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RESUMO
A presente pesquisa realizada na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, noroeste
fluminense, surge da observação do comportamento e da ação por meio de inscrições e
pichações, assim como da observação das situações de enunciação das expressões “AF
Bolado” e “AF/CV”, de alguns alunos da instituição pública de ensino, Colégio Estadual
Governador Roberto Silveira, sendo os referidos alunos, também, moradores do bairro
Pimentel Marques. Assim, objetivou-se investigar tal manifestação no ambiente escolar e no
espaço urbano, tendo como foco o assujeitamento na Análise do Discurso, em busca de
fundamentação teórica diante da ideia da construção do sujeito pela linguagem. Diante disso,
na busca pelo não dito, elemento constituinte do discurso, verificar as marcas do intradiscurso
na constituição do sujeito e a revelação de questões psicossociais na busca pela construção da
identidade social. Como metodologia, em Pêcheux (1984, 1990 e 1997) e Orlandi (1984,
1988, 2003 e 2010), principalmente, busca-se uma visão acerca do espaço urbano, da
instituição escola e das motivações dos enunciadores em análise. Além disso, recorre-se a
dados da distribuição geográfica da cidade e à pesquisa de campo, com o intuito de averiguar
a percepção de outros moradores a fim de identificar a reprodução de determinado traço
cultural por meio da linguagem e a questão da autoafirmação perante outras partes da cidade.
Desse modo, percebe-se na enunciação desses jovens a ressignificação de um discurso de
poder por meio de questões simbólicas acerca do Comando Vermelho, facção criminosa da
capital do estado, como forma de se impor perante outros moradores e outros espaços dentro
da cidade. Por meio do não dito na expressão “AF Bolado”, pois “bolado” estaria o bairro e
não a rua ou seu enunciador, já que enunciadores do sexo feminino também utilizam a
expressão no masculino, revela-se o apagamento de um discurso dominante de valorização de
espaços urbanos mais privilegiados e mais organizados em sua arquitetura, uma vez que os
enunciadores nomeiam todo o bairro Pimentel Marques pela sigla “AF” referente à Rua
Aristides Figueiredo, via principal do referido espaço, tendo seu início no bairro Centro e até
determinada altura mantendo características de um espaço mais valorizado.
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espaço

urbano.

ABSTRACT
This research conducted in the city of Bom Jesus do Itabapoana / RJ, northwest of the state,
arises from the observation of behavior and action through inscriptions and pitches, as well as
observing the situations of enunciation of the words "Bolado AF" and "AF / CV ", some
students of the institution of public education, the State College Governor Roberto Silveira,
and those students also neighborhood residents Pimentel Marques. The objective was to
investigate such demonstration in the school environment and urban space, focusing on the
“assujeitamento” Discourse Analysis, in search of reasoning at the idea of construction of the
subject in language.Therefore, the search for the unsaid, constituent element of
discourse, check marks intradiscourse the constitution
of
the
subject and
the
revelation of psychosocial issuesin the quest for identity construction.The methodology in
Pêcheux and Orlandi, mainly, seek to form a view about the spaces, institutions and
motivations of speakers under review. Moreover, it resorts to data of the geographical
distribution of the city and field research, in order to ascertain the perception of other
residents to identify the reproduction of a particular cultural trait through language and the
question of self-assertion before other parts city.Thus, it is perceived in the enunciation of
these young signification of a discourse of power through symbolic issues about the
“ComandoVermelho” criminal faction of the state capital, as well as through the unsaid,
revealed the deletion of a speech dominant valuation of urban spaces more privileged.
Key-words: language, ideology, “assujeitamento”, pitches, urban space.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O significado dos dizeres do outro ultrapassa a questão puramente linguística.
Entender frases, textos e discursos alheios passa pela interpretação do receptor, bem como
pela intenção do emissor. A relação dialógica da linguagem, se dá por meio da interação,
entre dois indivíduos e pressupõe o entendimento de que todo falante é um ser constituído
pela história e pelo contato social. Dessa forma a construção do sujeito seria estabelecida
como efeito da interação. É também por meio do discurso que se refletem e se constroem as
questões sociais. É por se apoderar da experiência histórico-cultural que o indivíduo se
desenvolve e, diante do outro, pela mediação, se constrói.
Dessa forma, por meio da Análise do Discurso, busca-se o entendimento da expressão
“AF Bolado”, comumente usada na fala, inscrições ou pichações realizadas por jovens do
bairro Pimentel Marques em Bom Jesus do Itabapoana/ RJ, cidade localizada no noroeste
fluminense. As iniciais substituem o nome da Rua Aristides Figueiredo, sendo essa a via
principal do referido bairro. Devido à pichação ser uma manifestação universal de uma
cultura marginalizada, como não existe texto inocente e todo ato de comunicação tem por
finalidade persuadir, na análise dessa frase nominal busca-se identificar: Quem fala? Que
posição ocupa diante do interlocutor? O que objetiva?
“AF Bolado” é uma frase profundamente enigmática e opaca, para aqueles que não a
utilizam ou desconhecem as realidades que permeiam sua enunciação: duas iniciais de uma
rua e possivelmente um adjetivo referente ao bairro Pimentel Marques, já que esse é usado no
masculino. No aspecto semântico o vocábulo “bolado”, conforme aponta Ferreira (1999,
p.314), é um adjetivo, brasileiro, gíria, com as seguintes acepções:
1. Diz-se do indivíduo sob o efeito de tóxicos; e
2. Preocupado, grilado, amolado.
Já para o site Dicionário de Gírias, tal expressão é usada para demonstrar indignação,
decepção, chateação, constrangimento e vergonha. Dessa maneira, no processo de
desenvolvimento histórico da língua, modificam-se a estrutura semântica dos significados das
palavras e a natureza psicológica desses significados.
Porém esse enunciado está imerso em uma rede de associações, uma heterogeneidade
de outros enunciados. Bolado como? Por quê? Com quem? Com alguma coisa? Parece haver,
elíptico, um verbo (está ou é), assim teríamos um sujeito e um predicativo que exigiria um
complemento nominal.
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Primeiramente, vê-se a frase em questão como uma forma de encobrir algo, de ocultar
mensagens num texto aparentemente inocente. Na forma de pichação em imóveis
particulares, monumentos em praça pública, telefones públicos ou escrita nas dependências e
mobiliário de uma escola, tal frase pode ser vista como vandalismo ou um ato de rebeldia,
talvez um protesto de exclusão, ou uma demonstração de pertencimento a determinado
espaço. O sintagma nominal, com duas iniciais e um possível adjetivo é recorrente nas
instalações do Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, situado no bairro Centro,
escrito em camisas de uniforme, em carteiras, em cadernos, em avaliações, ou pichado nas
paredes na sala de aula e outras dependências. Tal sintagma parece revelar a ideia de
marcações como elemento de apropriação do espaço escolar, mostrando que de algum modo
se é ocupante desse espaço.
Diante disso, é objetivo desta pesquisa investigar os possíveis sentidos e as
motivações que envolvem no discurso analisado, o explícito e o não dito dos sujeitos
enunciadores das expressões “AF Bolado” e “AF/CV”, assim como analisar a ideia do
assujeitamento proposto pela Análise do Discurso. Dessa forma, procuramos, na primeira
parte, apresentar um recorte do contexto analisado, discorrendo acerca da cidade de Bom
Jesus do Itabapoana/RJ, da nomenclatura do bairro e da rua analisados. Buscamos também
entender a questão identitária como uma construção realizada em diversos espaços
discursivos, abordando também a instabilidade que envolve a questão da juventude. Em
seguida, tentamos compreender a relação dos jovens enunciadores com a instituição escolar,
juntamente com as implicações por fazer parte de tal espaço, como a obediência a regras,
organização e distribuição dos espaços.
Diante disso, vemos como os discursos representam a vida social e a constituem. Ao
observar o confronto de interesses que há no espaço escola, de um lado temos o estabelecido,
as regras disciplinares, repassadas por professores e demais funcionários, já que as
instituições exercem de alguma forma a coerção; e de outro, a ação de seus sujeitos, os
alunos, os contestadores, salientando-se muitas vezes a resistência contra o poder já
estabelecido culturalmente por meio da escola. Assim, a instituição escolar deve ser vista
como uma complexa rede de conflitos e negociações construída cotidianamente. Muitas vezes
as dimensões humanas dos sujeitos, enquanto alunos, são desconsideradas por educadores no
processo pedagógico, concebendo os alunos apenas como sujeitos cognoscentes. Busca-se,
também, analisar a singularidade das inscrições e pichações, no espaço analisado, a imagem
revelada do enunciador e a ideia do pertencimento.
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Na segunda parte, são apresentadas as perspectivas teóricas, com foco na Análise do
Discurso, numa tentativa de verificar a articulação entre enunciação e lugar social. Ao se
discutir acerca do assujeitamento, busca-se verificar questões ligadas à história e à ideologia,
numa visão marxista, como parte constituinte do intradiscurso. Aqui não tomamos o
assujeitamento como total submissão ao discurso alheio, mas como o “apagamento” daquilo
que já foi dito em outros espaços e em outro tempo. Assim, aborda-se o sujeito que por
assimilar vários discursos e estando o mesmo inserido na língua e na história, seria levado de
forma inconsciente a reproduzir dizeres anteriores a ele, tendo a ilusão de propriedade do que
diz.
Na terceira parte, busca-se maior esclarecimento diante da materialidade do dizer. Ao
se perceber no início da pesquisa uma visão sobre os espaços distribuídos na cidade, bem
como a ideia de atribuição de valor aos mesmos, achamos pertinente um olhar sobre a
representação do espaço urbano no mapa da cidade. Ainda na tentativa de melhor
compreender as visões sobre a rua e o bairro analisados, foram aplicados questionários a
alunos do Ensino Fundamental e Médio em três instituições de ensino, a fim de colher
determinadas percepções e julgamentos a respeito do que seja espaço periférico e espaço
valorizado dentro de Bom Jesus do Itabapoana, podendo assim construir uma representação
através de gráficos. Analisamos também por meio das palavras escolhidas nas classificações
dos bairros, a carga semântica em que estão inseridos critérios estéticos, morais e
econômicos.
Uma vez que havia informações que revelavam discursos que criaram uma imagem
tanto do bairro Pimentel Marques, quanto de seus moradores, foi realizada uma pesquisa na
escola que deu origem ao presente trabalho, com o intuito de verificar a visão dos alunos que
também são moradores do bairro em questão, bem como outros dizeres que possivelmente
atravessariam suas enunciações.
Na quarta parte, pretende-se perceber a relação entre as palavras e a visão sobre o
espaço geográfico, como uma forma de atribuição de sentido ao espaço social e à posição que
se ocupa no interior do mesmo. Vale ressaltar, aqui, a importância da dimensão social e a
compreensão dos ambientes humanos, pois não se podem dissociar as características físicas
das dimensões sociais de um dado lugar. Dessa maneira, considerar o espaço é considerar o
humano, e consequentemente considerar a relação com a linguagem, pois essa revela muito
da distância social e dos conflitos na trama urbana.
Por fim, na quinta parte, buscamos compreender a conduta dos jovens enunciadores
das expressões analisadas, penetrando no mundo social, vendo assim, como a linguagem

12
enquanto instituição social representa o mais poderoso instrumento de controle da sociedade
sobre nós. Dentro dessa ótica, mais uma vez percebemos como o sujeito é constituído nas
interações sociais através da linguagem.
É inegável, portanto, que na tentativa de elucidar sentidos do discurso analisado e
entender as motivações dos jovens observados neste trabalho, dentro do que nos permitiu a
Análise do Discurso, e outras visões interdisciplinares, trazemos aqui uma das possibilidades
de leitura, uma vez que o discurso não se encerra em si mesmo. Diante da presente análise
vemos como o intradiscurso influencia nossa forma de pensar e atuar sobre o mundo.
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1 Juventude, escola e pichação – um recorte do contexto
1.1 Referências sobre o contexto da pichação
No trabalho de constituição de sentido da expressão “AF Bolado”, primeiramente
algumas informações são necessárias, a começar por um breve histórico da cidade analisada.
Bom Jesus do Itabapoana é um município brasileiro, situado no noroeste do Estadodo Rio de
Janeiro. Situa-se a uma altitude de 88 metros. A população recenseada em 2010 pelo IBGE
foi de 35.384 habitantes. Possui uma área de 598,84 km², subdividida em seis distritos.
Conforme o site da Prefeitura Municipal, por volta de 1842, chegou às terras onde
hoje se acha localizada a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, em busca de terrenos virgens
adaptáveis aos tratos agrícolas, o mineiro Antônio José da Silva Nenem. Ele procedia de Bom
Jesus da Vista Alegre, lugarejo de Minas Gerais, de onde trouxe, em sua companhia, a
esposa, dois filhos e alguns empregados, desde logo se dedicando ao desbravamento do local,
construindo moradia e fazendo plantações.
Campo Alegre foi o primeiro nome dado à povoação nascente, em homenagem a
Vista Alegre que, para trás, o pioneiro deixara. Mais tarde, como pelas proximidades passasse
o Rio Itabapoana, foi mudada novamente, agora para Bom Jesus do Itabapoana, em
recordação ao lugarejo de Minas.
Ainda segundo o site da Prefeitura Municipal, com o decorrer dos anos, forte corrente
imigratória para lá se dirigiu, constituída quase toda de conterrâneos dos primitivos
povoadores. É ainda a tradição que nos dá notícia da existência de tribos indígenas em terras
do atual território do município, não propriamente no local onde hoje se encontra sua sede,
mas a 15 quilômetros de distância, mais ao menos nas vertentes da Serra do Tardin. O
elemento negro foi introduzido pelos que imigravam, atraídos pela perspectiva de explorar a
terra fértil. O escravo, com o trabalho persistente e barato, representou papel primordial na
evolução da agricultura e na economia local.
Já segundo o site do IBGE, a região foi habitada inicialmente pelos Tamoios, tendo a
colonização do território iniciada no século XVIII, com a doação de sesmarias. Sua
privilegiada localização geográfica determinou rápido progresso e, em 1864, foi inaugurada a
estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, tornando-se logo importante praça comercial
no interior. Era ponto obrigatório de grande parte dos produtos de Minas Gerais e São Paulo,
o que veio determinar o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da indústria. Apesar
de sofrer as consequências da abolição da escravatura, refez-se rapidamente.
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Diante de mudanças administrativas, Bom Jesus do Itabapoana figurou como
freguesia, vila e distrito de Itaperuna, sendo elevada à categoria de município, pelo decretolei estadual Nº. 633, apenas em 14/12/1938, ficando assim desmembrada dessa cidade.
Em relação aos bairros, o município, atualmente, é dividido em Jorge Assis de
Oliveira, popularmente conhecido como Asa Branca; Bairro Novo; Bela Vista; Centro,
Jardim Valéria; Lia Márcia; Oscar Campos; Parque das Águas; Parque das Palmeiras;
Pimentel Marques, popularmente conhecido como Aristides Figueiredo; Santa Rosa; e Santa
Terezinha, popularmente conhecido como Volta da Areia.
Outra informação que se faz essencial é o esclarecimento quanto à nomeação do
bairro analisado e da rua que deu origem à pichação. Assim, temos de acordo com o Projeto
Político Pedagógico do Colégio Estadual Sebastião Pimentel Marques do qual Sebastião
Pimentel Marques é patrono, os seguintes dados biográficos : nascido em 15/12/1929, natural
de São José do Calçado/ES, tendo cursado a Escola Técnica de Comércio Bittencourt em
Campos dos Goytacazes no ano de 1951. Era comerciante e pecuarista, transferindo-se para
Bom Jesus do Itabapoana/RJ em 1963, onde exerceu as mesmas atividades, contribuindo com
a modernização do comércio local. Faleceu aos 35 anos em 30/04/1965, devido à grave
cardiopatia.
Em relação à rua cujas iniciais AF são marcadas na forma de pichação e inscrições,
temos o nome de Aristides Figueiredo, conforme consulta em 18 de junho de 2011 ao site
Itaperuna Online, é apontado na relação de prefeitos do referido município, tendo
administrado a cidade nos anos de 1917 e 1918, sendo o mesmo engenheiro.
Feitos tais esclarecimentos, a fim de descortinar a expressão que origina esta pesquisa,
ainda buscam-se analisar dois aspectos importantes que contribuem para a obtenção de
sentido: a juventude e a escola, bem como o gênero textual em que está materializado tal
discurso: a pichação. A presente pesquisa nasce da observação e inquietação diante da
realidade, da minha atuação como professor de Língua Portuguesa no Colégio Estadual
Governador Roberto Silveira, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Sendo natural de
Minas Gerais, portanto desconhecedor da realidade em que estava atuando, a situação de
comunicação era permeada de ruídos, por ser um estranho e, ainda, portador de um discurso
formal dominante no exercício de minha função. Assim, a forma marcante da enunciação de
determinados alunos, também moradores do bairro analisado, parecia dizer muito além do
que era expressado.
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1.2 A busca pela identidade
Por meio deste estudo, verifica-se a necessidade de compreender como a linguagem
constitui o sujeito enunciador das expressões “AF Bolado” e “AF/CV”, e para isso pretendese por meio da análise do discurso entender melhor a identidade desses jovens moradores do
bairro Sebastião Pimentel Marques e alunos do Colégio Estadual Governador Roberto
Silveira. Muito além do mero ato de pichar, a ação desses jovens vista pela Análise do
Discurso pode revelar diversos outros discursos que passam despercebidos na interação do
cotidiano escolar. Na busca pela construção de sua identidade, muitas vezes, “Os
adolescentes lutam para encontrar para si um papel significativo na sociedade. Se não
encontram oportunidades para desenvolver suas capacidades de maneira responsável,
encontrarão outras que são irresponsáveis” (HART, 1993 apud COSTA, 2000, p.29).
Dentro dessa concepção, sair do senso comum de ver a expressão desses jovens
apenas como um mero ato de rebeldia é essencial para entendê-los, pois se ficarmos presos
apenas a um comportamento desviante deixaremos de perceber outras situações que
permeiam o ato da pichação. Assim, para um processo de interação mais eficiente entre
professor e aluno, e, por conseguinte, um aproveitamento do real papel da escola, é
necessário compreender as motivações desses jovens quando marcam diversos espaços com
as iniciais de uma rua do seu bairro de origem, a Rua Aristides Figueiredo, mesmo não sendo
essa, a rua em que residem. Para compreender melhor a ação desses jovens, é importante
considerar, também, as dimensões que ultrapassam a sala de aula ou o espaço escolar, pois
todo indivíduo é influenciado de alguma forma pelas instituições nas quais está inserido. Por
isso, é primordial verificarmos a questão da identidade não como algo privado, mas como
construção social. Para melhor elucidar essa abordagem, vemos que

[...] a identidade é percebida como construção, realizada nos diversos
espaços discursivos, que incluem a escola, a mídia, a família, o trabalho, a
organização e outros, onde narrativas e discursos presentes, explícitos e
implícitos, transmitem mensagens que contribuem para o constante
ressignificar dessa identidade, seja ela em termos raciais, de gênero, de
sexo, de religião, de linguagem e outros marcadores identitários (CANEN;
CANEN, 2005, p.42).

Uma vez que a identidade se constrói mediante ideias explícitas ou implícitas
veiculadas por meio dos diversos discursos que nos circundam, busca-se, também, por meio
do discurso materializado nas pichações desses jovens, poder perceber o sentido de outros
tantos discursos pré-construídos por seus interlocutores, moradores de outros espaços
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geográficos da referida cidade e entender sua dinâmica social. Como os sentidos são
construídos por sujeitos e isso leva a diversas interpretações, é necessário perceber que há
diferentes leituras, pois nos discursos inter-relacionados na cidade, há história e ideologia.
Para Hall (2011, p.13) “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”. Diante dessa
complexidade, vamos ter, por exemplo, um jovem agindo no papel de filho, aluno, amigo e,
assim há uma multiplicidade de formas de enunciação de acordo com o papel assumido de
acordo com o momento e local em que se encontra. A fim de melhor compreender a questão
da identidade, devemos também perceber o efeito causado pelas instituições por meio de
discursos explícitos ou implícitos, e nos atentar, portanto, para a relação entre locutor,
enunciado e contexto. Assim, na fala, nas inscrições ou nas pichações feitas por alguns
jovens, segundo pressupostos da Análise do Discurso, deve-se considerar a interação em
primeiro lugar, pois como afirma Bakhtin (1988) qualquer inscrição prolonga as que a
precederam, dessa forma a enunciação desses jovens estão ligadas a outras enunciações
proferidas anteriormente. Como esses jovens para nomear o bairro Sebastião Pimentel
Marques, popularmente chamado apenas de Pimentel Marques, utilizam apenas as iniciais de
uma rua desse bairro, “AF” em substituição a Aristides Figueiredo, pensou-se numa
consciência de classe, em algum engajamento social, embutidos na referência ao espaço
ocupado.
Por que AF, referência à Rua Aristides Figueiredo, e não Pimentel Marques que é o
verdadeiro nome do bairro? Possivelmente, a pichação “AF Bolado” ou “AF/CV”, ou mesmo
a expressão oral de tais ideias era uma autoafirmação, segundo fala colhida de um jovem:
“sou excluído, sou periferia, mas imponho respeito”. Talvez por se perceberem de forma
negativa diante de discursos que circulam pela cidade, tais jovens buscam uma forma de
manifestar seus sentimentos. Em relação a isso podemos nos referir à função mediadora na
integração social e na coesão de um grupo, exercida pela ideologia. Desse modo, segundo
Ricoeur (1977 apud Brandão (2004, p.27), ao se referir à ideologia, verificamos que

A ideologia é função da distância que separa a memória social de um
acontecimento que, no entanto, trata-se de repetir. Seu papel não é somente
o de difundir a convicção para além dos círculos dos pais fundadores, para
convertê-la num credo de todo o grupo, mas também o de perpetuar a
energia inicial para além do período de efervescência.

A ação desses jovens seria uma espécie de contestação diante do discurso de outros
moradores que privilegiam alguns bairros em detrimento de outros? Quando o cidadão
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comum escolhe outras nomeações para logradouros públicos, negando o que foi instituído
pela administração, deve-se perceber que fatores teriam gerado a troca de nomeação, já que
nenhuma mudança é gratuita, quando tal fato ocorre. O que os teria levado a tomar uma parte
pelo todo? Tais jovens mostraram que a citada rua é a rua principal, a que corta todo o bairro,
a maior, a mais importante, uma espécie de centro do bairro, onde se concentra a área
comercial e é a via de acesso ao centro de Bom Jesus do Itabapoana.
Esse espaço ou suas vias de acesso são, dentro da urbe, os espaços mais
significativos. A ideia do centro, muitas vezes, como um espaço mais valorizado dentro de
uma cidade é um aspecto herdado culturalmente. Por ser a cultura um processo acumulativo,
que resulta de toda a experiência histórica das gerações precedentes, vamos repetindo ideias e
valores criados em outros momentos. Dessa forma, os enunciadores da expressão “AF
Bolado” afirmaram que cresceram ouvindo isso e não tinha como não aprender, pois para eles
a frase exprime sentimento de força, comando, poder. É na reprodução cultural que a
nomenclatura vai vencendo o tempo. Embora muitos desses jovens, conscientemente, não
reconhecerem o que os leva a reproduzir tal dizer e desconhecerem sua origem, pelo fato de
estarem em um ambiente que possibilite a circulação corriqueira de tal enunciado, eles
passaram a reproduzi-lo quase que de forma automática.
Em entrevista com os enunciadores, descobre-se que AF é uma espécie de analogia ao
CV (Comando Vermelho), facção criminosa da capital do estado, idolatrada por muitos
desses jovens, mesmo sem ter o real sentido do que seja o crime organizado. No Rio, como o
tráfico de drogas é muito intenso, as facções criminosas criam uma identificação para
demarcar seu território, tal demarcação, geralmente, são as iniciais da própria facção. Muitos
desses jovens apesar de espalhar as inscrições com as iniciais da rua e a sigla da facção,
também desconhecem o que realmente seja o Comando Vermelho, porém como estão
expostos a informações oferecidas pela mídia, num discurso de força de um poder, parece
ressignificarem, no interior do estado, um processo cultural apresentado na capital.
Para Sergio Miceli, na introdução da obra A economia das trocas simbólicas de Pierre
Bourdieu (2005, p. 20),

A mediação operada pelo agente tendo em vista a reprodução social associase, segundo a mesma tradição, ao papel estratégico que o processo de
socialização desempenha através das agências educativas, seja o sistema de
ensino, seja os meios de comunicação de massa, seja a inculcação familiar.
Deste ângulo, a ênfase recai, portanto no processo de moldagem por que
passa o agente a fim de incorporar os princípios e as significações de um
determinado arbitrário cultural.
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Diante de tal abordagem, verifica-se como somos moldados em nossas interações
sociais e, como as instituições, ao desempenharem seus papéis exercem sobre o sujeito
determinadas influências que passam a ser propagadas e transformadas em ações cujo sentido
não seja claro para esse mesmo sujeito. Assim, ao analisarmos a atuação desses jovens,
podemos perceber que a visão cultural do município em relação ao bairro analisado vem
determinando o posicionamento desses jovens em relação ao que lhes é transmitido pelas
falas de outros moradores. Entre o que é valorizado e o que chega por meio de outras vozes,
parece haver um esforço de se ver como parte de um todo social, de alguma forma, parece
haver uma tentativa de se obter alguma forma de poder.
Para Foucault (1979, p.75), “[...] talvez ainda não se saiba o que é poder. E Marx e
Freud talvez não sejam suficientes para nos ajudar a conhecer esta coisa tão enigmática, ao
mesmo tempo visível e invisível, presente e oculta, investida em toda parte, que se chama
poder”. Seja na fala ou nas pichações, ao tentarem por meio de suas ações mostrar a
importância do bairro ou o sentimento que eles mantêm pelo local em que habitam, parece
que sugerem um relativo poder da parte considerada periférica em relação aos demais
espaços da cidade.
Ainda, pensando na ideia de poder e de ressignificação, podemos verificar como “[...]
o discurso tenta explorar em seu proveito o potencial de certas imagens já prontas, que ele
reutiliza em contextos novos para responder a necessidades particulares” (AMOSSY, 2005,
p.130). Assim, ao reutilizarem discursos fundados em outros contextos, numa espécie de
mimetismo, parece haver a absorção de hábitos, atitudes e valores culturais que não são
próprios de jovens de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Enquanto discursos de poder
em relação ao crime organizado são produzidos na capital do estado, comportamentos são
gerados em outros espaços geográficos.
Prosseguindo nossa análise, buscamos, também, entender a juventude, a sala de aula e
a escola, para compreender a manifestação através de inscrições/pichações numa tentativa de
busca de pertencimento ora na instituição escolar ora no todo social e permitindo assim um
questionamento acerca da ideia da adequação aos espaços instituídos e organizados.
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1.3 Olhares sobre a juventude

Nos estudos acerca da juventude, o que se vê são abordagens, mudanças e retomadas
de acordo com o contexto das produções acadêmicas. A juventude já foi entendida por
estudiosos, como problema social, associada ao ócio, associada à produção de violência,
como portadora de novos rumos para a sociedade até chegarmos, por exemplo, no Brasil em
um contexto mais preocupado com políticas públicas voltadas para essa etapa da vida.
Segundo o Guia de Políticas Públicas de Juventude, de junho de 2010, o fortalecimento
institucional da temática ficou evidente com a criação de secretarias, subsecretarias,
coordenadorias, diretorias e conselhos de juventude que hoje estão presentes em cerca de mil
municípios e 25 estados, sem esquecer a criação dos Fóruns Nacionais de Gestores
Municipais e Estaduais de Juventude, que vieram fortalecer ainda mais essa importante
agenda.
A representação da juventude é uma construção a partir de uma visão adulta. A
imagem dos jovens foi plasmada pela sociedade que lhes atribuiu determinados papéis,
valores e normas. Dessa forma, o jovem é visto como rebelde, instável, menos capaz e
condenado a ter menos credibilidade. Quando à juventude se alia a condição de periférico, a
situação se agrava, pois se criou o mito do morador da periferia como gerador de violência e
problemas sociais. Aqui, estão diante da dupla desvantagem de ser morador de um espaço
menos valorizado e de ser jovem. E assim carregam o peso do preconceito e todo seu malestar. Diante dessa complexidade,

[...] o que nos interessa é justamente o caráter marginal ou limítrofe da
juventude, o fato de ser algo irredutível a uma definição estável e concreta.
De resto, é precisamente sua natureza fugidia que carrega de significados
simbólicos, de promessas e de ameaças, de potencialidade e de fragilidade
essa construção cultural, que, em todas as sociedades, é objeto de uma
atenção ambígua, ao mesmo tempo cautelosa e plena de expectativas (LEVI;
SCHMITT, 1996 apud COSTA, 2000, p. 77).

