuldades de aprendizagem, as perseguições ou a constante vigilância dos funcionários , os 

problemas de relacionamento com educadores e/ou a falta de abertura para outras práticas 

culturais e esportivas mais próximas da realidade dos adolescentes. Em resumo: 

no caso específico do adolescente em conflito com a lei e sua relação com a 

escola, não basta reclamar a integração, nos espaços escolares, dos que estão 

deles marginalizados. Para além disso, é necessário integrar a escola no 
processo de construção e transformação do mundo, para que ela possa ser um 

local de promoção de relações democráticas, humanas e críticas (DIAS E 

ONOFRE, 2011, p.40).  

É importante lembrar, como ressaltam Abramovay e Rua, que a “escola pode 

discriminar e estigmatizar, marginalizando o indivíduo formal ou informalmente, nos seus 

direitos de cidadania e no seu acesso às oportunidades” (2003, p.41). Por isso, não basta 

apenas criticar apenas o “desinteresse dos jovens pela escola”. É necessário buscar entender o 

complexo jogo de múltiplos fatores que faz com que esses jovens não sintam que a escola é 

um lugar deles ou para eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente estudo foi compreender o processo de realocação da unidade 

socioeducativa em regime semiaberto (CRIAAD) para o terreno ao lado do Colégio Estadual 

José do Patrocínio (CEJOPA). A partir de uma perspectiva etnográfica, busquei mapear os 

impactos que o anúncio da realocação da sede do CRIAAD no terreno do CEJOPA gerou 

antes e depois de sua efetivação. Ao longo dos capítulos, mostro como a mudança de prédio 

gerou desdobramentos nas rotinas e experiências dos envolvidos dos dois lados do muro. Tais 

desdobramentos são apresentados a partir da análise de ações e narrativas apresentadas tanto 

por professores, pais, alunos e funcionários do CEJOPA; como por jovens que cumprem 

medida socioeducativa, técnicos e agentes do CRIAAD, uma vez que um dos objetivos 

centrais da pesquisa era focar na agência dos atores envolvidos nesse processo de realocação.     

No primeiro capítulo, apresentei como o anúncio da realocação gerou uma situação 

indeterminada na qual os atores envolvidos sentiram a necessidade de começar um processo 

de investigação para tentar compreender o que iria ocorrer após a mudança de sede do 

CRIAAD para o terreno do CEJOPA. A partir dessa investigação coletiva, pouco a pouco a 

realocação foi se constituindo como problema público ao mobilizar os agentes envolvidos em 

ações coletivas para uma produção e validação pública de suas demandas. Analisei o leque de 

estratégias, atuações e performances destinadas a auditórios distintos em palcos diferenciados 

e sobrepostos, com mecanismos de sensibilização e adesão a repertórios moralmente já 

conhecidos, aceitos socialmente e pertencente a problematizações anteriores. Mostrei como, 

apesar das movimentações e dispositivos acionados, a realocação aconteceu gerando uma 

reconfiguração do processo de investigação inicial.  

Nesse processo, mapeie os rumores que circularam, desde o anúncio da realocação até 

o momento posterior à inauguração da nova sede do CRIAAD. Analiso, ao longo da 

monografia, os rumores como “noticias improvisadas” que surgem em momentos de 

indeterminação. Sugiro, assim como Menezes (2015), que eles podem ser pensados como 

“índices das preocupações” (SHIBUTANI, 1966) ou como tipicações dos “medos do 
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momento” (LOPES, 2008) dos atores afetos por eventos que quebram suas rotinas e impactam 

na organização de suas vidas cotidianas. Por isso, o mapeamento dessas narrativas permite a 

compreensão dos problemas públicos presentes nos momentos pré e pós a realocação do 

CRIAAD no terreno no CEJOPA.  

Mostrei, ao longo da monografia que no momento pré-realocação os principais 

rumores que circulavam apontavam que: a unidade do CRIAAD funcionaria dentro da escola; 

seriam  queimados livros dentro do ambiente escolar pelos agentes do Degase; haveria um 

risco de rebeliões e revoltas já que mais de 100 jovens jovens cumpririam medida 

socioeducativa na nova sede do CRIAAD (o que significava que número iria dobrar em 

relação ao existente na sede anterior);  poderia ocorrer uma queda de qualidade do ensino da 

escola; poderia ocorrer um aumento da “violência” e, consequentemente, uma redução de 

preços nos imóveis próximos, assim como uma queda de clientes de outros bairros que 

frequentam comércios próximos do CEJOPA. 

