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Somos a voz da cidade, 

Que nos divide em facções, drogas e armas 

Broncas e áreas. 

(BK’- Quadros) 

 

 



RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho monográfico é identificar e compreender o olhar e as representações 

que os jovens de uma Escola Pública situada no centro Campista possuem da cidade de 

Campos dos Goytacazes/RJ. A partir das formas de expressão, como desenhos e cartas, os 

jovens descrevem suas representações simbólicas em relação a suas vivências urbanas. Desse 

processo, algumas questões foram abordadas nos desenhos e ganharam espaço nesse trabalho. 

Como as formas de classificação que esses jovens atribuem à cidade a partir do tráfico de 

drogas. As “categorias nativas” são recursos utilizados pelos jovens para situar sua posição 

social dentro de suas comunidades e suas noções de moralidade, de violência e segurança. O 

trabalho compreende também suas experiências de segregação sócio espacial com a cidade e a 

escola. 

 

Palavras-chave: tráfico de droga; representações juvenis; segregação; violência urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main goal of this monography is to identify and comprehends the look and the 

representations that the young of a public school situated in the center Campista have about 

the city of Campos dos Goytacazes/RJ. Starting from the ways of expression, as drawing and 

letters, the young describe their simbolyc representation in relation to their urban experiences. 

From this process, some questions were approached in the drawings and earned space in this 

project. As the classification forms that the young attribute to the city from the symbols of the 

drug trafficking. The “natural categories” are resources used by the young to place their social 

position inside their community and their notions morals, of violence and security. The 

projects also comprehends their experiences of social and spacial segregation in the city and 

the school. 

 

Keywords: drug trafficking; young representations; segregation; urban violence. 
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INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem por objetivo identificar e compreender as diferentes 

representações da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ pelo olhar de jovens estudantes de 

uma Escola Pública Estadual da cidade. A partir de seus espaços cotidianos e suas 

circulações, os jovens, constroem seus simbolismos em relação à vivência urbana. 

Esse tema de pesquisa surge a partir de meu vinculo institucional como bolsista do 

Programa de Residência Pedagógica (PIRP/CAPES) e também de minha experiência 

enquanto pesquisadora do grupo de pesquisa Atelier de Etnografias e Narrativas 

Antropolíticas (ATENA).  

 Ingresso como bolsista do Programa de Residência Pedagógica no ano de 2018. 

Inicialmente éramos 16 alunos bolsistas que seriam divididos em duas escolas que 

participavam do projeto, uma que se localizava num bairro mais central da cidade e outra em 

um distrito da cidade. Eu e mais sete colegas ficamos no grupo que acompanharia a escola do 

bairro central, o Colégio José do Patrocínio (CEJOPA). Antes de nossa inserção no campo, 

fizemos algumas reuniões com nossa professora orientadora e a professora de Sociologia da 

escola – que seria nossa preceptora, para sabermos o funcionamento da escola, seus conflitos, 

os alunos, sua localização.  

Por mais que já morasse em Campos três anos, meu conhecimento da cidade se 

limitava a lugares próximos de onde morava e a Universidade, o máximo que conhecia era 

onde ficava localizado a Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), a 

favela da Linha e o Conjunto Habitacional da Tapera I, esses dois últimos lugares eu realizei 

um pequeno trabalho de campo durante a graduação. Não conhecia a escola e muito menos o 

bairro que ela estava localizada. Para que eu não perdesse meus colegas me auxiliavam via 

Whatsapp. Do ponto em que pegava o ônibus até o mercadinho de esquina, que é o ponto final 

para chegar à escola, eles traçaram um itinerário colocando os pontos de referências do meu 

trajeto inicial até o trajeto final.   

 

O Colégio José do Patrocínio (CEJOPA) está localizado no Parque Leopoldina a 

aproximadamente 3,5km do Centro da cidade. É considerada uma escola grande e que abriga 

cerca de 1600 alunos, distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite e no Ensino 

Fundamental, Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos). Pela sua localização, a escola 

recebe alunos oriundos de bairros que estão mais próximos do seu entorno, como a 

comunidade da Baleeira, a Pecuária, Nova Brasília e recebe também alunos de outros lugares 

da cidade, como Guarus. A estrutura física da escola é composta por dois prédios, onde ficam 

as salas de aula, refeitório, sala dos professores, auditório, sala de audiovisual, secretaria, 

banheiros e possui ainda duas quadras para a prática de esportes, uma cesta de basquete e a 

casa do zelador da escola.  

 

Ao chegarmos ao mercadinho onde o ônibus para, atravessamos a rua e seguimos 

numa rua reta até chegar à escola. Não conseguimos visualizar o prédio da escola assim que 

chegamos à rua, sendo possível só quando já chegamos a metade do caminho. Quando 
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chegamos à rua da escola logo nos deparamos com um grande muro branco, que abriga dois 

portões de ferro, um que fica para a entrada dos alunos e outro que fica para a entrada de 

bicicletas e carros. Na frente da escola fica uma carrocinha onde uma senhora vende doce, 

salgadinhos e água. Quando entramos no portão pequeno, ao lado direito fica a guarita dos 

porteiros, do lado esquerdo fica a casa do zelador da escola. À medida que vamos andando, 

somos envoltos por um corredor coberto por um toldo e que é a passagem “oficial” da escola. 

O pátio é grande e abriga os prédios e a quadra. Do lado esquerdo, além da casa do zelador, 

fica o bicicletário, o estacionamento dos professores e  também  o prédio que fica o refeitório 

e as salas de aula onde estudam majoritariamente os alunos do Ensino Médio e que tem sua 

utilização durante toda a manhã. O pátio da escola é quase um quintal e que atravessa os dois 

lados. Nessa divisão, ficam bancos de concreto que funcionam como um espaço de 

socialização. Do lado direito, é onde fica a maior parte da escola, onde abriga à maioria das 

salas de aula, a direção, o auditório, a sala de audiovisual. Logo na entrada deste prédio, nos 

deparamos com um  portão de ferro e que fica sob a guarda dos porteiros da escola, do lado 

esquerdo fica um mural que conta a história da escola, esse mural contém uma foto do José do 

Patrocínio (patrono da escola), as bandeiras de Campos e do Estado do Rio de Janeiro, uma 

estante com as premiações que a escola já recebeu e fotos de alguns ex alunos. Quando 

andamos mais pra frente, fica uma porta de vidro onde fica a sala dos professores, logo mais a 

frente ficam os banheiros dos professores, e as salas da direção e da coordenação. No fim do 

corredor, fica o auditório, que funciona como uma “biblioteca” onde ficam os livros didáticos. 

A “biblioteca” improvisada é por conta dos prédios que foram cedidos pela escola para a 

realocação do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD). 

Quando saímos desse bloco, que fica a entrada e a escada para os andares de cima, nos 

deparamos com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E nos andares de cima ficam as 

salas de aula onde majoritariamente estudam as turmas do Ensino Fundamental e algumas 

turmas do Ensino Médio, esse prédio tem uma maior funcionalidade na parte da tarde e a sala 

de audiovisual. Ao redor da escola ainda podemos observar um grande espaço que possui 

mato alto, algumas árvores, também uma campo que provavelmente era de futebol 

abandonado e alguns coqueiros.  A escola é cercada por um muro alto, grande e com arame 

que foi recentemente construído para dividir o terreno com a nova instalação do CRIAAD na 

cidade de Campos dos Goytacazes. 

 

 Minhas primeiras impressões de quando cheguei à escola, me trouxeram um 

sentimento familiar. Lembro que em meu primeiro dia no campo, fui mais cedo por conta do 

trajeto desconhecido, e quando cheguei estava “sozinha”, já que nenhum de meus colegas 

tinha chegado ainda. Fiquei esperando por eles sentada no banco de concreto do pátio e 

observando os alunos correndo, chegando atrasados, os meninos jogando bola na quadra, o 

grupinho de amigas conversando e sorrindo no banco, o zelador avisando qual turma teria 

aula e qual não, colocando os alunos para “subir”, o sinal que marca os horários das aulas e 

dos intervalos, as “tias” da limpeza. Todos esses eventos me fizeram voltar para meu ensino 

fundamental onde estudei em uma escola estadual e que mesmo menor que a estrutura do 

CEJOPA, foi como reviver esses episódios da época que eu era aluna. A recepção que 

recebemos por parte dos alunos e dos demais pertencentes da comunidade escolar também foi 

fundamental para essa familiarização. Em um determinado momento do campo, já éramos 
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parte daquele todo, já estamos reconhecidos por aquele grupo que além de nossos nomes, 

sabiam de onde éramos e o que fazíamos ali. Essa familiarização foi fundamental para que 

pudéssemos ter acesso não só aos espaços, mas também a assuntos que eram tratados pelos 

professores e pelos alunos. Por mais que fossemos vistos pelos alunos como “professores”, o 

fato de sermos jovens, termos aproximadamente a mesma idade, trouxe certa familiaridade 

entre nós e eles, nossa idade, o fato de sermos estudantes, de relatarmos algumas experiências 

sobre essa fase da vida durante a sala de aula, fazia com que eles se aproximassem para contar 

não só coisas relacionadas à disciplina, mas coisas que faziam parte de suas vidas sociais, 

como amores, conflitos entre os pais e que muitas se parecia com coisas que também eram 

vivenciadas por nós.  Foi preciso que durante o campo, tivesse um estranhamento daquele 

ambiente que me era familiar (DAMATTA, 1978, p. 28) Criei uma relação muito próxima 

com alguns alunos, o fato de ser negra e ser DJ como um hobby, me aproximou deles. 

Quando eles souberam que eu tocava e gostava de ouvir Rap, Hip Hop, preferencialmente os 

nacionais, tínhamos sempre assunto para “trocar idéia”. Sempre conversávamos sobre 

questões raciais, uma aluna me pediu inclusive algumas dicas de literatura relacionados ao 

tema e sobre música, um álbum novo lançado, um show que alguma rapper faria na cidade.  

Por mais que me identificasse com aquele ambiente e tivesse uma familiaridade com os 

alunos, não necessariamente era conhecido por mim. (VELHO, 1981, p. 5)  

 

O trabalho de campo foi realizado nos anos de 2018 e 2019. Como residentes 

acompanhamos um total de 12 turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Íamos duas vezes por 

semana na escola para acompanhar as aulas de Sociologia ministradas pela professora 

Amanda, que durante esse período foi nossa preceptora, sendo uma “ponte” entre nós, o corpo 

docente, a administração, funcionários e os alunos. Nossa relação com ela também foi 

fundamental para questões que iam aparecendo ao decorrer do trabalho de campo (FOOTE- 

WHITE, 2005). A Amanda dava aulas durante os turnos da manhã e da tarde e por isso, 

ficávamos na escola de sete da manhã até seis da tarde. Nossa presença quase que diária na 

escola foi de grande importância para a construção da pesquisa, já que dividíamos os mesmos 

espaços de socialização com os alunos, os professores e os funcionários da escola. 

Almoçávamos no refeitório dividindo a mesa com alunos e demais professores, ficávamos 

durante o intervalo na sala dos professores e também nos bancos do pátio, isso possibilitava 

que construíssemos uma relação com os alunos fora da sala de aula, porque podíamos 

conversar com eles mais informalmente, não só no pátio como também nos corredores e 

observá-los fora da sala de aula. 

 

Foi em uma dessas conversas de “corredor” que surgiu a ideia para a pesquisa 

apresentada nesta monografia. Numa forma de estreitar os laços entre a Universidade e a 

Escola, sempre falávamos com os alunos sobre nossas rotinas acadêmicas, como nossa 

participação em grupos de pesquisa, grupos de estudo, monitoria. Em uma aula, a Amanda 

pediu para que falássemos um pouco sobre nossos grupos de pesquisa e nossas pesquisas que 

estavam sendo desenvolvidas. Nessa época, eu desenvolvia, muito inicialmente uma pesquisa 

sobre o Conjunto Habitacional Tapera 1, essa pesquisa era um desdobramento de umas idas 

ao campo que fiz com minha colega de grupo Isabel Clara a favela da Linha. Depois que fiz a 
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apresentação, um aluno me procurou ao final da aula para me falar que ele conhecia alguns 

alunos do CEJOPA que moravam no Conjunto Habitacional e me disse que talvez fosse 

interessante eu conhecê-los. Esse gesto mudou a minha relação ao que queria como objeto de 

pesquisa e me dando uma possibilidade de pesquisar adolescentes da escola e que morassem 

no Conjunto Habitacional. Levei essa questão ao meu orientador, que me sugeriu a leitura do 

livro, Como as Crianças Vêem a Cidade (VOGEL, VOGEL. LEITÃO, 1995). Ao ler o livro, 

tive outra perspectiva em relação à metodologia que poderia ser utilizada na minha pesquisa. 

