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INTRODUÇÃO 

 

“Quando minhas colegas e eu chegamos ao pavilhão 5 tudo parecia 

tranqüilo. Os adolescentes demoraram por volta de meia hora para descerem para 

tomar o café, pois estavam trocando as roupas de cama. Quando desceram, por 

volta das 9:30, tomaram o café e começaram a se aproximar de nós para que 

começássemos o trabalho.  

Neste meio tempo, uma das assistentes sociais veio até o pavilhão para  

buscar um adolescente para o atendimento individual. Eles saíram sozinhos e pouco 

tempo depois ele voltou correndo e começou a esmurrar o portão. Um dos líderes do 

pavilhão 5 começou a gritar para que o monitor abrisse logo o portão, pois os 

internos do pavilhão 1 queriam bater no adolescente que estava do lado de fora. O 

monitor abriu o portão e o adolescente entrou correndo.  

Parecia que tudo já estava resolvido quando os adolescentes do pavilhão 

1 começaram a chutar o portão e a xingar os internos do pavilhão 5. A rapaziada do  

5 parecia desesperada e logo começou a se armar com pedaços de tijolos, que  

estavam ali porque seria construída uma mureta para a ducha recém instalada no 

pavilhão.  

Um dos adolescentes do pavilhão 5 pegou rapidamente a mesa do café 

da manhã, deixando cair várias canecas com leite e café. Outro jovem,  pegou uma 
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vassoura que estava nos dormitórios e jogou-a para os adolescentes que estavam no 

pátio. Em poucos segundos eles quebraram a vassoura e a mesa e fizeram armas 

com os pedaços de pau. De repente, o portão foi arrombado e o alvoroço aumentou. 

Era um corre corre e uma gritaria, que fiquei sem ação. Não sabia se gritava 

também, se chorava, se tentava proteger os internos do pavilhão 5, se ajudava a 

conter os internos do pavilhão 1, se tentava me proteger. Parecia que eu estava no 

meio de uma guerra. 

Enquanto o monitor esbravejava e tentava conter os invasores,  os 

internos do 5 partiram para a briga. O diretor e um dos coordenadores do pavilhão 

1 chegaram correndo e, depois de muito custo, conseguiram levar os invasores para 

outro local.  

A minha sensação era a de que tudo isso tinha durado horas. Entretanto, 

isto não durou mais que cinco minutos. Todos nós estavamos em “estado de choque” 

e cada um reagia de uma maneira. Enquanto alguns continuavam a gritar, outros 

tentavam se acalmar.  

Um dos internos, E., fez com que todos subissem para os dormitórios 

para que escutassem o RAP que minhas colegas e eu tínhamos levado. Acho que era 

uma forma de não nos deixar ir embora, pois ele e os outros adolescentes pareciam 

temer que nós não voltássemos mais depois de tudo que tinha acontecido. Por várias 

vezes eles verbalizaram: “Vocês vão voltar, né senhoras?”  

Nos dormitórios a briga ainda continuava, só que agora entre os 

internos e os monitores, que tentavam retirar os pedaços de tijolos que os 

adolescentes tinham escondido, caso houvesse uma nova invasão. 
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E. pediu a todos que se acalmassem e colocou RAP no volume máximo, 

para acabar com a gritaria. Todos pararam e, como num passe de mágica, 

começaram a dançar e a cantar.  

Neste dia não fizemos nenhum outro tipo de trabalho. Apenas ouvimos 

música e dançamos. Muitos adolescentes dançavam enfileirados e faziam os mesmos 

passos; já outros, arriscavam performances extraordinárias. 

Depois de algumas horas, minhas colegas e eu nos despedimos dos 

adolescentes e firmamos o compromisso de que voltaríamos na semana seguinte. 

Quando estávamos saindo da Febem, os internos do pavilhão 1 que tentaram invadir 

o 5  vieram falar conosco. Pediram desculpas por terem invadido o pavilhão e 

disseram que se soubessem que nós estávamos lá dentro, não teriam feito nada.  

Na saída, encontramos  a assistente social e paramos para uma rápida  

conversa. Ela nos contou que seria necessário falar com os internos do pavilhão 5, 

para que eles devolvessem o boné de um do invasores. Caso contrário, haveria uma 

nova tentativa de invasão. Dissemos a ela que a camiseta de um dos internos do 5 

também tinha ficado com os invasores. Ela disse que tentaria negociar a devolução 

do boné a da camiseta e, num desabafo, falou que algo precisaria ser feito em 

relação às brigas  entre os internos, pois as mesmas estavam se tornado cada vez 

mais frequentes.” (diário de campo de maio de 1998) 

 

O episódio que acabo de apresentar foi apenas um dentre tantos outros 

que presenciei na FEBEM de Ribeirão Preto. A rivalidade entre os adolescentes 

internos despertou minha atenção desde o primeiro dia em que fui à instituição, para  

desenvolver trabalhos de promoção de saúde junto aos mesmos.  
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As brigas entre os internos mobilizavam não apenas os adolescentes, mas 

todos aqueles que trabalhavam na instituição. A minha impressão era a de que todos 

viviam em constante estado de alerta, sempre prontos para as inevitáveis brigas. 