Após a realocação, novos rumores passaram a circular pelo CEJOPA, pelo CRIAAD e 

pelo bairro onde as duas instituições passaram a estar situadas. Alguns deles indicavam que: 

os meninos do CRIAAD estariam realizando assaltos nos arredores da instituição; havia uma 

retaliação dos “meninos da área” contra os menores da instituição socioeducativa; haveria 

uma  retaliação por parte dos meninos do CRIAAD a quem resolvesse “denunciar” ou “falar o 

que sabe”; teria ocorrido um aumento da segurança do colégio diante a “ameaça” do 

CRIAAD e o perigo de invasão à escola; haveria um risco dos integrantes do colégio sofrerem 

com crimes violentos, como assaltos realizados pelos meninos do CRIAAD com facas; 

meninos do CRIAAD estariam estudando no turno da noite do colégio com identidades em 

sigilo; poderia haver uma invasão à unidade socioeducativa por pessoas da área ligadas à 

facção Amigos dos Amigos; a implementação do ensino empreendedor no CEJOPA teria 

ocorrido por causa da mudança de sede do CRIAAD, em uma tentativa de desvincular a 

“imagem negativa” que a proximidade com a instituição socioeducativa poderia trazer ao 

colégio.  

Para além dos rumores, pude notar, ao longo do trabalho de campo, mudanças físicas 

na estrutura do CEJOPA e um aumento da percepção da violência nos arredores. Do lado do 

CRIAAD, ouvi muitas críticas tanto de funcionários como dos próprios jovens em relação à 

estrutura da nova sede diante de questões ligas à (in)segurança. Devido às disputas faccionais 

existentes em Campos dos Goytacazes, a transferência da sede do CRIAAD – que abriga 
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jovens que em sua maioria são associados ao Terceiro Comando – para um bairro próximo à 

uma favela que considerada dominada pela Amigos dos Amigos faz com quem os jovens que 

cumprem medida do CRIAAD corram sérios riscos de vida. Após a mudança da sede, criou-

se uma atmosfera de medo e insegurança ao redor do CRIAAD e, consequentemente, os 

meninos passaram a ter muito mais medo de entrar e sair da sede da instituição, assim como 

de permanecer cumprindo a medida socioeducativa na unidade.  

Em campo puder notar que o acesso à escola para os meninos do CRIAAD se mostra 

restrito, a defasagem entre idade e série no âmbito educacional se faz presente e uma 

considerável parcela dos jovens que cumpre medida socioeducativa chegam à unidade sem 

estar matriculados e/ou frequentando escolas. Após chegarem ao CRIAAD, alguns voltam a 

estudar em busca de uma maior liberdade. Isso porque, caso estejam matriculados na escola, 

podem sair todos os dias para estudar ao invés de ficarem reclusos o dia todo no CRIAAD. 

Mas, mesmo com essa possibilidade, alguns meninos não vão para escola por motivos 

diversos. Uma das justificativas que eles apresentam com mais frequência para explicar 

porque não vão para escola é a configuração de tensão entre as facções (que ficou mais 

latendo na nova sede), que faz com que eles considerarem sair e entrar no CRIAAD para ir à 

escola como arriscado e perigoso. Como também, o fator dos tratamentos diferenciados ao 

qual sofrem. 

O que saliento aqui é que essas questões podem levar a debates profundos sobre 

segregação, estigmas e direitos, como também, nos levam a questionar o modelo e a qualidade 

educacional existentes no Brasil. Obviamente muitas dessas características perpassam não 

apenas sobre as questões de acesso à escola, mas sim, toda uma discussão mais ampla sobre 

cidadania no país. Ao que parece, a categoria coletivamente construída sobre violência urbana 

é acionada como um repertório moral difundido ao lidar com a problematização da realocação 

do CRIAAD e seus impactos no acessos aos diretos tanto da “comunidade escolar” quanto 

dos jovens que cumprem medidas socioeducativas no DEGASE.  