No livro, os autores utilizam as formas de expressão, como desenhos e cartas, para que alunos 

de diferentes Escolas do Rio de Janeiro apresentassem suas visões da cidade a partir de seus 

espaços cotidianos. Até então, eu não tinha a intenção de desenvolver outra pesquisa na escola 

além da que já realizava pela Residência. Mas durante as aulas e minhas observações diárias, 

comecei a perceber a forma que os alunos falavam sobre Campos e foi me chamando a 

atenção também a relação que eles tinham com tráfico de drogas e suas simbologias. Isso se 

evidenciava nos trabalhos e também nos exemplos que davam em sala de aula. A observação 

participante foi de grande importância durante o inicio do trabalho de campo 

(MALINOWSKI, 1978) porque pude reunir pelas narrativas dos alunos suas percepções em 

relação ao viver urbano.  

Destaco dois episódios que marcaram não só a minha escolha para o tema de pesquisa, 

como minha experiência na Residência. Estávamos trabalhando acerca do conceito de 

Ideologia e como trabalho final do bimestre, a Amanda pediu para que os alunos levassem 

alguma música que fizesse alusão ao conceito. Não existia uma regra quanto ao ritmo 

musical, podendo ser qualquer um, só era preciso que a música apresentasse as questões sobre 

o conceito. Dois grupos em especial levaram músicas que me chamaram a atenção não só pela 

música escolhida, mas a relação que fizeram do porque escolheram essa música. As músicas 

que destaco que foram escolhidas por ele são, “Diárias de um detento” dos Racionais Mc’s 

que descreve um dia na vida de um presidiário e um funk que não me recordo o MC que 

cantava e nem mesmo o nome da música, mas anotei em meu caderno de campo a letra, que 

dizia sobre com as “novinhas” 1 só queriam se relacionar com quem “portava” arma, droga, 

moto e cordão de ouro. Os alunos descreveram que esse funk toca nos “bailes” da 

comunidade. Ao apresentaram o porquê escolheram essas músicas, os alunos, explicitam que 

essa é uma “ideologia da favela”, que aquilo acontece diariamente em suas rotinas. O outro 

episódio aconteceu durante uma aula numa turma do terceiro ano da parte da manhã. 

Trabalhávamos com eles os conceitos de “Poder e Estado”, e a Amanda apresentava o Estado 

Absolutista. Ao fazer a exposição do conteúdo, um aluno disse que o Estado Absolutista era 

igual a “facção” e complementou dizendo que assim como o rei concentrava o poder em suas 

mãos, os traficantes agiam da mesma maneira na comunidade. Depois desses acontecidos, 

redirecionei minha pesquisa para a escola pensando em como os jovens viam a cidade.  

Para a pesquisa, fiz um levantamento nas salas de aula das turmas que eu 

acompanhava, dos bairros que os alunos moravam. Tinha como intenção ter uma variedade de 

bairros do município para que houvesse diferentes representações da cidade, mas como alguns 

alunos não toparam participar, essa variedade não foi possível. Foram 13 alunos entrevistados, 

                                                             
1 “Novinhas” é uma categoria atribuída a meninas menores de idade. 
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do segundo e terceiro ano do Ensino Médio, sendo 4 meninas e 9 meninos, essa escolha não 

foi proposital, majoritariamente nas turmas em que acompanhávamos, a quantidade de 

meninos era maior e eles também aderiram melhor ao convite para a participação. O convite 

foi feito de forma individual e em grupo. Nesse mesmo período algumas colegas de bolsa 

também realizavam pesquisas na escola e os alunos achavam de grande importância nos 

“ajudar”, eles entendiam como uma forma de retribuir nossas ajudas nas tarefas diárias.  

As entrevistas foram feitas na escola, durante os horários vagos dos alunos e em dias 

que não tinha aula de Sociologia. Pedi autorização ao responsável pelas salas e horários dos 

alunos para a utilização das salas e ele me indicou a que estava “pura” para que pudesse 

realizar as entrevistas. A Amanda também era informada e fazia um aviso mais formal na 

secretaria, já que eu ia em dias que ela não estava na escola. Como as turmas eram pequenas, 

as entrevistas foram feitas em grupo. Os alunos entrevistados são dos bairros Nova Brasília, 

Pecuária, Baleeira, Esplanada, Guarus. Tinham entre 17 e 20 anos. Saliento que os nomes dos 

alunos foram modificados como uma forma de preservar suas identidades.  

Minha intenção inicial era utilizar apenas as formas de expressão (desenhos e cartas) 

(VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 2005) como metodologia, mas durante a produção dos 

desenhos e das cartas os alunos me pediram para “falar” porque assim seria mais fácil para 

eles relatarem algumas questões, porque eles entendiam que se só escrevessem, alguma coisa 

poderia passar “batido”. Então, realizei a gravação dos dias em que fiz as entrevistas. As 

narrativas foram importantes para esse processo porque muitas questões eles não abordaram 

nos desenhos, mas conseguiam verbalizar sobre aquele determinado assunto.  

Foram produzidos pelos alunos desenhos e cartas relacionadas às seguintes temáticas: 

moradia, lazer, violência e segurança e vivência na cidade. Esses temas foram tratados em um 

cartão-postal que tinha por objetivo fazer uma apresentação do bairro ou da cidade. Nesses 

cartões eles desenham uma paisagem referencial da cidade e escreveram uma mensagem para 

o destinatário que quisessem. Serviços públicos, a escola foram assuntos abordados, mas que 

eles preferiram não desenhar e sim narrar sobre essas temáticas.  

O material recolhido após a produção dos desenhos e das narrativas foi surpreendente. 

“Não só pela sua força expressiva, mas pela variedade, abrangência e pertinência dos 

conteúdos”.  (VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 2005, p. XV) Foi possível então, fazer uma 

melhor definição das questões que seriam abordados nesta monografia. Por isso, este trabalho 

foi dividido em três capítulos. No primeiro, a partir de pesquisas anteriores sobre o município, 

apresento sua formação territorial e simbólica. Do êxodo rural causado pelo fim das indústrias 

açucareiras, o processo de favelização e os Programas Habitacionais criados pelo município, 

foram processos que possibilitaram a segregação sócio-espacial em Campos. Apresento ainda 

o início, expansão e territorialização do tráfico de drogas na cidade. Após a apresentação 

desse contexto histórico, apresento as formas de classificação (DURKHEIM E MAUSS, 

2000) que os jovens fazem da cidade a partir de suas realidades sociais. No segundo capítulo, 

a partir das categorias “cria”, “minha favela” e “vacilação” apresento a relação dos jovens 

com seus bairros se desenvolve a partir dessas categorias. Noções de pertencimento, violência 

e segurança e moralidade também são abordados. Por fim, no terceiro capítulo, desenvolvo 
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sobre suas relações com a cidade, a partir de seus espaços de circulação, apresento suas 

questões sobre violência e insegurança na cidade, suas relações com o Centro, serviços 

públicos e também como a cidade vê a escola.  
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1. “ENTRE BAIRROS E FACÇÕES”: REPRESENTAÇÕES GEOGRÁFICAS E 

SIMBÓLICAS DA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

 

1.1 Formação histórica e social do município de Campos dos Goytacazes. 

Localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro, o município de Campos dos 

Goytacazes possui a mais vasta área do estado, totalizando 4.032,487 km²2. Segundo 

levantamento realizado no ano de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município tem como população estimada 507.548 habitantes. De acordo com o 

Censo de 20103, 118.953 desses habitantes eram jovens.  

Figura 1: Mapa situando a localização de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro. 

 

(Fonte: site IBGE) 

 

                                                             
2 Campos dos Goytacazes (RJ). IBGE, 2019. www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/campos-dos- 

goytacazes.html Acessado em Julho de 2020. 

 
3 De acordo com o Censo de 2010, a população de Campos dos Goytacazes era de 463.731 

habitantes. 
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As configurações espaciais e sociais da cidade de Campos dos Goytacazes são 

essenciais para esta pesquisa, para compreendermos os diferentes símbolos que os jovens 

atribuem a essas áreas urbanas. Brevemente farei uma exposição sobre o processo de 

formação dos bairros no município. Segundo Siqueira (2016), a formação dos bairros da 

cidade de Campos dos Goytacazes não se deu de forma ordenada ou planejada.  Isso 

influenciou em como bairros periféricos foram sofrendo segregações ao longo do tempo. 

A tradicional indústria da cana de açúcar foi de grande importância econômica para a 

formação histórica do município de Campos dos Goytacazes. Durante o inicio do século XX, 

o município era predominantemente rural por conta dos engenhos de produção de açúcar. A 

chegada das usinas de cana de açúcar trouxe uma mudança significativa nos anos finais do 

século XIX (SIQUEIRA, 2016). 

Para além das mudanças ocorridas nas técnicas de produção açucareira gerando um 

aumento da mesma e contribuindo para o desenvolvimento da cidade, o surgimento 

das primeiras indústrias modernas em Campos também foi responsável pelas 

mudanças que ocorreram na paisagem urbana, tanto no que se refere a composição 

social quanto na morfologia urbana. Neste mesmo período, o comércio teve uma 

grande impulsão decorrente da associação dos mesmos com os produtores de açúcar. 

Assim, entre os anos de 1870 e 1900, Campos entrou num processo de 

modernização marcado pela penetração de estradas de ferro, o que levou, 

forçosamente, a implementação de uma nova racionalidade urbana implicando uma 

distribuição das funções e um planejamento dos espaços. (SIQUEIRA, 2016 p. 59 

apud FARIA 2008, p.62)  

O processo de organização e modernização em Campos no século XX era realizado 

através de intervenções de planos urbanísticos que não tinham como objetivo apenas 

modernizar os espaços centrais da cidade, mas também serviriam para a higienização e a 

normatização das outras localidades. O primeiro plano foi elaborado em 1902 por Saturnino 

Brito e tinha como proposta principal a valorização e o embelezamento das áreas centrais, 

enquanto as áreas periféricas receberam serviços e instituições como presídios, hospitais e 

cemitérios. No processo de modernização, as populações menos favorecidas não foram 

incluídas e acabaram ocupando as periferias que não possuíam serviços básicos e estavam em 

locais pantanosos ou que sofriam com alagamentos (SIQUEIRA, 2016). 

Diferentemente das áreas centrais, as periferias “eram extremamente negligenciadas” 

(SIQUEIRA, 2016, p. 60).  Enquanto as áreas centrais recebiam planos de melhoria de 

infraestrutura e de modernização, as áreas periféricas não recebiam luz elétrica e 

pavimentação. Esse “descaso” começou a ser percebido pela população na década de 1940, 

quando esses habitantes realizaram uma série de denúncias, “revelando a existência de uma 

cidade dual: a central que era alvo da atenção das autoridades; e a periférica que ficava 

relegada ao abandono e que necessitava de ações públicas.” (ibid., p. 60) O declínio das 

atividades oriundas do açúcar na década de 40 proporcionou um “adensamento demográfico”, 

já que as populações rurais começaram a iniciar o êxodo rural, habitando as periferias. Esse 

fator colaborou para que se agravassem ainda mais as condições precárias nos bairros 

periféricos, já que mesmo com as denúncias, não houve melhorias. 
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No ano de 1944, o então prefeito, Salo Brand – que também era engenheiro – contrata 

a empresa Coimbra Bueno para a elaboração do Plano Urbanístico, com o intuito de organizar 

o processo de urbanização que já acontecia na cidade, incluindo os bairros que não fizeram 

parte nos planos anteriores. Guarus (situado à margem esquerda do Rio Paraíba), Turf, Saco e 

Matadouro, são incorporados à zona urbana. O Plano também delimitou a cidade, 

estabelecendo a diferença entre zona urbana, zona rural e suburbana. Siqueira (2016) expõe 

ainda que essas mudanças não minimizam as diferenças entre as áreas centrais e periféricas, 

intensificando as precariedades existentes entre essas áreas: 

No entanto, a dualidade centro-periferia se intensifica durante as décadas de 50 e 

60,fruto da acentuação do processo migratório, que agora ocorria não apenas pela 

crise do açúcar, mas também pelo declínio nas lavouras de café e o advento das leis 

trabalhistas no campo. Assim, a zona urbana recebe uma gama de trabalhadores 

rurais, que não tinham referência de trabalho. Eles ocuparam as áreas periféricas 

carentes de infraestrutura e que não foram alvo de investimento em nenhum dos 

planos urbanísticos. (SIQUEIRA, 2016, p. 61 apud FARIA, 2005) 

Assim que chegavam à cidade, os trabalhadores vindos das zonas rurais buscavam 

abrigo nessas ocupações irregulares. Isso tornou “evidente o processo de favelização nas 

periferias” (SIQUEIRA, 2016, p. 61) de Campos. As primeiras favelas surgiram na década de 

50. O processo ocorreu de forma tão intensa que na década de 60 já havia 15 novas áreas 

ocupadas. Na década de 70, toda a ocupação do município se concentra na zona urbana da 

cidade. Isso se dá por conta da alta taxa de desemprego e da estagnação da indústria 

açucareira. (Siqueira, 2016). 

Como forma de regularizar a crescente urbanização da cidade e corrigir os diversos 

problemas das periferias, o prefeito em exercício na época, cria um plano como uma medida a 

sanar esses problemas. 