Por ser uma construção cultural e devido a isso estar sujeita a contexto, época e
interesses vários, vemos tanta mudança ao se fazer a abordagem dessa fase. Apesar dos
receios acerca da juventude, é comum a expectativa de aproveitar o potencial das novas
gerações para fortalecer o processo de desenvolvimento que está em curso no país. Hoje,
fugindo de apelos universalistas, a juventude no singular cede espaço para termos como
juventudes ou culturas juvenis, já que a uniformização encobre diferenças relevantes entre os
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jovens. Embora estejamos numa mesma cidade, por exemplo, há juventudes diferentes ao
considerarmos as desigualdades, o distanciamento das oportunidades, a localização
geográfica e a classe social, por exemplo. Num país como o Brasil, em que as contradições
sociais parecem cristalizar-se, podemos observar a atuação de jovens em distintos ambientes
econômicos, sociais e culturais. Diante da complexidade, às vezes, temos a impressão de ser
impossível entendê-los.
Diante de um cenário contraditório, de um lado vemos alguns jovens que compõem um
quadro privilegiado em meio à abastança, ao acesso a bens culturais, a cuidados diversos; de
outro, uma parcela que se encontra diante da pobreza, da ignorância, da violência e do
descaso da sociedade e do Estado. Para Costa (2000), a juventude popular urbana é também
composta de jovens oriundos de periferias e são pessoas em condições peculiares de
desenvolvimento. O autor cita como características dessa parcela o ingresso precoce no
mercado de trabalho, a relação conflitiva com a educação formal marcada pela dificuldade de
nela permanecer e ter sucesso, a vivência de tipos de privação, a proximidade de situações de
risco, a reduzida capacidade competitiva com jovens de outros segmentos sociais e a
constituição mais precoce de família.
Segundo Catani e Gilioli (2004), como construção cultural, a juventude traz em si a
ideia de multiplicidade, afirmando que essa fase não é uma condição natural do ser humano.
Ela é uma construção variável, que depende de um determinado contexto, de condições
socioculturais e políticas. Muitas vezes os jovens agregam-se a grupos a fim de suprir as
carências deixadas pela família e pela escola no decorrer da construção da identidade. Ao
buscar essa inserção, eles respondem à sua condição de existência, à exclusão social, às
várias carências do ambiente familiar e também aos prejuízos causados pela educação
escolar. Podem-se verificar condutas identificatórias ora em relação a seu contexto, ora em
relação a si mesmos: agressividade, pichações, vandalismo e uso abusivo de drogas lícitas ou
ilícitas.
Cada indivíduo é o resultado da construção de vários discursos, já que o uso da
linguagem implica ação humana direcionada a outrem em um contexto de interação
específico. Falar do uso da linguagem é falar de alteridade, pois no ato da comunicação temos
sempre um receptor, o outro da mensagem. Dessa forma, seria leviano falar sobre discurso e
ignorar um indivíduo com suas marcas identitárias, situado na vida social, dirigindo-se a um
determinado interlocutor. Quando falamos, comunicamos algo e, também, produzimos
sentidos, pois a língua é uma prática sociointerativa e histórica, em constante relação com o
contexto em que se situa.
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O sentido é tanto produzido pelo emissor da mensagem, quanto pelo receptor; ele é
produzido em situações reais ao se fazer uso da língua. Na atuação desses jovens, devemos
levar em conta que como usuários de uma língua e imersos em variados discursos, eles, na
busca pela construção de sua identidade, também atribuem sentidos e passam a ressignificar
tantos outros discursos aos quais estão submetidos. Essas leituras e atribuições de sentido são
feitas de acordo com o meio em que estão inseridos, seus interesses, o acesso à escolaridade e
a bens culturais.
Nas palavras de Moita Lopes (2003, p. 20), “[...] aquilo que a pessoa é, ou sua
identidade social, é exatamente o que é definido nos e pelos discursos que a envolvem ou nos
quais ela circula e a constroem, ainda que tais discursos possam ser ambíguos e
contraditórios”. Assim, como somos constituídos pelos discursos que nos circundam em
nosso ciclo social e sendo o discurso sempre situado na história, na cultura e na instituição,
torna-se pertinente identificar a relação da juventude com a escola num recorte do contexto
em que circula o texto em análise nesta pesquisa.

1.4 A relação com a instituição escolar
Na tentativa de construir sentidos à recorrente aparição da expressão “AF Bolado” ou
“AF/CV” nas dependências de uma instituição de ensino público, entendemos que
compreender tal discurso é uma forma de compreender a escola e a sociedade na qual essa
instituição está inserida, bem como as respostas que esses jovens dão a elas. Pela
aprendizagem perpassam as diferenças de perspectivas entre aqueles que participam de tal
processo coletivo. É necessário considerar os valores que os jovens privilegiam, as estratégias
que utilizam para aprender e crescer, o modo como se relacionam com o contexto próximo. A
eficácia educativa desses implica o conhecimento de seus valores, de suas expectativas de
futuro, suas referências, a valorização de seus espaços de convivência, de lazer e de
participação social. Embora as instituições de ensino passem por transformações em relação à
percepção do aluno, como por exemplo, temos a ideia de uma educação holística, na qual a
personalidade global de cada criança deve ser considerada no processo educativo, muitas
vezes, ainda o educando é visto como apenas alguém que está dentro de uma instituição
pronto para aprender o que se quer ensinar.
Toda experiência humana, juntamente com aspectos sociais e emocionais, por
exemplo, afeta de algum modo a atuação dos atores envolvidos no processo educativo em
qualquer instituição. Dessa maneira, “Como agentes sociais ativos estamos implicados no
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conhecimento que produzimos, na linguagem que usamos e nas estruturas e instituições
dentro das quais vivemos” (BODILY, 1994, p. 175 apud MOITA LOPES, 2003, p.24).
Por estarmos implicados diretamente com tais itens, faz-se necessária a busca pelo
entendimento dos diálogos travados em sala de aula, neste caso específico a manifestação por
meio de pichações e inscrições. Pois, para entendermos o que se passa em uma instituição
escolar, precisamos examinar muito além do que se passa nas salas de aula, uma vez que na
comunicação há mais fatores em jogo do que simplesmente o que se ouve ou se diz. Embora
seja a escola um espaço de conflitos, pois ela é reflexo das estruturas sociais de poder dentro
de uma sociedade; é nas práticas da educação formal nela geradas que se busca o
desenvolvimento das pessoas.
Segundo Costa (2000), na atualidade a educação formal não pode estar reduzida à
mera transmissão de conhecimentos, mas deve sim, estar atrelada ao descobrimento, à
incorporação e à realização de valores positivos. Embora vista como ausente e muitas vezes
omissa, a escola é um espaço de socialização muito desejado pelas juventudes. As demandas
da atualidade exigem uma escola que dialogue e mantenha relações realmente democráticas
frente a um indivíduo que luta pela construção de sua identidade, num espaço de conflito.
Sabemos que apesar da necessidade de acompanhar as mudanças atuais pelas quais o
mundo passa, seja em relação às formas de socialização, seja de aquisição de conhecimento,
por exemplo, nossas escolas mantêm como tradição ou regra, ideias concebidas em contextos
totalmente diversos dos de hoje. Ainda temos a sala de aula marcada por papéis sociais
culturalmente determinados, se não, engessados, enquanto já vislumbramos mudanças na
percepção do processo incerto e imprevisível do desenvolvimento humano. Segundo Giddens
(2000), nos países ocidentais, não só as instituições públicas, mas também a vida cotidiana
estão se libertando do domínio da tradição. Para ele, “a tradição é uma orientação para o
passado, de tal forma que o passado tem uma pesada influência ou, mais precisamente, é
constituído para ter uma pesada influência para o presente”.
Não estamos aqui, pregando que aquilo que seja tradição, seja sempre um entrave para
que se efetue nas escolas um melhor aproveitamento do potencial trazido pelos alunos,
contudo, diante de tantas transformações, seja na forma de se relacionar com o que já está
estabelecido, seja diante de inúmeras inovações tecnológicas, na forma de lidar com valores e
desejos, de ter acesso a informações diversas, o indivíduo e as instituições muitas vezes se
veem perdidos em seus papéis. Dessa forma, faz-se necessária uma revisão de práticas e
crenças.
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Sendo a escola, também, portadora de uma identidade institucional marcada por
tensões entre identidades individuais, coletivas e seu projeto como instituição, deve abrir
espaço para que os jovens possam exercitar a exposição de ideias, só assim poderá conhecer
para interferir de modo efetivo, pois quando se tem a pretensão de educar para a vida, o
objeto essencial de estudo deve ser a realidade vivida. Por isso, é primordial o
questionamento da realidade, bem como a busca de possíveis interpretações das contradições
presentes dentro de uma comunidade. É de suma importância também, auxiliar o jovem na
sua construção de sentido à vida, mostrando-lhe a necessidade de se estabelecer metas e
crença no futuro.
O desenvolvimento de cada indivíduo depende da qualidade de suas aprendizagens e
do acesso ao conhecimento e à cultura. Isso só é favorecido pelas interações sociais. Para
Moita Lopes (2003), há nas práticas cotidianas um questionamento constante de modos de
viver que tem afetado a compreensão de quem somos na vida social contemporânea. Dessa
maneira, vemos que os discursos além de representarem a vida social, também constituem a
mesma. Na construção do significado é que as pessoas agem num contexto e em relação a
seus interlocutores. Assim se dá a própria construção e a construção dos outros, em um eterno
aprendizado de ser quem somos.
Embora esteja associado à juventude um potencial de mudança e de ação coletiva, isso
não é muitas vezes orientado e o que se vê são ações socialmente indesejáveis. Na atualidade,
educar o jovem é um grande desafio, tanto para a família quanto para a escola. A família, a
escola e o grupo ao qual pertence, juntamente com seus próprios recursos, ajudarão ao jovem
resolver seus conflitos de identidade, uma vez que esse não pertence a um determinado grupo
etário, apenas o atravessa. Tal realização permite o contato com valores que nortearão
decisões posteriores.
No mundo adulto cobra-se do jovem o exercício da autonomia; na sociedade discutese a escola cidadã e formadora de senso crítico; todavia a escola ainda caminha distante de
uma real democracia e de uma estreita relação com a comunidade em que está inserida.
Aliado a tantos desafios, o que se presencia são políticas públicas educacionais altamente
preocupadas com estatísticas e verbas, em detrimento de uma construção libertadora do ser
humano. Uma ação educativa que se pauta apenas nos moldes ditados por tais políticas
públicas, está aquém de obter adesão e êxito junto aos jovens, não raro, o que se vê é a
repressão e a manipulação. Uma vez que as práticas pedagógicas ainda se fundam em
repetições e reproduções, sem muitas vezes se incumbir de análises e discussões que estariam
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mais ligadas à realidade vivida pelos seus participantes, visando assim a uma efetiva
transformação tanto do indivíduo como do meio em que este está inserido.
Como salienta Costa (2000), apesar da democracia como uma elaboração coletiva,
iniciar-se na família, é na escola que ela se torna uma exigência da qual é impossível fugir na
atualidade. Conforme dizia o professor Darcy Ribeiro: a escola é nossa fábrica de cidadãos; e
diante das exigências e contradições do mundo moderno, as instituições de ensino devem
intensificar esforços para que sua função seja de fato alcançada.
Sabe-se que uma sociedade democrática só será alcançada quando houver senso
crítico e participação social. É por meio de muitas leituras que se vai apurando a visão acerca
da realidade, e com mais conhecimentos pode-se interferir nessa mesma realidade. Bernardo
Toro (1998), filósofo e educador colombiano, aponta como a primeira das capacidades e
competências mínimas para uma participação produtiva no século XXI, o domínio da leitura
e da escrita. Para ele a escola tem a obrigação de formar jovens capazes de criar, em
cooperação com os demais, uma ordem social na qual todos possam viver com dignidade.
Uma educação eficiente deve servir a um projeto da sociedade como um todo.
No recorte observado nesta pesquisa, podemos perceber a dificuldade de determinada
camada ou fração de classe social de se apropriar de tais requisitos básicos, conforme assinala
Toro, mesmo já se encontrando no Ensino Médio. Como a percepção da manifestação dos
alunos moradores do bairro Pimentel Marques se inicia nas aulas de Língua Portuguesa e
nesse contato surgiram muitos desacordos, uma vez que muitos se sentiam incapazes de
aprender, já que traziam enraizadas em si a complexidade e a dificuldade de nossa língua
materna no nível formal, ditado pela gramática; percebemos aqui a escola ainda lutando com
a tradição na formação de seus professores diante de um contexto que exige novas formas e
métodos de abordagem no ato de ensinar. Isso tanto causava um distanciamento dos alunos
em relação ao espaço organizado e limitador chamado sala de aula, como um sentimento de
impotência de um educador diante de um cenário real, com o qual não lhe fora ensinado a
trabalhar, durante sua formação.

1.5 A expressão da ausência

Quando se fala em pichação, em nosso imaginário saltam aquelas imagens confusas,
criptografadas e de difícil acesso. A pichação é uma atividade grupal e dentro desses grupos
há uma estrutura com hierarquias de poder e prestígio. Tal atividade é tida como subcultural e
a ela é imputada uma carga de delinquência. Aliado a isso, pode-se estabelecer a ideia de
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crise de identidade da adolescência, pois no cerne da atividade de pichação podem ser
encontradas questões fundamentais para esses jovens, tais como: prestígio e poder,
reconhecimento, masculinidade e originalidade. Isso tudo está relacionado com a construção
do tipo de identidade pretendida por esses jovens. Como aponta Orlandi (2003, p.57),

[...] o ininteligível faz sentido. E só faz sentido numa sociedade em que os
sujeitos precisam grafitar para tentar fazer algum sentido. [...] essas
manifestações políticas que denunciam a exclusão social. As pessoas estão
ali expressando/significando o que sentem em relação ao convívio urbano e
elas mesmas [...].

Na ação dos jovens analisada nesta pesquisa, a expressão se dá pela pichação e não
pelo grafite, além de inscrições, raspagem em pintura de janelas, portas e paredes, etc.
Contudo, ao se manifestarem dessa forma também buscam significar algum tipo de
sentimento. Segundo afirma Fiorin (2008, p. 57), “como se produz um enunciado para
comunicá-lo a alguém, o enunciador realiza um fazer persuasivo, isto é, procura fazer com
que o enunciatário aceite o que ele diz [...]”. Assim, de algum modo ao deixarem gravadas
pelas dependências da escola a sigla “AF”, algumas vezes com o vocábulo determinante
BOLADO e na maioria das vezes associada à outra sigla “CV”; ou pela cidade, havia a nítida
intenção de mostrarem sua existência naqueles espaços físicos, intenção essa, marcada por
irreverência e rebeldia; também buscavam a criação de seu próprio universo em que podiam
exercer o poder que não lhes é permitido no universo adulto.
Tanto que para isso o gênero textual usado recorrentemente é a pichação.
Encontramos os gêneros textuais em nosso cotidiano, obedecendo a determinados padrões e
definidos por seu estilo e objetivos enunciativos. Ao optarem por tal gênero textual, esses
jovens criam uma determinada imagem deles e de seu meio, junto ao receptor de suas
mensagens. Podemos, dessa forma, perceber que

A instância subjetiva que emerge da enunciação implica uma voz, associada
a um “corpo enunciante” especificado sócio-historicamente [...] a
enunciação constrói certa “imagem” do locutor e configura um universo de
sentido que corresponde a essa imagem (MAINGUENEAU, 2010, p.80).

Uma vez que no nosso universo simbólico já exista uma imagem pré-definida de um
pichador, aliada a ela tecemos também uma gama de outros tantos preconceitos. A
manifestação desses jovens na instituição escolar, às vezes, não se dá em meios
convencionais em que se veiculam mensagens, tais como, jornais, revistas, livros, cartazes ou
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páginas de blog, por exemplo. Conforme salienta Marcuschi (2003) é importante observar o
suporte em que veiculam tais textos. O emissor da mensagem analisada utiliza espaços e
superfícies nada convencionais, tais como, as paredes, os corredores, as portas, o quadro, o
mobiliário da sala de aula e outras dependências. E por serem incomuns, tais suportes em que
as mensagens são veiculadas, causam estranhamento e nossa percepção em relação ao
conteúdo veiculado também é alterada, assim como nossa percepção em relação ao emissor
da mensagem. Dessa forma,

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si.
Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas
qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si [...] suas crenças
implícitas são suficientes para construir uma representação de sua pessoa.
Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma
apresentação de si (AMOSSY, 2005, p.9).

Por manifestarem-se por meio de pichações e inscrições, tidas como atos de
vandalismo, os enunciadores da expressão “AF Bolado” ou “AF/CV” criam implicitamente
uma imagem para atingir seu possível interlocutor, dessa maneira eles fazem uma
apresentação pessoal. É inegável que, dentro dessa primeira abordagem vê-se a linguagem
simbolizando a dificuldade de adaptação num espaço criado para todos com o intuito de
promover a emancipação humana, assim como a relação existente entre bairros de uma
mesma cidade. Pode-se também constatar a busca pela construção identitária entre um ethos
prévio, ou seja, a imagem preexistente de quem fala, possivelmente a imagem do excluído, do
marginal, do periférico; e um ethos discursivo, ou seja, a imagem que o locutor constrói em
seu discurso, que é a imagem do bom, do forte, do poderoso, na ânsia de pertencimento.
Como o intuito do analista do discurso é descobrir como os sentidos se constituem,
cabe aqui levar em conta os motivos que levam os adolescentes a pichar, ou simplesmente
usar a expressão nas situações de fala; para isso buscou-se, neste primeiro momento,
discorrer sobre o espaço em que se dá a manifestação por meio do gênero textual pichação,
abordar aspectos e percepções acerca da juventude, discutir o perfil da escola e seus
objetivos.
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2 Análise do discurso – perspectivas teóricas
2.1 A teoria, o analista e seu papel
A Análise do Discurso além de buscar uma análise linguística do texto, uma análise
sociológica ou psicológica do contexto, objetiva a articulação da enunciação a um
determinado lugar social, já que a comunicação verbal é também uma relação social, pois o
discurso posiciona as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais. Assim como
presenciamos transformações diversas ao longo da história, o mesmo se dá com a produção
do conhecimento e as posturas teóricas nos estudos linguísticos.
Como podemos observar:

[...] paralelamente a toda análise formal da língua, foram surgindo, nos anos
60 do século XX, novas tendências que fugiam à linguística hegemônica.
Eram linhas de trabalho que buscavam observar a linguagem em seus usos
efetivos. [...] A análise do discurso em sentido estrito, inicialmente,
mantinha um compromisso com o estruturalismo na formulação dada por
Pêcheux, sendo ainda alimentada pela teoria linguística, o marxismo e a
psicanálise. Distinguem-se hoje várias análises do discurso (por exemplo:
AD crítica e a AD francesa), mas a mais praticada no momento, no Brasil, é
a de origem francesa (MARCUSCHI, 2008, p. 39).

A escola francesa de análise de discurso (AD), em suas reflexões sobre texto e sobre
história, busca uma articulação entre a psicanálise, a linguística e o marxismo. Sendo a
preocupação, tanto de linguistas, quanto de historiadores e psicólogos, a AD tem como base a
interdisciplinaridade. A ideologia e o discurso tornam-se dois conceitos nucleares e duas
grandes vertentes determinarão as reflexões de Michel Pêcheux, que são,

[...] do lado da ideologia, os conceitos de Althusser e, do lado do discurso,
as ideias de Foucault. É sob a influência dos trabalhos desses dois teóricos
que Pêcheux, um dos estudiosos mais profícuos da AD, elabora seus
conceitos. De Althusser, a influência mais direta se faz a partir de seu
trabalho sobre os aparelhos ideológicos de Estado na conceituação do termo
“formação ideológica”. E será da Arqueologia do saber que Pêcheux
extrairá a expressão “formação discursiva”, da qual a AD se apropriará,
submetendo-a a um trabalho específico (BRANDÃO, 2004, p.18).

O estudo da linguagem ultrapassa, assim, a ideia da formação puramente linguística e
passa a ater-se pela formação ideológica manifestada através de uma competência
socioideológica. Podemos entender o discurso como o efeito de sentidos entre locutores e não
apenas a transmissão de informações, já que em seu funcionamento, a linguagem coloca em
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relação sujeitos e sentidos, que por sua vez são afetados tanto pela língua, quanto pela
história. Dentro das ideias de Foucault (1979), que contribuíram para os estudos da
linguagem, temos a ideia de discurso como um jogo polêmico e estratégico, um espaço em
que saber e poder se articulam. Além dessa noção de discurso, tomamos a noção de ideologia
segundo a concepção marxista, de acordo com Chauí (1980), em que a ideologia é vista como
um instrumento de dominação de classe. Assim, a classe dominante prescreve o que deve ser
valorizado, o que devemos fazer, fazendo com que suas ideias sejam as ideias de todos.
De acordo com o que salienta Pêcheux (1984 apud PIOVEZANI; SARGENTINI,
2011, p.103), “[...] a AD não pode satisfazer-se com a concepção do sujeito epistêmico,
“mestre de sua morada” e estrategista nos seus atos [...] ela supõe a divisão do sujeito como
marca de sua inscrição no campo do simbólico”. Nessa abordagem, o sujeito ao assimilar
vários discursos e por estar inserido na língua e na história, seria levado de forma
inconsciente a reproduzir dizeres anteriores a ele.
Como a linguagem não é algo transparente, cabe ao analista do discurso, por meio de
teorias aplicadas ao contexto estudado, ir além da linearidade do texto, identificar discursos e
verificar a produção de efeitos no modo como os sentidos são organizados. Por haver
liberdade de relação entre signo e sentido, isso faz com que novos sentidos sejam produzidos,
alguns sentidos sejam atenuados e tantos outros indesejáveis sejam eliminados. Por isso,

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um
duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, cristaliza,
e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo esquecimento que é o
que torna possível o diferente, a ruptura, o outro. Movimento dos sentidos,
errância dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de
unidade e de diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de
ancoragem, de vestígios: isto é o discurso, isto é o ritual da palavra.
(ORLANDI, 2010, p.10).

Principalmente na perspectiva das reflexões de Michel Pêcheux (1984, 1990 e 1997) e
Eni Orlandi (1984, 1988, 2003 e 2010), o presente trabalho, na busca de melhor compreender
a manifestações de alguns jovens neste estudo, bem como alguns aspectos da sociedade
bonjesuense, problematiza o assujeitamento do sujeito, levando em conta a ideia da origem
dos sentidos. Para Orlandi (2010), a ideia do assujeitamento está em ser sujeito pela
submissão à língua, na história. Nenhum falante pode dizer algo senão afetado pelo
simbólico. Dessa forma, não há sujeito nem sentido sem o assujeitamento à língua, pois ao
socializarmos, entramos no processo discursivo que já está instalado na sociedade e desse
modo nos submetemos à língua subjetivando-nos. O sujeito, a história e o sentido foram
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excluídos por Saussure (2008), juntamente com os estruturalistas; porém em Pêcheux (1997)
buscamos o princípio de que é no discurso que se dá o encontro entre a língua e a história,
pois é no interior das relações sociais que o discurso está entrelaçado a saberes e poderes. Tal
posicionamento de Pêcheux fica mais evidente na seguinte afirmação:

A língua [...] é parte de nós mesmos, de nossa identidade cultural, histórica,
social. É por meio dela que nos socializamos, que interagimos, que
desenvolvemos nosso sentimento de pertencimento a um grupo, a uma
comunidade. É a língua que nos faz sentir pertencer a um espaço. É ela que
confirma nossa declaração: Eu sou daqui. Falar, escutar, ler, escrever
reafirma, cada vez, nossa condição de gente, de pessoa histórica, situada em
um tempo e em um espaço. Além disso, a língua mexe com valores.
Mobiliza crenças. Institui e reforça poderes (ANTUNES, 2007, p.22).

Dessa maneira, por ser a linguagem uma importante ferramenta cultural, por meio
dela manifestam-se discursos que são uma maneira social de pensar. Assim, qualquer
discurso como processo de construção compartilhada envolverá a ação de participantes
heterogêneos, pois por trás do véu de uma aparente autonomia, pode-se ver um sujeito com
sua história de vida e interdependência social.
A noção de discurso modificou nossa maneira de conceber a linguagem, pois apenas o
simples conhecimento da gramática e do léxico não permitem uma interpretação adequada de
determinado enunciado, apesar de nunca haver uma única interpretação possível. O discurso é
uma organização que se situa além da frase, se constrói com uma finalidade e se dirige a
algum lugar. É também, além de uma representação do mundo, uma forma de ação sobre o
outro, dessa maneira pressupõe interatividade, dialogismo, sendo uma troca explícita ou
implícita. Ele não existe senão contextualizado e é também remetido a um sujeito que assume
uma atitude frente a seu coenunciador. Sendo o texto uma unidade complexa, deve-se buscar
a relação com tantos outros possíveis num vasto emaranhado discursivo. É essencial
considerar, ainda, que o sentido de um discurso está relacionado a muitos outros.
Dentro dessa concepção, busca-se entender a ação dos jovens moradores do bairro
Pimentel Marques e também alunos do Colégio Estadual Governador Roberto Silveira em
Bom Jesus do Itabapoana/RJ, verificando a quais outros discursos está ligada a enunciação
das expressões AF Bolado e AF/CV. Pois aquilo que dizemos tem sempre um traço
ideológico, já que ele é sempre a expressão de uma confluência de interesses e oportunidades
e, dessa forma, vemos que o discurso é delineado na relação com outros discursos, ora
presentes, ora alojados na memória.
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2.2 Relação dialética: do interdiscurso ao intradiscurso

A fim de melhor entender que a linguagem pressupõe uma relação dialética, pode-se
retomar a ideia de dialogismo presente em Bakhtin (1988), pois ao se enunciar algo, quem
enuncia visa sempre a alguém, assim como podemos retomar também a concepção de
Vygostky (1984) ao tratar a cognição como uma atividade da interação para a internalização.
O ato de falar é um processo sociointerativo e como forma de ação pretende sempre produzir
sentidos. Nessa concepção, o sujeito traz em si vozes sociais. É dessa forma, também, o eco
de outras vozes. É por meio das condições concretas que um texto revela o homem social que
está falando. Dessa maneira nos ligamos ao outro pela linguagem. Embora, muitas vezes, o
fato de percebermos que outros dizeres estão inseridos em nossos próprios dizeres, não fique
muito claro, entender a ideia da formação discursiva, possibilita-nos maior clareza de tal
processo, pois

[...] o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do
sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do
interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal,
objetividade material essa que reside no fato de que “algo fala” sempre
“antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a dominação do
complexo das formações ideológicas (PÊCHEUX, 1997, p.162).

Diante de tal posicionamento, vemos como o interdiscurso compreende o sentido do
já dito em outro momento, diante de experiências passadas, por alguém, em algum lugar. É
na relação dialógica que o sujeito é constituído por meio das apropriações e enunciações do
outro, é assim que somos humanizados. Isso se dá, porque estamos constantemente expostos
a processos sociointerativos. A mediação pela linguagem possibilita a nossa constituição
como sujeito em uma dinâmica interativa, carregada de significação e impregnada de
condicionamentos sociais. Isso pode ser reforçado com a seguinte visão:

As condições de produção, que constituem os discursos, funcionam de
acordo com certos fatores. Um deles é o que chamamos de relação de
sentido. [...] não há discurso que não se relacione com outros. [...] um
discurso aponta para outros que o sustentam [...] um dizer tem relação com
outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis (ORLANDI, 2010, p.39).