A “sociabilidade violenta”, como definida por Machado da Silva (2011), interligada 

com a noção da violência urbana como tentativa de capturar uma ordem social, constrói uma 

forma de vida singular, diferente do “comum”, baseada na força física como princípio de 

coordenação das práticas e ações, em atuação paralela a uma ordem jurídica-legal. Os 

portadores da sociabilidade violenta são (não exclusivamente), segundo o autor, os 

comerciantes varejistas de drogas responsáveis pelo funcionamento das bocas. No caso do 
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contexto estudado na presente monografia, os jovens que cumprem medida socioeducativa 

são identificados recorrentemente como portadores do que Machado da Silva descreve como 

“sociabilidade violenta”. Na percepção de boa parte dos habitantes da cidade de Campos, os 

“menores infratores” personificam o mal, uma vez que suas ações seriam marcadas por uma 

demonstração excessiva do uso da força como parte de uma imposição de suas “próprias” 

regras.  

Por outro lado, vale lembrar que não só os jovens são considerados como o núcleo 

irradiador do mal (e, logo, de uma ameaça para a cidade), mas também a própria favela. É 

importante lembrar que mesmo antes da transferência do CRIAAD para o terreno do 

CEJOPA, essa escola era considerada como “muito boa” para quem já estudou ou conhece a 

escola. Mas,  segundo entrevistados, a escola “por ser perto de favela” já carregava uma 

“imagem ruim” na cidade. Nas entrevistas, alguns de meus interlocutores citaram a categoria 

“bicho” como uma noção importante que, mesmo antes da mudança da sede do CRIAAD, já 

era acionada para descrever os alunado do colégio de forma pejorativa. 

Vários autores (Machado e Leite, 2007) apontam como moradores de favelas ou quem 

está situado próximo desses territórios da cidade são recorrentemente rotulados a partir de 

estereótipos na moralidade hegemônica. Assim, podemos notar que, pelo simples fato da 

escola estar situada perto de uma favela, muitas vezes os alunos que ali estudam (sejam eles 

moradores ou não dessa favela ou de outra favela) já eram “contaminados” e rotulados como 

“bichos”. 

 A categoria “bicho” também apareceu em atribuições feitas aos meninos do 

CRIAAD. Algumas vezes, no contexto de transferência da sede, essa categoria foi acionada 

para desqualificar os jovens que cumprem medida socioeducativa e indicar que a presença 

deles significava uma ameaça para “comunidade escolar” e para o bairro.  

Vale notar que discussões sobre como as dinâmicas de desqualificação do estado de 

humano marcam o contexto de “violência urbana” vem sendo feitos por Freire (2010). A 

autora ressalta que a reflexão sobre a criminalização da pobreza não pode deixar de considerar 

os processos de rotulação dos “bandidos” e de sujeição criminal (MISSE, 1999, 2010) nos 

contextos brasileiros. Isso porque: 

a sujeição criminal, assim como o regime de desumanização, resultam do 
processo de classificaçaõ social, das moralidades e das sensibilidades jurídicas 

que incriminam certos sujeitos. Neste sentido, a discussão de Misse sobre 

sujeição criminal e sobre os processos de criminação, no caso brasileiro, 
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permite compreender parte da formação da gramática do regime de 

desumanização e dos modos segundo os quais se consolidam nele as ordens de 
grandezas que tornam legítima a extração de certos indivíduos de uma 

humanidade comum. Além disso, a proposta de um regime de desumanização 

aponta para o fato de que os processos constitutivos da sujeição criminal são 

reapropriados em uma pluralidade de esferas da vida social, ordenando assim 
a trama da construção da ordem pública e moral da cidade do Rio de Janeiro 

(FREIRE, 2010, p.137). 

 

Para compreender a ordem pública e moral que perpassa o campo da minha pesquisa é 

importante inserir não só o debate sobre desumanização, mas também a discussão sobre 

religião. Durante meu trabalho de campo, ouvi inúmeros apontamentos sobre religião dos dois 

lados do muro. De um lado, a religião era acionada como prevenção ao desvio, juntamente 

com a ligação com a família e a instituição escolar. Em outras palavras, há uma esforço de 

construção e reforço da ideia de que “Deus, família e escola” devem ser acionados 

conjuntamente como um mecanismo de prevenção ao que moralmente é considerado 

“desviante” da ordem vigente, ou seja, para evitar que os alunos “se percam” e entrem para o 

“mundo do crime”.  

Do outro lado do muro, em vários momentos, funcionários, meninos do CRIAAD e 

pastores que atuavam na instituição, apresentam a religião como uma possibilidade de “saída” 

do mundo do crime. Ou seja, em campo, dinâmicas distintas, mas ao mesmo tempo próximas, 

apareceram indicando que a religião é apresentada como uma ferramenta importante que deve 

ser acionada pelas duas instituições estatais em questão (ou seja, a escola e o socioeducativo). 