Em 1979, o prefeito Raul David Linhares elabora o PDUC (Plano de 

Desenvolvimento Urbanístico e Territorial de Campos). Neste sentido, ele pretendia 

promover o desenvolvimento físico, territorial e cultural do município, de acordo 

com as relações socioeconômicas, geopolíticas e culturais que eram vivenciadas na 

época. Foram estabelecidas as seguintes leis para o município: 1) Lei dos Perímetros 

Urbanos; 2) Lei de Zoneamento e Uso e do Solo; 3) Lei de Parcelamento do Solo; 4) 

Código de Obras. (SIQUEIRA, 2016, p. 62) 

Na década de 80, o município de Campos dos Goytacazes atingia seu auge no 

processo de urbanização. “Com um incremento populacional de 40.567 habitantes, atingindo 

uma taxa de urbanização de 83,4% em 1991.”(SIQUEIRA, 2016, p. 62). O êxodo era cada vez 

mais frequente entre os habitantes da zona rural, a busca por emprego era o principal fator 

para que muitos trabalhadores junto a suas famílias fossem buscar “uma vida melhor” nas 

zonas urbanas.  O desemprego e a falta de moradia faziam com que eles acabassem por ter o 

mesmo destino que outros: procurar moradia nos bairros periféricos da cidade (ibid.). 

Os diversos planos que foram executados durante o século XX não minimizam as 

desigualdades entre centro e periferia, mas, ao contrário, só enfatizaram essa dualidade. 
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Durante a década de 90 houve uma baixa no crescimento populacional das favelas de 

Campos. A diminuição do processo migratório da zona rural para zona urbana, a busca dos 

habitantes das periferias por um “local de melhor moradia”, o domínio do tráfico de drogas e 

a violência foram fatores que contribuíram para a diminuição. 

Apesar dos jornais campistas no final da década 90 terem anunciado uma estimativa 

de que mediante ao constante crescimento das favelas, nos anos 2000 a cidade 

alcançaria o quantitativo de 40 favelas, o Censo do IBGE de 2010 aponta que houve 

um decrescimento. De acordo com o censo, Campos possui atualmente 27 favelas. 

Arruda (2014) aponta que esta diminuição se deve aos programas de construção de 

casas populares que se iniciou no ano de 1999.(SIQUEIRA, 2016, p. 64) 

Durante os anos de 1999 e 2002 o município recebeu novos programas habitacionais 

que iriam produzir conjuntos de moradias populares. Esses programas chegam com o intuito 

de proporcionar condições mais dignas de moradia para as populações vulneráveis e 

periféricas. Os primeiros programas foram iniciativas de políticas habitacionais do governo do 

Estado do Rio de Janeiro, com o uso de recursos federais através do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e implementado pela Companhia Estadual de habitação (CEHAB). Depois 

foi criado o Programa Municipal Pode entrar que a casa é sua, que ficou responsável pela 

construção das casas. E por último o Programa Municipal Morar Feliz (Siqueira, 2016). 

O Morar Feliz, foi criado no ano de 2012 pela a prefeita em atividade na época, 

Rosinha Garotinho. O programa foi financiado com recursos arrecadados dos royalties do 

petróleo. Campos dos Goytacazes possuía uma especificidade orçamentária, por ser o 

município que mais recebia royalties e participações especiais de petróleo. Com a captação 

desses recursos, Campo teve capacidade de proporcionar que órgãos do município 

realizassem melhorias na infraestrutura, no corpo técnico e em programas sociais. (Siqueira, 

2016) 

Durante o processo de implementação do programa Morar Feliz, assim como os outros 

programas habitacionais implementados na cidade, ocorreram grandes problemas. O 

envolvimento da prefeita em escândalos e a queda no faturamento dos royalties foram fatores 

problemáticos causando uma paralisação na construção dos conjuntos. Outra problemática 

abordada por Siqueira (2016) é o fato dos conjuntos habitacionais serem feitos em localidades 

distantes de serviços públicos básicos que são direito da população e que por mais que fossem 

projetados para que facilitassem o acesso, com a falta de fiscalização, acabavam com o tempo 

deteriorando e em alguns casos acabavam sendo desativados. 

Desta forma, apesar do município possuir uma elevada capacidade de investimento 

devido aos royalties, a alocação destes recursos foi por muitos anos em diversas 

instâncias e não apenas no que diz respeito à habitação, mas no desenvolvimento 

social e urbano como um todo, de baixa eficácia. Isto incide na qualidade de vida da 

população residente assim como nos investimentos em diversificação das atividades 

econômicas. (SIQUEIRA, 2016, p. 65 apud SERRA, 2017) 
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A construção dos conjuntos habitacionais e o processo de favelização aconteceram 

simultaneamente com o surgimento dos condomínios privados, que se localizam também em 

áreas periféricas porque é onde se encontram terras livres, locais com potencial expansão 

urbana.  A construção desses condomínios visa a segurança de seus moradores, e muitos são 

próximos às favelas “e por isso são “enclaves fortificados”: murados com cerca elétrica e 

porteiros, entre outros mecanismos que garantem a distância social apesar da proximidade 

geográfica.” (SIQUEIRA, 2016, p. 66) 

Essas dinâmicas estabelecem novas configurações na cidade e acabam apresentando 

uma múltipla segregação. De um lado, temos os habitantes das favelas que estão em lugares 

que são expostos a uma má infraestrutura, em beiras de rios, linhas de trens, esgoto a céu 

aberto, falta de iluminação e de água potável; de outro, temos aqueles que buscam por uma 

“auto segregação”, em condomínios com segurança, vigilância e “exclusividade”; além 

desses, há também aqueles que foram realocados para os conjuntos habitacionais que também 

estão nas periferias, marcados pela violência e pela insegurança desse “novo lugar”. (Siqueira, 

2016) 

As segregações existentes nos bairros de Campos dos Goytacazes se desenvolvem 

principalmente na inexistência e na dificuldade do acesso a serviços públicos pelas 

populações dos bairros periféricos, que sofrem um processo de estigmatização pela elite da 

cidade. Essa elite ocupa, em sua maioria, os espaços de poder público e que historicamente 

impõe uma “política higienista”, produzindo mecanismos que impedem que os demais 

indivíduos participem da vida urbana de forma plena, criando barreiras que podem ser 

simbólicas ou materiais. 

 

 

1.2 Do Centro à Periferia: início e expansão do tráfico de drogas em Campos.  

Após a organização do material que recolhi no campo,  percebi que durante todo o 

tempo que passei lá, era recorrente na fala dos alunos a presença das facções criminosas. Seja 

numa aula quando falávamos de Poder e Estado, seja durante as conversas formais e informais 

que tive com eles. 

Compreender como as facções criminosas se estabeleceram em Campos dos 

Goytacazes e expandiram seus territórios se faz importante neste trabalho, já que muito do 

que os jovens me trouxeram como narrativa, envolve a presença desses grupos e sua forma de 

delimitação dentro da cidade. Através de trabalhos já realizados sobre o tráfico de drogas na 

cidade, apresento o processo de expansão de drogas em Campos. 

As pesquisas realizadas por Siqueira (2016) e Souza (2014) apontam que o início do 

tráfico de drogas em Campos se deu através do consumo e da venda pelos jovens de classe 

média. O tráfico chega às periferias após esse fato e de forma bem inicial, se consolidando na 

cidade na década de 70, a partir do comércio de maconha. 
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Com a repressão significativa ao consumo de maconha na época, existiam lugares 

demarcados para que fosse feito o uso e como uma forma de proteção às pessoas que 

vendiam. Isso porque, explica Siqueira (2016), existia na cidade um grupo de extermínio 

formado por policiais, que representava um risco grande aos traficantes, principalmente se 

incomodasse os moradores das áreas nobres. Muitos filhos de famílias importantes da cidade 

faziam consumo da droga o que não era bem aceito, fazendo com que os pais denunciassem 

os traficantes ao grupo de extermínio. Como “castigo”, esse grupo prendia, fazia uso da 

extorsão, para depois assassinar ou fazia com que a pessoa se tornasse informante deles a vida 

toda. O grupo de extermínio era financiado pela classe média da cidade, que buscava “limpar 

a área” quando os traficantes causavam algum problema. 

Assim, na década de 70 em Campos dos Goytacazes o grupo de extermínio ou 

matadores de aluguel era considerado por Roberto a única ameaça ao tráfico 

existente. E os lugares relacionados como pontos de encontro para o uso da droga 

eram o Mercado, Lapa, Beira Rio, o cais da Beira Rio na Lapa. Além disso, existia 

um grupo significativo que comprava e às vezes vendia que pertencia a classe média 

e a classe média alta, neste sentido a possibilidade de se manter o sigilo era maior. 

Ele expõe que o perfil dos usuários era específico de uma “garotada” que utilizava 

por lazer antes de surfar, de jogar bola, entre outras atividades esportivas. 

(SIQUEIRA, 2016, p. 68) 

Durante a década de 70, a maconha que era utilizada em Campos tinha como origem a 

região Nordeste do país, de um lugar chamado “Polígono da Maconha”. Era transportada em 

sacos, de forma solta, chamados “bigodes de Sarney” ou camarão. Chegava à cidade também 

uma de origem Paraguaia, que vinha prensada e que tinha uma qualidade melhor do que a 

brasileira.  (SIQUEIRA, 2016) 

A pesquisadora (SIQUEIRA, 2016) aponta, segundo entrevistas realizadas por ela, que 

os jovens que consumiam drogas durante a década de 70 eram denominados como geração 

lança perfume, droga que era bem aceita socialmente, até mesmo pelas famílias. O uso da 

maconha era bem mais recriminado, já que, usuários dessa droga carregam um estigma de 

vagabundagem e má influência. 

O cenário de comércio e de consumo sofre uma mudança significativa nos anos 80. A 

chegada da cocaína e a expansão territorial das favelas são fatores condicionantes para essa 

mudança. A droga passará a ter uma centralidade nas periferias, com crescentes bocas de 

fumo. O comércio também se ampliará, chegando a outras camadas da população. 

(SIQUEIRA, 2016) 

Existem duas versões apresentadas pelas pesquisadoras sobre a entrada da Cocaína no 

comércio de drogas ilícitas no município. Segundo Souza (2014), uma família natural do Rio 

de Janeiro, se instala na favela da Baleeira e introduz a Cocaína em Campos. Já Siqueira 

(2016), aponta que a droga chegou através de jovens da classe média que viajavam para o Rio 

de Janeiro, frequentavam as favelas de lá e compravam. Faziam o que a pesquisadora chama 

de “adianto dos amigos”: eles traziam para o uso individual e também para a revenda aos seus 
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amigos. Assim, garantiam os custos das viagens e garantiam que seus amigos tivessem acesso 

à droga. 

Desta forma, a cocaína em Campos era uma “droga de elite”. Ou seja, ela a princípio 

não era comercializada nas favelas. Ao contrário da maconha que já era 

comercializada na Favela Oriente desde 1970 e a partir do final dos anos 70 e inicio 

dos 80 na Favela Baleeira. Além de haver alguns pontos nas ruas do Parque 

Leopoldina onde as pessoas comercializavam de forma independente e no Prostíbulo 

Escorre Sangue que também mantinha um movimento. (SIQUEIRA, 2016, p 70) 

Como só existia o comércio de maconha nesse período, as disputas que causam a 

rivalidade entre os traficantes eram inexistentes. Mesmo que as bocas de fumo fossem 

próximas, eles não dispunham de uma grande quantidade de drogas para a venda, 

disponibilizando para a venda somente “buchinhas” para o consumo individual. O tráfico 

nesse momento era só para a sobrevivência dos traficantes, já que eles não possuíam capital 

para poder comprar drogas em grandes quantidades e fazer a expansão do comércio. Os 

jovens de classe média viam nisso uma oportunidade de realizar a comercialização da droga 

na cidade. Através de contatos que eles estabeleceram em favelas cariocas, eles realizavam a 

compra da droga para depois fazer o transporte para o município e também para abastecer 

municípios vizinhos como Macaé e Itaperuna, já que eles compravam o suficiente para 

abastecer a região. (Siqueira, 2016) 

Siqueira (2016) expõe que a ampliação do comércio e do uso modificou as relações 

entre quem comprava e quem vendia, por isso, os traficantes começaram a utilizar a violência 

como garantia ao pagamento pela droga fornecida. A expansão trouxe uma agressividade, mas 

que era resolvida na “rua”. O uso da violência e da “intimidação” aparecerem nesse período 

como uma forma de “impor respeito”. 