Assim, ao perceber que há sempre uma relação entre discursos, pode-se entender o
papel do discurso na formação do sujeito como um ser temporal e histórico, pois é por meio
de suas relações sociais, de sua historicidade, que ao mesmo tempo em que é determinante do
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que expressa, é em contrapartida determinado pelo que lhe vem da exterioridade. Embora o
que tenha sido dito, possa ter sido esquecido, é o interdiscurso que determinará o
intradiscurso, pois todo discurso é perpassado de inúmeros textos produzidos por diversas
vozes, os quais no tempo e no espaço de algum modo irão se inter-relacionar. Mediante essa
concepção surge a noção de um sujeito ideológico que situa seu discurso em relação ao outro.
Mesmo diante do “apagamento”, no cerne de nossas falas há emoções, desejos e razões
diversamente plantadas. Assim,

[...] o que a palavra diz é uma construção conceitual, e o que ela
verdadeiramente significa deve ser procurado no nível da expressão,
inconsciente e mascarada, da situação histórica: a palavra não revela nem
manifesta nem ilumina, mas encobre, oculta e esconde [...] (PAREYSON,
2005, p.16).

Com tal abordagem, fica clara a ideia de que diante das deficiências do dito, daquilo
que está explícito para um dado interlocutor, com o intuito de se apreender sentidos é
essencial buscar a explicitação do não dito. A AD permite ao analista a observação de pistas
do conflito social e ideológico, durante o percurso identifica-se o dito, mas também outros
tantos silêncios, assim como, é possível compreender a maneira da expressão, entender a
ocupação do lugar social e encontrar a história que pulsa no contexto observado. Como
afirma Althusser (1985 apud PÊCHEUX, 1997, p.149) “[...] só há prática através de e sob
uma ideologia [...]”, assim como, “[...] só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos”.
Dessa maneira, a expressão analisada é apenas o ponto de partida, apenas a parte que
se revela acessível ao interlocutor, contudo como um sujeito enuncia a partir de determinado
lugar que lhe é permitido ocupar, e sendo as práticas discursivas imersas em ideologia, é
necessário entender que todo falante é um ser também constituído por questões históricas que
lhe chegam por meio da linguagem.

2.3 Prática discursiva, ideologia e assujeitamento

Como as interações mediadas pela linguagem determinarão a constituição do sujeito,
cabe aqui, inicialmente abordar a ideia de prática discursiva como forma de ação social. Para
Maingueneau (1997), a prática discursiva está relacionada com a apreensão de dada formação
discursiva, sendo essa inseparável do seu ambiente de produção e de sua difusão. Para ele a
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formação discursiva é o modo por meio do qual os homens são organizados. Já, para Foucault
(1969 apud MAINGUENEAU, 1997, p.82), a prática discursiva é:

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo
e no espaço; que definiram numa determinada época, e para uma
determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições
de exercício da função enunciativa.

Aqui se pode perceber, como ressalta Maingueneau, a importância das condições
institucionais da legitimação da posição de enunciador, pois quem fala só o faz de
determinado lugar, exposto à história e ao simbólico e só diz o que pode e deve ser dito.
Nesse sentido é que podemos falar de formações ideológicas, pois aquilo que dizemos está
carregado de sentidos que por sua vez são determinados ideologicamente, assim o sentido do
que enunciamos está conectado a outros traços ideológicos.
Por ser o termo ideologia carregado de noções confusas, aqui, busca-se numa visão
marxista a percepção de indivíduos reais agindo em suas condições materiais de existência.
Partindo disso, podemos falar em ideologia como um instrumento usado pela classe
dominante para difundir suas ideias como as ideias de todos. Então,

[...] na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito
de uma época histórica, é evidente que o façam em toda a sua extensão e,
consequentemente, entre outras coisas, dominem também como pensadores,
como produtores de ideias; que regulem a produção e distribuição de ideias
de seu tempo e que suas ideias sejam, por isso mesmo, as ideias dominantes
da época (MARX;ENGELS, 1965 apud BRANDÃO, 2004, p. 22).

É dessa forma que podemos analisar a ilusão da propriedade de nossos dizeres, uma
vez que em nossas palavras ecoa a história, e assim aquilo que dizem em outro lugar também
constitui o sentido do que achamos que é nosso. Independente de nossa vontade, nós somos
marcados pela ideologia e pelas relações de poder. Apesar dos sujeitos, do discurso e dos
sentidos não se apresentarem acabados, uma vez que a língua está sujeita à ideologia, tanto o
sujeito como os sentidos podem vir a ser outros, contudo dependerá do modo como a língua
afetou esses sujeitos. Nessa perspectiva pode-se perceber como na língua estão
materializados o inconsciente e a ideologia. Como pontua Orlandi (2010, p.48):
[...] o sujeito só tem acesso a parte do que diz. Ele é materialmente dividido
desde sua constituição: ele é sujeito de e sujeito à. Ele é sujeito à língua e à
história, pois para se constituir, para (se) produzir sentidos ele é afetado por
elas.
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Essa tomada de posição nos revela que devido à participação em um jogo simbólico é
que ao enunciador fogem sentidos e controles. De acordo com Pêcheux (1975 apud
ORLANDI, 2010, p.35) ao tratar de formas de esquecimento revela que o esquecimento
ideológico:

[...] é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual fomos
afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a
origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos
preexistentes. [...] Na realidade, embora se realizem em nós, os sentidos
apenas se representam como originando-se em nós: eles são determinados
pela maneira como nos inscrevemos na língua e na história e é por isto que
significam e não pela nossa vontade.

Podemos, desse modo, pensar a linguagem como algo que não seja transparente,
assim também como os sujeitos e os sentidos que esses produzem, uma vez que há uma interrelação entre ideologia, língua e história. Para que seja exposta a opacidade do texto, para que
o leitor possa ver o avesso atravessado pelo discurso do outro, pelo inconsciente, é necessário
entender a ideia de assujeitamento. Se em nossas palavras há outras que também se dizem,
deve-se, portanto, buscar a realidade mascarada pelo sujeito por meio de sua ilusão, pois ao
enunciar, são suas escolhas dentro da linguagem que também o enunciam.
Embora o sujeito se torne completo na sua interação com o outro, tais interações são
sempre reguladas por tensões. Desse modo,

A forma-sujeito histórica que corresponde à da sociedade atual representa
bem a contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é
capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo
dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é a base do que
chamamos assujeitamento (ORLANDI, 2010, p. 50).

Dentro dessa linha de análise, Brandão (2004, p. 78) ao discutir a ideia do sujeito na
AD reflete sobre a proposta de Pêcheux sobre a visão de uma teoria não-subjetivista, mas
uma teoria (materialista) dos processos discursivos. Afinal todo discurso é enunciado por
indivíduos concretos que implicam uma dimensão social. Ao falar de subjetividade a autora
pontua (idem, p.85) que:
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[...] a constituição da subjetividade revela as contradições que marcam o
sujeito na AD: nem totalmente livre, nem totalmente assujeitado, movendose entre o espaço discursivo do Um e do Outro, entre a “incompletude” e o
“desejo de ser completo” [...] entre o caráter polifônico da linguagem e a
estratégia monofonizante de um locutor marcado pela ilusão do sujeito
como fonte, origem do discurso.

Na presente pesquisa, o assujeitamento não é tomado como a total submissão ao
discurso alheio, ao pré-construído, impossibilitando assim a ação, mas como o “apagamento”
da valorização do espaço urbano organizado ou central, pelo enunciador, em detrimento do
periférico. Assim, ao falar a expressão AF Bolado ou inscrevê-la aliada à sigla CV, os
emissores da referida mensagem fazem a confirmação do que pretendem negar, ou seja, ao
assumir e afirmar a identidade periférica o que se percebe além do que foi explicitamente dito
na expressão AF Bolado ou AF/CV é o contrário do que dizem, uma vez que a rua tomada
como principal e que surge no bairro centro passa a nomear todo espaço do bairro Pimentel
Marques. Expressando assim que o espaço mais organizado é privilegiado em detrimento do
espaço geograficamente ou arquitetonicamente desorganizado. Além disso, vemos também a
apropriação e ressignificação de um discurso de poder veiculado pela mídia acerca do crime
organizado na capital do estado. Logo, podemos pensar numa subjetividade livre ao tomar a
iniciativa da manifestação através da linguagem, por outro lado, podemos pensar numa
subjetividade assujeitada às coerções das condições de produção.
Para Maldidier (1993 apud PIOVEZANI; SARGENTINI, 2011, p.53), a ideia do “não
dito” presente no discurso, fica claramente definida nas palavras do próprio Michel Pêcheux:

Desde Les Vérités de La Palice, em termos bastante abstratos, Michel
Pêcheux enunciava o que iria tornar-se central nas pesquisas empreendidas a
partir de 1980: a reinscrição, sempre dissimulada, no intradiscurso, dos
elementos do interdiscurso, ou seja, “a presença de um “não dito” atravessa
o “dito” sem que haja uma fronteira identificável.

Diante da ideia de Pêcheux, exposta acima, é propícia a discussão de Roncari no
prefácio da obra “Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade” (BARROS; FIORIN, 2003, p. 10)
ao se referir ao exílio de Bakhtin: “Não era a ideia em si ou a história das ideias que lhe
interessavam, mas como os homens experimentavam as ideias e as traduziam em ação e
representação.” Porém pelo viés da AD o interesse na história é ponto crucial para
entendermos o que leva um sujeito a enunciar e a agir de determinada forma e não de outra.
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Como o discurso, devido à submersão na língua, na história e na ideologia, traz
sempre algo oculto na expressão do explícito, ao analista interessa perceber que

[...] o divórcio entre a revelação da verdade e a expressão da pessoa,
turvando a íntima constituição da palavra, produz uma defasagem entre o
discurso explícito e a expressão profunda: a palavra diz uma coisa mas
significa outra. Para encontrar o verdadeiro significado do discurso, é
preciso considerar o pensamento não por aquilo que diz, mas por aquilo que
trai, ou seja, não pelas suas conclusões explícitas, pela sua coerência
racional, pela universalidade dos seus conceitos, mas pela base inconsciente
que aí se exprime, isto é, a situação, o momento histórico, o tempo, a época
(PAREYSON, 2005, p. 13).

Diante disso, vemos que existe além da expressão clara de um enunciador, um lado
que compreende aquilo que não foi dito e que muitas vezes trai a intenção do emissor da
mensagem. Apesar do objeto dessa pesquisa ser apenas uma frase, é pela ótica da AD que se
torna possível uma leitura mais abrangente. Nas palavras de Pareyson (2005, p.78) vemos que
“[...] nos confrontos da verdade, todo discurso é inadequado”, pois existe uma defasagem
entre o dito e o não dito, todavia diante dos pressupostos teóricos e metodológicos escolhidos,
busca-se uma leitura entre tantas outras que o discurso possibilita em sua ideia de inacabado.
Na busca por sentido, foram encontradas pistas e discursos vários que por circularem
anteriormente faz com que percebamos o caráter ideológico. As revelações a partir do
inconsciente e da noção do assujeitamento permitiram-nos fazer uma leitura das motivações
de um dado grupo de falante ao escolher determinada forma de expressão.
Mais uma vez em Bakhtin (1977 apud MAINGUENEAU, 1997, p.33), cabe salientar
que “[...] qualquer enunciação, mesmo sob a forma de escrita imobilizada, é uma resposta a
qualquer coisa e é construída como tal”. Dessa maneira, vemos que qualquer inscrição é um
prolongamento das que a precederam, e existe entre elas uma relação de polêmica. Uma vez
feita uma inscrição, esperam-se reações ativas de compreensão. Dessa maneira se enuncia
assumindo determinados papéis instituídos no discurso, isso indica também que só se fala a
partir de lugares que estão previamente estabelecidos. Uma vez que a ideologia se materializa
na linguagem através de rituais sociais, diante de “evidências” e ocultamentos a AD busca a
desconstrução de uma rede discursiva permeada pelo ideológico, para só assim entender o
sujeito enunciador.
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2.4 O sujeito enunciador

A fim de entender o sujeito enunciador da expressão em análise neste trabalho,
determinadas reflexões são necessárias, pois quando se está analisando a expressão de jovens
num papel de moradores de um bairro periférico, associado a outro papel que é o de aluno de
escola pública, corre-se o risco de perpetuar ideias preconceituosas a respeito desses dois
espaços. Também, faz-se necessária a percepção das instituições educacionais como reflexos
de estruturas sociais de poder. O contexto e a origem dos dizeres são fundamentais para se
entender sentidos. Desse modo,

Quando se considera de onde vem a palavra, qual a posição que ocupam os
participantes de uma interacção [Lugar], é-se levado a estabelecer uma
distinção entre o estatuto social dos participantes considerados
independentemente desta interacção e o papel que eles desempenham ao
falar (MAINGUENEAU, 1997, p.74).

Nessa ótica, vemos que nos processos de interação, assumimos determinados papéis
de acordo com a situação e as possibilidades. Também percebemos que na dinâmica do
processo discursivo os lugares são negociados e construídos, contudo alguns papéis são
bastante estabilizados. Além disso, Pêcheux (1975 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 24)
considera que na interação discursiva os participantes constroem representações imaginárias
de sua respectiva identidade, e essas são construídas com base no que já foi dito e ouvido,
temos, portanto, a ideia do pré-construído.
Por outro lado, dentro da linha teórica da AD, aparece também a ideia do
“apagamento” que é uma forma de constituição do discurso. Então desse modo, em
ORLANDI (2010, p.59) ao considerar como deve proceder o analista, podemos verificar a
afirmação de que é “procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas
que constitui igualmente os sentidos de suas palavras”. Em Pêcheux (1997, p.163) podemos
acrescentar à nossa análise o seguinte: a ideia de “subordinação-assujeitamento” se realiza
precisamente no sujeito sob a forma da autonomia [...] o sujeito se constitui pelo
“esquecimento” daquilo que o determina.
Se todo processo de aprendizado é mediado e a interação social possibilita a
constituição do sujeito, quando observamos ideias espalhadas na história parece ficar
evidente a complexidade do sujeito na ótica da AD, nem totalmente livre, nem totalmente
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assujeitado. Voltando às reflexões a respeito do papel social do enunciador de AF Bolado, se
faz pertinente a seguinte consideração:

A mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de processos
complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos às experiências e
habilidades que ela já domina. Mesmo que ela não elabore ou não apreenda
conceitualmente a palavra do adulto, é na margem dessas palavras que passa
a organizar seu processo de elaboração mental, seja para assumi-las ou para
recusá-las (FONTANA, 2005, p.19).

Dentro desse prisma, vemos que nem o indivíduo atua livremente, nem a exterioridade
anula completamente sua atuação e que o discurso a partir do momento que é socializado, seu
produtor já não pode ter total controle sobre o mesmo, reafirmamos, desse modo, que a ideia
do assujeitamento não aniquila o sujeito a ponto de impedir sua ação. Logo, como não há
uma submissão total, mesmo diante do que é instituído pode haver inconformismo e
rompimento. Possivelmente os enunciadores de AF Bolado não tenham entendimento sobre
os processos de determinações ideológicas, podem não entender, também, de forças
coercitivas inerentes às instituições, todavia parecem tentar romper com o que para eles é
algo concreto: o preconceito por habitar determinado espaço.
Se de um lado podem estar atravessados por discursos dominantes e mesmo de forma
inconsciente, reproduzi-los; por outro, ao espalhar a recorrente inscrição pela cidade buscam
legitimar sua existência diante do todo social. Se por ocupar determinado espaço geográfico,
determinados rótulos lhes são impostos, buscam como manobra aliar-se a um poder, mesmo
que paralelo, uma vez que para legitimar a existência e importância do bairro, passam a
ressignificar um discurso de poder, já que juntamente com as referências ao bairro eles aliam
a sigla CV, Comando Vermelho. Diante disso, vale ressaltar que

A distribuição, pois, dos papéis de acordo com os lugares sociais que os
indivíduos ocupam, corresponde a uma hierarquização que concretiza uma
diferenciação quanto ao valor e à importância do que se diz em cada
instância social, ou seja, há valores de papéis sociais que se agregam às
falas, ungindo-as com maior ou menor força para produzir efeitos de poder
(VOESE, 2004, p.38).

Nessa perspectiva, o bairro Pimentel Marques é tomado de forma generalizada,
mesmo a manifestação sendo efetivada por apenas alguns jovens que possivelmente
percebem a “ausência” do mesmo em relação à cidade. Assim, uma manifestação que
represente o bairro como um todo, (“AF Bolado” – o bairro está bolado) causa mais efeito
que uma manifestação individual (“Eu, morador do bairro Pimentel Marques, estou bolado”,
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por exemplo. Aliada a essa ideia, alguém ou um bairro que se percebe sem poder ao buscar a
representação do Comando Vermelho, inegavelmente está agindo de acordo com uma
intencionalidade.
Ao analisar a palavra “enunciado”, Certeau (2011, p. 90-91) mostra que este supõe:
1) Uma efetuação do sistema linguístico por um falar que atua as suas possibilidades
(a língua só se torna real no ato de falar);
2) Uma apropriação da língua pelo locutor que a fala;
3) A implantação de um interlocutor (real ou fictício), e, por conseguinte a
constituição de um contrato relacional ou de uma alocução (a pessoa fala a alguém); e
4) A instauração de um presente pelo ato do “eu” que fala, e ao mesmo tempo, pois “o
presente é propriamente a fonte do tempo”, a organização de uma temporalidade (o
presente cria um antes e um depois) e a existência de um “agora” que é presença no
mundo.
Seguindo sua análise, ainda nas páginas citadas acima, afirma que tais elementos
“fazem do enunciado, e secundariamente do uso, um nó de circunstâncias, uma nodosidade
inseparável do “contexto”, do qual abstratamente se distingue”. Na tentativa de apreender um
sujeito construído pelo discurso, lidamos com uma situação não muito comum, pois o sujeito
é enunciador de apenas uma frase que de modo muito singular constitui um texto.
Diante da ausência de verbo na expressão “AF Bolado” e consequentemente de
desinência número pessoal (DNP), a desinência que determina em qual pessoa do discurso
está o verbo e se esse está no singular ou plural; e desinência modo temporal (DMT), a
desinência que indica se o verbo está no indicativo ou subjuntivo, por exemplo, e se o tempo
expresso é o presente, o pretérito ou o futuro; a ideia do presente surge simplesmente no ato
da fala, ou da escrita. Em tal expressão, gramaticalmente e explicitamente temos uma 3ª
pessoa: AF = o bairro = ele, o que justifica a concordância do adjetivo bolado no masculino
singular. Como todo texto é sustentado por uma voz e essa voz pertence a um sujeito que se
situa além do texto, segundo Maingueneau (2004) enunciar não é somente expressar ideias, é
também tentar construir e legitimar o quadro de uma enunciação. É inegável, portanto, que
todo discurso, independente do gênero textual ou do suporte em que seja veiculado, pretende
convencer, afinal não se deve falar para não dizer nada e nenhum texto é inocente.
Portanto, entender a história, a ideologia, a língua, enfim tudo que circunda o sujeito
enunciador é fundamental quando se aventura a desvendar sentidos. Dessa forma a Análise
do Discurso possibilita-nos o entendimento de uma expressão de início misteriosa, por meio
de uma das possíveis leituras permitidas pelo discurso.
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3 Análise dos dados – a materialidade do dizer
3.1 O início da busca
Inicialmente, matriculado como aluno especial na UENF em 2007, quando houve a
decisão de análise da expressão “AF Bolado” buscou-se com um grupo de alunos o possível
sentido da frase. Deparamos com ideias que consideravam a Rua Aristides Figueiredo como a
rua principal do bairro Sebastião Pimentel Marques, a mais extensa, a mais importante dentro
de determinadas percepções, pois a mesma é um espaço mais organizado dentro do bairro,
nela encontra-se a área comercial mais ativa do referido bairro e a mesma é uma das vias de
acesso ao centro. Assim, buscou-se na prefeitura municipal o mapa da cidade de Bom Jesus a
fim de perceber essa rua no espaço geográfico do bairro, pois para entender os sentidos que
são produzidos em determinada cidade, é necessário perceber a organização das mesmas. A
imagem (Anexo A) é um recorte do mapa da cidade, revelando a área referente ao bairro
Pimentel Marques, sendo destacada a Rua Aristides Figueiredo. Na imagem fica clara a
extensão da referida rua, como foi ressaltado por alguns alunos.
Podemos observar que o bairro Sebastião Pimentel Marques faz divisa com o bairro
Bela Vista, com o bairro Centro, onde se inicia a Rua Aristides Figueiredo, num ponto
marcado no mapa com a sigla CERJ, hoje atual AMPLA, companhia de eletrificação, e do
outro lado, separado pelo Rio Itabapoana faz fronteira com a cidade de Bom Jesus do Norte,
no estado do Espírito Santo. De acordo com a imagem, a Rua Aristides Figueiredo inicia-se
no bairro Centro em Bom Jesus, e na altura da Rua Benedito Santos começa o bairro
Pimentel Marques, assim vemos que a rua em questão atravessa todo o bairro analisado.
Em nossa análise até aqui vemos que a sigla da Rua Aristides Figueiredo (AF), na
expressão de alguns jovens, por algum motivo passa a nomear todo o bairro Pimentel
Marques, dessa forma os nomes escolhidos pela administração municipal ficam esquecidos,
juntamente com as figuras que emprestaram seus nomes e o que representa sua história para a
cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Numa primeira hipótese, ao efetuar tal mudança na
nomenclatura da rua e do bairro, e por ter sido escolhida a rua que geograficamente inicia-se
em área central da cidade (Anexo A) e sendo a mesma na fala de alguns jovens a via
principal, dentro de uma perspectiva da AD, pensou-se em buscar o não-dito, o divórcio entre
a expressão do sujeito e a revelação da verdade. Como toda mensagem é dirigida por um
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emissor, o qual possuiu uma identidade e uma vida social, a um possível interlocutor, tentouse verificar a quem estariam esses jovens, ao expressar “AF Bolado” e “AF/CV”, se
dirigindo. Partindo de algumas leituras e diante da hipótese de que há a valorização do espaço
central ou do espaço mais organizado em uma cidade, foi realizada uma pesquisa de campo,
conforme questionário exposto no Apêndice A, aplicado entre 2007 e 2011, com 242
adolescentes entre 12 e 17 anos, em três instituições de ensino, sendo duas públicas: Instituto
de Educação Eber Teixeira de Figueiredo e Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, e
uma instituição particular: Colégio Prisma.
As instituições foram escolhidas, por estarem em bairros distintos e por atenderem a
alunos que são moradores de diversos espaços da cidade, a fim de verificar se haveria algum
discurso recorrente na cidade em relação ao bairro Pimentel Marques, que levaria os
enunciadores das expressões analisadas a se manifestarem de tal forma. Nessa primeira
sondagem, foi distribuído um questionário em que o entrevistado citaria quais bairros ele
considera periférico ou elitizado na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, bem

como

os

critérios que o tenham levado a tais escolhas.
Sabemos que o sentido de uma palavra ou de um enunciado, depende muito do
conhecimento de mundo armazenado pelo receptor da mensagem, pois a partir de suas
vivências e de sua bagagem cultural é que vai efetivar suas interpretações. Apesar dos
vocábulos “periférico” e “elitizado” poder gerar uma gama de imagens e conceitos, o que se
pretende aqui é traçar uma representação a partir da percepção de moradores de vários locais
da cidade.
A imagem cristalizada de periferia remete, de forma preconceituosa, a um espaço
ligado à pobreza, ligado à violência e também ligado a problemas diversos como a falta de
serviços básicos que existem em outros espaços urbanos. Estamos, assim, diante de apenas
uma ideia, já que o termo abrange algo mais amplo. Em Sgarioni e Tonon (2010) temos as
seguintes visões acerca do termo periferia, primeiramente para Eduardo Marques, professor
da USP:

As periferias são as áreas mais externas das grandes cidades, ocupadas
desde os anos 1970 por populações de baixa renda que viviam em condições
muito precárias e estavam submetidas a vários tipos de risco. Em termos
recentes, as periferias têm se tornado mais heterogêneas socialmente, assim
como têm tido maior acesso a políticas e serviços públicos, embora grandes
diferenças de qualidade dos serviços ainda perdurem. Apesar de ainda ser
espaços de pobreza e privação, elas se transformaram muito. Por isso, faz
mais sentido falar de periferias (no plural) nos dias de hoje (p. 29).
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Enquanto que, para o jornalista Gilberto Dimenstein, estar na periferia:

[...] é estar excluído dos benefícios sociais, culturais, tecnológicos e
científicos. Ser periférico é estar à parte desses benefícios. Não se trata,
portanto, de uma definição geográfica, mas de uma definição que trata de
aspectos socioculturais e econômicos (p. 33).

O que se vê são mudanças na percepção das questões relativas à periferia, apesar de
ainda serem apontados fatores como exclusão de benefícios sociais ou a qualidade desses
serviços quando os mesmos são oferecidos; mesmo que ainda traga a imagem de pobreza e
privação; há uma definição de aspectos socioculturais e socioeconômicos em detrimento das
questões puramente geográficas.
Da mesma forma, o termo “elite” é usado com diversos sentidos, apesar de, conforme
Lakatos e Marconi (2009), Gaetano Mosca nos trazer a ideia de uma minoria detentora do
poder em detrimento de uma maioria que dele está privado, tal termo foi utilizado, também
de forma diversa, por diferentes pensadores e isso fez com que surgissem novos conceitos e
também novas teorias. É muito comum vermos a denominação de elite ao se fazer referência
aos grupos que, dentro de determinada sociedade, estão situados em posições sociais
superiores.
Diante disso, os gráficos que serão apresentados referem-se à percepção de um grupo
de jovens em relação aos bairros da cidade em que residem. O Gráfico 1 reproduz a visão
acerca dos bairros considerados periféricos:
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Gráfico 1 – Bairros considerados periféricos em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo.

Alguns entrevistados citam espaços geográficos como a Usina, Pirapetinga e
Calheiros como bairro periférico, porém esses espaços são distritos de Bom Jesus do
Itabapoana, revelando assim uma noção confusa a respeito do que foi perguntado, ou tendo a
noção de periférico como o espaço que fica muito afastado do centro. Outros, apesar de ter
sido pedido que revelassem informações sobre Bom Jesus do Itabapoana/RJ, citam o bairro
Beira Linha que está situado em Bom Jesus do Norte/ES. Talvez devido ao fato de esse bairro
estar separado do bairro Lia Márcia por uma passarela – como denominam os moradores,
uma vez que a divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo é feita pelo Rio
Itabapoana, ficando assim dividas as cidades de Bom Jesus do Itabapoana/RJ e Bom Jesus do
Norte/ES, dessa forma –, aparece essa visão de pertencimento ao estado do Rio de Janeiro.
Alguns bairros como Lia Márcia e Parque das Águas são vistos como periféricos e também
citados como espaços mais elitizados, isso pode ter ocorrido devido a aspectos observados
que revelam disparidades em sua organização.
Apesar de apresentar realidades muito próximas ao bairro Pimentel Marques,
popularmente conhecido como AF ou Aristides Figueiredo que é o nome da rua analisada
nessa pesquisa, os bairros Santa Terezinha, popularmente conhecido como Volta da Areia,
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apontado 100 vezes, e Santa Rosa, apontado 80 vezes, são menos citados que o bairro
analisado neste trabalho. Então temos, assim, na visão dos jovens entrevistados, a revelação
de um discurso assimilado nas interações sociais, fazendo com que o bairro Pimentel
Marques, apontado 138 vezes, seja o mais citado, quando se refere a bairro periférico em
Bom Jesus do Itabapoana/RJ.
O Gráfico 2 revela-nos a visão acerca dos bairros considerados elitizados na mesma
cidade:

Gráfico 2 – Bairros considerados elitizados em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo.

Como mencionado acima, os bairros Lia Márcia e Parque das Águas também figuram
como bairro elitizado. Aparece também na lembrança dos entrevistados o bairro Oscar
Campos. O bairro Centro, mencionado 60 vezes, surge como um espaço menos citado que o
bairro Jardim Valéria, mencionado 170 vezes, apesar de estar um pouco distante de áreas
centrais, mas ser um bairro projetado, portanto com mais organização espacial e tendo como
moradores, em sua maioria, pessoas com nível socioeconômico mais elevado. O que se
verifica, e isso será confirmado quando analisarmos mais especificamente os critérios usados
para as classificações reveladas nos gráficos acima, é que aspectos tanto estéticos, quanto
morais

e econômicos foram muito considerados nas escolhas. Assim percebe-se a

valorização de espaços mais organizados e esteticamente mais harmônicos, independente da
localização geográfica, os quais também denotam questões relativas a aspectos socioculturais
e econômicos.
Com o intuito de verificar como eles percebem a ideia do preconceito em relação ao
local em que um indivíduo habita, foi-lhes perguntado se há discriminação em relação ao
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espaço geográfico em que uma pessoa mora. E obtivemos a seguinte representação conforme
o Gráfico 3:

Gráfico 3 –Visão acerca da discriminação em relação ao espaço geográfico habitado.
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo.