Diante desta situação, eu queria entender os motivos que levavam estes jovens a 

praticarem violência entre si. Entretanto, para que eu alcançasse este entendimento, 

era necessário primeiro compreender o que era violência para eles e quais as suas 

expressões no cotidiano deles.  

Estes foram os questionamentos que me levaram a realizar esta pesquisa.  

As respostas que eu encontrei, apresento em “Jovens em conflito com a lei: a 

violência na vida cotidiana”  
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1 – (RE) PENSANDO A VIOLÊNCIA  

 

 
1.1 – Hipóteses e Teorias Explicativas para a Violência 

 
A violência, por ser entendida como um fenômeno complexo e com 

pluricausalidades, não é fácil de ser conceituada e, conseqüentemente, compreendida.  

Assim, diversas teorias são propostas como hipóteses explicativas para a violência.  

Numa pesquisa empírica, de abordagens quantitativa e qualitativa, 

realizado com jovens das cidades satélites de Brasília, ABRAMOVAY et al.  (1999) 

agruparam as teorias existentes para explicar a violência em três  grupos  de  

hipóteses. O primeiro grupo procura explicar os comportamentos “anti-sociais”  

através da ênfase nas estruturas individuais e atributos da personalidade.   

O segundo grupo de hipóteses atribui ao desenvolvimento tecnológico 

acelerado e à necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada, a 

responsabilidade pelos jovens estarem praticando violência. Os jovens que não têm 

chances de serem inseridos no mercado de trabalho, buscam no crime e na violência 

seus mecanismos de subsistência.  

Neste sentido, o tráfico de drogas assume uma função social, cuidando do 

que a sociedade não dá conta de resolver. A população marginalizada sobrevive, 
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principalmente,  às custas do tráfico de drogas, que lhes garante emprego, 

alimentação, moradia, etc.  

O terceiro grupo defende que a violência praticada pelos jovens é 

decorrente da crise e falência dos marcos institucionais e normativos da sociedade 

moderna, como a família, a escola, a igreja e a comunidade.  Essas instituições não 

estariam conseguindo socializar e “adaptar” os jovens às normas de convivência 

social.  

A crise dessas instituições acontece, principalmente, em sociedades que 

vivenciam um processo de transformação social acelerado, propiciando sentimentos 

de impotência na população e a exclusão social. Neste sentido, BOSI (1993) 

acrescenta que  

“...nossos ritmos temporais foram subjugados pela 
sociedade industrial, que dobrou a tempo a seu ritmo, 
‘racionalizando’ as horas de vida. É o tempo da 
mercadoria na consciência humana, esmagando o 
tempo da amizade, o familiar, o religioso... “ (p. 281).  

 

A prática da violência acaba sendo uma resposta à negação formal ou 

informal do exercício de cidadania a cada indivíduo. No Brasil, esse processo de 

exclusão expressa-se pela não igualdade dos indivíduos perante as leis; pelo não 

acesso às instituições públicas; pela possibilidade de ingresso e permanência na 

escola restrita a poucas crianças e jovens; pela falta de oportunidade de trabalho, etc. 

Desta forma, CHAUÍ (1984) compreende violência como:  

 
“ (...) um conjunto de mecanismos visíveis e invisíveis 
que vem do alto para baixo da sociedade, unificando-a 
verticalmente e espalhando-se pelo interior das 
relações sociais numa existência horizontal que vai da 
família à escola, dos locais de trabalho às instituições 
públicas, retornando ao aparelho do Estado” (p. 90).       
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A desigualdade, segundo Santos1 apud ABRAMOVAY et al. (1999), é 

um fenômeno sociocultural e que nem todos tem as mesmas chances de serem 

protagonistas de suas próprias histórias.  Neste sentido, ARENDT (1993) ressalta que 

aos  excluídos  não  são  negados  apenas  os  direitos  de  cidadania,  mas  também  a  

própria condição humana. Assim, violência não pode ser identificada apenas como 

criminalidade e/ ou agressão física.  

MINAYO & SOUZA (1998), num estudo de reflexão teórico-

metodológica sobre a violência e seu impacto na saúde, apontam que a violência 

consiste em “...ações de indivíduos, grupos, nações que ocasionam a morte de 

outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou 

espiritual.” (p. 514).  Nessa perspectiva, propõem quatro grupos de teorias para 

explicar a violência:  

Os teóricos do primeiro grupo compreendem a violência como um 

fenômeno extraclassista e a-histórico, de caráter universal. Neste sentido, a  

agressividade é entendida como uma  qualidade  inata do  ser humano e os conflitos  

da vida social vistos como  eternos  e  naturais.  