Então você tem que, com as pessoas tão na cabeça dessa situação, tem que criar uma 

imagem de que eu sou capaz de tudo. Porque senão outro vem ali: Ah não! Vai ali 

compro meio quilo ali e vou te pagar daqui a uma semana. E não paga e fica por isso 

mesmo. Então tem que ter intimidação, mas não é... Hoje intimidação se paga com 

vida. Antigamente se pagava com soco. Tomava uma porrada na cara, pagava suas 

contas, acabou. Hoje ‘neguim’ vai lá te mata e não quer nem te cobrar, só quer te 

matar. Ou então você paga e ‘neguim’ te mata depois. Trecho de uma entrevista 

realizada pela pesquisadora. (SIQUEIRA, 2016, p. 71) 

A expansão da comercialização de drogas nas favelas está relacionada à aproximação 

dos jovens da “zona sul”4com os jovens da favela através da escola. Segundo Siqueira 

(2016), a criação dos CIEPs possibilitou que aqueles jovens que antes não tinham acesso a 

escola pudessem frequentá-la, possibilitando a convivência desses jovens com outros de 

outras partes da cidade, “incluindo aqueles que tinham contato com os grandes vendedores da 

“zona sul”. (SIQUEIRA, 2016, p. 72) De início, essa relação ocorria apenas para o consumo 

da droga, estabelecendo depois uma relação de compra e venda entre os meninos da favela 

                                                             
4 Segundo Siqueira (2016), os jovens de classe média eram chamados de jovens da “zona sul” por quem 

consumia a droga na época. 
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com os da “zona sul”. Assim, os jovens da “zona sul” se tornam responsáveis pelo 

fornecimento da droga nas bocas das favelas do município. 

A favela da Baleeira era responsável por abastecer as bocas de fumo da favela da Tira 

Gosto, sendo assim, as bocas de fumo das duas favelas se tornaram um único grupo, mas 

sendo gerenciado pelos traficantes da Baleeira. Com o decorrer do tempo a movimentação das 

bocas de fumo se fortaleceu e cresceu consideravelmente fazendo com que a cidade tivesse 

três pontos centrais para a comercialização da droga. Mesmo com a crescente do tráfico nas 

favelas, o “adiantamento dos amigos”, feito pelos traficantes da “zona sul” não parou. A rede 

de contato de pessoas conhecidas por eles seguiu com o fornecimento de drogas para os 

jovens de classe média, já que muitos não queriam ir até as favelas para comprar por medo de 

serem “pegos” nesse trajeto e também por medo das penalidades violentas que poderiam 

sofrer caso contraíssem alguma dívida. 

Diferentemente das periferias, a rede de vendas de drogas pelos jovens da “zona sul” 

não era territorializada, ou seja, não existia demarcação territorial dessas bocas de fumo, já 

que esses “jovens” não estabeleciam um ponto fixo de venda. Nas periferias do município, o 

tráfico ocorria de forma mais territorializada nas três favelas: Oriente, Tira Gosto e Baleeira, 

que mesmo comercializando o mesmo tipo de droga conseguem conviver de forma pacífica 

até o início dos anos 90. Baleeira e Oriente travaram uma rivalidade porque possuíam o 

mesmo fornecedor e com o tempo começaram a surgir comparações entre elas quanto ao 

movimento das bocas, atendimento e regularidade no pagamento ao fornecedor. (SIQUEIRA, 

2016) 

A rivalidade entre os traficantes da Baleeira e Oriente se tornou cada vez mais notória, 

levando ao enfrentamento e à morte de um dos três chefes do comando do Oriente. Mesmo 

com a perda, eles prosseguiram firmes com a venda de drogas e o comando, mas não por 

muito tempo. Existia uma prática comum naquele momento entre os traficantes que consistia 

na violação de caixões de mortos para buscar pertences valiosos - a essa prática se dava o 

nome de garimpo. Durante esse “garimpo”, outro chefe do Oriente foi morto por seguranças 

do cemitério do Caju. Atribui-se que essa morte foi realizada sob encomenda, já que os 

seguranças do cemitério “facilitavam” o acesso  dos traficantes. (SIQUEIRA, 2016) 

Com os assassinatos de dois chefes do Oriente, a favela da Baleeira “toma” as bocas 

de fumo da favela rival e se torna o maior revendedor de drogas do município. Para se 

expandir territorialmente, a favela da Baleeira se “coliga” com a Tira Gosto e com isso 

domina o mercado de drogas ilícitas. A fim de controlar o tráfico de droga nas duas favelas, o 

chefe da Baleeira mantém um homem de confiança dentro da favela da Tira Gosto. (SOUZA, 

2010) 

A coligação entre as duas favelas não dura por muito tempo. Nos anos 90, acontece 

um conflito que leva ao rompimento da “amizade” entre as duas favelas. Segundo Siqueira 

(2016), esse conflito permanece até hoje e isso foi característico para uma mudança no tráfico 

de drogas na cidade. 
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O fato que levou ao rompimento, segundo relatos coletados pela pesquisadora, foi um 

comentário feito pelo então gerente da boca da Baleeira. Esse gerente tinha sido namorado da 

atual namorada do gerente da Tira Gosto. Ao ver sua ex namorada, na mesma favela, ele 

elogia sua beleza e fala para alguns caras que estão presentes que se o atual desse “mole”, ele 

a pegaria de volta. O assunto chega aos ouvidos do gerente da Tira Gosto que logo vai até a 

Baleeira para resolver a situação, mas ao chegar lá e não ser recebido por quem falou ou 

nenhuma outra pessoa, ele resolve voltar para casa. O chefe da Baleeira percebeu que a 

situação não iria ficar “por isso mesmo” e foi pessoalmente na outra favela resolver a 

situação. 

No dia seguinte, enquanto esperava para ser atendido pelos chefes da Tira Gosto, o 

chefe da Baleeira junto ao seu gerente resolvem “fumar um baseado” para passar o tempo. 

Nas leis vigentes pelo tráfico na época, isso era sinal de desrespeito, já que durante o dia era 

proibido fumar, porque existia uma circulação grande de moradores, idosos e crianças na 

favela. Esse fato levou ao assassinato dos dois. Após a troca de tiros, os traficantes da Tira 

Gosto roubaram os carros e as armas e  “invadiram” a Baleeira no intuito de “tomar” a boca, 

mas não foram bem sucedidos. Depois disso, os traficantes da Baleeira prometeram vingança 

pela traição e porque os corpos não foram “devolvidos” e nunca mais foram encontrados. 

(SIQUEIRA, 2016) 

O acontecimento também impactou na forma que o tráfico nomeia seus cargos de 

“confiança”. O irmão do chefe da  Baleeira era gerente antes do assassinato do chefe e seu 

irmão, como só ele ficou vivo, se tornou o chefe e até os dias de hoje só as pessoas mais 

velhas dessa família é quem assumem os cargos mais altos na hierarquia do tráfico, o mesmo 

acontece com os traficantes da Tira Gosto. (SOUZA, 2010) 

Diferentemente das diversas favelas do Estado do Rio de Janeiro, o município  de 

Campos possui uma particularidade. A rivalidade presente entre as favelas se dá ao fato de ser 

coligado a uma delas e não pela presença das facções. As facções são incorporadas pelas 

favelas depois que o tráfico já estava instituído.  Essa rivalidade se perdura até os dias de hoje 

e até mesmo aqueles que não possuem “envolvimento” com o tráfico entendem o quanto isso 

demarca os lugares da cidade. 

Cada favela e bairro onde ocorreu a territorialização do tráfico, com 

ampliação da demanda por drogas ilegais na cidade começou a 

desenvolver sua “atividade”, principalmente as bocas da Tira Gosto e 

a Baleeira, que passaram a ser concorrentes. Os traficantes 

organizaram as “firmas” de acordo com esse novo mercado e sua 

lucratividade aumentou de forma considerável. “E aí os caras 

começaram a ganhar dinheiro. E dinheiro que eles nunca viram na 

vida.” (Entrevista com Roberto) Por isso eles começaram a lavar 

dinheiro comprando carros, apartamentos, entre outros e colocando 

em nome de parentes. Concomitante a acumulação de capital houve o 

aumento do tráfico de armas e consequentemente o uso 
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indiscriminado das mesmas pelos traficantes. (SIQUEIRA, 2016, p. 

76) 

A rivalidade entre Baleeira e Tira Gosto deu uma outra configuração para o município, 

já que o assassinato até hoje culmina em diversos confrontos entre as favelas como uma forma 

de “vingar” o fato ocorrido. Esses confrontos geram homicídios dos dois lados gerando uma 

tensão da população que vive nesses lugares.  

Figura 2: Representação da divisão territorial entre Baleeira e Tira Gosto 

 

Fonte: (Siqueira, 2016, p.85) 

 

Ao irem para presídios do Rio de Janeiro, os traficantes da cidade de Campos 

estabeleciam relações com outros presos de diferentes localidades e principalmente com 

aqueles que pertenciam a alguma facção criminosa, já que a estrutura física dos presídios é 

pensada em divisões para evitar confrontos diretos entre grupos rivais. Ali, os traficantes 

acabaram percebendo as dinâmicas e tensões das facções criminosas. E no convívio do dia a 
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dia acabaram criando uma aliança com outros presos e dessa forma se coligaram às facções 

criminosas. A favela da Baleeira se estabeleceu e até hoje mantém relações com a facção 

A.D.A. (Amigos dos Amigos) e a favela do Tira Gosto em um primeiro momento se aliou ao 

C.V. (Comando Vermelho), mas devido a uma série de assassinatos de líderes do C.V. 

ocorridos em Bangu I, houve uma mudança nas relações dentro do presídio. Sendo assim, os 

traficantes da Tira Gosto se alinharam ao T.C.P. (Terceiro Comando Puro)  e até hoje estão 

relacionados a essa facção. (SIQUEIRA, 2016) 

As demarcações territoriais causadas pela presença do tráfico de drogas no município, 

estão até hoje marcadas simbolicamente no imaginário de algumas camadas da população, 

principalmente naqueles que habitam as periferias. Essas demarcações imprimem uma outra 

forma de pensar a cidade espacialmente. 

 

1.3 “Porque aqui é tudo dividido em A.D.A. e T.C.P.”: uma cidade dividida em facções, 

drogas e áreas.  

Foi perceptível na realização das entrevistas, que os alunos traziam nas suas narrativas 

uma maneira simbólica de compreender geograficamente a cidade de Campos. Os territórios 

espaciais da cidade ganhavam outras formas de classificação, sendo ressignificados pela 

presença das facções a qual pertencia. Os jovens  não praticam nenhuma atividade ligada ao 

crime, mas tinham internalizado as demarcações territoriais e códigos  do tráfico de drogas. 

Esses fatores são contribuintes para a circulação na cidade desses jovens. 

Essas outras formas de classificação podem ser compreendidas através de suas 

realidades sociais. Durkheim e Mauss (2000), em “Algumas formas primitivas de 

classificação”, a partir de observações das tribos australianas, compreendem que a 

classificação das coisas numa sociedade se dá através da divisão de seus membros em classes 

definidas. Essa divisão acontece a partir das relações que os homens estabelecem no seu 

convívio diário. A organização da sociedade em fratrias, e cada fratria dividida em clãs, é 

importante para a construção de um determinado tipo de classificação. Nos clãs, essa divisão 

pode ser compreendida no espaço que aquele homem pode ocupar. Essa divisão implica 

também no modo de se comportar dos indivíduos. Por exemplo, cada clã seleciona o alimento 

que pode ser consumido ou não pelos seus membros. O mesmo acontece com os territórios, 

cada clã possui um território para seu uso exclusivo e determinam os alimentos, costumes e a 

forma de se comportar de seus membros. Os homens se identificam com seus clãs e 

expressam essa identificação nas características que assumem.  

A definição dada pelos autores a essas formas de classificação pode ser percebida 

através da divisão territorial causada pelo tráfico no município. A cidade dividida em A.D.A  

e T.C.P., permite que através dessa divisão, as facções criminosas, possuam seus “territórios 

exclusivos” e a partir disso determinem a forma de comportamento de seus membros, seja na 

linguagem, nas vestimentas, nas condutas. A identificação de seus membros não se limita 

apenas aqueles que estão envolvidos com as atividades do tráfico de drogas, os moradores, 
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que residem nesses “territórios exclusivos”, acabam aderindo algumas características. No caso 

dos jovens essas características se apresentam, no uso de algumas formas de linguagens que 

pertencem a facção, por exemplo.  

Pô! Porque aqui tudo é dividido em A.D.A. e T.C.P. né?! Não dá pra olhar pra 

Campos e pensar diferente disso não. Aonde eu moro é A.D.A. mas pra lá, pros 

cantos do Turf já é T.C.P, isso já muda o jeito como a gente "chega" nesses lugares. 

(Trecho da entrevista com Marcos, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

As linguagens simbólicas das facções podem ser apropriadas por qualquer indivíduo 

que possua contato com membros desse grupo, direta ou indiretamente. Grillo (2013) salienta 

que não é preciso possuir um vínculo de trabalho com a facção “para aderir, ainda que 

superficialmente, a ela.” (2013, p.56). A autora descreve que a declaração de que existem 

esses símbolos está na “experiência cotidiana” do convívio com esse grupo. Essas 

simbologias podem ser “internalizadas” de diferentes maneiras. Grillo (2013) ainda esclarece:  

O simples fato de se morar numa comunidade em que há tráfico pode produzir nos 

moradores, principalmente nos mais jovens, vínculos afetivos com o repertório 

simbólico associado à facção, à despeito das críticas que eles formulam em relação à 

atuação dos criminosos. (GRILLO, 2013, p.56) 

 

A rivalidade, que já foi apresentada neste trabalho, entre Baleeira e Tira Gosto, é 

percebida pelos jovens através das facções a que essas favelas pertencem. Os alunos se 

apropriam das identidades desses grupos se intitulando pertencentes a um grupo ou a outro. 