Em ambas, a religião é visto como uma solução que pode evitar que alunos entrem ou ajudar 

que jovens saiam do “mundo do crime”.  Em ambos casos, a religião aparece como uma 

solução para ligar com o processo de desumanização daqueles que são vistos “bicho” por 

serem considerados “jovens infratores” ou mesmo “potenciais” criminosos pelo simples fato 

de estudarem em uma escola localizada perto de uma favela. 

Saliento que “bicho” em campo aparece sempre como uma categoria de acusação. 

Nem jovens da escola nem meninos do DEGASE se reconhecem dessa forma. Os meninos do 

CRIAAD se apresentam e se identificam de forma diferente daquela como são geralmente 

retratados e vistos por quem está do outro lado do muro da instituição. A partir das próprias 

narrativas de vida deles e argumentações/explicações, é possível compreender como, em 

alguns momentos, eles estabelecem relações de aproximação, adesão ou engajamento e, em 

outros, de distanciamento, crítica e desengajamento em relação ao “mundo do crime”.  
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Além disso, os meninos do CRIAAD acionam categorias como a de “cria”, “mãe” e 

“filhos” para tratar das esferas de proximidade e pertencimento, como também experiências 

de circularidade e sociabilidade a partir do lazer. Do outro lado do muro, o mesmo ocorre a 

partir de outras categorias como a de a “família” que é acionada para mostrar a integração de 

todos que fariam parte da “comunidade escolar”. Muitas vezes, o CEJOPA é apresentado 

como uma “grande família” que precisa lidar conjuntamente tanto com as dimensões positivas 

da vida cotidiana na escola, como com outras mais delicadas como tensões geradas por 

questões raciais, pelo uso de drogas na unidade escolar, entre outros. Certamente, as relações 

sociais estabelecidas dentro de ambas instituições apresenta uma riqueza de configurações que 

merece ser mencionadas e melhor elaboradas em trabalhos futuros.  

Mas, por encerrar, gostaria de enfatizar que escolhi tomar como objeto central dessa 

monografia a realocação do CRIAAD para o terreno anexo ao CEJOPA, porque é uma 

excelente porta de entrada que nos ajuda a compreender questões centrais relacionadas à 

sociabilidade e às dinâmicas de violência da cidade de Campos dos Goytacazes. A partir da 

análise de um momento crítico, pude compreender, primeiramente, como se deu o processo de 

constituição da realocação do CRIAAD em um problema público e, posteriormente, quais 

foram os impactos e novas configurações geradas pela inauguração da nova sede em ambos 

lados envolvidos.  

De modo resumido, é possível dizer que a relação de proximidade física e convivência 

das duas instituições se deu a partir de um processo de distanciamento simbólico de ambas. 

Embora as duas sejam instituições estatais que têm, ou deveriam ter, a educação como foco, 

nenhum esforço foi realizado para aproximar as duas instituições. O que pude presenciar em 

campo, foi um processo de duplo afastamento. Primeiramente, o socioeducativo se afasta da 

escola ao transformar salas de aula em celas. Posteriormente, a escola se afasta do 

socioeducativo ao aumentar o tamanho dos muros, instalar câmeras de vigilância e pintar o 

prédio de uma cor diferente para demarcar a diferença e distância entre os dois lados do 

mesmo terreno. 

No entanto, embora exista um esforço de distanciamento e de diferenciação 

permanente, há também um processo mais amplo de estigmatização que perpassa os dois 

lados do muro. Os jovens das duas instituições são considerados por parte da população da 

cidade de Campos dos Goytacazes como “bichos” e precisam fazer uma série de esforços e 
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estratégias para se apresentarem de outras formas, tentando fugir de um processo de 

desumanização.    

Portanto, a partir de todo debate apresentado ao longo dessa monografia, busquei 

mostrar como a realocação do CRIAAD no terreno do CEJOPA pode ser considerado como 

um caso “bom para pensar” sobre as agências, ações coletivas e associações, assim como 

relações entre juventude, educação, violência e sociabilidade na cidade de Campos. A partir 

da análise dos “bastidores” e das rotinas das instituições envolvidas, busquei analisar a 

complexidade da vida cotidiana e das experiências de atores que vivem em uma cidade média 

do norte fluminense. 
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