Vemos, assim, que 42 entrevistados não se sentiram à vontade para responder ou não
souberam responder a questão, apenas 20 não consideram que haja discriminação e 180
revelam que realmente as pessoas são discriminadas por morarem em determinados espaços
geográficos. Dessa forma, construímos uma representação da visão de diversos moradores da
cidade e alunos de diferentes instituições escolares a respeito dos bairros em Bom Jesus do
Itabapoana, ficando assim o bairro Pimentel Marques, na percepção dos entrevistados, o
espaço mais citado como bairro periférico; e o bairro Jardim Valéria, o espaço mais citado
como bairro elitizado.

3.2 Percepções e valores

Quando responderam a questão relativa aos critérios usados para as classificações
feitas, ora para perceber os bairros de Bom Jesus do Itabapoana/RJ como bairros periféricos,
ora como bairros mais elitizados, vemos pela carga semântica das palavras usadas as
mensagens que povoam o imaginário desses jovens. As escolhas revelam aquilo que foi
assimilado por meio das interações e do meio social em que estão inseridos. Dessa maneira
expressam visões determinadas pelo que vem de outros discursos. Diante disso, vale salientar
que “A percepção é um julgamento: pesamos a pertinência dos elementos ambientais em
relação ao nosso sistema de referência. E assim se mostra mais uma vez a importância da
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cultura, dos valores, como fatores determinantes” (FISCHER, 1994, p.75). Para o autor, esses
elementos são determinantes quando são feitas avaliações e percepções a respeito de
determinados ambientes.
Tanto a cultura quanto os valores nos chegam pela linguagem, é pela interação verbal
que vamos assimilando as vozes do outro, assim como as percepções e julgamentos acerca
daquilo que nos cerca. No dito expresso nesta etapa da pesquisa, podemos verificar que
discursos anteriores compõem a fala desses jovens, e assim, vemos a reprodução cultural de
uma visão sobre a ocupação espacial em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. O primeiro quadro
(Apêndice B) apresenta uma lista de critérios considerados ao se classificar um bairro como
periférico, por exemplo, as palavras revelam uma escolha voltada para questões estéticas em
“Casas humildes, no tijolo, menores, mal feitas, inferiores, feias, desorganizadas,
aglomeradas, no morro, e “Aparência, feio, organização do local, infraestrutura, estilo das
ruas, favela”; as palavras também apontam critérios ligados a questões morais como em
“Bandidagem, gente ruim, marginalidade, ladrão”, e “Drogas, drogados, tráfico,
maconheiros, cachaceiros”, ou questões econômicas como nas seguintes palavras “Pobreza,
miséria, renda baixa, pobres, falta de qualidade de vida, maior concentração de pessoas
carentes”, e “Falta de acesso à saúde, educação e oportunidades diversas, condição social,
baixa escolaridade, desemprego”.
O que se vê é uma forma generalizada de perceber as pessoas que moram em
determinados locais, como se todos fossem iguais e praticassem os mesmos atos, dessa
maneira é revelada uma imagem recorrente em nosso cotidiano. Mesmo que muitos
entrevistados não conhecessem de fato a realidade de tais ambientes, já que alguns residiam
em distritos ou mesmo em cidades vizinhas, o que se tem é uma visão formada pelas
referências do meio em que se está inserido, numa perspectiva de considerar o outro como o
estranho, o diferente. Além de serem observados critérios geográficos e econômicos, são
muito consideradas as questões estéticas, assim como as questões morais. A leitura sobre a
cidade em questão, na ótica dos entrevistados, revela a presença de vários discursos na
história local e da ideologia presentes na escolha das palavras. Tal ideia pode ser reforçada
dentro dos pressupostos da AD, pois

[...]o sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo
(isto é, em relação transparente com a literalidade do significante), mas é
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo
sócio-histórico em que palavras, expressões, proposições são produzidas
(isto é, reproduzidas) (PÊCHEUX, 1997, p.144).
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Dessa maneira, vemos como ao efetuar escolhas de palavras em nossos
posicionamentos, reproduzimos traços culturais e enunciamos algo de determinada forma e
não de outra, por ocupar posições ideológicas dentro de nossas interações sociais. A noção de
que nosso discurso é atravessado por outras vozes ditas anteriormente, fica clara ao se
examinar o seguinte item dentro dos critérios de classificação: “Ouviu dizer, relato de PM,
comentários negativos, a fama”. O interdiscurso é assimilado no intradiscurso e passamos a
reproduzir visões de mundo que não foram fundadas por nós. Fazemos parte de um jogo num
processo sócio-histórico e, “É sobre essa memória de que não detemos o controle, que nossos
sentidos se constroem, dando-nos a impressão de sabermos do que estamos falando. Como
sabemos, aí se forma a ilusão de que somos a origem do que dizemos” (ORLANDI, 2010, p.
54).
Dentro dessa perspectiva, os discursos anteriores, aqueles que já foram ditos em outro
tempo e por outras pessoas passam a fazer parte do que comumente enunciamos e muitas
vezes de forma inconsciente, uma vez que já foram assimilados por nós, reproduzem
preconceitos e formas de distinguir o outro. Essa ideia fica bastante explicitada, ao se
verificar que “Nossos outros, os ‘pobres’, parecem ter sido vítimas da nossa pressa de marcar
posições e nos distinguirmos, como elite, com as marcas já purificadas do que rejeitamos
como menor, inferior, inculto, tradicional e atrasado” (ZALUAR, 2000, p.35).
Isso evidencia as dualidades em nossas classificações, pois para marcar alguém como
pobre, por exemplo, o outro assume um status de rico. Para efetivar nossas percepções vamos
fazendo

marcações

em

pares,

como

rico/pobre,

central/periférico,

feio/bonito,

organizado/desorganizado, culto/inculto. Em um dos questionários, como critério de
classificação, um dos entrevistados grafa a seguinte expressão em aspas, “diminuídos”, tal
enunciação revela que se há a determinação de alguém como inferior, subentende-se o outro
lado como superior.
No processo de interação há sempre um emissor (eu) direcionando-se a um receptor
(tu), e isso é indispensável para que se efetue a comunicação. Contudo, ao se apropriar da
língua para definir, opinar ou categorizar algo, por exemplo, o eu assume uma postura
egocêntrica, pois é a partir de suas percepções que parece assinalar uma superioridade diante
do outro, com o intuito de se distinguir. Ao nos percebermos na relação com o outro, ao
marcá-lo de determinada forma, parece que assinalamos que somos o seu oposto, é assim que
vamos efetuando a distinção. E nesse jogo de se estabelecer julgamentos na busca de se
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distinguir, nos apropriamos da língua e, ao fazermos nossas escolhas, optamos por palavras e
expressões com uma carga semântica negativa direcionada ao nosso oposto.
Agora, como efetuado anteriormente, vamos nos ater aos critérios enumerados na
classificação ao considerar os bairros de Bom Jesus como bairros elitizados (Apêndice C).
Dentro das percepções apontadas, conforme foram apresentados os critérios para analisar os
bairros como periféricos, podemos ver na classificação como bairro elitizado os mesmos
julgamentos baseados em critérios estéticos, morais e econômicos. Desse modo, temos
dizeres como “Casas grandes, modernas, elegantes, melhores, luxuosas, casarão, estrutura dos
imóveis, jardins bem cuidados, condomínios”; revelando a observação da estrutura e do
padrão estético dos imóveis; temos também palavras que apontam para questões econômicas
e morais, como em “Pessoas importantes, com boa condição financeira, médicos, advogados,
ricos, renda alta, gente fina, educados, elite, trabalho bom, poder econômico, vestuário, boas
pessoas, com fama boa”.
Assim como no quadro anterior, há uma generalização, quando são mostradas as
percepções relativas às pessoas que habitam tais locais. Os quadros mostram, diante da
percepção dos entrevistados, certa homogeneidade nas condições de vida, já que pelo fato de
fazer parte de determinado bairro as pessoas foram englobadas dentro das mesmas
características, como se isso garantisse uma uniformidade no modo de ser e agir.
Até aqui podemos perceber, através da AD, que o contexto da enunciação determina
certos posicionamentos ao se fazer uso da linguagem, e passa assim a elucidar questões
implícitas. O que não foi dito com clareza na expressão “AF Bolado” ou “AF/CV”, passa a
fazer outros sentidos, quando analisamos as escolhas de palavras feitas pelos jovens que
participaram da pesquisa. Como eles estão imersos numa sociedade e essa carrega seus valores
e suas visões sobre ela mesma; por meio de suas interações vão assimilando formas de
perceber a cidade, as quais cristalizam as relações de poder, assim como as formas de se
ocupar os espaços urbanos. Logo, no decurso da história vão perpetuando mitos e propagando
“verdades” acerca das divisões econômicas e dos espaços habitados.

3.3 Os critérios, as palavras e as imagens

A fim de melhor perceber esse jogo de oposições apontado nos critérios ao se
classificar os bairros, buscamos imagens que pudessem representar a percepção dos
entrevistados, uma vez que a percepção em relação ao senso estético definiu boa parte das
escolhas de palavras. Partimos então dos dois bairros apontados pela maioria, ou seja, o bairro

48
Pimentel Marques como periférico e o bairro Jardim Valéria como bairro elitizado; aparecem,
também, registros do bairro Centro por ser a segunda opção na classificação, e também, porque
alguns critérios apontavam para as questões relacionadas ao fácil acesso ao comércio. Uma vez
que já tinha solicitado de uma firma que trabalha com fotografia alguns registros sobre a
cidade e não havia recebido retorno, postei um comentário numa rede social virtual falando
sobre a pesquisa e minha necessidade de adquirir imagens de Bom Jesus do Itabapoana. Foi
assim que um ex-aluno do Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, Roney
Gonçalves Caetano, entrou em contato comigo e se dispôs a colaborar. O registro fotográfico
foi efetuado por esse jovem que é morador do bairro Santa Rosa. Para que pudessem ser
registradas imagens que, possivelmente, representassem com mais fidelidade o que havia sido
detectado na pesquisa, fiz esclarecimentos sobre o que estava pesquisando e enviei as listas que
compõem os quadros referentes aos critérios dos entrevistados. Então me foram enviadas 93
fotos, que de um lado representavam a leitura de Roney sobre a lista enviada, e de outro a
percepção daqueles que participaram da pesquisa.
As fotos, inseridas no Anexo B (Figuras 10 a 21), revelam, assim, as imagens que nos
mostram a percepção dos espaços considerados elitizados e a representação dos espaços
considerados periféricos, conforme foi especificado, os registros mostram a percepção diante
de critérios estéticos, como fica claro nas palavras dos entrevistados ao se referir aos imóveis:
“Casas grandes, modernas, elegantes, melhores, luxuosas, casarão, estrutura dos imóveis,
jardins bem cuidados, condomínios”, ou “Casas humildes, no tijolo, menores, mal feitas,
inferiores, feias, desorganizadas, aglomeradas, no morro”; e também, quando se referem à
organização espacial e ao estado das ruas: “Aparência, feio, mais carente, organização do local,
infraestrutura, estilo das ruas, favela” ou “Lugar limpo, arborizado, mais organizado, mais
bonito, ruas bem cuidadas”. Isso revela a visão dos moradores sobre o próprio espaço urbano,
juntamente com suas desigualdades.
Como os registros fotográficos partindo dos critérios de classificação revelam uma
visão cultural acerca de Bom Jesus, vale ressaltar que

É no local de moradia, nas associações reivindicatórias e agremiações
recreativas, nas praças, esquinas e bares, na rua e na casa que transcorre esse
vasto processo dinâmico de formação cultural, tornando o mundo vasto de
significados nem fixos, nem finais, nem únicos. Sempre renovados, esses
significados são inventados ou reinterpretados apelando-se para as novas
experiências ou para antigas tradições (ZALUAR, 2000, p.50).
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A autora faz tal comentário quando discute a cultura como um processo constitutivo de
um modo de vida próprio. Apesar da abordagem se referir ao contexto da Cidade de Deus, é
pertinente tal discussão, pois tal visão nos mostra que todos os espaços nos quais circula um
indivíduo são determinantes em sua formação cultural. O que enunciamos nos chega tanto do
discurso do outro, como por meio das instituições das quais fazemos parte, e é assim que
construímos nossa visão acerca da sociedade em que estamos inseridos.
Em relação às fotos das pichações, houve mais dificuldade, pois, atualmente, não foram
encontradas essas marcações pela cidade, e no bairro em questão, a maioria das pichações que
havia foi encoberta com pintura, uma vez que, na época do registro fotográfico, um grupo de
uma missão evangélica iria visitar o espaço e alguns membros questionaram com o presidente
da associação de moradores a possível relação com o crime organizado revelado em tais
pichações. No Anexo C (Figuras 22 a 24), apresentamos alguns registros de pichações no
próprio bairro, e no Apêndice D (Figuras 1 e 2) apresentamos o registro de uma tatuagem com
as inscrições “AF B”, e o layout de uma camisa para um evento cultural. Esse registro foi feito,
quando fui ao bairro procurar informações sobre a biografia de Pimentel Marques numa escola
com o mesmo nome e ao passar por uma barbearia fui abordado por um ex-aluno. Ao
questionar sobre o que me trazia ao bairro, expliquei-lhe sobre a pesquisa e ele puxou a camisa
para me mostrar o ombro tatuado. O layout da camisa foi fornecido por uma ex-aluna que fazia
parte da comissão de eventos, e há na camisa além da sigla “AF” a inscrição “Eu amo AF”. Tal
registro é pertinente, uma vez que é revelador de uma questão de identidade e do sentimento
pelo bairro.

3.4 A visão dos próprios moradores

Uma vez que tínhamos informações acerca da visão dos moradores bonjesuenses sobre
a cidade e suas desigualdades, revelando assim a influência, na percepção dos jovens, dos
discursos construídos anteriormente, a próxima etapa da pesquisa foi obter informações
diretamente com jovens moradores do bairro Pimentel Marques inseridos no Colégio Estadual
Governador Roberto Silveira, como não atuava na instituição desde 2005, mas por ter iniciado
a observação nesta escola, fui buscar no discurso de outros alunos, atualmente, aspectos que
pudessem contribuir com a pesquisa. Entrei em contato com Maria Sebastiana Teixeira,
professora com a qual havia trabalhado nessa instituição, mencionei o andamento da pesquisa e
minha necessidade de entrevistar alunos na própria escola. Posteriormente foi enviada a mim
uma listagem com o nome dos alunos matriculados que também eram moradores do bairro em
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questão. Dessa forma, foram informados alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental (8º e
9º anos, turno matutino), Ensino Médio Regular (turno matutino) e EJA (turno noturno).
Diante das informações, em 11/06/2012, fui à instituição para realizar a coleta de dados.
Em contato com as turmas, fui apresentado aos alunos por professoras que atuaram
junto comigo na época em que estive nessa escola, expliquei aos alunos o motivo da pesquisa,
me colocando como aluno da UENF e pesquisador com interesse nas pichações/inscrições
referentes ao bairro em que eles moravam. Os questionários, conforme exposto no Apêndice F,
foram distribuídos para os alunos que faziam parte da listagem adquirida na secretaria do
colégio e, para não atrapalhar muito o andamento das aulas, isso foi feito em várias turmas
concomitantemente. Nessas trocas de turma, uma professora me informou que alguns alunos
queriam colaborar, mas estavam com vergonha de escrever, por terem muita dificuldade; outra
também me procurou comunicando que alguns estavam receosos em preencher o questionário,
pois achava que eu era da polícia. Nesse mesmo período, estava havendo muita investigação
sobre tráfico no bairro. Já haviam ocorrido muitas prisões e alguns alunos já tinham sido
ouvidos. Diante disso, consegui fechar a pesquisa com 27 questionários preenchidos, tendo
participado 22 jovens entre 13 e 17 anos, sendo 12 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, e
05 entre 18 e 27 anos, sendo 03 do sexo masculino e 02 do sexo feminino.
Estando na escola, registrei através de fotos as inscrições espalhadas pelas paredes,
portas, carteiras e janelas, conforme exposto no Apêndice E (Figuras 3 a 9). Lembrando que a
Figura 3 refere-se às pichações fotografadas em Rio das Ostras, cidade onde fixo residência
atualmente, a fim de estabelecer uma comparação com os traços observados nas pichações ou
inscrições em Bom Jesus do Itabapoana. Os traços revelados em Rio das Ostras são
criptografados, na maioria, indecifráveis, diferentemente das fotos registradas em Bom Jesus,
as quais revelam nitidamente as letras “AF”, referindo-se à Rua Aristides Figueiredo
juntamente com a sigla “CV”, referindo-se, por sua vez, à facção criminosa Comando
Vermelho. Enquanto na pichação captada em Rio das Ostras não se pode fazer referências a
espaço geográfico nenhum, nem a seus possíveis autores, nas outras, registradas em Bom
Jesus, fica clara a intenção de revelar o local de origem, nitidamente marcado por um discurso
de poder por meio da sigla “CV”. A marcação das iniciais da facção na capital do estado não
tem o mesmo sentido daquele revelado na apropriação de tal sigla por alunos que espalham por
uma instituição de ensino a marca de seu local de origem. Assim, podemos ver que
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[...] a repetição de um enunciado depende de sua materialidade, que é de
ordem institucional, isto é, depende de sua localização em um campo
institucional, uma frase dita no cotidiano, inserida em um romance ou
inscrita num outro tipo qualquer de texto, jamais será o mesmo enunciado,
pois em cada um desses espaços, possui uma função enunciativa diferente
(BRANDÃO, 2004, p. 36).

Tal afirmação contribui para o entendimento das intenções da enunciação desses
garotos e garotas, pois eles, ao deixarem suas marcas em determinadas superfícies, revelam a
ideia de pertencimento e sentimento a um espaço geográfico. Embora haja uma associação do
tráfico à imagem do bairro, conforme veremos nas palavras dos entrevistados há, de um lado,
o repúdio ao crime organizado, e de outro, há também o desconhecimento de alguns a
respeito do que venha a ser o “CV”. Vemos assim que, ao darem à sigla da facção uma
função enunciativa diferente, passam a ressignificar um discurso, um símbolo amplamente
divulgado pela mídia, juntamente com a disputa por poder entre facções e as forças de
repressão.
Dos 27 entrevistados, apenas 02 afirmam residir realmente na Rua Aristides
Figueiredo (AF), e os outros 25 moram em outras vias dentro do bairro Pimentel Marques.
Isso nos leva a fazer a seguinte leitura permitida dentro dos pressupostos da AD:
independentemente da rua habitada, ao enunciar “sou da AF” ou “moro na AF”, está implícita
a mensagem de privilegiar ou preferir a rua em detrimento do bairro, pois nas contrações das
preposições “de” ou “em” com a vogal “a” fica clara a concordância nominal com o
substantivo feminino rua e não com o substantivo masculino bairro. Dessa forma, podemos
perceber que os enunciadores da expressão analisada constroem representações imaginárias
de sua respectiva identidade. Além disso, conforme a análise das percepções dos jovens de
três instituições de ensino acerca do que seria espaço periférico ou espaço elitizado, podemos
perceber no não-dito dos jovens moradores do bairro Pimentel Marques, a ideia da
constituição do sujeito pelo “esquecimento” daquilo que o determina. Uma vez que a
pesquisa revela a valorização de espaços mais organizados, com melhor infraestrutura e
centrais, assim como áreas de fácil acesso ao comércio, uma parte da Rua Aristides
Figueiredo nos remete a essas classificações, pois está situada no bairro Centro, e em tal
espaço temos a sede da AMPLA, do DETRAN, do AEROCLUBE, além de escola, gráfica,
igreja, supermercado e lojas. Para melhor entendermos tal posicionamento, devemos lembrar
que “As relações de poder em uma sociedade como a nossa produzem sempre a censura, de
tal modo que há sempre silêncio acompanhando as palavras. Daí que, na análise, devemos
observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc.” (ORLANDI, 2010, p. 83).
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Isso nos leva a refletir acerca da ideia de que na análise deve-se considerar não aquilo
que diz, mas também aquilo que trai. Uma vez que um discurso dentro da cidade de Bom
Jesus do Itabapoana/RJ coloca o outro, de forma generalizada, em distinção, por residir no
bairro Pimentel Marques, conforme vemos nos critérios de classificação: “Bandidagem, gente
ruim, marginalidade, ladrão” ou “Tipo de pessoa, personalidade das pessoas, formação
familiar, pessoas estranhas, ‘diminuídos’, aparência, poucas pessoas de bem, fazem coisas
ruins”; seria contraditório caso um enunciador assumisse explicitamente, ao afirmar sua
identidade de morador de tal espaço, que as outras áreas mais valorizadas dentro de
determinados julgamentos são realmente consideradas melhores que aquela em que ele
reside.
No item 2 do questionário (Apêndice G) foi solicitado aos entrevistados que
explicassem o que é “AF Bolado”, obtivemos como respostas no discurso desses jovens uma
multiplicidade de ideias, na tentativa de explicar a expressão “AF Bolado”. Eles revelaram
sentidos que remetem ao crime, facção, gangue, bonde, drogas; assume a ideia da expressão
de poder, força e comando; mas também apresentam sentidos que nos remetem à ideia de
sentimento pelo local, ao afirmar que o bairro é bom, mostrar que é uma forma de dizer que
gostam de lá, ao dizer que o bairro é “meu bairro, meu mundo”, reforçando o sentido com
pronome possessivo na 1ª pessoa. Por outro lado podemos perceber o uso da terceira pessoa,
numa tentativa de se mostrar não pertencente a determinado grupo, como por exemplo, nas
seguintes falas: “Sempre que a polícia pega um deles, eles utilizam essa frase”, “[...] os caras
do crime”, “Quer dizer que eles vende trafica comanda uza quer mandar no bairro, etc. (sic)”.
Há também o desconhecimento do sentido da expressão, e uma explicação que não mantém
relação com o nome da rua, quando afirma ser a letra A, amizade, e a letra F, fogo. Isso
reforça a posição de Alba Zaluar, quando afirma que os significados não são únicos, nem
fixos, nem finais. Pelas respostas dadas ao tentar explicar a frase em análise, no discurso
desses alunos e moradores do bairro Pimentel Marques temos um quadro que representa a
visão deles mesmos acerca do próprio local de moradia. Esses jovens assumem determinado
papel ou lugar e enunciam a partir dele, assim em algumas falas apesar do entrevistado
afirmar ser morador do bairro, ele utiliza expressões como “Um jeito das pessoas tem de
dizer que gostam do bairro deles, e que lá é o melhor bairro de Bom Jesus”. Assim, ele se
refere a “pessoas” e “bairro deles” como se não fizesse parte de determinado espaço. Em
relação a isso, é conveniente lembrar que
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A contribuição de Pêcheux está no fato de ver nos protagonistas do discurso
não a presença física de “organismos humanos individuais”, mas a
representação de “lugares determinados na estrutura de uma formação
social, lugares cujo feixe de traços objetivos característicos pode ser descrito
pela sociologia”. [...] No discurso, as relações entre esses lugares,
objetivamente definíveis, acham-se representadas por uma série de
“formações imaginárias” que designam o lugar que destinador e destinatário
atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem que fazem de seu próprio lugar e
do lugar do outro (BRANDÃO, 2004, p.44).

Dentro dessa abordagem, a imagem que é feita do próprio lugar, é por vezes uma
tentativa de afirmar algo positivo e por outras a revelação de aspectos negativos, assim a
leitura feita pelos jovens moradores acerca do bairro coincide com a leitura expressa na
escolha de palavras nos critérios de classificação como bairro periférico. Parece haver a
percepção de uma realidade juntamente com a revelação de outros discursos.
Atentemos, agora, para este grupo de frases: “Bairro. Maior bairro de Bom Jesus, é
bom. Sempre acaba com as festas, briga, picha em todo lugar, até fora de Bom Jesus”, apesar
de não usar conectivo adversativo entre a primeira ideia e a segunda, essa é uma fala
reveladora das contradições, ou das traições que o discurso possibilita. Ela nos mostra que na
tentativa de apresentar o bairro, utilizando inicialmente o adjetivo bom, e com esse também a
carga semântica do mesmo adjetivo, o enunciador acaba trazendo para o discurso sua visão
da realidade e mostrando-a ao enunciatário, pois após tal revelação, é apresentada uma
sequência de ações consideradas, normalmente, como desvios, e que remetem a uma carga
semântica negativa. Por outro lado, o discurso também possibilita que o enunciador de tal
afirmação possa entendê-la como positiva. Diante da análise das respostas do item 2,
percebemos um retrato do bairro, traçado por alguns de seus moradores, assim como o
divórcio entre o dito e as traições da própria expressão do enunciador.
Ao analisar as respostas do item 2.1 (Apêndice H) em que foi questionado como ou
quando o entrevistado aprendeu a usar a expressão, diante das respostas, verifica-se como a
reprodução cultural perpetua determinados discursos, mesmo desconhecendo a origem da
expressão AF Bolado, o que se vê é como a voz do outro é internalizada, pois muitos
afirmam que cresceram ouvindo tal expressão, que ouvem há muito tempo, desde meninos e
falam porque várias pessoas falam. Alguns também revelam que passaram a falar a partir do
momento em que foram residir no bairro, e em alguns casos algo muito recente, por exemplo,
na seguinte fala: “Foi em 2010, quando fui morar”. O aprendizado se deu mediante suas
interações sociais, e vale ressaltar a força da imagem dos amigos ou do grupo com o qual se
procura identificar, como vemos nestas respostas: “Novo, iscutando os outros meninos (sic)”,
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“Quando eu passei a morar lá, vi que todos meus amigos usam, resolvi usar”, “Deis de
quando eu moro lá! E me uni com meus amigos (sic)”, “Desde os 10 anos já ouço falar. Na
pelada, quando fazia gol e gritava AF”.
Aqui podemos retornar à questão identitária, ao verificarmos a relação entre o eu e a
sociedade, ao atentarmos para o uso da linguagem possibilitando uma contínua modificação
através do diálogo com o outro e assim, por pertencer a um mundo cultural, o sujeito se
constitui e ressignifica outras culturas e seus sentidos. Diante disso vale ressaltar que
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era
autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras
pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores,
sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL,
2011, p. 11).