Esse pertencimento se deve ao fato de morarem em favelas onde existe o domínio das facções 

e não somente pelo envolvimento em atividades criminosas. 

Em verdade, isto só é possível porque não se trata propriamente do “pertencimento” 

a um “grupo”. Dizer que se “é” CV ou ADA pode ter a mesma conotação que “ser” 

Flamengo ou Vasco. Trata-se de uma aproximação absolutamente circunstancial, 

proporcionada pela fragmentação dos territórios de favelas e prisões em facções, 

assim como se fragmenta um estádio de futebol em diferentes torcidas. As 

inscrições, em muros de favelas, das siglas que designam as facções, comunicam o 

poder exercido sobre território, impregnando os moradores com o seu nome. Isso 

não implica em “pertencer” a uma ou outra facção, mas confere legitimidade para se 

dizer que “pertence”, caso seja essa a vontade do interlocutor. (GRILLO, 2013, p. 

57) 

Marcos foi o primeiro aluno que me relatou isso. Ele ainda me disse que apesar de sair 

pra dar rolê ou participar de “resenhas”5 em vários lugares da cidade, sempre se preocupa 

em não dizer o nome da sua comunidade, com medo de sofrer retaliações por parte do grupo 

rival. Esse medo vem de diversas histórias que ele já escutou de pessoas que estavam no 

território inimigo e acabaram sendo violentadas pela facção rival. 

                                                             
5 É uma gíria utilizada pelos jovens para dizer que vão a alguma festa ou esquenta. 
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Mesmo que não possuam uma ligação direta com as atividades do tráfico, os jovens, 

por medo de correr algum risco, acabam não revelando suas origens em todo lugar que 

frequentam, principalmente quando saem à noite para alguma diversão.  

A oposição presente entre A.D.A. e T.C.P. ou entre Baleeira e Tira Gosto, são 

dinamizadas através das provocações e na ideia do outro como inimigo. As identidades 

coletivas dos moradores de periferia e que vivem sob domínio de alguma facção “se efetiva 

na produção de um contraste com o Outro”.  (GRILLO, 2003, p. 57) 

Não existem diferenças significativas entre os comandos e mesmo as normas ou 

mandamentos por eles estabelecidos são bastante semelhantes. Ainda assim, é 

elaborada uma oposição nós/eles, ou melhor, nós /a gente, se evocarmos a categoria 

nativa utilizada pelo CV e os ADA, respectivamente, para se referirem a si próprios. 

(GRILLO, 2003, p.57) 

João também participava da entrevista e possui a mesma visão do Marcos sobre a 

cidade ser dividida em A.D.A. e T.C.P. e ainda acrescentou: 

A cidade é dividida assim mesmo, em A.D.A. e T.C.P. e tem também as zonas 

neutras né, que é onde rola os assaltos. Dependendo de onde você mora você é 

assaltado porque as duas facções têm “liberdade” de ir lá e te assaltar. (Trecho da 

entrevista com João, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

As zonas neutras são classificadas por João como um território “livre”, isto é, são 

bairros da cidade onde as duas facções possuem liberdade para agir, podendo praticar 

assaltos, por exemplo. Não é que as facções não estejam presentes nestes bairros, mas a 

inexistência das bocas de fumo faz com que esses lugares não possuam um domínio tão 

rigoroso dos traficantes, como acontece nas periferias, onde eles impõem suas regras sociais e 

proíbe atividades como o roubo. Essas zonas neutras estão localizadas nas regiões mais 

centrais da cidade e também aquelas vistas pelos alunos como com “mais dinheiro”.  

Eles não vão assaltar morador então acaba que esses lugares que não tem uma boca 

de fumo presente que são assaltados. Onde você mora, por exemplo, tem bastante 

assalto por isso lá não tem boca, então os caras fazem a festa. (Trecho da entrevista 

com João, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

Na época da realização do trabalho de campo, eu morava na Avenida Pelinca e durante 

as entrevistas, quando conversava com os alunos sobre sentimentos de segurança e 

insegurança na cidade eles perguntaram onde eu morava e como eu me sentia em relação a 

violência em Campos. Comentei das tentativas e assaltos que ouvia falar e de vários amigos 

que foram assaltados no caminho para a faculdade ou no retorno para casa naquela região, 

mas que eu nunca tinha sido assaltada, só uma vez que sofri uma tentativa. Como eu residia 

num território “neutro”, os alunos me alertaram sobre as possibilidades de ser assaltada e me 

disseram pra sempre ficar em alerta quando saísse ou voltasse para casa.  

As alunas Ana e Laura também relatam que visualizam a presença marcante das 

facções na cidade, mas só conseguem visualizar essas demarcações nas periferias, onde é 

possível ter “muros pichados” com as iniciais da facção pertencente. 
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Os alunos também entendem a venda e o consumo de droga como uma maneira de substituir a 

nomenclatura dos bairros. Essas denominações são presentes entre os usuários de droga e 

também entre os moradores que vêem quase que cotidianamente a venda de drogas nas 

esquinas. O consumo de crack, a venda de pó ou maconha, são os fatores que os alunos 

relatam que fazem essa modificação. Porque, segundo eles contam, quem usa ou quem vende 

acaba atribuído o tipo de droga, se é boa ou ruim, se é cara ou barata aquela localidade, 

utilizando essas referências. 

 

Lá tem muito cracudo. Daí... Ai eles ficam lá nesse casarão só usando crack. Tem 

uns que acabam morando lá pra ficar usando. E isso influencia em quem circula por 

lá né. E também se torna uma referência de lá, virando um lugar de cracudo. (Trecho 

entrevista com João, aluno do terceiro ano do ensino médio.) 

 Eu já vi lá na minha rua uns carrão assim, zerado sabe? E os carinhas que ficam lá 

vendendo só passando os pacotinhos. Já vi gente chegando de uber pra poder 

comprar. (Trecho de entrevista  com Laura, aluna do terceiro ano do ensino médio.) 

 As experiências da cidade, narradas pelos alunos, mostra que a cidade é feita de 

diversos contrastes e é isso que torna a experiência do viver urbano interessante. O lugar de 

onde aqueles jovens têm como origem, faz com a relação deles com a cidade aconteça de uma 

forma diferente, uma vez que no seu cotidiano e nas suas vivências são essas demarcações 

que eles convivem e que acabam expandindo para a cidade como um todo. 
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2. QUEM É CRIA NÃO VACILA. 

Pássaros cantaram quando você acorda, os vizinhos te amam e te aceitam da forma 

que é. Um paraíso pra mim que vivo sem vacilar. Porque quem vacila, é cobrado 

pela favela. (Trecho do texto escrito no cartão por Mateus, aluno do segundo do 

ensino médio.) 

2.1 Porque eu sou cria da “minha favela”. 

Existem muitas maneiras de se compreender como os jovens enxergam a cidade em 

que vivem e uma dessas maneiras é a imagem que eles possuem dela. Como uma forma de 

expressar essa imagem, solicitei que os alunos produzissem um cartão-postal. Através de seus 

desenhos e textos, seria possível perceber como eles falam de seus lugares para outras pessoas 

que não os conhecem (VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 2005). De forma livre, eles poderiam 

desenhar ou escrever sobre algo que consideravam um ponto de referência que fizesse a 

descrição da sua cidade ou de seu bairro. 

De forma hipotética, o cartão deveria ser direcionado a alguém, com grau de 

parentesco ou não, que não conhecesse a cidade e estivesse distante. Deveria ter a 

apresentação daquele lugar, como é viver ali e os motivos pelos quais as pessoas gostariam de 

visitar. 

Quando expliquei de que forma aconteceria a atividade, alguns alunos me 

questionaram o que seria um cartão-postal, já que muitos nunca tinham visto ou escutado falar 

sobre isso. Expliquei que um cartão postal tem por objetivo levar uma mensagem. Essa 

mensagem é feita através de um texto e uma imagem que lembre o lugar que estamos 

visitando ou morando naquele momento. Sendo assim, o cartão postal serve como uma ótima 

possibilidade de se entender como os jovens vêem a sua cidade através de locais com os quais 

possuem relações de afeto.  

Ao começarem a produzir os desenhos e textos, os alunos me relatam a dificuldade de 

desenhar ou escrever sobre qualquer monumento da cidade, já que, para eles, mesmo que 

existissem monumentos e paisagens bonitas, aquilo não faria uma real representação da 

cidade. Dessa forma, eles optaram por desenhar e escrever sobre seus bairros porque, segundo 

eles, não tem forma melhor de se apresentar uma cidade. Os bairros seriam um ótimo exemplo 

do que há de bom ou ruim numa cidade, do que funciona ou não e ali estariam as melhores 

pessoas para receber algum visitante. 

Para os alunos, o bairro, é a sua maior referência de viver na cidade. Porque é naquele 

lugar que eles desenvolvem suas relações sociais e afetivas, não só com os moradores, mas 

com as paisagens daquela comunidade. Fazendo do bairro uma grande extensão de suas 

famílias, onde aprendem e internalizam regras e se sentem aceitos pelo o que são. 
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Saliento que utilizarei “bairro”, “comunidade”, “favela”6 para designar os espaços 

descritos pelos jovens. Faço isso com liberdade porque é dessa maneira que eles retratam seus 

espaços, não buscando apenas uma definição, mas a forma como se referem afetivamente a 

esses lugares.  

Os cartões são iniciados com hospitalidade, mostrando que quem receberá será bem-

vindo e poderá se “sentir em casa”. A apresentação de quem escreve também é um recurso 

utilizado por eles, toda carta tem uma identificação, é enviada por alguém e saber o nome de 

quem enviou também se faz importante. Os alunos, de forma geral, escreveram para pessoas 

que estão na sua faixa etária, isso é refletido na linguagem que usam, as gírias escolhidas e até 

mesmo os desenhos que fizeram direcionam que aquele cartão deve ser recebido por alguém 

que está vivendo o mesmo momento de vida deles. 

Depois que se apresentam, os alunos começam a apresentar seus lugares. Lugar esse 

que tem um sentimento de pertencimento à medida que o texto se desenvolve. Eles 

apresentam aquele lugar como sendo “meu bairro”, “minha favela” e que como são nascidos e 

criados ali possuem total autoridade para descrever de forma clara aquilo o que vivenciam. 

Olá amigo, aqui no Parque Leopoldina, é bem diferente. Eu sou cria da minha favela 

e por isso vou te mostrar o que tem de bom e ruim aqui. (Trecho do texto escrito por 

Mateus no cartão, aluno do segundo ano do Ensino Médio) 

Moro no Parque Leopoldina (Comunidade Baleeira) “minha favela”, aonde eu cresci 

e sou “cria”... (Trecho do texto escrito por  Marcos no cartão, aluno do terceiro ano 

do Ensino Médio) 

Olá, meu nome é João, tenho 19 anos e moro no Parque Prazeres. Irei falar um 

pouco sobre o meu bairro. Eu sou cria do Parque Prazeres… (Trecho do texto escrito 

por João no cartão, aluno do terceiro ano do Ensino Médio) 

A categoria cria foi utilizada como uma forma encontrada pelos alunos a fim de situar 

que papel social eles desenvolvem dentro daquela favela. Na linguagem nativa, ser cria 

descreve a relação que aquele indivíduo tem com sua comunidade. O cria se distingue dos 

outros porque o fato de habitar ali desde de menor impõe sobre ele uma responsabilidade de 

zelar pelo espaço e também pela memória daquele lugar. Por definição, o cria é aquele que 

nasceu e se criou ali, aquele que pertence e tem a sua história entrelaçada com a comunidade. 

Lyra (2003) desenvolve em seu artigo que o cria é todo aquele morador que possui 

envolvimento ou não com o crime. Sendo a “primeira identidade coletiva” (LYRA, 2003, p. 

3) idealizada por esses indivíduos, é onde eles ampliam suas noções de pertencimento com 

determinado lugar. O autor ainda acrescenta: 

O cria as encarna, personifica num único corpo todas as instâncias simbólicas da 

dinâmica coletiva. O cria é homem e memória, substância e sentimento, é carne e 

                                                             
6 Lyra (2003), atribui a essa “liberdade terminológica” não só ao relato dos jovens, mas como uma maneira de 

“assinalar o não particular, aquilo que há de comum nas dinâmicas coletivas que 

caracterizam tais espaços.”(2003, p. 4) 
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espírito de sua comunidade. 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. (LYRA, 

2003, p.3) 

A relação do cria com a comunidade pode ser compreendida como uma relação de 

“mãe para filho” (LYRA, 2003, p. 4), é uma relação não biológica, mas simbólica, é uma laço 

que é criado a partir do nascimento daquele indivíduo e se constrói com o seu 

desenvolvimento na comunidade. Nas narrativas apresentadas pelos alunos, o fato deles serem 

crias dali, possibilita a quem for receber o cartão-postal uma experiência única naquela 

comunidade. O fato de ser algum cria recepcionando, garante que o novato na área seja bem 

recebido. Porque quem é amigo de cria é amigo de todo mundo.   