Segundo MINAYO & SOUZA (1998), o primeiro grupo desconsidera 

que a natureza humana só pode desenvolver-se, verdadeiramente, em sociedade. É no 

âmbito social que o homem desenvolve  sua imagem psíquica, através de modelos de 

conduta inatos à natureza humana e/ou socialmente construídos.  

A violência é entendida pelo segundo grupo como um fenômeno 

decorrente de profundas mudanças sociais, provocadas pela industrialização e 

urbanização.  Os teóricos deste grupo afirmam que os  processos  de  industrialização  

_____________________________________ 
1 SANTOS, B. de S. “A construção multicultural da igualdade e da diferença”. Trabalho apresentado no VII 
Congresso Brasileiro de Sociologia, Rio de Janeiro, 1995. 
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levam parte da população a migrar para as regiões periféricas dos grandes centros 

urbanos, onde passam a viver em condições de pobreza generalizada, sem 

perspectivas socioeconômicas de sobreviverem com dignidade e de realizarem suas 

aspirações.  Na periferia a população estaria à margem das normas e leis sociais.  

Uma parte da população, que busca nos grandes centros uma nova 

perspectiva de vida, acaba criando códigos privados de comportamento, com valores 

e comportamentos próprios. Neste sentido, as gangues são formadas por jovens que 

procuram referenciais e identidade, que foram perdidos por seus familiares e pares de 

referência ao longo de toda opressão sociocultural (ABRAMOVAY et al., 1999; 

BOSI, 1993).  

SCHMIDT & MAHFOUD (1993), acrescentam que o grupo de 

referência “...é um grupo do qual o indivíduo faz parte e com o qual estabeleceu uma 

comunidade de pensamentos, identificou-se e con-fundiu seu passado...” (p. 288).     

As grandes cidades seriam então, o locus privilegiado para a expressão 

da delinqüência e do crime.  No entanto, reduzir violência a delinqüência e crime é 

restringi- la à população pobre e marginalizada e não levar em conta a violência 

praticada pelas classes dominantes ou violência estrutural. MALDONADO (1997) 

refere-se à violência estrutural como   

 

“... as condições extremamente adversas de vida, que 
geram uma imensa população de pessoas vivendo na 
miséria, com fome, habitação precária ou até mesmo 
inexistente, educação deficiente, dificuldade de acesso 
ao mercado de trabalho. Trata-se, portanto, de uma 
população de risco, sofrendo no dia-a-dia os efeitos da 
violação dos direitos humanos.”(p. 11) 
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O terceiro grupo teórico, compreende a violência como um fenômeno de 

sobrevivência das camadas populares vítimas das contradições econômicas 

provocadas pelo capitalismo. Neste sentido, a violência é o instrumento necessário 

para a reposição da justiça, na luta das classes populares pela igualdade de direitos.  

A violência e a criminalidade no país são explicados pelo quarto grupo 

de teorias como a falta de autoridade do Estado, ou seja, pela ausência de poder 

repressivo e dissuasivo dos aparatos jurídicos e policiais.  

Este grupo teórico, assim como o segundo grupo, apresenta o Estado 

como um elemento neutro, que oferece oportunidades e benefícios iguais à toda 

população, omitindo o papel da violência como instrumento de domínio político e 

econômico das classes dominantes. Essas idéias são condizentes com o senso 

comum, que defende o uso da força repressiva do Estado em defesa da ordem e do 

progresso nacional.  

A violência provocada e utilizada pelo Estado, segundo ROURE (1996) 

 

“... busca a contenção do novo, do diferente, tendo em 
vista um processo de nivelamento da sociedade. O 
monopólio da violência pelo Estado implica na 
negação desta enquanto elemento natural, estruturante 
do fato social. Institucionalizada, deve levar a uma 
existência pacífica e satisfeita, fundamental na 
manutenção da ordem social...” (p. 23). 

 

 
A concepção de violência, novamente, fica restrita aos atos infracionais e 

à delinqüência, retirando a responsabilidade do Estado e da sociedade pelo 

agravamento e manutenção deste fenômeno. Conseqüentemente, as medidas 
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repressoras abarrotam presídios e instituições destinadas à recuperação, sem agir 

efetivamente sobre os focos de origem. 

As teorias propostas para explicar a violência não são homogêneas e não 

podem ser consideradas de forma isolada, mas devem ser situadas dentro de um 

contexto histórico de opressão, exploração e negligência social.  

 Faz-se necessário compreender que a violência é uma questão das 

práticas sócio-políticas e, portanto, reque r a busca social das condições que a 

produzem, para que sejam identificados seus núcleos e formas de expressão no 

âmbito individual e coletivo.  