A importância do outro, como mediador da cultura e seus valores, conforme afirmado
acima, fica clara na fala dos entrevistados quando mencionam as situações de interação, os
amigos e o tio como “iniciadores” na propagação da expressão “AF Bolado”. O interdiscurso
ao tornar-se intradiscurso passa a nos constituir de alguma forma. Para Bakhtin (1988), não
há uma concepção de ser humano fora da interação, pois nós tomamos consciência de quem
nós somos por entrar em contato com o outro, por meio das palavras do outro.
Ao serem questionados, no item 2.2 (Apêndice I), em que situações eles utilizam a
expressão “AF Bolado” e com qual intenção, mais uma vez vemos uma multiplicidade de
intenções e um misto de sentimentos, uma vez que a expressão tanto é usada para apenas
demonstrar que se é morador do local ou demonstrar uma paixão pelo bairro, quanto para
marcar território, intimidar os outros em determinadas situações, revelar força e poder como
nesta fala: “Botá moral nas pessoas e respeito (sô da AF Bolado tá ligado) (sic)”. Alguns
responderam que não utilizam a expressão e um mencionou que é vergonhoso usá-la. Diante
de tais respostas percebemos também a variedade de tipos incluídos, e o risco quando se
utiliza um discurso de homogeneização acerca da juventude.
O homem e o ambiente em que está inserido não podem ser vistos de forma
independente, pois o espaço mantém relação estreita com as emoções e ações do indivíduo
que o ocupa. Diante do apagamento dos nomes oficiais da rua e do bairro analisados, e da
nova nomenclatura adotada por alguns de seus moradores, buscamos nas respostas do item
2.3 do questionário (Apêndice J) a informação acerca de quem tenha sido Pimentel Marques
e Aristides Figueiredo na visão dos moradores do local, e constatamos que 21 entrevistados
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desconhecem quem tenha sido as duas personalidades e 06 arriscaram explicações vagas,
como: “Um rapaz que morou na pracinha”, ”Não, eles devem ter sido coisas muito
importante para que a nossa comunidade tenha recebido esses nomes”, “Não, mas deve ter
sido uma pessoa muito especial para que tenham dado o nome ao nosso bairro”, “Não,
quando fui morar eles já tinham essa fama”,”Não com todas palavras, mas tenho pra mim que
foram os fundadores do bairro”, “Tenho uma teoria de quem eles venham a ser, é como fica
visivelmente meio claro que foram os fundadores dos bairros”. Apesar de desconhecerem a
história local, os que se propuseram a dar explicações nesse item, revelam um traço cultural
que é a valorização e a distinção das pessoas que emprestam seus nomes para nomear
logradouros públicos.
A fim de obter uma imagem do bairro, construída pelos próprios moradores, foi
pedido no item 2.4 (ver respostas no Apêndice K) que fizessem um relato sobre o bairro,
tentando descrevê-lo para uma pessoa que nunca esteve lá. Desse modo, temos a impressão
desses jovens acerca de seu local de moradia. Na tentativa de caracterizá-lo, os entrevistados
mostram na relação com o espaço o seu sistema de classificação, e isso também revela como
o espaço faz parte da construção social da identidade. Em sua maioria há um reforço de
aspectos negativos, criando-se assim uma imagem sempre ligada a tráfico, drogas, violência,
brigas, bagunça e constante ação da polícia. Há também uma tentativa de criar uma imagem
positiva das pessoas quando se enfatiza que as pessoas são boas e são trabalhadoras. Além de
alguns silêncios e marcas de risos que deixam implícitas uma série de possíveis informações,
é recorrente o uso da conjunção adversativa “mas”, às vezes grafada “mais”, mostrando
contradições na tentativa de apresentar o lado bom, revelando também o ruim, ou ao se
enfatizar que é tranquilo, acabam revelando ser um espaço movimentado e violento, segundo
suas percepções. Através da enunciação desses jovens, percebe-se uma imagem negativa
prevalecer sobre uma imagem positiva, apesar das manobras possibilitadas pelo discurso.
Como nenhum texto é inocente ou neutro, estaríamos aqui diante de um sentimento ou
percepção que não ficam claramente ditos se olharmos apenas a expressão “AF Bolado”? Se
todo texto é carregado de intencionalidade, é conveniente lembrar que

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se,
fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e
vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos
de valor. Por outro lado, por meio do discurso – ação verbal dotada de
intencionalidade – tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer
com que compartilhe determinadas de suas opiniões (KOCH, 2008, p. 17).
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Assim, diante dessa abordagem, podemos pensar que juntamente com suas escolhas
de palavras ao elaborar o relato sobre o bairro, esses jovens nos mostram por meio de suas
observações e classificações a mesma imagem revelada nos critérios que levaram à percepção
como bairro periférico, imagem essa, também, feita por moradores de outros bairros de Bom
Jesus do Itabapoana. Embora alguns afirmem que o bairro sofra preconceitos devido a
algumas características ou condutas, acabam traçando e reproduzindo um retrato que
possibilita interpretações que venham confirmar tal visão.
Com o intuito de perceber melhor a ideia de sentimento pelo bairro ou a possível
valorização de outros espaços urbanos, no item 2.5 (ver respostas no Apêndice L) foi pedido
que apontassem outro bairro, caso eles pudessem se mudar do bairro Pimentel Marques. Com
isso, listaram bairros como Lia Márcia, Centro, Jardim Valéria e Oscar Campos, os quais
seriam suas escolhas devido à tranquilidade, acesso ao comércio, condição dos imóveis;
bairros como Santa Rosa, Beira Linha e Volta da Areia, em alguns casos são negados ao se
efetuar a escolha e em outros são as opções, às vezes apontado como similares ao bairro de
origem. Mais uma vez no discurso dos entrevistados aparecem as contradições, ao atentarmos
para as respostas ao item anterior em que fizeram a descrição do bairro. Dessa forma,
afirmam ter orgulho de morar na AF, porém em contrapartida se mudariam de lá; há a
afirmação de ser a AF o melhor bairro, de ser um lugar bom, mas se mudaria para o Lia
Márcia; outro aponta que o bairro é bom, contudo iria para o Jardim Valéria por ser tranquilo
e sem bagunça; outros falam que o bairro Pimentel Marques é um lugar tranquilo, mas se
mudariam para o bairro Oscar Campos por ser um lugar bom, e alguns apesar das situações
negativas apontadas continuariam no bairro por causa de sua história naquele local, dos
amigos, dos vizinhos e dos laços familiares. Duas respostas chamam a atenção pela forma
enfática das afirmações de reconhecer o bairro como um local bom, mas também por revelar
contradições e traições: “Bom eu acho lá um lugar bom para conviver e morar / Santa Rosa
fora da Figueiredo, porque lá é barra pesada, Santa Rosa é mais calmo (sic)”; e “AF Bolado é
um ótimo lugar, lugar tal que eu não trocaria por nenhum outro bairro da cidade/ No Centro.
Porque fica perto das coisas, do comércio etc.”
Dentro dessa percepção, é possível observar no jogo do dizer, as afirmações e as
intenções, outros discursos e valores que permeiam a fala desses jovens. Ao se analisar a
manifestação dos mesmos num processo real de interação, ficam ainda mais nítidas certas
concepções dentro da Análise do Discurso, dessa maneira, podemos verificar que “Cabe à
AD trabalhar seu objeto (o discurso) inscrevendo-o na relação da língua com a história,
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buscando na materialidade linguística as marcas das contradições ideológicas” (BRANDÃO,
2004, p.50).
Conforme salientado por Brandão, é na materialidade linguística, é no uso efetivo da
língua em situações reais que por meio do discurso podemos perceber as lacunas, bem como
as traições entre o que foi dito, pois na fala desses alunos moradores do bairro Pimentel
Marques podemos perceber, de um lado, a busca por revelar um forte sentimento, de revelar
seu pertencimento a determinado espaço geográfico; de outro, a revelação de outras verdades,
na expressão de seus desejos.
Ao serem questionados se percebem que há certo preconceito em relação aos
moradores do bairro e qual o motivo que leva a isso, como vemos no item 2.6 do questionário
(ver respostas no Apêndice M), apontaram os possíveis motivos que acarretariam uma visão
preconceituosa acerca do bairro em que residem, tendo apenas um que responde que não
existe essa visão. O que trazem em suas falas é a visão negativa a respeito do bairro Pimentel
Marques e ela está ligada mais uma vez ao tráfico, às drogas, a marginais, à favela, às prisões
efetuadas no bairro. Alguns ressentem a ideia da generalização acerca dos moradores, e como
uma forma de distinção ao destacar situações negativas, apontam “eles, os outros, os
meninos” para marcar que não estão incluídos nessas determinadas situações.
Quando são questionados, no item 2.7 (ver respostas no Apêndice N), se já sofreram
discriminação por ser morador da AF, dois afirmam apenas “sim”, oito afirmam que “não” e
do restante vemos a percepção em relação à discriminação por ser morador do bairro
analisado, apesar de alguns considerarem que foi brincadeira entre amigos e um entrevistado
salientar que se fosse falado por alguém estranho seria discriminação, muitos apontam
situações na sua interação social, como brincadeiras, entrevista de emprego, escola, inclusive
xingamentos, há também a ideia da associação do local à favela e à droga, novamente.
Como havíamos levantado a leitura da ressignificação da imagem ou do valor
simbólico do Comando Vermelho, seria viável saber desses jovens o que entendem por CV e
a opinião deles sobre isso. Assim, no item 2.8 (ver respostas no Apêndice O), foi perguntado
o que era CV e qual seria a opinião deles. Mais uma vez vemos uma variedade de
significados, em algumas definições revelam o total desconhecimento sobre o que seja o
crime organizado. Apesar de apontarem CV como Comando Vermelho, e revelando ser uma
facção criminosa, em algumas respostas vemos o desconhecimento do que seja realmente o
crime organizado, já que apontam o CV como uma gangue de meninos e de meninas com o
intuito de brigar. Muitos sinalizam que isso é “uma besteira”, “uma palhaçada”, reconhecem
como algo ruim e como sendo uma forma de separação entre os bairros.
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Como ao lado das pichações e inscrições com a sigla “AF” passou-se a grafar também
a sigla “CV”, no item 2.9 (ver respostas no Apêndice P), foi perguntado sobre a relação entre
essas duas siglas. Nas enunciações alguns mostram que não sabem a relação, e outros
revelam suas leituras sobre a possível associação mostrando que é uma busca por poder
diante da rivalidade com outros bairros, um recurso usado para intimidação, como fica claro
na seguinte fala: “Rivalidade, superioridade ente os outros bairros. Disputa mais com Beira
Linha e Volta da Areia.”. Aparece também a ideia de divulgação das características de ser
combativo, em “Mostrar que são bolado, esquentado, pronto pra tudo. (sic)”. Vemos também
a percepção acerca da influência da mídia, quando é citado que “Por que tipo assim, as
pessoas que moram na AF mexem com droga e vê na televisão as outras facções e querem
mostrar que lá são CV (sic).”. Essa tentativa de mostrar poder e reafirmar isso
insistentemente, parece revelar o outro lado da questão, o fato de se sentirem sem esse tão
proclamado poder, como verificamos neste posicionamento: “Acho que os moradores da
Figueiredo se sentiram reprimidos, quando falado qual sua facção acho que inventaram essa
tal de AF para serem como vou dizer, senhores de si.” Ainda há nas explicações a associação
com drogas e bandidos.
No item 3 (ver respostas no Apêndice Q), a fim de perceber o uso recorrente das
expressões analisadas, perguntamos se eles costumavam escrever tais expressões e em que
lugares e qual seria o motivo. Obtivemos algumas respostas negativas, umas bastante
enfáticas “Não escrevo porcaria.”, “Não como já disse não uso este termo para absolutamente
nada.”; revelando a desaprovação de tal ato; mas por outro lado temos visões que apontam o
sentimento pelo bairro, a tentativa de intimidação perante outros bairros, uma forma de
divulgação da comunidade ou a reprodução cultural, como podemos perceber na seguintes
respostas:
- “Sim, em meus cadernos, livros e carteiras escolares, para expressar
o meu amor pela A.F. Bolado!”;
- “Escrevo. Parede do colégio, pra saber que nós estudamos naquela
sala. Pra mostrar que não tem medo (...);
- “Sim, em todos os lugares, parede da escola, caderno, parede de
casas, pinto tudo. Escrevo porque eu gosto, divulga a comunidade.
Pra todo conhecer. As pessoas conhecem, mas tem uma visão errada.
A visão de que todo mundo que mora lá é traficante, maconheiro.”;
- “Escrevia para marcar território. Mesa, parede, chão, espelho.
Marcar meu território não, o território do bairro. Mostrar que o poder
é grande. Tá em todo lugar, ser uma mídia.”;
- “Eu costumo. No braço, na mão, no quadro, na parede de casa.
Porque as pessoas ficam falando isso, eu acho legal, maneiro.”
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Diante da análise das respostas dadas pelos moradores do bairro Pimentel Marques e
também alunos do Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, podemos responder sobre
os sentidos que constitui a busca do analista do discurso. Dessa forma, o que leva esses
jovens a constantemente falar, inscrever ou pichar as expressões analisadas é a busca pelo
poder diante de outros bairros, revelando assim que ao se apoiarem na imagem representada
pelo Comando Vermelho, ressignificando um discurso constituído em outro espaço e com
outro teor, eles buscam um poder expressivo, porque de alguma forma reconhecem não tê-lo
perante a cidade. Podemos também, diante do não-dito, perceber a preterição do bairro em
relação à rua. Pois como já foi mencionado anteriormente em falas como “Sou da AF, moro
na AF”, uma vez que esse espaço – a rua – representa aspectos bastante valorizados em
outros bairros, e é a parte do todo que geograficamente tem uma parcela no bairro Centro. Por
outro lado, o bairro tomado em sua totalidade representa no imaginário dos entrevistados
aspectos bastante negativos, tanto esteticamente como economicamente, e ainda representa
uma gama de desvios reprovados pela sociedade.
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4 O espaço urbano e as palavras – um “zoom” no contexto
4.1 Transformações do espaço urbano
Primeiramente retomamos o vocábulo grego ágora, originado do verbo agorien que
significava discutir, deliberar, tomar decisões. A ágora desempenhava um importante papel
como espaço público mais visado e valorizado da cidade-estado grega. Submetido ao regime
da polis e não vivendo à margem dessa, ao filósofo é imposta a submissão de seu discurso à
confrontação de opiniões. É na ágora que a verdade convive com a opinião e o engano. Nela
se materializavam as relações entre os homens; tornou-se o centro da polis, uma vez que era
nesse espaço que aconteciam atividades sociais, religiosas, comerciais, administrativas,
judiciais e legislativas. Pode-se dizer que foi também a precursora das praças das capitais
europeias. Aqui, pode-se notar a valorização desse espaço central, aquele que na maioria das
vezes recebia uma atenção mais regular do povo. Também, vale ressaltar a importância do
discurso nas interações sociais, e diante disso podemos perceber que “É o discurso, como
meio de persuasão, que dava o significado e a imagem dominante da vida na polis grega:
‘tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através da força e da violência’”
(ZALUAR; ALVITO, 1998, p. 15).
Em relação a isso, é pertinente pensar a importância da palavra como elemento
veiculador de ideias e o poder que emana de seu uso no jogo da interação social, pois como
afirma a autora, as palavras quando bem manejadas facilitam a convivência e impede que se
recorra à força, quando se pretende solucionar algo ou, simplesmente, compartilhar ideias.
Isso também nos mostra a importância da relação entre as cidades e as palavras no decorrer
da história.
Nos últimos dois séculos, os centros urbanos nascidos com a Revolução Industrial
transformaram profundamente os modos de percepção de seus habitantes. A cidade tornou-se
tema de vários pensadores e foi tomada por uma multiplicidade de imagens e sentidos, tais
como o progresso, a virtude, o vício e a miséria, por exemplo. A história é marcada nas
cidades, e é nesse macrocosmo social, nesse espaço simbólico que se cruzam textos e
discursos. As cidades como símbolos, imagens e representações que variam no tempo e no
espaço respondem às necessidades e às inquietações humanas. Assim, ao efetuarmos a análise
da expressão de jovens moradores do interior do estado, expressão essa que se dá por meio de
pichações e inscrições em diversos suportes espalhados pela cidade; vemos como diante das
inquietações próprias na construção da identidade, a ação desses adolescentes quando vista
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num contexto mais amplo, traz à tona discursos variados que circulam no ambiente urbano, e
esses discursos veiculam “verdades” construídas como forma de distinção em relação ao
outro. É assim que

Tendo a cidade como objeto, temos procurado compreender processos de
significação e relação de sentidos que se estabelecem na articulação do
tempo, do espaço, do corpo, dos sujeitos urbanos. Constituir, formular, fazer
circular sentidos são passos de um processo complexo e nem sempre dos
mais visíveis quando tomamos a cidade como lugar em que isso se dá
(ORLANDI, 2003, p.8).

Tal afirmação nos conduz a refletir sobre a complexidade da busca por sentidos, ao se
analisar palavras e discursos nos diversos contextos da trama urbana. É por meio do
intradiscurso que vamos nos deparando com um emaranhado de tantas outras vozes que
ecoaram em tempos e lugares distintos, e dessa forma vamos encontrando relações de
sentido, aquilo que de início parecia muito estranho, por estar ligado à história e à ideologia,
e a um sujeito imerso no social, passa a significar.
A expressão “AF BOLADO”, juntamente com a expressão “AF/CV”, é proferida
cotidianamente nas interações orais ou inscrições e pichações; aparentemente é uma parte
“destacada”, já que parece uma fala solta. Sua compreensão só se efetivará quando é feita a
análise do contexto em que é usada. Mas como não existe nenhum enunciado que esteja fora
de um texto, a expressão só se torna decifrável a partir de uma leitura mais ampla do
contexto. Pode, assim, ser tomada como uma indexical expression, isto é, palavra ou frase
cuja referência não pode ser determinada sem se conhecer o contexto de uso.
Foucault (2009) afirma que a nova história deve encarar os textos e registros da
operosidade humana nos diversos campos, não como documentos que conteriam um
"arquivo" fiel da vida como era quando de sua redação, mas como monumentos que precisam
ser inseridos numa reconstituição dos fluxos de pessoas ao seu redor para voltar a manifestar
o sentido de sua existência prática. Desse modo, para entender os sentidos produzidos na
cidade é necessário entender como as mesmas se organizam. Vemos até agora como muitos
moradores de Bom Jesus do Itabapoana/RJ percebem a relação entre diversos bairros, bem
como os valores internalizados através de distintos discursos, e é diante disso que nossa busca
por sentidos se torna mais clara.
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4.2 A palavra – atividade social e histórica

Quando se trata de comunicação humana, devem-se considerar unidades maiores que,
bem além de apenas palavras e sentenças, estabelecem determinadas relações. Assim, a busca
pelo entendimento de textos diversos, enunciados e discursos, deve extrapolar a morfologia
ou a sintaxe, uma vez que fatores extralinguísticos podem ter significados contextuais.
A história das palavras para uma cidade reflete não só os modos de pensá-la e as
ideias que as sustentaram, mas também seus êxitos e fracassos. O estudo das palavras fornece
importantes pistas para identificar grupos, estratégias de legitimação, rivalidades e
continuidades no tempo. As palavras não existem sem as situações em que são enunciadas e
utilizadas: elas estão vinculadas ao seu contexto. Sabemos que a palavra, na sua função
nominalista de identificar os dados do real, é também uma forma de qualificar o mundo,
dando sentido e pautando as ações sociais. Este processo de outorga de significação é, pois,
criador de realidade e instaurador da coerência que organiza a percepção do mundo. É
atividade humana por excelência e, como tal, social e histórica.
Na tentativa de autoafirmação, esses jovens estão negando o que eles querem afirmar,
ou seja, que a periferia, com toda sua carga semântica que povoa nosso imaginário, tem
importância dentro do contexto observado, e que eles assumem a comunidade periférica em
que vivem. Essa ideia, observada diante das contradições e traições permitidas pelo discurso,
se torna viável dentro da ótica da Análise do Discurso. Ao renomearem o bairro Pimentel
Marques com a sigla de uma rua que se inicia no bairro Centro e apresenta características
valorizadas ao se observar as enunciações nos questionários aplicados, os jovens
enunciadores das expressões analisadas revelam em seu discurso outros discursos de
valorização da área central e dos espaços mais organizados. Assim, vemos que “Considerada
pelo ângulo sociológico, a estrutura urbana foi definida como o conjunto das relações
socioespaciais determinadas por uma oposição essencial: a do centro e a da periferia”
(FISCHER, 1994, p.121).
Diante disso, apesar de haver mudança em relação à valorização de espaços urbanos
nos grandes centros, por exemplo, por estarmos observando um contexto de uma cidade do
interior, vemos que a área central é um espaço que recebe tratamento distinto quando se trata
de benefícios da administração pública. Inegavelmente, os espaços mais bem organizados,
mais bem cuidados refletem condições socioeconômicas e culturais mais valorizadas. Como
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ao se efetuar percepções, tomamos o outro e sua realidade em relação a nós e nossa realidade,
o que vemos aqui é a cidade diante de suas desigualdades, marcada também pela reprodução
cultural efetuada por meio das palavras. Desse modo,

A cultura, como o trabalho que inventa a ordem artificial, exige distinções,
ou seja, separar coisas e pessoas por meio de atos de segregação e
discriminação. Em um deserto intocado pela atividade humana e indiferente
aos propósitos dos homens, não há placas nem cercas que tornem as partes
do solo diferentes. Em outras palavras, ele é amorfo. Em ambientes sujeitos
à ação da cultura, entretanto, uma superfície uniforme e plana é dividida em
áreas que reúnem algumas pessoas, mas repelem outras, ou em faixas
destinadas só a veículos ou apropriadas unicamente a pedestres. O mundo
adquire assim uma estrutura que orienta as atividades (BAUMAN, 2010, p.
205).

As palavras, com toda sua força semântica, compõem a linguagem que sedimenta a
exclusão social, pois é por meio do uso da linguagem que vamos reproduzindo traços
culturais e perpetuando, assim, os interesses e o poder de determinados grupos. Nesse jogo de
distinções, vemos a construção de uma hierarquização social, segundo alguns pontos de vista,
nos contextos urbanos na atualidade. É pelas palavras que se vão definindo cidadãos de
primeira e segunda categoria. A relação entre a cidade legal e a cidade ilegal ou entre a
cidade ordenada segundo princípios urbanísticos e a cidade irregular constitui um dos
problemas mais evidentes no palco das lutas de classe. Podemos perceber que

Assim, palavras tais como progresso apresentam sempre uma conotação
positiva e palavras relacionadas à pobreza remetem de maneira sistemática
para uma avaliação negativa do que se considera a face obscura, degradada
e degradante da cidade, enquadrado como “fato” que deve ser
compreendido, desvendado (BRESCIANI, 2001, p.15).

Desse modo, podemos observar como os indivíduos ao tomar algo como positivo ou
negativo no interior do espaço urbano, adotam esquemas classificatórios diferentes que
permitem a cada um dar sentido ao espaço social à sua própria posição no interior deste. A
atribuição do nome distingue e reagrupa, ordena e qualifica, mostrando, dessa maneira, como
as variações de nomenclatura são, também, marcadores de distância social. Os cidadãos, em
sua diversidade social, serão então confrontados com uma terminologia oficial que poderão
adotar ou recusar, na maioria das vezes, transformar ou desviar.
Por exemplo, os nomes das ruas criam e servem de referenciais históricos, mas a
humanidade sempre procurou marcar os lugares por onde circulou com elementos
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diferenciados, como construções especiais e até dando-lhes nomes ou apelidos que serviam
de referencial para si própria, pois tornar um ambiente diferente do outro para não se
confundir espacialmente é sempre uma imposição para se estabelecer a própria identidade.
Dessa maneira, os nomes usados para identificar o entorno social vão surgindo pelas
características dos lugares, em função de alguma construção, por homenagens a figuras
destacadas da sociedade ou mitos. Com o decorrer do tempo, os nomes das ruas vão se
alterando, acompanhando a dinâmica urbana, no sentido de acompanhar uma nova época, um
novo tempo, um novo fato ou um novo mito. Quem determina tais mudanças é o Estado;
outras vezes, é a própria população que altera o nome dos locais em função da presença de
um novo referencial, ou por alterações nas redondezas ou mesmo novos apelidos. É
recorrente o fato de surgir um nome especial entre os habitantes do lugar, o qual só tem a ver
com a vivência dos mesmos.
A força dos nomes e suas designações ajudam a compreender o sentido da cidade.
Muitas vezes o que fica para a posteridade não são heróis, mas apenas mistérios, uma vez que
o imaginário popular acaba falando mais alto. O novo nome atribuído aos logradouros tem
realmente muito a ver com o imaginário da população, pois é aqui, também, que ela expõe
suas particularidades, seus tipos e seus valores ligados às práticas do cotidiano. À medida que
os logradouros vão sendo nomeados por imposição, de cima para baixo, pelo conjunto de
vereadores de uma câmara municipal, por exemplo, sem que haja qualquer envolvimento da
população em relação a tais nomeações, os nomes passam a custar mais para serem
assimilados ou se fixa o nome sem a menor relação com a história do local. A troca de um
nome é muito mais que uma simples mudança, está-se mexendo na própria história da cidade
e na identidade de cada um. Qual moeda, os termos de um vocabulário constituem um
tesouro real, um patrimônio do povo.
Assim, retomando a substituição do nome do bairro por apenas as iniciais de uma rua
principal, vale salientar que os personagens que emprestaram seus nomes para nomear
logradouros públicos, com o passar do tempo acabam sendo esquecidos juntamente com sua
importância na história daquela sociedade, como vimos nas explicações dos jovens
moradores do bairro Pimentel Marques. Ao utilizar suas estratégias vão conquistando para si
um lugar próprio de acordo com a identidade que melhor lhes representa. Nessa perspectiva,
vale ressaltar que “[...]a tática é a arte do fraco. Para ele ‘a astúcia é possível ao fraco, e
muitas vezes apenas ela, como último recurso’. Assim, ‘como os indivíduos não sabem,
propriamente falando, o que fazem; o que fazem tem mais sentido do que sabem’”
(CERTEAU, 2011, p.95).
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Conforme o posicionamento do autor, podemos retomar a ideia acerca da ação desses
jovens e as contradições entre aquilo que foi claramente expresso em suas enunciações e o
que ficou implícito, o não-dito, lembrando a importância da observação do contexto, quando
se pretende desvendar sentidos. As palavras devem ser olhadas como indícios das dinâmicas
das sociedades urbanas que as criam e as empregam, e tais dinâmicas se inscrevem
simultaneamente na cidade e na linguagem. A linguagem permite a ordenação do espaço, e
também informa sobre ele. A cidade é constituída de territórios cujos limites são mais ou
menos claros, onde as diversas identidades religiosas, culturais e sociais expressam-se,
revelam-se, mostram-se, traem-se ou se dissimulam, e interagem.
É diante das interações que vemos as palavras saltarem da categoria espacial à
categoria social e elas podem ser brutalmente pejorativas em certos contextos. Para Bresciani
(2001, p. 10) existem “[...] palavras que compõem a linguagem da exclusão e da
estigmatização social, já que o problema da segregação espacial, por exemplo, apresenta-se
como elemento crucial para se compreender a hierarquização social visível e legível na trama
urbana das cidades contemporâneas”.
Nesse sentido, vemos como a representação da cidade em palavras fornece não só ao
morador, mas também ao visitante, um critério fundamental de localização de si e orientação
no todo da cidade. As palavras funcionam para marcar limites internos e externos e organizar
as formas de apropriação, pertencimento e controle dos lugares urbanos. Precisamente, os
termos da repartição física são sempre também sociais. Como internalizamos o discurso do
outro e o reproduzimos ao longo da história, é pertinente observar o significado de alguns
vocábulos que contribuíram para a criação de determinadas imagens que ainda temos de
alguns espaços urbanos, pois, apesar da mudança de conceitos e das transformações das
cidades, tais imagens ainda permanecem enraizadas em nossa cultura. Como podemos
observar em Ferreira (1999):
a) Centro. [Do Gr. Kéntron, pelo lat. centru.] S.m. 6. Urb. A parte mais ativa de uma
cidade, onde estão os setores comercial, financeiro, administrativo, cultural, etc. (p. 443); e
b) Periferia. [Do Gr. Periphéreia, ‘circunferência’, pelo lat. tard. peripheria.] S.f. 7.
Urb. Bras. Numa cidade, a região mais afastada do centro urbano, em geral carente em
infraestrutura e serviços urbanos, e que abriga os setores de baixa renda da população (p.
1545).
Tais definições indicam como a ordem urbana é privatista e fechada, definidora de
limites físicos e sociais bastante precisos. Dessa forma, percebe-se na carga semântica a ideia
da atividade mais intensa, a ideia da fragmentação do todo, como também a ideia do
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afastamento. Quando se pensa em áreas periféricas, está cristalizada no inconsciente a
imagem da indolência, da tristeza, da má nutrição, da imoralidade, da lentidão, do atraso;
opondo-se ao dinamismo do centro. Possivelmente, essas concepções com toda sua carga de
valorização e desvalorização possibilitam aos locutores da expressão “AF Bolado”, sujeitos
assujeitados como postula a Análise do Discurso, reproduzirem o discurso dominante de que
a área central é a parte mais organizada da cidade, realmente são as melhores, as mais nobres,
as mais dignas, as mais produtivas.
Tradicionalmente, a cidade é descrita a partir do centro e por características urbanas
peculiares: altura média das construções, estado das ruas, edifícios de destaque, usos e
funções. Por outro lado, a nossa língua, pertencente à tradição europeia, retira a dinâmica da
cidade e obriga-nos a falar e a pensar como se a cidade fosse uma realidade estática. A nossa
maneira de falar das cidades tende, involuntariamente, a embaralhar as estruturas e processos,
os objetos e relações, o material e o social, numa disposição limitativa do estudo da cidade,
que não compreende as sociabilidades e relações que se estabelecem. Dessa maneira, deixa
de considerá-las na ambiguidade e complementaridade essencial das dimensões: tempo e
espaço.
A fim de discutir alguns usos da palavra cidade, retomando um exemplo nas
definições de Ferreira (1999, p.469) teremos no uso metafórico “A cidade saiu à rua para
aclamar os heróis.”; aqui vemos, de um lado, a desconsideração do aspecto material, e de
outro, a personificação, o aparecimento de um ator social, a própria cidade. Conforme vemos,
a cidade representa o sujeito da ação personificando os grupos sociais ou a ação conjunta dos
habitantes. Podemos tomar outras possibilidades como “a cidade violenta”, “a cidade que
trabalha”, em tais referências há o obscurecimento dos atores, das práticas e processos, assim
a totalidade social é redutoramente coisificada. Se fizermos uma comparação com a
expressão “AF Bolado”, sabendo que “AF”, a sigla da Rua Aristides Figueiredo, nomeia o
bairro Pimentel Marques, e desse modo quem está ou é “bolado” é o bairro, podemos efetuar
uma leitura similar, pois diante de tal uso, também podemos perceber “o obscurecimento dos
atores, das práticas e processos”.