Os desenhos realizados por eles exemplificam essa relação do nascer e se criar. As 

paisagens escolhidas refletem o domínio daquele espaço, mostrando os lugares que os 

acompanham da infância até a juventude. O campo de futebol e a praça são exemplos disso. A 

escolha de um lugar familiar, quando olhamos mais a fundo, demonstra o interesse que os 

jovens encontram em criar um laço afetivo com quem irá receber aquele cartão. São lugares 

que existem na experiência social de todo indivíduo, tornando o convite para visitar o bairro 

mais atrativo. Eles descrevem como fundamentais, na experiência da visita, locais de 

“conhecer gente”, de entender um pouco daquele lugar através de quem mora e frequenta 

diariamente aqueles lugares.  

Paisagens, marcos, programas e visitas obrigatórias (“você não pode deixar de 

conhecer”) fazem parte dos ritos de hospitalidade. Apresentam o visitante ao lugar 

que, durante alguns dias, será a sua casa. Quem recebe um hóspede, deseja fazê-lo 

sentir-se à vontade e, para isto, procura criar entre ele e o ambiente o maior número 

de laços positivos. Um cartão postal quer impressionar. Literalmente, transmitir 

impressões por meio de palavras ou figuras que possam dar um gosto ou uma ideia 

antecipada do que se vai conhecer. Mas, também, despertar no outro a curiosidade e 

o desejo. Atrair e cativar. (VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 1995, p. 78) 
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Figura 3: Praça de Nova Brasília 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

Figura 4: “Campinho” de Nova Brasília. 

 

 Fonte: (Ana Moreira, 2020) 
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Alguns desenhos revelam que nesse lugar afetivo das memórias dos alunos, também 

estão às imagens cotidianas, que se montam e desmontam diariamente. Essas “paisagens 

momentâneas” fazem parte da infância e até hoje estão presentes. O varal de roupas, descrito 

por Ana como a primeira coisa que “ela viu assim que se mudou para Baleeira” e que só 

depois ela entendeu que as pessoas estendiam suas roupas na linha do trem por falta de espaço 

em casa, poderia ser considerado algo ruim de ver, mas para ela é poético e diz muito sobre a 

vivência coletiva da favela. E que não deixa de ser uma imagem representativa de sua rua, 

uma vez que os varais “servem como pontos de referência”. 

 

Figura 5: O “varal de roupa” e a linha do trem. 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

A vivência de cria é descrita por Marcos em seu desenho. Jogar bola no campo do 

Campos, soltar pipa no cemitério do Caju e frequentar o baile da “Juventude” são lugares que 

fazem parte da vida de um “cria”. O aluno descreve que passou quase toda parte de sua 

infância e alguns momentos da adolescência nesses lugares. Esses lugares devem estar no 

itinerário do seu hóspede, em suas palavras, conhecer esses lugares tornará a experiência 

única, uma vez que não é todo dia que se pode soltar pipa no cemitério ou até mesmo jogar 

uma pelada num campo de futebol profissional 
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Figura 6: Vivência de cria. 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

Os espaços de lazer são ilustrados nos cartões como “aqui tem algo para fazer”. Os 

jovens partem do princípio de que quem vai conhecer algum lugar deseja fazer alguma 

atividade de diversão. Nos textos, eles fazem um convite pra jogar pelada ou tomar um açaí 

na praça e depois ficar de resenha. Bares e lanchonetes também são descritos e apresentados 

como locais que são obrigatórios conhecer. “Aqui na lanchonete perto de casa tem o melhor 

lanche que você vai comer na vida” e “fim de semana, se você gosta de pagode, a gente pode 

ir no Bar do Daniel curtir a vibe.” 



36 

 

 

 

 

 

Figura 7: O “Hamburg 66” e o “Bar do Daniel”. 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

As casas também se tornam paisagens que ilustram o cartão-postal. Lá será o primeiro 

lugar que o visitante terá contato, é onde ele irá descansar fazer suas refeições, criar laços com 

as pessoas que habitam aquele espaço. A casa aparece como o primeiro contato daquele 

indivíduo com o resto do bairro, é dali que ele partirá para as experiências que encontrará. 

Fora que algumas casas possibilitam uma vista quase total do bairro, podendo, assim, 

demonstrar a grandiosidade do lugar visitado 
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Figura 8: “Minha casa” 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

2.2. “Porque quem vacila é cobrado pela favela!” 

Violência e segurança foram assuntos tratados pelos jovens nos cartões-postais. Esses 

temas fazem parte de suas experiências sociais nos bairros em que vivem e se tornam 

recorrentes à medida que são expostos a situações de violência e insegurança. Nos textos, eles 

desenvolvem essas temáticas, a fim de prevenir o seu futuro hóspede, porque “tudo que 

acontece na comunidade é diferente do que já foi visto.” É necessário que o visitante esteja 

ciente da forma que as coisas acontecem ali.  Na figura 6, o aluno descreve os crias na 

atividade, com armas, repassando as drogas. A figura desses meninos representa que o crime 

está no cotidiano das comunidades e que sua presença é fundamental naquele espaço. 

Em suas narrativas, os alunos discorrem sobre os códigos morais que são pertencentes 

às favelas e que diferem das noções de moralidade da cidade. A compreensão dessas regras 

torna o viver em comunidade mais tranquilo e faz com que os moradores se sintam seguros. 

As “leis da favela” e a “vacilação” são categorias nativas que pertencem à linguagem 

dos alunos e aparecem como as principais noções de moralidade descritas por eles. Ao estudar 

as gangues da região metropolitana de Belo Horizonte, Zilli (2015) afirma que essas 

categorização feita pelos jovens “encontram-se associadas a uma complexa trama de valores, 

códigos morais e estruturas normativas particulares” (2015, p. 474). O autor esclarece que 

essas expressões se referem às formas de sociabilidade específica presente nas favelas e que 
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isso se justifica no conflito entre grupos rivais e também na divisão territorial simbólica nas 

favelas por esses grupos. Zilli (2015) salienta que: 

O próprio ato de dar um nome específico a este conjunto de crenças, valores e 

práticas parece denotar, por parte dos jovens entrevistados, um processo de 

demarcação da orientação normativa a partir da qual os grupos operam interna e 

socialmente. (ZILLI, 2015, p. 475) 

As “leis da favela” podem ser compreendidas como  “um conjunto de crenças, normas, 

valores e condutas que regula as relações entre os jovens envolvidos com as suas 

comunidades locais” (ZILLI, 2015, p. 475) Nessas “leis” vigoram o que é certo ou errado 

dentro de uma favela. É através da instituição dessas normas e valores que os traficantes se 

constituem como o poder máximo naquele espaço, somente os moradores mais velhos podem 

compartilhar tal poder. Para que as “leis” se executem da melhor maneira, os traficantes em 

muitos casos se utilizam de sanções de violência, mostrando quem manda e quem deve 

obedecer. 

A internalização dessas normas e condutas se dá desde de menorzão, ou seja, na 

infância os jovens já começam a entender como se dá a “vivência na favela”. Entendendo que 

existe o “lado ruim” naquele “paraíso” em que vivem. Nos textos, eles apontam o fato de 

sempre que estavam na rua viam o “crime” acontecendo e que muitos amigos optaram por não 

seguir uma “vida santa”, se envolvendo com o tráfico desde pequenos. 

Ao falar se sentem seguros vivendo ali ou não, os alunos atribuem a essas “regras” a 

sua segurança e a “liberdade” de poder andar de forma tranquila na sua comunidade. Para 

exemplificar isso, eles utilizam a ideia de que podem chegar a qualquer horário e até mesmo 

andar com o celular na mão que não podem ser roubados, por exemplo. 

As regras da comunidade me trazem um certo tipo de segurança, pois 

não posso ser assaltada, por exemplo. (Trecho do texto escrito no 

cartão por de Ana, aluna do terceiro ano do ensino médio) 

Uma vez roubaram minha bicicleta na frente de casa. Meu amigo tem 

um primo que conhece um menino que tem envolvimento com essas 

paradas. Ele falou com esse primo, que falou com o menino da boca e 

no outro dia minha bicicleta amanheceu encostada no muro da minha 

casa.(Trecho do texto escrito no cartão por Felipe, aluno do segundo 

ano do ensino médio) 

Felipe ainda me disse que o menino que roubou a bicicleta tinha levado a mesma na 

boca para comprar drogas e que assim que foi feita a notificação do roubo, esse menino levou 

uma coça como forma de “punição.” 

A “punição”, nas falas dos jovens, pode ser entendida como um desdobramento para 

quem “vacila”. A “vacilação” gera “punição”, ou seja, aquele indivíduo que infringe as leis, 

determinadas pelo tráfico, acaba sendo violentado de diversas maneiras, como uma forma de 
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“aprender” que aquilo não deve ser feito. Em muitos casos, alguns moradores que “vacilam” 

acabam tendo que morar em outro lugar para não serem “executados”. “Vacilar” foi descrito 

pelos alunos como o ato que pode gerar “conflito” dentro de uma comunidade. O “vacilão” 

perde sua liberdade e sua “proteção”, perdendo assim a segurança, uma vez que não anda 

conforme as determinações do tráfico. O viver no “paraíso” pode se tornar um viver no 

“inferno”. 

Não adianta vacilar lá dentro porque os cara te cobram. Quando tu é cria então que 

a cobrança é maior. (Trecho do texto escrito no cartão por  Robson, aluno do terceiro 

ano do ensino médio) 

É o medo dessa cobrança que gera a insegurança nos alunos, principalmente naqueles 

que se intitulam crias. O cria deve ser o primeiro a “ter respeito” não só pela comunidade, 

mas também pelos traficantes, que na hierarquia social das favelas ocupam as posições mais 

altas. O respeito faz com que os alunos vivam na “postura”, entendendo que a obediência 

garante a eles a liberdade que tanto prezam dentro das suas comunidades. 

Os cartões também funcionam como um “desabafo” dos alunos. Escrevendo sobre 

violência, aproveitam para desvincular a imagem que o resto das pessoas tem sobre 

moradores de favela ou sobre viver em favela e por mais que morem ali desde a infância, 

convivendo com aquela realidade, o mundo do crime nunca foi ensinado como uma 

possibilidade para eles. Entendendo que viver na pureza 7é um caminho difícil, mas que é a 

melhor escolha que eles podem fazer. Relatam que “todo lugar tem crime”, mas só falam 

sobre as comunidades destacando isso e não mostrando as outras “coisas boas de morar ali”.  

Na escrita dos cartões-postais, os alunos explicitam com paisagens e argumentos 

porque “moram bem”. Para eles, morar bem não é só ter uma casa bonita ou acesso a uma 

variedade de coisas, mas, sim, viver longe do “ódio do mundo”, que como definiu Mateus, 

são as “falsas e cruéis ideias que levam à morte”. Essas ideias estão relacionado as promessas 

que existem no tráfico mas que no fim, não garantem a sobrevivência de quem se envolve. 

Não se envolver no crime também é uma definição de morar bem. O esforço dos jovens na 

produção dos cartões, além de apresentar suas “vivências”, é de também apresentar o “lado 

bom” de se morar ali. Essa tentativa aparece como uma forma de legitimar ao leitor que a 

visita nas suas comunidades vai ser tranquila e repleta de segurança. 

 

 

 

 

                                                             
7 Entende-se como não ser ligado ao crime; ser “puro” de passagens pela polícia ou do envolvimento com o 
tráfico de drogas. 
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3. “MAS QUANDO EU ATRAVESSEI A RUA, EU VI COM TUDO ERA 

DIFERENTE.” 

3.1 Como os jovens vêem a cidade. 

“A falta de oportunidades” me fez ir saindo da comunidade para buscar um emprego 

e ajudar em casa. Foi quando senti na pele todo o preconceito que Campos têm.” 

(Trecho da entrevista de Marcos, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

Nas suas narrativas, os alunos representam Campos como uma cidade “conservadora” 

que “parou no tempo”. Eles atribuem essas categorias ao fato da cidade ser repletos de 

preconceitos e discriminação. A cidade trata “diferente” quem não mora nos bairros principais 

ou não estuda nas escolas centrais. Muitos jovens que foram entrevistados circulam bastante 

pela cidade porque fazem atividades extracurriculares, como Curso Técnico, Pré Vestibular 

Social ou por conta do lazer, para ir a festas e pra jogarem bola com jovens que moram em 

outros bairros. Quando começaram a ir para outros lugares da cidade, perceberam que, 

diferentemente do bairro em que residem, recebem  outro tratamento. As noções de 

pertencimento e afetividade que criaram com seus bairros não transpassa nas suas relações 

com a cidade. 

Os jovens descrevem que seus “corpos” se diferem dos outros que circulam na cidade. 

Saliento que o corpo ao qual eles se referem é o seu corpo social. O jeito que andam, que se 

vestem, que gesticulam8 (MAUSS, 1974) é alvo do preconceito que se manifesta quando 

circulam. 

Eu tenho meu jeitão de andar né. Gosto desse estilinho de mc, blusa larga, a 

bermuda mais soltinha mas sempre que vou lá pro Centro ou pra Pelinca me arrumo 

todo porque o jeito que eu ando incomoda aquela gente lá.  (Trecho da entrevista 

com Marcos, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

A cor da pele e o cabelo também aparece como fontes de preconceito. Marcos e Ana 

são negros e me relataram diversos episódios de racismo que sofreram em suas vivências na 

cidade. Ana é trancista, ofício que aprendeu com sua mãe, e muitas de suas clientes estão fora 

da comunidade em que vive, por isso, ela “anda” bastante pela cidade. Ela me conta que por 

usar tranças e dreads e ser negra, sempre é questionada por algum porteiro ou morador do 

prédio onde mora alguma cliente, do porque que ela está ali. Muitas vezes sua imagem é 

associada a “alguma empregada doméstica que está procurando emprego”. 

Ana também é aluna do Pré Vestibular Social do Instituto Federal Fluminense. 

Próximo à escola existe uma lanchonete que vende “um açaí muito gostoso” e que ela 

“gostava de frequentar”, mas por causa do tratamento que recebia, ela deixou de ir. Sempre 

                                                             
8 Mauss (1974), define como “técnicas do corpo”, “as maneiras pelas quais os homens, de sociedade 

a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo”(1974, p. 401) É interessante 

pensarmos nas técnicas do corpo como um fato social. Dessa forma, nos relatos dos jovens 

podemos perceber que existe um “controle social” sob seus corpos. 
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que ia para “lanchar” ou “comprar um açaí”, ficava sempre algum funcionário de “olho” nos 

seus movimentos, quando, por exemplo, ela mexia em sua mochila. 

Marcos relatou que seu sonho é ser jogador de futebol profissional, mas como ainda 

não se concretizou e por “jogar bola muito bem”, sempre é convidado para “jogar uma 

pelada” em outros bairros. Essas “peladas” geralmente são noturnas e em sua maioria seus 

participantes são brancos. Uma vez, num pós jogo, o “bonde” quis confraternizar e já era 

tarde da noite. Todos estavam bebendo e se divertindo, até que chegou a polícia. Nesse 

momento ele estava no banheiro, e segundo relatos dos seus amigos, a polícia foi só para 

pedir que abaixassem o som e aparentemente eles estavam indo embora. Mas ele não deixou 

de se preocupar, já que era o único negro que estava ali e temia que pudesse ser revistado ou 

“que acontecesse algo pior”. Ele relata que não lembra ao certo o que causou o motivo dos 

policiais irem falar com ele, “até porque eles já chegaram me enquadrando e perguntando 

onde eu morava e se eu estava perdido naquela área. Fiquei “tenso” mas respondi que estava 

na “pelada” e que morava no Parque Leopoldina.” Temendo uma repressão policial, o 

entrevistado omitiu que morava na Baleeira, mas não adiantou de nada, os policiais o 

colocaram na parede e o revistaram. 

Os “cara”fizeram que eu tirasse tudo. Minha bermuda, minha blusa, até minha 

chuteira, meia e o boné, me deixando só de cueca na frente dos crias. Depois 

“bagunçaram” minha mochila e ficavam gritando “cadê o bagulho?”... Fiquei com 

muita vergonha e ódio nesse dia. (Trecho entrevista com Marcos, aluno do terceiro 

ano do Ensino Médio) 

Uma coisa que causa revolta e ódio no entrevistado é “o racismo escancarado que tem 

em Campos”. Aponta ainda que o tratamento que quem é da periferia recebe no centro  é 

diferente do tratamento que quem é do Centro recebe nas favelas, porque muitos playboys e 

patricinhas9 frequentam o baile da Juventude e ficam lá na amizade, sem receber uma “dura” 

dos crias da boca. Machado da Silva (2016) define que a experiência de jovens de favela na 

circulação na cidade possuiu uma restrição, causando um “desconforto e insegurança 

envolvidos na ultrapassagem dessa fronteira invisível.” (2016, p. 335) 

Machado e Leite (2017) apontam que existe pela polícia uma interpretação de 

moradores de favela, em especial os jovens, o que acaba orientando no tratamento dos 

policiais a esses grupos. Os autores atribuem essa interpretação ao fato de se criar 

características desses indivíduos que visam o controle social.  (MACHADO E LEITE, 2007) 

É a partir da leitura do jovem que mora em periferia como “vulnerável ou de risco”, que 

possui uma “tentação” ao mundo do crime, que os policiais, definem e delegam de quando, 

como e contra quem devem adotar “medidas repressivas ou duras” (MACHADO E LEITE, 

2007), podendo até fazer o uso da força física contra esses indivíduos. Mencionam também o 

fato da cor de pele ser um “peso” para uma escolha preferencial da polícia para o uso de 

violências simbólicas ou físicas.  

                                                             
9 Característica atribuída jovens de que possuem um elevado nível social. 
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A polícia aparece nos relatos dos entrevistados como o “perigo” mais eminente 

quando circulam na cidade. O racismo e o preconceito, por serem de onde são “eles já 

conhecem”, mas o jeito de agir da polícia “mete medo”, já que a polícia age de formas 

diferentes dependendo da situação. A cor da pele e ser da favela podem ser lidos pela polícia 

como “algo ruim” e que deve ser “combatido”. Essas normas utilizadas pela polícia faz com 

que os jovens andem sempre em “alerta”, principalmente quando saem à noite. Ser negro e 

favelado são os estigmas que eles carregam ao circular pela cidade.  Esses estigmas, que 

surgem através dos rótulos apresentados pelos alunos, de ser negro e ser morador de periferia, 

podem ser compreendidos pela definição atribuída ao termo por Goffman . O autor aponta 

que, quando conhecemos alguém, “os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria 

e os seus atributos” (GOFFMAN, 1981, p.5), ou seja, sua “identidade social”. Essas 

características podem ser étnicas ou físicas. Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as 

transformamos em expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso 

(GOFFMAN, 1981, p.5). Em relação aos jovens, suas características que antecipam sua 

“identidade social” é o fato de serem moradores de periferia e negros.  

Essa estigmatização também é atribuída aos jovens não só por causa da sua cor de 

pele. O fato de morarem em bairros periféricos não só restringem a sua experiência urbana na 

cidade como também os impede de “terem uma liberdade financeira”, porque ao sair em 

busca de trabalho “para ajudar nas contas de casa”, se deparam com a inexistência de vagas 

para “pessoas que vem de onde eles vem”.  

Laura, que é moradora da Baleeira, me contou que, no final de 2019, estava em busca 

de um “bico” numa loja ou qualquer outro lugar. Uma amiga a indicou que uma loja no 

Shopping Boulevard, estava contratando. A felicidade tomou conta dela pela possibilidade de 

conseguir um emprego. Ela fez a preparação do currículo, “fez o mais bacana possível”, mas 

assim que chegou na loja foi recebida por um olhar de desprezo e, quando leram suas 

informações do currículo, disseram que não contratavam “gente daquele lugar”. 

Os alunos descrevem que andar na cidade causa uma sensação de insegurança. A 

“liberdade” que encontram nas favelas não se estende à cidade. Nos seus “percursos 

individuais”, percebem “mecanismos de controle social” (MACHADO DA SILVA, 2016, p. 

333) 
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Figura 9: Praça São Salvador 

 

Fonte: (Ana Moreira, 2020) 

 

3.2 “A falta de respeito é triste!”: a inexistência dos serviços públicos como uma forma de 

exclusão da cidade.  

Para compreender como os alunos percebiam a presença dos serviços públicos na 

cidade e nos bairros e também o que pensavam sobre o Governo Municipal, perguntei o que 

eles falariam se pudessem ter uma conversa individual ou coletiva com o prefeito e os 

responsáveis pelos serviços públicos (VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 2005). As respostas foram 

parecidas, já que eles atribuem ao prefeito e aos demais responsáveis a culpa pelos problemas 

estruturais da cidade. 

Eu falaria muitas coisas, porque tem muita coisa pra falar, mas pediria que 

resolvessem o problema do valão já que tem muito mosquito lá no meu bairro. 

(Trecho da entrevista com Léo, aluno do terceiro ano do Ensino Médio) 

Os alunos pedem por melhorias em seus bairros “para poder viver melhor do que 

vivem”. O governo é quem deve prover essas melhorias. Iluminação, asfalto nas ruas, coletas 

regular do lixo, instalação de água encanada são alguns dos desejos de melhorias descritos 

pelos alunos. 
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A função do Governo é dar assistência e distribuir benefícios. Para isto, tem que 

saber de tudo. Agir em todas as causas e velar sobre todas as coisas. Como se fosse 

uma grande dona-de-casa, responsável pelo bem-estar moral e material de sua 

família. É o grande provedor de tudo e de todos. (VOGEL, VOGEL, LEITÃO, 2005, 

p. 103 e 104) 

O “fechar de olhos” do poder público para a comunidade gera tristeza e vergonha em 

alguns relatos. Os alunos descrevem a vergonha e desconforto que sentem ao ver que a 

prefeitura possui “dinheiro suficiente” para prover uma melhor infraestrutura na comunidade, 

mas prefere direcionar para “obras grandiosas” e que só vão ser usufruídas “por quem tem 

dinheiro.” Uma aluna relata que acha “a falta de respeito da prefeitura com a comunidade 

muito triste.” 

Os direitos da população também são debatidos pelos alunos. Alguns serviços devem 

ser disponibilizados de forma integral para a população, como o acesso à saúde e à educação. 

Essa inexistência do acesso aos serviços públicos é vista por eles como uma exclusão da 

cidade, uma vez que os moradores das periferias ficam restringidos a pouquíssimos recursos. 

É considerado absurdo por eles que pessoas idosas precisem enfrentar ou ficar por meses na 

fila do hospital para garantirem uma cirurgia. Isso quando não é disponibilizado pelo hospital 

público e é necessário o pagamento. Os alunos acreditam que se a prefeitura investisse mais 

nesses serviços públicos e menos em obras que facilitam a vida da “classe média”, a 

população mais pobre conseguiria viver melhor.  

As promessas feitas pelos políticos em período eleitoral  são consideradas excessivas 

pelos alunos. “Eles aparecem aqui e prometem mundos e fundos. Todo mundo fica feliz e vai 

lá e vota e faz a família toda votar, mas, na hora do ‘vamos ver’, eles somem.” Robson me 

disse que tem candidato a prefeito que já tinha começado a distribuir cesta básica, brinquedos 

e dinheiro na comunidade - e que na sua casa o voto já tinha sido conquistado. A “compra de 

votos” é vista pelos alunos como um jeito de “calar a boca” da população porque, dessa 

maneira, caso reclamem, os políticos podem “jogar na cara” que distribui várias coisas e a 

“pessoa pegou”. Alguns alunos me disseram que já pegaram dinheiro durante a campanha 

mas que não votaram porque consideram errado. 

3.3 “O CEJOPA é visto como uma “escola de marginal” 

 Como  a pesquisa foi realizada com jovens em idade escolar, achei que seria 

importante saber como eles pensam as representações da cidade em relação à escola, que faz 

parte do seu mundo social e também é o espaço onde se constituem algumas de suas relações 

afetivas. Por esse motivo, perguntei de que forma a cidade via a escola e quais representações 

se faziam sobre ela. 

Os alunos me relataram que a escola é vista como “escola de marginal”. Esta categoria 

está atribuída ao fato da maioria dos alunos serem pertencentes a bairros periféricos. Existe 

um estigma (GOFFMAN, 1981)  por parte da cidade que esses alunos estão ligados ao crime 

só por morarem em lugares com a presença do tráfico de drogas e das facções criminosas. 

Essa imagem é percebida por outras escolas. Ser aluno do CEJOPA coloca “medo” e gera 
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conflitos com alunos de escolas diferentes. Sempre que as diferentes escolas estaduais se 

encontram, os alunos do CEJOPA são recebidos com provocações, xingamentos que fazem 

alusão às facções e isso gera brigas e confrontos entre os alunos. 

É importante salientar que o CEJOPA fica no bairro Parque Leopoldina e que, na 

territorialização do tráfico, esse bairro está sob domínio da comunidade da Baleeira e 

consequemente ao A.D.A. Esse “pertencimento” gera conflitos com escolas que se localizam 

nos territórios das facções rivais. Moura (2019) aponta que as dinâmicas de conflito existentes 

pela demarcação do tráfico que são existentes na cidade também estão presentes na escola. 

Um lugar que seria só para estudar, se torna um lugar de conflitos. 

A “marginalidade” também está atribuída às condições econômicas dos alunos, aqui 

eles associam ao fato de serem “pobres” com a “marginalidade” dando outro sentido a essa 

categoria. Para exemplificar, eles utilizam outra escola pública estadual, que se localiza em 

bairro próximo e que na visão deles tem alunos com “mais dinheiro”: 

Você conhece o João Pessoa? Então, lá é escola de “patricinha” e “playboy”. Lá só 

dá “filhinho de papai” que repetiu de ano e recebe como “castigo” estudar em escola 

pública. (Trecho da entrevista com Marcos, aluno do terceiro ano do ensino médio) 

E mesmo assim cheio de “repetente”, de gente que só tem dinheiro e não quer nada 

com a vida, a reputação da escola é melhor que do CEJOPA. (Trecho da entrevista 

com João, aluno do terceiro ano do ensino médio). 