4.3 Microliberdades diante do estabelecido

Apesar de o vocábulo bolado ser um adjetivo e segundo as regras gramaticais esse
deva concordar com o termo ao qual se refere, como “AF” é a rua, a rua deveria estar
“bolada”. Mais uma vez quem está bolado é o locutor e/ou o bairro. Estamos diante de mais
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uma traição propícia ao discurso, pois para expressão de algo através do adjetivo, ele se liga
ao bairro, ao todo; mas para indicar o lugar de origem, indicar onde mora, usa-se “da AF” e
“na AF”, optando-se assim pela rua principal. Nesse jogo,

[...] sob a realidade maciça dos poderes e instituições e sem alimentar
ilusões quanto a seu favorecimento, Certeau sempre discerne um movimento
browniano de microrresistências, as quais fundam por sua vez
microliberdades, mobilizam recursos insuspeitos, e assim deslocam as
fronteiras verdadeiras da dominação dos poderes sobre a multidão anônima.
Certeau fala muitas vezes desta inversão e subversão pelos mais fracos
(CERTEAU, 2011, p.17).

Assim, na tentativa de ação perante o que está cristalizado, o bairro se torna sujeito,
um sujeito assujeitado, isto é, aquele que internalizou um discurso e através do “apagamento”
desse mesmo discurso, passa também a se posicionar. Uma vez que anteriormente aos atuais
enunciadores da expressão analisada já circularam outras vozes que lhe incutiram a negação
ou a visão negativa do próprio espaço em que habita, se expressar por meio de pichações ou
inscrições, ou constantemente lembrar seu local de moradia constitui a referida
microrresistência, como salienta Certeau. Ou poderia ser a “AF” um espaço utópico central,
já que de alguma forma estão obrigados a obedecer ao fato de residir onde residem, tal
apropriação pode ser uma recusa ao estatuto da ordem que se impõe como natural. Quando
outros moradores de Bom Jesus do Itabapoana se referem ao “pessoal da Aristides”, isto é,
querem indicar de forma generalizada os moradores do bairro Pimentel Marques, tomando
apenas o primeiro nome da Rua Aristides Figueiredo, implicitamente é feita a atribuição de
todas as delinquências e mazelas que estão inseridas por questões semânticas, culturais e
sociais à visão construída acerca do bairro. Quando se acredita na versão corrente, também é
feita uma generalização como se não houvesse ali gente laboriosa e de bem.
Então, conferir a uma rua do bairro o status de representação de todo o local, pode nos
revelar que por meio da escolha de palavras alguns significados quando analisados num
recorte mais amplo acabam sendo mais reveladores de outras questões ainda não percebidas
pelas pessoas que cotidianamente lidam com a situação. Diante disso, é bom observar que
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A carta mental fornece, pois, informações sobre o quadro de referência que
o indivíduo forjou em relação a esses espaços. Três elementos o
caracterizam: o fato de cada um tomar um conjunto de decisões sobre o tipo
de informações espaciais que reterá e memorizará; o fato de um estímulo
ambiental ser descodificado, quer dizer, reconstruído em função de critérios
próprios do indivíduo, o que permite fixar as características de um elemento
do ambiente segundo o valor que um indivíduo lhe atribui; finalmente, o
fato de organizarmos os elementos dados, o que supõe que a percepção
consiste em criar significados relativos a um espaço, significados esses que
por sua vez se tornam significativos (FISCHER, 1994, p.76).

Nessa linha de raciocínio, podem-se entender as alterações ao se denominar o espaço
de origem, já que parece haver o desejo de tornar valoroso um espaço ressignificado. É
comum no cotidiano de quem mora nas cidades, os bairros centrais ou projetados com melhor
infraestrutra serem o alvo de grandes investimentos, enquanto as outras partes são relegadas à
marginalização. Conforme mencionado, anteriormente, por diversos alunos ao apresentarem
seus critérios de percepção em relação aos bairros da cidade, em muitos espaços urbanos,
vemos construções edificadas com o intuito de proteger seus habitantes, como é o caso dos
chamados condomínios fechados. Muitas vezes isso faz com que não sejam integrados à
comunidade a que pertencem. Assim, o isolamento denota o distanciamento daqueles que são
tomados como socialmente inferiores. “A corrosão e a dissolução dos laços comunitários nos
transformaram, sem pedir nossa aprovação, em indivíduos de jure (de direito); mas
circunstâncias opressivas e persistentes dificultam que alcancemos o status implícito de
indivíduos de facto (de fato)” (BAUMAN, 2009, p.21).
Nesta análise, havendo na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/ RJ, situada no
noroeste fluminense, a valorização de outros espaços fora do bairro Pimentel Marques,
possivelmente há a negação do que se quer afirmar, ou seja, que a periferia é importante e
possui o poder expresso nas enunciações. Pois ao tomar a Rua Aristides Figueiredo para
denominar o bairro Pimentel Marques, subentende-se que os elementos periféricos são
eliminados em detrimento dos elementos centrais. Já que o espaço que passa a representar a
totalidade do bairro excluído socialmente é a rua principal – o espaço mais organizado –
aquela via pública que tem uma parte situada geograficamente no bairro centro.
Tal manifestação, aparentemente paradoxal, revela “[...] que a relação (sempre social)
determina seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar onde atua uma
pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações relacionais”
(CERTEAU, 2011, p. 37).
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Sob a ordem estabelecida na cidade, ocultam-se lutas e desigualdades relegadas
apenas aos moradores de tal espaço. Ainda em Certeau (2011, p. 94), podemos verificar que o
enunciador da expressão em análise como não pode sair do lugar onde tem que viver “e por
isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força
estranha”, ele aí instaura em suas táticas a pluralidade e a criatividade. Revela ainda que
“todo lugar ‘próprio’ é alterado por aquilo que, dos outros, já se acha nele”. Pode-se dizer que
a manobra de denominação fora do instituído revela forças e representações, uma forma de
desfazer o jogo do outro, embora também revele a confirmação do discurso dominante. É
impossível tomar o ato da palavra sem tomar o da circunstância. Assim podemos ver as
relações conflituais entre fortes e fracos.
Com o propósito de entender os ambientes humanos, a dimensão social deve ser vista
como algo de extrema importância. De algum modo, os espaços em que vivemos e atuamos
moldam nosso jeito de ser e nosso comportamento, pois nos constituímos por meio de nossas
interações. Nessa perspectiva é impossível dissociar as características físicas das dimensões
sociais de determinado espaço, uma vez que qualquer espaço é sempre um espaço construído
socialmente. Isso implica também a forma de se considerar o ser humano.
Indubitavelmente, dentro de uma perspectiva psicossocial, vemos que as relações
estabelecidas entre o sujeito e os ambientes pelos quais circula, dão à sua forma de agir uma
estrutura bem específica, pois é nos lugares, que vemos formar a experiência humana. É
nesses espaços que ela se acumula e é compartilhada. Aqui também é que se elabora seu
sentido, bem como sua assimilação e sua negociação. Em função disso, pode-se tomar o
espaço como o espelho de um mundo que foi fabricado e modelado pelo homem. Nesse
sentido, podemos ver que

A natureza das relações assim estabelecidas revela dois aspectos: o ambiente
atua sobre o ser humano que, por sua vez, age sobre os fatores espaciais que
o determinam; são, portanto, os alicerces da natureza da relação que
permitem explicar o valor do espaço e a orientação da conduta (FISCHER,
1994, p.15).

Enfim, a apreensão da realidade social se dá a partir de seus lugares, pois, numa
análise mais efetiva, surge uma realidade como matriz em que ficam evidentes as condições
impostas a determinado grupo. Por sua vez, na relação do homem com seu espaço, é notório
como o indivíduo se adapta a esse ou o recusa, ora de forma ativa, ora de forma passiva. Sem
dúvida, o aspecto físico e o valor psicológico de um bairro devem ser considerados, quando
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se procura entender a especificidade da relação de uma sociedade mantida com ele. Além
disso, os dados espaciais significam aspectos econômicos, culturais e sociais e dessa forma as
atitudes são determinadas.

O espaço é, pois, organizador da interação social, como bem sublinhou
Pages (1974); de fato, segundo ele, a organização do espaço em pequena ou
grande escala acaba por edificar locais de influência que, agindo em
simultâneo por imposições físicas diversas e por significações incorporadas,
ganham o seu sentido em códigos interpretativos adquiridos, associados a
conteúdos normativos e ideológicos que formam aquilo a que se chama uma
“influência semiótica” (idem, 1974, p. 20).

Dentro dessa visão, ao marcar a cidade e a escola com a inscrição AF/CV,
possivelmente, os jovens enunciadores buscam mostrar para o todo social que eles existem e,
fazem parte de um “grupo social” que os atrai simbolicamente. Um sentimento de
pertencimento é traduzido em inscrições nas mais diversas superfícies dos espaços públicos.
Já que a ideia de território pressupõe a ideia de personalização, as marcações funcionam
assim como determinantes de apropriação, indicando que de alguma maneira se é ocupante de
tal espaço. Em nossa cultura, há a tendência da delimitação de um espaço de pertencimento.
Isso se dá por meio de marcadores que muitas vezes pretendem a afirmação da posse de dado
território.
Ao vermos por uma cidade grande número de inscrições e pichações pelos
monumentos e espaços diversos a ideia pré-concebida que trazemos é a de revolta, uma vez
que já está incutida em nosso imaginário a relação de selvageria. Por outro lado, na presente
análise, ao espalhar as iniciais de um bairro excluído, aliadas às de uma facção que denota
poder, o que observamos é uma espécie de influência e de apropriação, na ânsia da
construção de identidades. Tal fato se explica pela confiança na própria identidade como
importante recurso para a defesa de seus interesses. Vemos, assim, o espaço como fator de
condicionamento.
De fato, os lugares estão impregnados de significados, os quais se associam às
representações sociais que nós fazemos deles. Nesse sentido, a dinâmica da relação entre as
estruturas sociais e espaciais são determinadas pela cultura de uma sociedade. A relação no
espaço serve de sistema classificatório e é parte integrante da construção social da identidade.
A existência do espaço se dá na medida em que este é vivido, pois não é uma
realidade apenas exterior ao indivíduo, nem tampouco independente desse. O espaço se
relaciona estreitamente com as emoções, os impulsos e as ações. Pode ser valorizado positiva
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ou negativamente e os significados podem ser apreendidos ao se interpretarem as imagens e
os sinais produzidos. Isso é resultado dos valores criados pela sociedade e também nos
mostra como a carga cultural está embutida nas formas de se organizar a sociedade.
Inegavelmente, a distância entre bairros, grupos ou indivíduos é produzida pelo
espaço social. E aqui não nos referimos apenas fisicamente, mas sim a toda complexidade do
valor social vivenciado em função de outras diretrizes. Ao se definirem por seus locais de
residência, os grupos podem manifestar certo apego a um espaço social. Em contrapartida,
denotam também as limitações que lhes impuseram estar em tal espaço, sejam elas
econômicas, sejam culturais. Com isso, fica subentendida a distribuição dos papéis sociais.

Todo o espaço social é hierarquizador e traduz uma estrutura não igualitária
que age sobre a distribuição dos indivíduos num território, de acordo com
sua realidade social. [...] pode tomar formas muito diversas: no interior de
uma sociedade, em sentido lato, a hierarquização dos estatutos sociais em
função de espaços distintos tem por sinais uma série de oposições: centro da
cidade/subúrbios, bairro rico/bairro pobre, que equivalem a uma oposição
valorização/desvalorização (FISCHER, 1994, p.70).

Desse modo, por encontrar-se em determinado espaço dentro de uma cidade, o
indivíduo é identificado com um lugar social; feita essa classificação, fica clara a associação
entre espaço e posição social, pois só terão poder aqueles que dominam tal espaço, aqueles
que conseguem se mover livremente. Uma vez estando no espaço considerado periférico, ora
por questões espaciais, ora por questões sociais, tal cidadão é visto por um processo de
simplificação/diferenciação. É o binômio eu-outro que determinará a oposição espaço
valorizado/espaço desvalorizado e tais representações dependem do interesse de determinado
grupo.
Como consequência, vemos a apropriação através das inscrições como a margem de
manobra oferecida dentro do contexto de atuação e utilização do espaço urbano em Bom
Jesus do Itabapoana. Essa materialização de uma parte do universo mental no espaço físico
do eu sinalizador denota a afirmação de um espaço pessoal diante de um território que o
rejeita. Tal manifestação mostra as fronteiras existentes na cidade e afirma que a
impermeabilidade entre elas não é algo nítido para todos os moradores. Como não encontra
uma maneira satisfatória de pertencimento, lança mão de meios considerados transgressivos.
Em psicanálise, o termo deslocamento indica a passagem de uma energia psíquica de uma
representação para outra.
Portanto, conforme Bauman (2009, p.35), “[...] as cidades contemporâneas são os
campos de batalha nos quais os poderes globais e os sentidos e identidades tenazmente locais
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se encontram, se confrontam e lutam”. Apesar de viver numa cidade significar viver junto,
vemos hoje a necessidade de traçar e deslocar fronteiras entre os cidadãos. Devido a isso é
que as diferenças emergem e são percebidas. Num jogo de oposição, as pessoas vão à busca
de diferenças certamente para tornar legítimas as fronteiras. Dessa maneira, quando palavras
detentoras de uma carga semântica negativa são usadas para marcar e distinguir pessoas, bem
como delimitar e diferenciar espaços dentro da cidade, e em contrapartida na ação de vários
jovens há a marcação com símbolos que revelam parte da sua identidade, ou seja, revelam
que são moradores de um bairro excluído socialmente, é que passam a significar as fronteiras
invisíveis impostas pela cultura local.
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5 A linguagem e a “desnaturalização” do real

5.1 A conduta social e as intenções

A linguagem enquanto discurso é um modo de produção social, e também lugar
apropriado para que a ideologia se manifeste. É ainda, lugar de conflito, e não pode ser
estudada fora da sociedade e nem de suas condições de produção. O discurso tem uma força
como fator de mudança social e cultural, uma vez que por meio dele são veiculadas ideias
que passam a ser incorporadas, reproduzidas e legitimadas, dessa maneira, quando nos
propomos a “escavá-lo”, podemos ver como elementos da vida social são normalmente
encobertos. Diante disso, é válido lembrar que

Ao longo do tempo, cada sociedade tem resolvido, a seu modo, a questão de
difundir ideias e ideais. Cada época encontra a maneira mais adequada de os
grupos hegemônicos “venderem” suas verdades, transformando-as, mesmo
momentaneamente, na tese válida para todo o corpo social (NIVALDO JR.,
2005, p.126).

Dentro dessa perspectiva, buscar verdades que foram incorporadas ao discurso dos
jovens analisados no decorrer desta pesquisa constituiu grande parte de nossos esforços.
Afinal, superar o senso comum supõe o estranhamento diante do que está consagrado como
óbvio, diante daquilo que nos parece natural e familiar. Quando problematizamos um
fenômeno e lançamos mão de perguntas como “Por que isso ocorre?”, “Isso sempre
ocorreu?” ou “É algo que só passou a existir nesse momento?”, "O que está acontecendo
aqui?", descobrimos as constituições sociais oriundas das relações sociais dentro da história.
Só dessa forma podemos ir além do que é imediatamente visível. Dessa maneira, as Ciências
Sociais focam seu interesse no homem em sociedade e todas as suas implicações.
Se por um lado, pela ótica da AD francesa chegamos à leitura da reprodução de um
discurso que valoriza determinados espaços urbanos aliado a uma ressignificação de outros
discursos de poder; por outro, ao recorrer a uma observação mais ampla do contexto a fim de
elucidar nossos questionamentos, chegamos a algumas questões sociais, percebendo o
homem em seu meio e em suas interações recíprocas, e assim, chegando à Sociologia. É no
universo cultural como um todo e isso inclui as inter-relações entre os diversos fenômenos
sociais, que a Sociologia atuará. Desse modo, a Sociologia Política estudando os diversos
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tipos de sociedades e as implicações sociais das várias espécies de movimentos políticos e de
ideologias, ressalta as relações de dominação e subordinação, liberdade e coação.
Diante da análise feita no decorrer da pesquisa, vemos desde a observação de uma
frase, de início sem sentido, o senso comum saltando e dizendo ser rebeldia, passando por
leituras e modificando nosso olhar, até chegarmos a revelações à medida que se vai
descortinando o véu, escavando o contexto e percebendo as relações sociais. Nesse trajeto,
vimos como as palavras espalhadas, aqui especificamente a pichação/inscrição “AF Bolado”
ou “AF/CV”, nos mais diversos suportes significam a recusa de alguns jovens a aceitar sua
cidade como está constituída. Dessa forma:

A Sociologia, na interpretação de Weber, é uma ciência que tem por objeto
compreender claramente a conduta humana e fornecer explicação causal de
sua origem e resultados. Se são as atitudes que explicam a conduta social,
faz-se necessário pesquisar a natureza e a operação desses fatores, levandose em consideração, principalmente, serem estas atitudes afetadas ou
modificadas por motivos e ações de outros indivíduos. [...] A conduta social
seria, então, o caminho para a compreensão da situação social e o
entendimento das intenções. Portanto, a compreensão social deve envolver a
análise dos efeitos que o ser humano procura conseguir (LAKATOS;
MARCONI, 2009, p.72).

Nessa perspectiva, procurar entender as pichações ou inscrições passava pela busca de
motivos e da possível interferência de outros indivíduos dentro da cidade em questão. E
direcionando um olhar mais atento à cidade, assim como, ao que tínhamos diante dos olhos,
na tentativa de “desnaturalizar” o que é tomado como comum e corriqueiro, ou seja, no
contexto analisado havia jovens de um bairro considerado periférico fazendo pichações e
marcações em vários espaços públicos; estávamos diante de juízos de realidade, aquilo que é;
e também diante de juízos de valor, aquilo que deve ser. Ao observar uma trama de ações e
reações sociais, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, o que vemos é a tentativa de
existência e pertencimento num todo social, construído através de um jogo cultural e pela
linguagem, que atravessa o tempo e deixa suas marcas, veicula ideologias e interesses.
Para explicar o fenômeno social manifestado através das pichações e das inscrições
feitas por jovens moradores do bairro Pimentel Marques, procuramos a possível causa para
tal manifestação, bem como a função que esta ação desempenha na cidade analisada. Nessa
busca, nos deparamos com preconceitos em relação ao espaço geográfico, transportados
através do tempo, cristalizados na imagem da desorganização espacial aliada a questões
socioeconômicas, e, portanto culturais. Se quisermos saber por que os indivíduos ou grupos
pensam de determinada forma, precisamos entender como os membros de uma sociedade se
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organizaram e se organizam. Em resposta a um discurso dominante no espaço urbano, esses
jovens inscrevem para pertencer, manifestando assim a existência de um grupo, de uma
fração de classe esquecida, excluída ou ignorada.
Como se sentem em oposição ao que socialmente se definiu como melhor, ou seja,
que a área central ou mais organizada de um determinado espaço urbano realmente é a mais
valorizada e juntamente com tal leitura são acrescidas tantas outras referentes às qualidades
de seus moradores, incluindo nisso: índole e caráter, as pichações representam a percepção
desses jovens acerca da cidade, e revelam um habitus. Além disso, ao inscrever “AF”, as
iniciais da Rua Aristides Figueiredo, em substituição ao nome do bairro Pimentel Marques,
sendo assim, escolhida a rua do bairro que mantém geograficamente e esteticamente relação
direta com o centro, juntamente com a sigla CV, relacionada ao Comando Vermelho, os
enunciadores de tal discurso estão pensando em si e em sua relação com o grupo social a que
pertencem, pois diante do que percebem, buscam uma imagem representativa de poder.
Podemos verificar tal abordagem nas ideias de Gabriel Tarde,
A repetição adota a forma de imitação ao nível psíquico e social. Os
fenômenos sociais podem reduzir-se às relações entre duas pessoas: uma
exercendo influência mental sobre a outra. O modelo básico do processo
social está, portanto, no ciclo invenção-imitação. A invenção corresponde às
atitudes individuais e envolve um elemento de transformação. Segue-se a
imitação (por parte de outros indivíduos), que passa por uma graduação do
inferior ao superior, tendo todos a tendência de imitar espontaneamente as
pessoas, grupos ou sociedades que a seus olhos têm maior prestígio ou
autoridade (LAKATOS; MARCONI, 2009, p.52).

Diante de tal posicionamento, podemos entender melhor certa admiração pelo
Comando Vermelho e tudo que representa em termos de poder para esses jovens. Tomar a
expressão “AF Bolado” ou “AF/CV” sem nos aprofundarmos no contexto de sua produção
resulta num exercício em vão para os receptores da referida mensagem que não tenham a
vivência cotidiana de tal enunciação. Pois apesar de não aparecer marcas gramaticais de
primeira pessoa, há uma forte carga de subjetividade e essa só passará a significar quando se
entende a motivação e os discursos que atravessam uma simples inscrição.
A subjetividade, ou seja, os conceitos e valores dos indivíduos têm uma relação muito
intensa com o lugar que esses ocupam na sociedade. É impossível ao se efetuar a análise de
um grupo social, dissociar o indivíduo da sociedade, pois tudo deve ser entendido de acordo
com um contexto. Caso assim não seja feito, perder-se-á a dinâmica da realidade, já que a
conduta dos indivíduos implica também estruturas mais amplas.
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5.2 O mundo social

Penetrar no mundo social é sempre penetrar no desconhecido, uma vez que para
entender a maneira pela qual uma sociedade se vê é necessário considerar a natureza da
sociedade e não a dos indivíduos, pois esses têm seus comportamentos regulados por valores,
normas e instituições sociais. É na construção como aluno, por exemplo, que os jovens
vivenciam uma enorme tensão, pois há um jogo de forças entre fatores externos e internos.
Como resultado, temos ora a participação, o interesse ou o conformismo daqueles que aderem
ao estatuto de aluno, ora temos a passividade, a resistência ou o desinteresse daqueles que
não se adaptam às estruturas. Há uma contínua integração entre o meio e o sujeito, pois esses
são constitutivos um do outro. As instituições são dotadas de força coercitiva e podem ser
definidas como:

[...] um padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual
imposta pela sociedade. A linguagem é a instituição fundamental da
sociedade, além de ser a primeira instituição inserida na biografia do
indivíduo. A linguagem ainda estrutura o ambiente humano da criança por
meio da objetivação e por estabelecer relações significativas [...] (BERGER;
BERGER, 2008, p.163).

Pode-se dizer, assim, que a linguagem é a instituição social que suplanta todas as
outras, pois ela representa o mais poderoso instrumento de controle da sociedade sobre nós.
Pois o sujeito é constituído nas interações sociais através da linguagem. É por meio dela que
nos é proporcionado o contexto vitalício das experiências dos outros, do próprio indivíduo e,
também, do mundo. Outras vozes são assim transformadas em vozes interiores, já que só
através dos outros podemos descobrir-nos. Então vemos como a identidade é sempre uma
construção cultural, porque é sempre assimilada por meio do processo de interação. É pelos
outros que sabemos quem somos, são os dizeres do outro que confirmam nossa identidade. A
expressão “AF Bolado” pode ser uma escapatória para aquilo que os jovens não estão
autorizados a dizer, por ocupar o lugar social que ocupam.
Desse modo, ao nascer em determinada cultura, um indivíduo está marcado por
determinadas fontes e apesar de ser algo construído, muitas vezes ideias passam a circular
como se fossem parte da natureza humana. Por ser fruto constituído por determinada cultura,
o homem, apesar de agir e existir de forma autônoma, está diretamente ligado à ideia de ser
membro de uma determinada sociedade. A identidade não é algo genético, mas é formada no
interior de representações e de acordo com a interação pode ser também transformada.
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Podemos tomar a cultura que envolve o local em análise como um discurso, pois é através do
que esses jovens moradores do bairro Pimentel Marques revelam que vamos percebendo a
construção de sentidos. Sentidos esses que estão influenciando e organizando manifestações e
ações, bem como a concepção de quem eles são diante do todo social em que estão inseridos.
A “AF” representando um bairro que se determina bolado revela a sua descoberta em
relação ao outro, mas também em relação ao outro lado da divisão socioespacial. Tal
enunciação revela a distinção dos espaços sociais na cidade, as territorialidades que são
marcadas pela segregação. Dessa maneira, ao usar a linguagem, polivalente por excelência,
os enunciadores veiculam suas necessidades e seus desejos, assim como seus mitos e suas
verdades, através de símbolos reveladores do poder que permeia a trama social. A dimensão
simbólica e expressiva como forma de comunicação e posicionamento diante do mundo, de si
mesmo e da sociedade em que se vive marca profundamente a vida dos jovens. Os atos de
delinquência e vandalismo não podem ser analisados sem tomarmos um contexto mais
amplo, pois estão associados a uma violência mais geral que traspassa a sociedade. As
práticas sociais dos jovens são reveladoras de um universo simbólico próprio e são, assim,
marcas de diferenciação em relação aos outros habitantes da cidade.
É por meio da linguagem que o grupo enunciador das marcações em Bom Jesus cria
uma imagem de si mesmo, marcando assim sua singularidade em relação ao todo social e
também se reconhecendo através das manifestações. Essas representações sociais estão
inseridas também em determinadas lógicas espaciais e ao observar o espaço, a história, a
cultura, as práticas e o discurso, percebemos as razões e os sentimentos que estão enraizados
no contexto. Numa análise mais profunda da expressão base desta pesquisa, podemos
compreender o poder simbólico de habitar determinado espaço geográfico e, portanto, social.
Assim, pode-se perceber que:
Há uma tendência sempre recorrente de se explicarem as relações sociais, as
instituições, os modos de vida, as ações humanas, coletivas e individuais, a
estrutura social, a organização política, etc. com argumentos
naturalizadores. Primeiro, perde-se de vista a historicidade desses
fenômenos, isto é, que nem sempre foram assim; segundo, que certas
mudanças ou continuidades históricas decorrem de decisões, e essas, de
interesses, ou seja, de razões objetivas e humanas, não sendo fruto de
tendências naturais (MORAES, 2010, p.47).

Devido aos processos históricos, habitar o centro, por exemplo, traz uma lógica de
poder aquisitivo, de capacidade de fácil mobilização, podendo imprimir a ideia de
superioridade numa dada organização social. As “tradições” são construídas e buscam
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inculcar nos membros de uma sociedade determinados valores através da reprodução que
garante assim uma continuidade de um passado. Ao observarmos a paisagem urbana, o que se
vê é um jogo de poderes e de símbolos gravados na imaginação humana através da linguagem
e por determinados interesses de dominação. Tanto a escola como a sociedade podem
desnaturalizar a visão construída a respeito do que é aluno, do que é morador de periferia;
assim, preconceitos podem ser quebrados e estereótipos podem ser remodelados, uma vez que
ao desvencilhar daquilo que nos parece familiar, podemos compreender as pessoas como
verdadeiros sujeitos sociais e estes com suas necessidades e demandas próprias. E assim, o
olhar alheio vai garantindo a fabricação de sujeitos enredados numa trama de poderes. Isso se
torna mais compreensível quando vemos que:

As representações sociais são as formas como os indivíduos concretizam a
necessidade de se situarem no mundo, explicar esse mundo e se explicarem
diante dele. É um conhecimento que tem um sentido prático, orientando as
condutas e ajudando os indivíduos a interpretar e a dar sentido ao mundo
que os rodeia (PORTO, 2010, p.105).

É imprescindível tomarmos as relações sociais como ponto de partida para a análise
das sociedades, pois só por meio delas é que vamos entender as diferenças, bem como as
desigualdades que constituem determinado espaço social. Na tentativa de se distinguir dos
outros é que grupos ou indivíduos atribuem determinadas características capazes de
diferenciar o eu/nós do ele/eles. Caso analisássemos as classes como categorias sociais,
apreenderíamos que as desigualdades entre os membros de um grupo estão ligadas às
condições de vida e, portanto, atreladas a posições desiguais numa dada hierarquia social. As
experiências, embora individuais, estão condicionadas socialmente. Podemos assim, falar de
transgressão e violência como resposta ao estabelecido e consequência da ordem dominante,
já que há violência sempre que a existência do outro for de alguma forma negada, esquecida e
desconsiderada. O adjetivo violento é usado sistematicamente quando queremos estigmatizar
o outro, aquele que não pertence a um determinado grupo, bairro ou etnia.
5.3 Uma parede invisível – pertencimento e controle

A cidade, espaço construído historicamente, assim como a própria palavra têm
existência social. Tal espaço sempre foi um lugar de sonhos e angústias, porém na atualidade,
vemos que prevalece o medo e a violência em meio a símbolos e representações. A
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representação de tal espaço através de palavras fornece um critério de localização de si e
orientação no todo da cidade. As palavras são marcadores que organizam as maneiras de
apropriação, as maneiras de pertencimento e também as maneiras de controle dos espaços.
Quando nos referimos à repartição física da cidade, implicitamente nos referimos a
uma repartição social da mesma, assim, falar de centro, subúrbio, bairro, distrito, significa
falar de valores que estão incutidos em nosso imaginário. Dessa forma, ao falar de periferia e
de subúrbio, invariavelmente temos uma imagem mental de violência, pobreza, impressões
estéticas, trajes, questões morais, que estão ligadas a seus moradores em oposição a outras
partes da cidade. Residir no subúrbio ou na periferia, ainda hoje, é analogamente falar da
dimensão valorização/desvalorização dos espaços urbanos, já que são considerados separados
dos lugares socialmente mais valorizados, ficando assim segregados por uma parede
invisível, carregando indubitavelmente um significado psicossocial de discriminação e
rejeição. Independentemente das pessoas que ali habitam, de forma generalizadora, são
tomadas por uma categoria desfavorecida socialmente, já que no imaginário social, algumas
palavras carregam uma carga semântica muito negativa.
Os sujeitos que habitam os bairros urbanos periféricos estão à mercê de uma lógica da
exclusão daqueles tidos como mais desfavorecidos, tanto econômica, quanto social e
culturalmente; são dessa maneira objeto de rejeição social. O local onde se habita é parte
constitutiva da cultura do morador e sendo marcado por características sociais de
marginalização, acarreta ao indivíduo uma distinção negativa. Muitas vezes há uma tentativa
de enraizamento a tais espaços para lutar contra o anonimato a que se vê imposto.
As divisões revelam uma estrutura hierarquizada, uma forma de atribuir valor a uns
em detrimento de outros. Nesse jogo, cabe ao oprimido desfazer-se das representações que já
se encontram cristalizadas na trama social e tentar desvencilhar-se das regras do espaço de
opressão e por consequência tentar alterar os processos que regem a ordenação sociopolítica.
Sem dúvida, as circunstâncias estão diretamente ligadas ao ato da palavra. Ao se manifestar
através de algo aparentemente sem sentido, alguns jovens moradores do bairro Pimentel
Marques tentam mostrar insatisfação com a ordem organizadora da cidade de Bom Jesus do
Itabapoana, já que a análise de suas enunciações revela pistas dos interesses e desejos opostos
em tal espaço.
A Rua Aristides Figueiredo, essa área de transição, pode funcionar como uma área de
proteção social, pois simbolicamente alguns moradores em seu discurso já antecipam a
situação na qual se encontram em relação à cidade. Seria aqui um espaço em que se permite
passar de uma situação a outra? De excluído a incluído na trama social? Seria, na enunciação,
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o espaço que permite a passagem de uma identidade à outra, numa espécie de metamorfose?
Nesse sentido, a rua que denomina, com suas iniciais, todo o bairro, é um espaço social
fluido, tanto geograficamente como socialmente e mal definido na leitura de seus moradores.
A rua é um espaço de acontecimentos e de passagem, palco de circulação e existência. Aqui,
pode ser um rito de passagem de jovens que saem de um espaço desvalorizado para ganhar
outros espaços públicos nos quais eles pretendem se integrar. É nessa ótica que revela uma
vida paralela, muitas vezes apenas tolerada pela sociedade, por outro lado, revela também
uma maneira de reapropriar-se do espaço na tentativa de negar o sistema para escapar da
marginalização e da exclusão. Quando alguns jovens moradores do bairro Pimentel Marques
fazem suas inscrições estão usando microapropriações e, através delas, perturbam o equilíbrio
indicando uma disfunção social. É através dessas pequenas marcas que vão subvertendo o uso
que já está estabelecido do espaço na cidade.
Quando falamos em espaço urbano, entender esse espaço em seu aspecto objetivo é
essencial, porém ele é também o resultado de interações sociais e essas refletem a sociedade
como um todo. É, portanto, um espaço de novas e importantes contradições. Numa posição
antagônica, vemos a classe dominante garantindo as melhores porções do espaço urbano. Isso
influi nas condições de vida da população. Aliado a isso, temos o acesso à infraestrutura e
também o acesso a bens culturais e serviços. Dessa maneira a apropriação do espaço, bem
como seu uso são indicadores da desigualdade entre os homens, pois é sempre suporte das
relações sociais. Assim,

Há aqueles que consideram o espaço como fato social, como diria E.
Durkheim (1970), como “coisa” em sua realidade objetiva, que se impõe ao
indivíduo. É preciso entender o espaço como natureza e construção, ou seja,
como sua própria produção: o espaço é assim, natureza socializada, fato
social e histórico, produto e produtor, determinante e determinado – fato,
fator e instância (VÉRAS, 2000, p.62).

Dentro dessa concepção, vemos que o urbano é sempre multifacetado. A cidade é um
espaço coletivo das práticas sociais, e ela não se explica por ela mesma, contudo, para
entendê-la deve-se observar a trama social da qual faz parte. Por isso, um verdadeiro desafio
da Sociologia é arrancar o véu e revelar o que está por trás das questões ligadas à distribuição
socioespacial. Para melhor entender tal ideia, é conveniente lembrar a rede de associações
que eclodem nas cidades, assim,
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Partimos do pressuposto de que a cidade é algo enigmático, ainda
indecifrável em todos os seus projetos. Apesar de constituir-se como habitat
no mundo da modernidade, reveste-se de muitos significados, condensa
diferentes facetas ligadas ao mundo econômico, à vida social, à cultura,
atingindo os modos de vida, as subjetividades, a comunicação, a questão do
território e da alteridade (Idem, 2000, p. 9).

Dessa forma, percebemos que atribuir sentidos ao que se passa no ambiente urbano é
bastante complexo, porém é primordial compreender o lugar de onde emergem dizeres. De
acordo com Fischer (1994, p.121) “Para compreender o lugar do habitat, é preciso situá-lo
nesta dinâmica do espaço social urbano estruturado sobre essa oposição-separação
centro/periferia”. Isso confirma que os bairros periféricos, independente de qual seja o
afastamento físico, são concebidos como afastados e separados do que se denomina espaço
social valorizante por uma parede invisível.
Diante da fragilidade da posição social, diante daqueles marcados pelo status de
adversário, vivemos uma ambivalência, já que um espaço só é público quando permite o livre
acesso, seja uma escola, uma rua, um bairro, e nele podem circular pessoas sem ser
selecionadas por critérios prévios. As demarcações invisíveis, ao promover o distanciamento,
aniquilam o outro, cristalizam a separação, dessa forma tenta anular as diferenças. Analisar a
diversidade nos permite reconhecer as diferenças e entendê-las. Isso pode fazer com que haja
a integração ou reintegração sem o apagamento da realidade e verdades trazidas em qualquer
contato social, afinal habitar a cidade envolve “viver junto com” e o ser humano consiste em
diferenças. Dessa forma, podemos verificar que

[...] quanto mais o espaço e a distância se reduzem, maior é a importância
que sua gente lhe atribui; quanto mais é depreciado o espaço, menos
protetora é a distância, e mais obsessivamente as pessoas traçam e deslocam
fronteiras. É sobretudo nas cidades que se observa essa furiosa atividade de
traçar e deslocar fronteiras entre as pessoas. [...] porque se demarcam
fronteiras é que, de repente, as diferenças emergem, que as percebemos e
nos tornamos conscientes delas. Melhor dizendo, vamos em busca de
diferenças justamente para legitimar as fronteiras (BAUMAN, 2009, p.75).

A demarcação de fronteiras e territórios é uma característica dos grupos humanos, de
alguma forma, sempre elegeram uma área em que podiam exercer seu poder. Por sermos
seres culturais, em diversas épocas e lugares vemos os agrupamentos humanos através da
linguagem e seus sentidos, fazerem demarcações simbólicas. Nesse sentido, podemos
encontrar, ao longo da História, diversas maneiras usadas pelos povos para representar a
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tomada de posse. Como o homem é um animal territorial, de acordo com cada cultura e
época, ele traça em relação ao outro algum tipo de fronteira, pois ao apossar-se da terra, um
sentido lhe é atribuído. Juntamente com isso, o estranho, aquele que pertence a outro grupo, é
visto e reconhecido através de definições previamente traçadas sem que, de fato, seja
conhecido. É através de tal atitude que são criados os preconceitos, e com eles, as várias
nuances do distanciamento e da hostilidade.
Por pertencer a determinado lugar, as pessoas são estigmatizadas, de forma
generalizada e uniforme, passam a ser aquilo que a outra parte determinou. Tal determinação
é baseada apenas em motivos anteriores à possibilidade de entender o outro, seu mundo, sua
forma de agir e de pensar. Dessa maneira,

Como diz Michel de Certeau, intelectual francês do século passado, nomear
é uma das primeiras formas que o homem desenvolveu de demarcar e tomar
posse de um território, de dominá-lo, de colonizá-lo. Nomear é dar sentido,
é também demarcar diferenças em relação aos territórios vizinhos, é
estabelecer fronteiras (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 8).

Quando marcamos algum indivíduo pelo simples fato dele pertencer ou ser oriundo de
determinado espaço, instauramos o preconceito relativo à sua origem geográfica. A
classificação do outro num patamar inferior é feita por aqueles que se consideram com mais
poder. Também estendemos as distinções além das pessoas, quando usamos o vocábulo
tupiniquim, por exemplo, assinalando a diferença entre o que é nacional em relação ao que é
de melhor qualidade importado do estrangeiro.
Com isso, de modo arrogante, fazemos uso de uma visão estereotipada do grupo
diferente. Através de caracterização grosseira reduzimos o outro a poucas qualidades
negativas. Em tal reducionismo, excluímos do estranho toda sua multiplicidade. Ao
estereotipar, construímos práticas que são tomadas como realidade e são incorporadas de
forma subjetiva. Muito do que odiamos e fazemos nos chega através do passado. Entendendo
o passado, entendemos nosso próprio tempo. Dessa maneira, muitas formas de ver o outro,
aquele que habita um espaço diferente, foram pensadas em contexto e momento diversos.
Nada em uma sociedade é assim, porque tem a obrigação de ser; ao analisar a história, é
importante nos livrar da inocência e perceber que o que está instaurado na atualidade tem um
passado que pode sempre ser explicado por aquilo que o antecedeu, e é sempre construção
humana, portanto cultural, eivada de interesses nascidos de conflitos. Entender uma
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sociedade por meio da história é nos permitir uma visão crítica diante daquilo que parece
verdade incontestável.
A fim de desnaturalizar o que nos salta diante dos olhos e parece simples e
corriqueiro, pode-se perceber que existem maneiras de dizer e ver os habitantes e as regiões
nas quais vivem ou das quais se originam e essas formas de ver são historicamente
construídas e encontram-se arraigadas em nosso imaginário. O homem, independente da
cultura, produz imagens e símbolos, conceitos e preconceitos. Diante disso podemos perceber
como as elites brasileiras importaram dos europeus as ideias de civilização, bem como as
ideias que permitem marcar negativamente algumas parcelas da população, tal como negros,
periféricos, pobres, suburbanos. Ainda hoje, em nosso país distinguimos pessoas pelo fato de
habitarem um dado espaço na cidade, dessa maneira, ser morador do morro ou da periferia é
motivo para ser vítima de preconceito, de suspeição e desconfiança.
É inegável que luzes foram lançadas tanto pela Análise do Discurso quanto pela
Sociologia na busca de melhor compreender o sentido da enunciação de alguns jovens
moradores da cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. De início, ficamos atentos à linguagem
e ao discurso com todas as suas implicações, porém no decorrer de nosso trajeto vamos nos
esbarrando nas questões sociais, assim, observando a conduta desses jovens e os possíveis
efeitos pretendidos, chegamos a uma melhor compreensão social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na tentativa de compreender uma manifestação recorrente por meio de pichações,
inscrições, outras formas de marcações, como também feita oralmente no cotidiano de Bom
Jesus do Itabapoana, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, e desejoso de conhecer e
entender melhor tanto a ação quanto seus atores, inicialmente, diante de muitas indagações,
busquei o aprofundamento teórico na Análise do Discurso. Mergulhar em tantas leituras e
descobrir que meus questionamentos faziam muito sentido, já que outros estudiosos
abordavam situações similares, foi realmente um impulso para me aventurar na pesquisa. A
partir disso, buscamos neste trabalho entender sentidos ligados à história local e perceber
questões ideológicas que rondam as expressões “AF Bolado” e “AF/CV”, a fim de esclarecer
como o sujeito enunciador de tais expressões é constituído pela linguagem num contexto
específico e num tempo específico.
Uma das primeiras inquietações era como superar uma visão simplista que tomava a
ação desses jovens apenas como um ato de vandalismo, tanto dentro de uma instituição
escolar quanto de outros espaços. Mas à medida que se aprofundam leituras, que se
intensificam as buscas, que se ouvem diversas vozes se manifestando em relação ao espaço
urbano, tanto surgem alegrias e descobertas, como inseguranças diante de incertezas. Afinal,
estávamos trabalhando com objetos complexos: a linguagem, o discurso e o sujeito enredado
na trama urbana. Infelizmente não temos o hábito do registro como história, e isso numa
cidade interiorana, parece ficar ainda mais difícil e em alguns momentos tinha a sensação de
sempre faltar algo; descobrir, por exemplo, a respeito da biografia das pessoas que nomeiam
a rua e o bairro analisados, tornou-se uma tarefa árdua.
Revisitar lugares, pessoas, relembrar momentos de atuação em sala de aula no
contexto analisado, aliado a tantas leituras, possibilitaram-me encontrar caminhos,
juntamente com as considerações feitas pelo orientador. Ao aproximarmos a visão de outros
moradores, acerca da cidade de Bom Jesus, à visão dos próprios enunciadores da expressão
analisada, conseguimos perceber melhor as questões sociais construídas num processo
histórico-cultural e que por meio da mediação são parte da constituição desses sujeitos.
Seguindo a proposta interdisciplinar do Programa, confrontar visões de diferentes áreas foi
fator de enriquecimento e maior esclarecimento dentro das pretensões na elaboração desta
dissertação.
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Como o discurso não se encerra em si, este trabalho apresentou uma abordagem
dentro de tantas outras possíveis na busca pelos motivos que levariam esses jovens a se
manifestarem. Discutir acerca de juventude, da busca pela construção da identidade e as
tensões próprias das instituições escolares com o intuito de melhor entender a ação de alguns
alunos por meio de inscrições e pichações, possibilitou a visão acerca da linguagem como
uma ação direcionada a outrem, assim como, ver que cada indivíduo é a construção de vários
discursos. Analisar os dados da pesquisa de campo foi sempre uma possibilidade de refletir
sobre a ideia de generalização tão recorrente no senso comum, tão usada para distinguir
pessoas ou grupos, e tão eficaz na reprodução de preconceitos.
De início havia a hipótese de valorização apenas de áreas centrais, porém ao se fazer
uso dos pressupostos teóricos em Análise do Discurso houve a possibilidade de maior
elucidação sobre a não transparência da linguagem, além de conduzir um olhar acerca do
sujeito enunciador como ocupante de um determinado lugar social, assim vimos emergir
percepções, valores e a força da interdependência social. Diante disso, ficou clara a ideia do
discurso como uma forma de ação sobre o outro, possibilitando o entendimento da ideia do
assujeitamento como forma de “apagamento” de discursos que circularam anteriormente, mas
que permitia a ação do sujeito diante de suas motivações. Atentar para o que foi dito, dentro
dessa ótica, permitiu a possibilidade de ver no não-dito tantas outras informações essenciais
quando se pretende, de fato, compreender o outro. Assim fomos efetivando o objetivo de
analisar a construção do sujeito pela e na linguagem, dentro do contexto analisado.
Entendemos que recorrer a bibliografias, teorias e metodologias é de suma
importância para a condução do trabalho acadêmico, e uma vez que estávamos lidando com a
linguagem, foi bastante enriquecedor buscar sua manifestação em situações reais de
interação. Nas falas colhidas na pesquisa de campo, no contato com sujeitos imersos nas
relações sociais da cidade analisada é que vamos, de fato, responder ao que propomos;
aventurando-se na trama social e em emaranhados discursivos. Se de início buscávamos
responder questões como: Quem fala?, O que objetiva? Que posição ocupa diante do
interlocutor? Nesse momento da pesquisa, vemos que os enunciadores das expressões “AF
Bolado” e “AF/CV” representam uma diversidade dentro de um grupo que equivocadamente
de forma homogênea é nomeado, por alguns autores, como juventude, revelando assim que
são sujeitos em todas suas especificidades. Contudo, consideramos aqui dois papéis sociais: o
de aluno de uma instituição pública e o de morador de um bairro que é visto de forma
negativa por outros moradores. Diante da ideia da internalização de outras vozes, e, portanto
de outros discursos, a expressão desses jovens evidencia a desvalorização de seu local de
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moradia como um discurso pré-construído por outros grupos de acordo com suas intenções e
poderes. Há, assim, a percepção de uma desvantagem em relação a outros espaços dentro da
cidade, já que a recorrente manifestação revela uma autoafirmação diante do todo social e
uma possível busca por poder, tanto que para isso buscou-se a utilização de imagem
representativa de tal ideia: o Comando Vermelho.
Numa análise do contexto, análise essa fundamental para entender melhor a
enunciação observada, buscamos discorrer acerca das palavras que circulam na cidade e
como essas refletem o modo como se pensa esse mesmo espaço. Analisar algumas palavras e
sua carga semântica nos possibilitou entender de forma mais ampla como essas funcionam
como marcadores de distâncias sociais, muito além das distâncias espaciais. A distinção do
eu em relação ao outro é efetivada por meio de palavras, na utilização da linguagem nas
interações sociais.
Recorremos também à Sociologia com o intuito de perceber as constituições sociais
dentro da história. Nesse recorte, vemos a linguagem como poderoso instrumento de controle
social, e mais uma vez confirmamos a ideia da constituição do sujeito nas interações sociais
pela linguagem. Diante disso, vimos as implicações de se nascer em determinada cultura e de
ser membro de uma determinada sociedade. Fica aqui a certeza da necessidade de
desnaturalizar visões acerca de pessoas e lugares, a fim de compreender as mesmas como
verdadeiros sujeitos sociais.
No decorrer do percurso, um questionamento sempre veio à tona: O que poderia ser
tirado desta pesquisa para aplicação prática? Ao longo da história, nos estudos sobre
linguagem, sociedade ou instituições, por exemplo, vemos diversos autores numa busca para
entender ou explicar o que nos constitui. Assim, como não existe prática eficaz na sala de
aula sem a observação atenta dos envolvidos e dos processos, bem como sem a
imprescindível bagagem de conhecimento teórico mais amplo, talvez o que aqui foi analisado
possa de alguma forma contribuir com aqueles que enveredam na complexa arte de ensinar.
Pois ao descortinar apenas uma frase percebemos como a construção do sujeito é estabelecida
no efeito da interação. Entender a ação de um sujeito num determinado espaço passou por
uma série muito mais ampla de situações.
Chega-se então a resultados que permitiram perceber na enunciação desses jovens a
ressignificação de um discurso de poder por meio de questões simbólicas acerca do Comando
Vermelho, facção criminosa da capital do estado, como forma de se impor perante outros
moradores e outros espaços dentro da cidade. Por meio do não dito na expressão “AF
Bolado”, pois “bolado” estaria o bairro e não a rua ou seu enunciador, já que enunciadores do
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sexo feminino também utilizam a expressão no masculino, revela-se o apagamento de um
discurso dominante de valorização de espaços urbanos mais privilegiados e mais organizados
em sua arquitetura, uma vez que os enunciadores nomeiam todo o bairro Pimentel Marques
pela sigla “AF” referente à Rua Aristides Figueiredo, via principal do referido espaço, tendo
seu início no bairro Centro e até determinada altura mantendo características de um espaço
mais valorizado.
Diante disso, vale ressaltar a importância do contato com a Análise do Discurso, com
a Sociologia, a Antropologia e a Psicologia Social, por trazer mais possibilidades de entender
melhor e refletir sobre o humano, sobre o aluno, sobre algumas instituições e sobre a prática
do professor no cotidiano escolar. Numa visão mais ampla, tudo o que possibilitou tais
leituras, constitui assim, uma maneira de melhor compreender a ação e os motivos do outro,
nesta pesquisa especificamente os enunciadores analisados, pois só por meio do entendimento
mútuo é que haverá maior tolerância em relação às diferenças.
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APÊNDICE A – Questionário aplicado, entre os anos de 2007 a 2011, como sondagem da
percepção acerca dos bairros em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

As perguntas abaixo que você irá responder, sem se identificar, fazem parte de uma
pesquisa realizada pelo aluno Renato José da Mata, no Mestrado em Cognição e
Linguagem, na UENF/Campos dos Goytacazes – RJ
1) Quando se fala em bairro periférico em Bom Jesus do Itabapoana, qual (quais)
você citaria?
2) Que características você observou para fazer a escolha acima?
3) E bairro nobre ou elitizado, qual (quais) você citaria?
4) Que características levaram você a dar essa resposta?
5) Há discriminação em relação ao espaço geográfico em que uma pessoa mora?
( ) Sim
( ) Não
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Apêndice B – Características observadas para se efetuar a classificação em bairro periférico.

- Modo de vestir, usar o boné, falar;
- Casas humildes, no tijolo, menores, mal feitas, inferiores, feias, desorganizadas,
aglomeradas, no morro;
- Aparência, feio, mais carente, organização do local, infra-estrutura, estilo das
ruas, favela;
- Bandidagem, gente ruim, marginalidade, ladrão;
- Drogas, drogados, tráfico, maconheiros, cachaceiros;
-“Ouviu dizer”, relato de PM, comentários negativos, a fama;
- “Pobreza, miséria, renda baixa, pobres, falta de qualidade de vida, maior
concentração de pessoas carentes”;
- “Falta de acesso à saúde, à educação e a oportunidades diversas, condição
social, baixa escolaridade, desemprego”;
- “Alto índice de enchentes, local pouco valorizado”;
-“Tipo de pessoa, personalidade das pessoas, formação familiar, pessoas
estranhas, ”diminuídos”, aparência, poucas pessoas de bem, fazem coisas
ruins”;
- “Perigoso, violento, assaltos, tiros, brigas, muitas mortes”;
- “Tipo de vida dos moradores”;
- “Longe/afastado do centro”.
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Apêndice C– Características observadas para se efetuar a classificação em bairro elitizado.

- “Casas grandes, modernas, elegantes, melhores, luxuosas, casarão, estrutura dos
imóveis, jardins bem cuidados, condomínios”;
- “Pessoas importantes, com boa condição financeira, médicos, advogados, ricos,
renda alta, gente fina, educados, elite, trabalho bom, poder econômico, vestuário,
boas pessoas, com fama boa”;
- “ Qualidade de vida alta”;
- “Bons carros, carros de luxo”;
- “Lugar limpo, arborizado, mais organizado, mais bonito, ruas bem cuidadas”;
-“Grande aglomeração de intelectuais, escolaridade boa, pessoas cultas, boa
formação cultural”;
- “Local calmo, tranquilo, silêncio, mais segurança, menos violência”;
- “Localização, comércio, lojas de alta qualidade”;
- “Locomoção”;
- “Lugar mais bem visto, respeito”;
- “Base familiar”.
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Apêndice D – Tatuagem

Figura 1 – Tatuagem com as iniciais “AF B”, ombro de um ex-aluno, morador do bairro Pimentel Marques.

Figura 2 –Layout de camisa, evento cultural no bairro Pimentel Marques.
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Apêndice E – Registro fotográfico de inscrições “AF Bolado” e “AF/CV” nas dependências do
Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, no bairro Centro e no Colégio Sebastião
Pimentel Marques.

Figura 3 – Para efeito de comparação, Pichação em Rio das Ostras/Praia das Tartarugas

Figura 4– Inscrição em parede de sala de aula
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Figura 5 – Inscrição feita com pincel atômico, em telefone público no interior da escola Sebastião Pimentel
Marques

Figura 6 – Inscrição feita com corretivo, em quadro, no interior da sala de aula
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Figura 7– Inscrição feita através de raspagem na pintura da janela, em banheiro masculino

Figura 8 –Inscrições feitas com corretivo, atrás da porta da sala de aula
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Figura 9– Inscrições feitas com corretivo, em parede de sala de aula.
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Apêndice F - Questionário aplicado no Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, em
11/06/2012, a alunos que residem no bairro Pimentel Marques.

Ao responder o questionário abaixo, você estará colaborando com uma pesquisa de mestrado
desenvolvida por Renato José da Mata, na UENF – Campos dos Goytacazes. Fique à vontade para
responder o questionário, seja o mais verdadeiro possível. A participação na pesquisa é voluntária,
contudo, a sua participação é muito importante. Considerando a importância do sigilo, você não deve
registrar seu nome.
Muito obrigado por sua participação.
_____________________________________________________________________________
1. Data de preenchimento do questionário:_____/______/_______
1.2. Sexo:( )Masculino
( )Feminino
1.3. Idade:_____________anos.
1.4. Local de residência:
a) Nome da rua:________________________________________________________________
b) Nome do bairro:_____________________________________________________________
2. Explique o que é “AF Bolado”.
2.1. Como ou quando aprendeu a usar essa expressão?
2.2. Em que situações você utiliza a expressão “AF Bolado” e qual sua intenção?
2.3. Saberia dizer quem foi Pimentel Marques e quem foi Aristides Figueiredo?
2.4. Faça um relato sobre seu bairro. Tente descrevê-lo para uma pessoa que nunca esteve lá.
2.5. Se pudesse morar em outro bairro em Bom Jesus, qual seria a sua escolha? Por quê?
2.6. Você percebe que há certo preconceito em relação aos moradores do bairro Pimentel Marques
(AF/ Aristides Figueiredo)? Por que isso acontece?
2.7. Você já sofreu alguma discriminação por ser morador da AF?
2.8. Você sabe o que é CV? Qual a sua opinião sobre isso?
2.9. Ao lado da inscrição AF, às vezes aparece CV Qual a relação entre essas duas siglas?
3.0. Costuma escrever a expressão “AF Bolado” ou “AF” em algum lugar? Em caso positivo, em
quais lugares? Por quê?
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Apêndice G – Respostas ao item 2 (Explique o que é “AF Bolado”.), com transcrição literal

-“Uma gíria dos moradores”, “Fala de poder, força e raça”,
- “Acho que é um grupo que tem lá, sei lá”,
- “Um grupo de moleque bobo que fizeram essa porcaria. Na minha época de moleque
não tinha isso. Moleque que veio de Itaperuna e mexia com droga”,
- “AF por causa da rua. Bolado por causa da gangue. Sempre que a polícia pega um
deles, eles utilizam essa frase”,
- “AF – Aristides Figueiredo, Bolado – os caras do crime que fecha uns aos outros”,
- “Bairro. Maior bairro de BJI, é bom. Sempre acaba com as festas, briga, picha em
todo lugar, até fora de BJI”,
- “Um jeito das pessoas tem de dizer que gostam do bairro deles, e que lá é o melhor
bairro de Bom Jesus”, - “É o bonde que é pesadão briga em todas as festas”,
- “Pra mim é uma facção”, - “É um bairro unido com pessoas de vários tipos ruins e
bons, etc...”, - “Eu não sei o que significa essa expressão”,
- “Um termo criado entre um grupo de pessoas para divulgar este termo, vincular um
certo marco na história do bairro”,
- “É o bonde bolado, cheio de disposição e para o combate”,
- “É uma expressão de todos saberem que o nosso bairro é muito mais que só um
bairro, é lazer, é comunidade unida sempre tamo tudo juntos. AF Boladão é o meu
bairro, o meu mundo”,
- “AF Bolado vem de Aristidio Figueredo que é o segundo nome de Pimentel Marques.
Passou a ter muitas drogas”,
- “Combate qualquer bairro e por causa da moradia da pessoa A siguinifica amizade e
F fogo”, - “Um grupo que acha que são vândalos. A maioria já foi presa”,
- “Quer dizer que eles vende trafica comanda uza quer mandar no bairro, etc.”,
- “É Aristides Figueiredo, só que as pessoas pensa só por que e usado esse termo eles
acham que outras pessoas não pode pisa lá que já tem briga”,
- “Na verdade “AF” é a sigla de uma rua, mas acabou nomeando um bairro inteiro e o
termo “Bolado” é porque lá é um bairro que tem de tudo desde coisas boas à coisas
ruins, é um bairro que tem de tudo e é sinistro”.
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Apêndice H – Respostas ao item 2.1 (Como ou quando aprendeu a usar essa expressão?), com
transcrição literal.