João me conta que sempre quis estudar no CEJOPA “por ter pessoas iguais a ele”. Em 

Guarus, bairro que reside, ele estudava numa escola particular “dessas de bairro”, mas sofria 

muito preconceito por seu pai ser gari. Ele não sentia vergonha por seu pai ser gari, mas 

ficava incomodado por “as pessoas fazerem pouco caso dele”. Como sua mãe não queria que 

ele saísse da escola, ele parou de frequentar e foi reprovado, o que fez com que sua mãe o 

matriculasse no CEJOPA.  

Meus amigos ficaram me perguntando porque eu queria vir pra cá, o que eu queria 

vindo pra cá, o que eu ia fazer numa escola que só tem marginal e favelado... eu já 

conhecia uns muleques por causa de jogar bola e eles faziam me sentir a vontade, 

então eu quis vir pra cá. (Trecho de entrevista com o Marcos, aluno do terceiro ano 

do ensino médio.) 

Os alunos atribuem também a categorização da “marginalidade” ao fato da presença 

de uma Unidade de Medida Sócio-Educativa próxima ao terreno da escola. Quando as 

atividades da bolsa de Residência Pedagógica iniciaram, antes mesmo de sermos inseridos no 

campo, fomos apresentados ao conflito. No ano de 2018, foi cedido pelo governo do Estado 

uma parte do terreno da escola para que fosse realizada a realocação da Unidade de Medida 

Sócio Educativa. Tratava-se de um drama social (TURNER, 2008), gerando um 

enfrentamento público entre a escola e a instituição. 

Não tenho por objetivo, neste trabalho, descrever os processos dessa realocação. Irei 

somente apresentar o que percebi sobre o conflito durante meu trabalho de campo. Em 

setembro de 2018, iniciaram nossas idas a escola e os boatos eram frequentes sobre o assunto. 
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Como tínhamos um acesso à sala dos professores durante os intervalos, acabávamos 

escutando, mesmo que indiretamente, conversas dos professores sobre o assunto. Em suas 

falas, era notável o desconforto dos professores com a presença da instituição ali, o estigma 

que “adolescentes infratores” carregam era reverberado pela fala dos professores. Até porque 

ainda não se saiba ao certo como seria esse processo de realocação e como isso poderia 

acontecer. O que sabíamos era que uma parte do prédio do CEJOPA seria desmembrado para 

que pudesse ser abrigo dos internos do CRIAAD, em contrapartida, o Governo do Estado 

construiria uma nova biblioteca e também salas para a escola. Ao chegar o fim do ano de 

2018, ainda não havia acontecido o processo de realocação, sendo realizado somente em 

janeiro de 2019. 

Moura (2019) expõe que todo o processo de realocação aconteceu nas férias escolares 

de 2019, momento em que não havia a presença da comunidade escolar nos prédios da escola. 

A inauguração contou com a presença do Governador Wilson Witzel, do Secretário de 

Educação Pedro Fernandes e do Prefeito do Município Rafael Diniz. Mesmo com todos os 

protestos e abaixo-assinados realizados pela comunidade escolar, a realocação acabou 

acontecendo e restava ao CEJOPA à convivência com seu novo “vizinho.” 

Quando retornamos ao campo em abril de 2019, já eram visíveis as mudanças na 

estrutura e no comportamento da escola com a realocação. Mesmo que essas mudanças feitas 

aconteceram na parte de fora, que fica mais a vista de quem passa na rua, já que as salas 

continuam com pouca ventilação, iluminação e com objetos quebrados. A escola foi toda 

pintada de azul, recebeu um novo letreiro, assim como, o pátio sofreu uma pequena 

“revitalização” como o toldo novo colocado no corredor principal e um pequeno jardim 

também foram realizados. Me chamou o fato do portão, que quando iniciamos a pesquisa 

vivia aberto e tínhamos um livre acesso sem precisar nos identificarmos, estava 

permanecendo fechado, com o porteiro o tempo todo na guarita e sendo necessário que fosse 

uma identificação ao entrarmos. O “novo Ensino Médio”, que possibilita que o aluno de 

forma concomitante faça o Ensino Regular e um curso Técnico, que no CEJOPA era o de 

Empreendedorismo também foi uma mudança significativa nesse novo “ano escolar”. 

Enxergo essas mudanças como uma forma de distinção do prédio da escola e do prédio da 

instituição prisional, uma vez que ao máximo a escola queria desvincular sua imagem da 

unidade. 

Ao longo do ano, mesmo convivendo quase diariamente com os alunos, ainda não 

tinha escutado suas percepções sobre a realocação. Não sabia se eles eram a favor ou contra. 

Como dito acima, os alunos percebem a presença do CRIAAD como um reforço do estigma 

de “marginal” que a escola já possui. Na visão deles, a unidade deveria ser colocada num 

ponto isolado da cidade, sem escola ou muitas casas por perto porque “os meninos que estão 

presos são desconhecidos daquela comunidade.” 

Em uma das inúmeras conversas de que participei indiretamente na sala dos 

professores, uma professora do Ensino Fundamental defendia que o uso do uniforme deveria 

ser cobrado de forma mais rigorosa porque só assim existiria uma “proteção” dos alunos. 

Segundo essa educadora, o uniforme seria uma maneira de distinguir quem era aluno do 
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CEJOPA e quem estava no CRIAAD, porque caso acontecesse uma fuga ou alguma 

“invasão” seria possível visualizar quem era aluno e quem não era. Levei essa questão para os 

meus entrevistados e eles me disseram que concordam, porque o uso do uniforme, mesmo que 

não sendo uma coisa legal, seria importante para a distinção dos mesmos. Os alunos tinham 

medo de ser confundidos com os “meninos que estão na ‘cadeia’” 

Em meus últimos dias no campo, no final do ano passado, os servidores do CRIAAD 

estavam em greve e isso gerou uma confusão dentro da unidade. Quando ia saindo da escola 

para pegar o ônibus, fiquei sabendo pelo porteiro da escola que aconteceram algumas “fugas” 

dos meninos da unidade e que era melhor que eu ficasse “dentro da escola” e só saísse quando 

o ônibus chegasse. Ele ainda me relatou que estava com medo dos “meninos aparecerem por 

lá” de outra para outro e ameaçasse a segurança da escola. Percebi que mesmo sendo fim de 

ano, os alunos estavam indo uniformizados. 

A presença do CRIAAD também influencia na saída de antigos alunos e na chegada de 

novos. Essa evasão que foi falada pelos os alunos, pude perceber durante o período que estive 

lá. No ano de 2018, as turmas eram grandes, dificilmente as carteiras ficavam vazias. Em 

2019 a situação era bem diferente, já que as turmas chegavam ao máximo de 20 alunos. 

Durante a chamada, os alunos só diziam quem tinha saído da escola, não apresentando o 

motivo, que só apareceu para durante as entrevistas que fiz. Os alunos me relataram que daqui 

a algum tempo ninguém mais vai querer estudar lá porque agora a escola vai ficar conhecida 

por ser “onde os meninos que estão presos estudam”.  

Minha irmã viria estudar aqui no ano que vem, mas meu pai não quer deixar mais 

porque virou escola de bandido. ( Trecho da entrevista com Ana, aluna do terceiro 

ano do Ensino Médio.) 

Um colega meu a mãe tirou ele daqui por conta disso. Ainda bem que eu tô saindo e 

não vou precisar conviver com isso.  (Trecho da entrevista com João, aluno do 

terceiro ano do ensino médio) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho era compreender o olhar e as representações que jovens 

estudantes de uma Escola Pública faziam sobre a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Através de seus desenhos, textos e narrativas, eles poderiam expressar suas percepções em 

temáticas definidas anteriormente a execução da atividade. Os alunos não se limitaram aos 

temas propostos, indo além do que foi solicitado, mostraram que suas representações da 

cidade estão inseridas nos seus cotidianos através de formas simbólicas e afetivas. Ao longo 

da monografia, apresento suas observações sobre os processos e dinâmicas do viver urbano, 

partindo de suas “esferas de pertencimento”. (LYRA, 2013) 

As fronteiras territoriais causadas tanto pela segregação sócio espacial e pela 

delimitação “simbólica” causada pelo tráfico de drogas é compreendida pelos jovens, que se 

utilizam dessas “fronteiras invisíveis” e classificam a cidade a partir delas. Nas formas de 

classificação dada por eles, cada parte do território é exclusivo de uma facção criminosa. Essa 

divisão territorial influencia na circulação desses jovens, já que se entendem “pertencentes” a 

alguma facção. Esse “pertencimento” se dá de forma indireta e por conta do seu convívio 

social com traficantes em suas comunidades.  

 A experiência da cidade como os jovens vêem acontece de forma afetiva e cheia de 

simbolismo. Ao produzirem um cartão postal que deve ser atrativo e que convide alguém para 

uma visita, descrevem as paisagens físicas e cotidianas de seus bairros. Como “crias” definem 

seu papel social e a importância deles em sua comunidade. Descrever o que tem em seus 

bairros é como fazer um inventário de tudo que pode ser visto ali e é a partir da criação desse 

inventário que podem preservar a memória daqueles lugares. Como indivíduos nascidos e 

criados naquele lugar aproveitam para fazer outra imagem de suas comunidades, reconhecem 

que o crime existe, mas, não se pode reduzir suas essas comunidades apenas à violência e ao 

tráfico de drogas. (MACHADO E LEITE, 2007) 

 Os temas de violência e segurança podem ser entendidos por dois espaços vivenciados 

pelos alunos: o bairro e a cidade. Dentro de suas comunidades o sentimento de “proteção” e 

“segurança” está relacionado a exist das “leis da favela”, a partir dos mandamentos ditados 

pelos traficantes, os jovens creditam sua sensação de “liberdade” por seguirem essas leis. 

Sabendo que se “vacilarem” não estarão seguros ou protegidos. Entendem que em suas 

comunidades “existe violência, mas não do jeito que é na cidade como um todo”. Ao mesmo 

tempo em que vivem tranquilos, vivem também em alerta, já que “um passo falso” nas 

comunidades gera uma série penalidades dadas pelos traficantes. Quando “atravessam a rua” 

os jovens encontram outros tipos de códigos e regras. A cidade coloca regras sociais que 

controlam seus corpos e delimitam ainda mais suas experiências urbanas. Em certa medida, 

essas regras não se diferem em muito das comunidades, mas o fato de serem “moradores de 

favela” os impossibilita uma vivência urbana “tranquila”. A cor de pele também se torna um 

instrumento para que eles possuam determinadas experiências, como o racismo e a ação 

policial. A polícia se torna um novo “inimigo” uma vez que diferente de como os traficantes 

agem nas comunidades, não existe um reconhecimento por eles da forma que os policiais 

podem agir. Nas comunidades eles sabem o porque podem ser violentados – quando 



49 

 

 

“quebram” alguma regra, mas na cidade não “porque a polícia não diz o motivo antes, agredi 

primeiro para dizer depois.” 

 Não ter acesso a determinados serviços públicos é visto pelos jovens como uma forma 

de exclusão da cidade. A educação, a saúde, o direito de ir e vir aparece em suas narrativas 

como uma possibilidade de sair da “realidade” em que vivem. Por mais que sintam acolhidos 

pelo o que são em suas comunidades, os jovens entendem que para uma vida “melhor” é 

preciso ter acesso a determinados recursos que os possibilitem a ter determinados confortos. 

Nas suas falas apresentam como o governo os torna invisíveis não garantindo melhorias em 

suas comunidades como uma boa iluminação, coleta de lixo, acesso a água encanada. 

Atribuem ao governo à responsabilidade de cuidar não só da cidade, mas também o cuidado 

com o futuro das crianças para tenham uma vida mais digna.   

O fato da escola está localizada num “território do tráfico” acaba rotulando seus 

alunos a “marginais” e mesmo aqueles que não moram em favelas entram nessa rotulação. 

Pertencer à escola acaba sendo visto pela cidade como uma extensão de determinado grupo 

criminoso e isso interfere na sociabilidade dos alunos com outras escolas. A presença de uma 

Unidade de Medida Socio Educativa também contribui para o reforço desse estigma por mais 

que sejam instituições que por vinculo só possui a proximidade do muro, a cidade entende que 

o fato de está ali vira tudo uma coisa só.  

O olhar e a representação que os jovens fazem da cidade parte de suas vivências em 

“territórios faccionais” criando assim uma série de símbolos que surgem de sua vivência 

cotidiana com esses grupos. A segregação sócio espacial é um desdobramento do fato de 

serem de onde eles são fazendo com que não experimentem a cidade por completo. Existe 

medo, insegurança, estigmas em suas relação com a cidade.  
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