- “Quando eu me mudei pra lá”, “Foi em 2010, quando fui morar”,
- “Sempre vi as pessoas falando, em carro tem adesivo”,
- “Depois dos 10 anos. Meu tio quando veio do Rio começou a andar com esses
meninos, e começaram a inventar funk. Esse ano lançaram outro CD de funk.
Falam mal da polícia, a maneira boa da comunidade, a parte boa”,
-“Vendo as pessoas falando, há muito tempo”, “normalmente os meninos, grupo
de briga”,
-“Novo, iscutando os outros meninos”,
- “Quando o bonde quer intimidar os outros bairro como ex: Volda areia, Beira
Linha”,
-“Quando eu passei a morar lá, vi que todos meus amigos usam resolvi usar”,
-“Deis de quando eu moro lá! E me uni com meus amigos”,
- “Desde pequeno todo mundo que nasce dentro dessa comunidade, dentro dessa
família, aprende o seu sobrenome AF”,
-“Nunca fui de me expressar assim, porém comecei a ouvir frequentemente quando

a rivalidade entre outros aumentou”,
- “Eles foram falando, falando, e aprendi desde criança”,
- “Quando ouve uma comemoração, uma festa. Muitas pessoas passaram a falar
AF Bolado, fizeram uma blusa com o nome AF Bolado, aí ficou muito falado”,
- “Só ouvi outras pessoas falarem, não tenho esse costume”,
_ “Dês de menor etc.”,
- “Desde os 10 anos já ouço falar. Na pelada, quando fazia gol e gritava AF”,
- “Foi porque várias pessoas começaram a falar e por conta disso acabamos
falando, peguei a mania, porque todo mundo começou a falar então acabou
‘pegando’ essa fala”,
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Apêndice I – Respostas ao item 2.2 (Em que situações você utiliza a expressão “AF Bolado” e
qual sua intenção?), com transcrição literal.

- “Botá moral nas pessoas e respeito (sô da AF Bolado ta ligado)”,
- “Para falar onde moro”,
- “Quando vou intimidar os caras que gosta de briga”,
- “Perto de gente de outro lugar, cheio de marra. Marcar território”,
- “Desde quando nasci eu nunca usei essa expressão. (É vergonhoso)”,
- “Situação que estou em uma briga, a intenção é tentar intimidar”,
- “Quando vou intimidar os caras de outros bairros, e incitar ao crime e
vandalismo”,
- “Em uma briga, a intenção é que eles saiba que sou de um lugar perigoso”,
- “Nos momentos de lazer com os amigos, expressar o que é nosso bairro”,
- “Eu não gostei desse nome, porque o bairro ficou muito falado depois disso”,
- “Não utilizo a expressão”,
- “Com paixão pelo meu bairro”,
- “Quando perguntam onde moro, e surpriender as pessoas e ispantar também pra
eles fala não meche com essa menina por que ela e chapa quente”,
- “Em situações em que estamos sendo intimidado e acabamos usando esta
expressão para também intimidar”.
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Apêndice J – Respostas ao item 2.3 (Saberia dizer quem foi Pimentel Marques e quem foi
Aristides Figueiredo?), com transcrição literal.
-“Não.”;

-“Não. Moro lá a poucos meses.”;
-“Não sei.”;
-“Um rapaz que morou na pracinha. Aristides Figueiredo, rapaz antigo.”;
-“Não, eles devem ter feito coisas muito importante para que a nossa
comunidade tenha recebido esses nomes.”;
-“Não. Mas deve ter sido uma pessoa muito especial para que tenham dado o
nome ao nosso bairro.”;
-“Não. Quando fui morar lar eles já tinham essa fama.”
-“Não com todas palavras. Mas tenho pra mim que foram os fundadores do
bairro.”;
-“Tenho uma teoria de que eles venham a ser, é como fica visivelmente meio
claro que foram os fundadores dos bairros.”.

106

Apêndice K – Respostas ao item 2.4 (Faça um relato sobre seu bairro. Tente descrevê-lo para
uma pessoa que nunca esteve lá.), com transcrição literal.

- “Uma praça pública dominada por cachaceiros, e derivados, ou seja,
maconheiros, traficantes, e outros. Também há uma lan house que se por acaso
você estiver precisando acessar a internet “não vá até ela”, pois de tempos em
tempos a polícia invade a “lan” e tira todos os seres masculinos de dentro da
lanhouse para ser exposto ao ridículo, revistado em frente ao ambiente (...) lá
também existe algumas ruas com as esquinas dominadas de “traficantes”, se você
for uma pessoa de bem nunca pare nas esquinas por momento algum. Poderia
amenizar as coisas colocando um monte de adjetivos bonitos falando do bairro
mais seria a mais cruel mentira, quanto para mim mesmo, quanto para quem iria
ler.”;
- “Um lugar onde à sim tráfico, roubo e tiroteio kkk’s Mais que tenho orgulho de
morar e seus habitantes são de um esplendorosa simpatia e sinceridade. Amo AF
Bolado.”;
_ “Meu bairro e um lugar muito movimentado. Sempre por polícias, dizem que
você não pode nem olhar para o Aldo porque as pessoas arrumam briga com
você... mas tirando isto e algumas coisas e um lugar comum (...) por minha escolha
não moraria lá (...) muitas pessoas que meche com coisa errada acha bonito falar
que mora na AF Bolado, mas nos que não temos nada a ver ficamos triste, porque
nossos parentes, amigos, ficam querendo vim a nossa casa mas ficam com medo.”;
- “AF Bolado é tudo que você gostaria e tudo que você nem imagina.”;
- “É tipo assim, no momento agora ta calmo, mas tempo pra cá tem muita polícia.
Prenderam os meninos por causa de droga, ta melhor pra sair a noite. Não é um
bairro perigoso, mas tem...O bairro é muito bom, as pessoas é tudo amigo. As
pessoas que ficam na pracinha fumando droga não mexe. Não conheço outro
bairro, mas ali é bom. Muita gente gosta de morar lá.”;
- “ Meio difícil, quase não saio de casa. Bairro tranquilo.As pessoas são boas, não
tem como fazer nada, tem viatura, dentro mesmo.”;
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- “AF bolado é tranqüilidade é comunidade unida o meu bairro e simplesmente
tudo. Somos todos amigos se sofreu um sofreu todos estamos sempre se
importando um com outro. O melhor bairro Pimentel Marques.”;
- “O bairro pimentel marque seguinifica o bairro da maconha, craque e do pó
ele faz covadia com as pessoas que El não conhece bater aqride estrupa e omilha
a pessoa.”;
- “Pimentel Marques é um bairro com poluição ambientel, muito usa droga, mais
não são em todas as ruas do bairro, tem ruas que são tranqüilas, por exemplo a
rua onde moro e tranquilo.”;
- “Bairro de nível médio; com alguns moradores que se esforçam para honrar o
nome dôo bairro, porém determinadas pessoas não se respeitam entre si.
Questão de saúde pública é baixa, o postinho de saúde não tem bons
procedimentos para oferecer aos moradores; pelo contrário o DPO – posto
policial, é de grande responsabilidade; o bairro é conhecido como “AF Bolado”,
por talvez querer parecer guerreiro, e esse apelido começou a ser usado com
mais freqüência, quando a rivalidade entre bairros distintos cresceu.”;
- “Bom eu acho lá um lugar bom para conviver e morar mas e so não pode
querer arrumar briga fora isso lá e um ótimo lugar e tirando as drogas, alguns
homens briga por droga e mulheres por homem.”;
- “Presiro não falar!”;
- “É bom, bairro movimentado dia e noite gente umildi trabalhadores, tem gente
ruim mais são entre eles.”;
- “Lugar com muito lazer, fácil de se enturmar. 3 quadras cachoeira perto.
Violência botaram fogo em uma mulher por causa de droga.”;
- (kkk) eu acho que lá é um bom lugar de morar. Tem muito jovem.”;
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- “Um bairro com bastante gente, muitas famílias legais gente de todo tipo
ruins, boas, carinhosa e pessoas que não vale a pena conversar (...) Mais
mesmo assim um bairro de pessoas boas que dão tudo delas para seu
trabalho.”;
- “E um bairro, vamos dizer pesado. Mas tambem tem muitas pessoas de bem. A
praça da AF e freqüentada por cachaceros, maconheiros etc. quando você
passa lá você se sente com medo...”;
- “Não, do Aldo da minha casa tem uma lavanderia comunitária. Bom, fizeram
um campo, uma quadra, um campinho de areia. Acho bom.”;
- “Lá é um local tranquilo, parcialmente, tem várias pessoas boas, a maioria é
de classe humilde, tem pessoas trabalhadoras, mas também tem ... um grupo de
jovens que constuiram uma fama em cima do bairro de que é um local violento,
tem força, para conquistar espaço na cidade igual ao que o CV fez no Rio.”;
- “Já muito falado antigamente. Lá tinha muita mulher de vida. E até hoje é
muito falado, tem muita droga... Só vejo isso, nada de bom, não tem.”;
- “Rapaz... o bairro é muito ruim. Ponto de droga, destruição de quadra...
roubo...brigas.”;
- “É um lugar que quando tem festa, junta outros bairros e tem briga. Agora
com esse negócio de chapa, chapa 1 e chapa 2 tem menos facilidade do jovem
usar droga. Tipo uma eleição, presidente do bairro. Fazem trabalho cultural,
tipo quando tem carnaval, fazem um bloco com os meninos.”;
- “Aristides Figueiredo é um bairro que sofre muito preconceito. É um lugar ao
meu ver normal, com pelo menos 90% da população de pessoas boas, divido
entre classes altas e baixas. A população é em sua maioria amigável, e eu
nunca tive problemas lá, embora eu reconheça que há tráfico, drogas e
violência em certos locais.”;
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- “Meu bairro e muito movimentado tem gente quase toda hora, condo tem
festa no bairro ai e muito bom rola música até de madrugada e toca de tudo lá
em cima não temos preconseito a nada as pessoas se respeitam umas as outras
sem briga, sem roubar etc tem gente na pracinha toda hora o presidente
também é muito bom faz pagode lá direto tem algumas ruas que são quetas
mais a maioria e bagunçada lá temos união, compaixão e o menhor de tudo
amor ao procimo.”;
- “Na ‘AF Bolado’ tem coisas ruins e coisas boas (...) não há discriminação
porque há pessoas desde muito pobres até pessoas de situação financeira
melhor e essas pessoas se comunicão do mesmo jeito (...) as coisas ruins que
eu digo são a violência, às drogas, os vícios, sempre tem uma confusão,
podemos dizer que a ‘AF Bolado’ é o ‘foco’ da cidade de Bom Jesus do
Itabapoana, mas essa questão da violência, das drogas tem em todos os
lugares, mas é que na ‘AF Bolado’ tem mais do que nos outros bairros (...)
Mas apesar de tudo a ‘AF Bolado’ é um ótimo lugar, lugar tal que eu não
trocaria por nenhum outro bairro da cidade.”;
- “Bom, La tem muita fama de ser um lugar ruim mais não e bem assim, tem
muita gente onesta e trabalhadora por lá, na verdade, a minoria são ruis.”.
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Apêndice L – Respostas ao item 2.5 (Se pudesse morar em outro bairro em Bom Jesus, qual
seria a sua escolha? Por quê?), com transcrição literal.

- “Não, já acostumei desde os 3 anos quando vim do Rio e lá mesmo sendo
discriminado, tem vizinho, conheço todo mundo.”;
- “Sim. Praça. Rapaz, o que acontece, nasci e fui criado lá no bairro. O pessoal
toma conta da vida do sujeito. No Centro teriam menos tempo, muita
malandragem.”;
- “Lia Márcia. É mais tranquilo, perto das coisas. Levar a irmã na APAE, igreja
que freqüento.”;
- “Olha, eu até posso morar. Oscar Campos é um lugar bom.”;
- “Tô acostumada lá, sempre morei lá.”;
- “Lia Márcia, porque eu vou lá com freqüência e acredito que seja um lugar
calmo e bom de se viver.”;
- “No Centro, porque fica perto das coisas, do comércio etc.”;
- “Na Beralinha, pois conheço muita gente lá e é um bairro muito movimentado
tenho parente lá e vou lá quase todos osdias.”;
- “Bela Vista porque fica perto da AF e também perto das coisas que preciso no
dia a dia. Porque as casas são boas.”;
- “Valdareia. Porquê tenho mais amizades eu acho eles maneiros.”;
- “Moraria. Lia Márcia. Mais calmo.”;
- “Não mudaria para outro bairro.”;
- “Jardim Valéria. Bairro tranquilo e sem bagunça.”;
- “Lia Marcia. Porque e mas tranquilo.”;
- “Jardim Valeiria, porque la as casas são tudo boas.”;
- “Se tivesse de escolher, sempre seria a AF, mais se não tivesse opção mesmo,
eu iria pra Volta d’arêa, porque é parecido com a AF.”;
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-“Continuaria no Pimentel marques, porque superior a qualquer
acontecimento, foi lá que passei minha infância, e estou começando minha
juventude.”;
- “Em lugar tranquilo onde não ha uso de droga e nem violencia.”;
- “Lia Macia.”;
-“Não moraria na Volta da Areia, nem Beira Linha nem no Morro do
Calvário. Eu moraria ... como é mesmo que fala...Santa Rosa.”;
- “Não moraria em outro bairro. Fui criado desde criança, fui aprendendo as
coisas, a família.”;
- “Se tivesse de morar em outro bairro seria o Lia Macia. Porque eu não sei.
Mas nunca vou deixar o meu bairro.”;
- “Oscar Campos, porque La e um lugar calmo e tranquilo que eu possa
andar a noite sem ter tanto medo.”;
- “Lia Márcia, bairro quieto com pessoal mais sociáveis e além do mais é o
bairro mais próximo do lago municipal.”;
- “Avenida Olimpicos um lugar bom de se morar também.”.
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Apêndice M – Respostas ao item 2.6 (Você percebe que há certo preconceito em relação aos
moradores do bairro Pimentel Marques (AF/Aristides Figueiredo)? Por que isso acontece?),
com transcrição literal.

- “Sim. Porque existem muitas coisas ruins, coisas ruins que não tem em outros
bairros.”;
- “Sim, porque as pessoas acham que eu moro numa favela.”,
- “Há. Sempre quando a gente ta em algum lugar eles perguntam de onde e se
descobre que é da AF querem bater. Acham que todo mundo da AF é igual.”;
- “Sim. Tem pessoas que vem de outros bairros e outras cidades. Muita droga. Os
filhos da gente ta crescendo e é difícil.”;
- “Na rua, na minha rua, no bairro não. Muitas pessoas acha que eu moro lá e faço
as mesmas coisas que as mulheres faziam antes.”;
- “Sim, há sim. Pelo fato de algumas pessoas terem feito uma má fama do bairro, a
sociedade interpreta automaticamente como se todo morador fosse violento,
barraqueiro, brigão.”;
- “Sempre tem um conflito. Espírito Santo, Beiralinha dá guerra.”;
- “Por causa do tráfico de drogas e o perigo que se tem em certos locais. A
expressão que está em questão (AF Bolado) também é utilizada por esses maus
elementos.”;
- “Porque sempre que acontece algo em BJI. E na AF apreenção de drogas, furtos,
etc. O povo da AF são polemicos.”;
- “Sim, as pessoas pensam que quem mora lá é bandido.”;
- “As pessoas aqui do Centro acham que quem mora lá é bandido. Só por estar com
roupa cara é bandido.”;
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- “Confusão contra outros moradores, não todos só os ruins de outros bairros
acontece tipo querendo colocar comando.”;
_ “Sim as pessoas fala o que escuta na rua o preconceito como a Beiralinha.”;
- “Tem, pq eles armam confusão em qualquer lugar.”;
- “Na maioria das vezes, as pessoas julgam os moradores, por devidos
acontecimento, que por algumas pessoas que fazem algo determinadamente errado,
todos levam fama e acabam sendo discriminados.”;
- “Por causa de uso de drogas.”;
- “Por causa que os meninos foram presos.”;
- “Não.”;
- “É mal visto, por um lado sim, Figueiredo só dá maconheiro, acontece briga na
praça falam que é da Figueiredo. O ponto de vista é outro. AH! Lá tem muito
moleque. Podia ter um projeto. A molecada procura droga. A mãe e o pai não ta em
casa. Se tiver um projeto a maioria é de menor.”;
- “Sim, pois acham que só porque moramos na AF e só por alguns ruins lá dentro,
todos pagam, mais somos uma família grande e complicada, e como toda família é um
por todos e todos por um sendo que eles sejam bons ou ruins.”;
- “Bom certo existe um ciclo de entre os bairros e todos bairros de Bom Jesus, já teve
problemas com algumas pessoas do bairro (fato). Por isso existe certo termo, ou seja,
este termo gera problemas (quero dizer este termo é o problema).”;
- “Sim, pois só porque moramos na AF somos sujos, barraqueiros, marginais, etc.
Mas a real é que todos tem inveja da nossa comunidade unida e feliz.”;
- “Sim. Porque quando você comenta que mora em um dos dois lugares, as pessoas
falam nossa você mora na favela, tem ate umas que evitam a conversa com você.”;
- “Sim, pois há tráfico e roubo como havia dito.”.
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Apêndice N – Respostas ao item 2.7 (Você já sofreu alguma discriminação por ser morador da
AF?), com transcrição literal.

- “Eu já, eles falam onde eu moro é favela, o morro da maconha.”;
- “Já. Eu fiz entrevista numa firma e o proprietário não me deu emprego porque eu
morava lá. Por causa do passado da rua, boate, zona. O preconceito é complicado.”;
- “Já. Numa brincadeira, quando falei que morava lá a pessoa me deixou de lado.”;
- “Sim, de algumas colegas do bairro Lia Márcia.”;
- “Já na escola.”;
- “Não, os meninos ficam falando que eu moro mal.”;
- “AH, não sofri não, brincadeira.”;
- “Sim, como bandida, piranha, prochituta.”;
- “Não, brincadeira nada sério.”;
- “Muita vez.”;
- “Tipo assim, aquela brincadeira os amigos, se fosse estranho seria criticando.”;
- “Já, a gente sofre discriminação por causa dos outros, eles fazem coisa errada e a
gente paga.”;
- “Todo mundo que mora lá já sofreu e sofre discriminação por este termo, ainda
mais quando tem festa, este povo gera estes problemas ou seja eles mesmo que se
auto discriminam.”.

115

Apêndice O – Respostas ao item 2.8 (Você sabe o que é C.V.? Qual sua opinião sobre isso?), com
transcrição literal.

- “C.V, bom é termo de comando de ponto de droga ou seja comando vermelho, o
que eu acho sobre isso um bando de psicopatas defendendo um fútil e brigando por
estas porcarias que são as drogas.”;
- “Sim, é uma facção criminosa. Não tenho opinião só penso que isso é uma
besteira e só traz discórdias.”;
- “Comando Vermelho. Uma gangue que tem mais de 10 pessoas para brigar com o
TCP (Terceiro Comando Puro), Volta da Areia.”;
- “É uma facção que os meninos usam, os moradores, todos os meninos. As
meninas usam também. É uma palhaçada.”;
- “Comando Vermelho, é uma facção criminosa, muito ruim.”;
- “Comando Vermelho. Facção, eu acho que isso só serve pra levar a criança pro
mundo do tráfico. Não pensa mais em serviço, sair da escola, agora é droga.”;
- “Não sei.”;
- “Combate, ali CV primeiro comando verdadeiro.”;
- “Comando Vermelho. CV é uma fala menos usada nesse bairro.”;
- “Comando Vermelho. Eu acho uma palhaçada, brinca com as coisas sem saber o
que significa. Não sei o que significa.”;
- “Bom me falaram que C.V é comando vermelho, bom na minha opinião isso é
coisa de gente que é ruim comando vermelho, é coisa ruim eu axo.”;
- “Comando Vermelho. Facção criminosa, é alguma coisa a maior facção do
Brasil. Os próprios políticos fundaram, é uma forma de ficar mal olhado pela
sociedade.”;
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- “Facção criminosa. Comando Vermelho.”;
- “Comando Vermelho. Minha opinião qui eu acho isso muito ruim.”;
- “Significa Comando Vermelho. Não sei o que é isso.”;
- “Não. Ah! Comando Vermelho. Facção, não é bom não.”;
- “Comando Vermelho. Bom eu acho, pelo Brasil ser um país com alto índice de
pobreza, as pessoas mais pobres utilizam do crime para obter luxo.”;
- “Sim, Comando Vermelho, comando do tráfico.”;
- “Comando Vermelho, como os outros dizem uma forma de separar as pessoas.”;
- “Por mim tinha que fazer uma lavagem geral na rua, no bairro, lá em cima tem uma
quadra que reformaram e ta tudo destruído. Falta de respeito.”;
- “É tipo uma comunidade. Como o Bela Vista colocaro o CV também.”;
- “Comando Vermelho. Ah! Eu acho é uma palhaçada. Um modo de dividir as
pessoas, como se fossem representantes da facção da capital.”;
- “Comando Vermelho. Uma ganguezinha de meninos e de meninas, tem em vários
lugares, se junta pra brigar.”;
- “Comando Vermelho. Eu acho ruim, porque é uma facção criminosa.”.
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Apêndice P – Respostas ao item 2.9 (Ao lado da inscrição AF, às vezes aparece CV. Qual a
relação entre essas duas siglas?), com transcrição literal.

- “É que na AF que é uma rua existe bandidos.”;
- “É mais difícil (kkk) eles fecham junto.”;
- “Como se a AF fosse o comando do Pimentel Marques.”;
- “Um grupo que montou isso, lá em cima, no final do bairro. Relação com droga,
muito pé rapado.”;
- “Não tem nada a ver.”;
- “Cada um tem seu significado.”;
- “Tentam fazer uma ligação como se a AF fosse uma facção. Intenção de obter
poder, intimidação.”;
- “Por tráfico.”;
- “O C.V e a AF possuem uma rivalidade, mas a um trafico de drogas entre
eles.”;
- “Não sei deve ser porque eles querem ser como C.V uma facção criminosa.”;
- “As marcas, drogas.”;
- “Acham que fazem parte do CV, acham que são maior poder.”;
- “A comparação tipo explica que lá é o maior poder, faz parte.”;
- “Rivalidade, superioridade ente os outros bairros. Disputa mais com Beira
Linha e Volta da Areia.”;

118

- “AF significa Aristides Figueiredo, CV significa Comando Vermelho. As duas
siglas trouxe muita violência e muitas drogas pra esse bairro.”;
- “A- amizade, F - fogo, C – coragem, V – vingança.
- “Não sei.”;
- “Por que tipo assim, as pessoas que moram na AF mexem com droga e vê na
televisão as outras facções e querem mostrar que lá são CV.”;
- “Facção usada pelas pessoas que estão ligadas a facção.”;
- “Divulgar, a maneira de mostrar que a Figueiredo é boladão. Mostrar que são
bolado, esquentado, pronto pra tudo.”;
- “Porque AF quer dizer que é Comando Vermelho. A gente mesmo escreve na
mão, faz porque outros fazem.”;
- “Acho que os moradores da Figueiredo se sentiram reprimidos, quando falado
qual sua facção acho que inventaram essa tal de AF para serem como vou dizer,
senhores de si.”;
- “Eles acham que pertencem ao Comando Vermelho.”
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Apêndice Q – Respostas ao item 3 (Costuma escrever a expressão “AF Bolado” ou “AF” em
algum lugar? Em caso positivo, em quais lugares? Por quê?), com transcrição literal.

- “Não como já disse não uso este termo para absolutamente nada.”;
- “Sim, em meus cadernos, livros e carteiras escolares, para expressar o meu amor
pela A.F. Bolado!”;
- “Escrevo. Parede do colégio, pra saber que nós estudamos naquela sala. Pra
mostrar que não em medo, já que outros escrevem sobre seus bairros.”;
- “Costumo escrever sempre. Todos os lugares, poste, muro, árvore, blusa de
escola. Mania, mostrar que gosta de lá. Muito legal morar na AF”;
- “Sim, em todos os lugares, parede da escola, caderno, parede de casas, pinto
tudo. Escrevo porque eu gosto, divulga a comunidade. Pra todo conhecer. As
pessoas conhecem, mas tem uma visão errada. A visão de que todo mundo que
mora lá é traficante, maconheiro.”;
- “Não.”;
- “Não escrevo nenhum dos dois. Prefiro escrever Pimentel Marques a Aristidio
Figueiredo.”;
- “Cadeiras, mesas de escola muro etc.”;
- “Escrevia para marcar território. Mesa, parede, chão, espelho. Marcar meu
território não, o território do bairro. Mostrar que o poder é grande. Tá em todo
lugar, ser uma mídia.”;
- “No muro de casas. Por quê ali morava um cara da AF ou e lugar deles
ficarem.”;
- “Não escrevo porcaria.”;
- “Não, não. Porque é muito difícil de escrever essa sigla é raro escrever isso,
usaria mais se fosse para indicar um lugar.”;
- “Eu costumo. No braço, na mão, no quadro, na parede de casa. Porque as
pessoas ficam falando isso, eu acho legal, maneiro. As pessoas ficam arrumando
confusão, aí eu falo que sou de lá aí eles não brigam. As pessoas pegam medo, tem
medo ué.”.
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ANEXOS
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Anexo A – Recorte do mapa de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, apresentando a Rua
Aristides Figueiredo e a divisão dos bairros Centro e Pimentel Marques.

Início do bairro
Pimentel Marques,
divisa com o bairro
Centro.
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Anexo B – Registro fotográfico efetuado por Roney Gonçalves Caetano, partindo dos
critérios de avaliação em relação ao que é elitizado e ao que é periférico.

Figura 10 – Início da Rua Aristides Figueiredo

Figura 11 – Rua no interior do bairro Pimentel Marques
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Figura 12 – Avenida Olímpica /Jardim Valéria

Figura 13 – Rua José Bastos Borges, bairro Pimentel Marques
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Figura 14 – Vista da Praça Governador Portela, bairro Centro

Figura 15 – Vista parcial do bairro Pimentel Marques
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Figura 16 – Fachada de um bar, no bairro Centro

Figura 17 – Fachada de um bar, no bairro Pimentel Marques

126

Figura 18 – Avenida Governador Roberto Silveira, bairro Centro

Figura 19 – Rua José Bastos Borges, bairro Pimentel Marques
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Figura 20 – Início da Rua Aristides Figueiredo, no bairro Centro

Figura 21 – Rua Aristides Figueiredo, no bairro Pimentel Marques – até aqui ainda é considerado por muitos
moradores como bairro Centro.
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Anexo C – Registro fotográfico de pichações/ inscrições “AF Bolado” e “AF/CV” no
bairro Pimentel Marques.

Figura 22 – Inscrições feitas por raspagem em parede e pichação, no bairro Pimentel Marques

Figura 23 – Inscrições feitas com corretivo e pichação num portão, no próprio bairro
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Figura 24 – Pichação feita em fachada comercial, no bairro analisado.