 As ações devem estar voltadas para a prevenção da violência, adotando-

se uma postura mais ética. Isto implica em repensar o que é violência e qual é o papel 

que cada indivíduo tem assumido em relação a ela.   

 O primeiro passo, talvez, seja o de reconhecer que existem diversas 

formas de violência, sendo que alguma são explícitas e outras não. A maioria dos 

casos que ganham expressão estão associados à tradicional e restritiva visão de 

violência como delinqüência, a qual FIGUEIREDO (1998) chama de instrumental. 

Segundo este autor, é através da violência instrumental que as insatisfações vão 

sendo compensadas, sem um alvo calculado ou justificado, mas com propósitos 

claros, como por exemplo, matar para roubar, roubar para comer ou matar para 

continuar vivo.   

Entretanto, a instrumental é apenas um dos tipos de violência e é fruto 

de outra mais complexa, denominada estrutural. Para MINAYO (1994), a violência 

estrutural caracteriza-se pelas relações de desigualdades econômica e política entre 

classes, grupos ou nações, mantidas pelos grupos dominantes através do uso do 
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poder e das leis para conservarem sua situação privilegiada, como se isso fosse um 

direito natural. 

A naturalização da miséria; o abandono de crianças; o descaso da  

sociedade  perante os modelos  educacionais;  a decadência dos sistemas de saúde 

pública; a falta de modelos educacionais eficazes de prevenção às DST/aids e uso 

indevido de drogas; o uso da mídia enquanto instrumento de alienação; a fome; o 

desemprego; a má distribuição de renda e o não incentivo à prática da cidadania, são 

algumas das expressões da violência estrutural. Segundo MALDONADO (1997) 

 
“Suas raízes, no Brasil, encontram-se no próprio 
período colonial, na escravidão dos índio e dos 
africanos. Além disso, com pequenos períodos de 
democracia, a mentalidade oficial brasileira teve 
amplas oportunidades de reforçar seu caráter 
autoritário e violento, o que contradiz o mito de que o 
brasileiro é um povo pacífico.” (pp. 11-12) 

 

É justamente a crença de que o brasileiro é pacífico que alimenta essa 

violência não explícita e que passam desapercebidas suas manifestações mais tênues 

no nosso cotidiano, como por exemplo, o preconceito e o desrespeito aos direitos 

elementares de cada cidadão.  

Com o foco direcionado apenas à violência instrumental, a maioria das 

pessoas não se vê como agente da violência e torna difícil não assumir o papel de 

vítima ou de bandido. A cristalização nestes dois polos contribui para que as 

medidas tomadas em relação à violência sejam paliativas e unilaterais,    

prevalescendo propostas do tipo:  “o que eu posso fazer para que o outro deixe de 

praticar violência contra mim”. Em tais propostas não existe a compreensão de que o 
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ideal não é a não-violência, mas sim o estímulo ao exercício de cidadania e o 

respeito à vida humana em geral e de cada indivíduo no contexto de seu grupo.  

 

 

 

 

1.2 –  Violência e Juventude  
 

A violência não é um fenômeno atual e restrito às sociedades urbanas. No 

entanto, a violência urbana tem despertado o interesses dos cientistas sociais, devido 

às suas diferentes manifestações e, especialmente, pelo envolvimento dos jovens em 

atos infracionais (ABRAMOVAY et al., 1999; LUCINDA et al., 1999;  NJAINE et 

al.,1997). 

O estudo de NJAINE et al. (1997) a respeito da qualidade da informação 

sobre a violência no Brasil, mostra que, a partir de 1980, a violência mudou o perfil 

da mortalidade no país e passou a ser considerada a segunda causa de morte no 

Brasil, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares.  

Este fato é evidenciado no estudo de WAISELFISZ (1998), que fornece 

dados sobre como morrem os jovens no Brasil por causas violentas. Segundo o autor, 

o país apresentou, em 1996, “uma taxa de óbitos por homicídios e outras violências 

de 31 em 100.000 habitantes. Já na população jovem, essa taxa se eleva a 49, isto é, 

entre os jovens, a taxa é quase 60% maior do que na população em geral.” (p. 37).  

O aumento na mortalidade juvenil tem provocado mudanças na sua 

configuração, estabelecendo novos padrões de mortalidade. Nas regiões Sudeste e 

Nordeste do país, a mortalidade entre jovens tem como principal origem os 
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homicídios, enquanto que, nas regiões Sul e Centro-Oeste, a principal causa são os 

acidentes de trânsito (BIERRENBACH, 1998; RANNA, 1998; WAISELFISZ, 

1998).   

Segundo MINAYO & SOUZA (1998), a Organização Pan-Americana de 

Saúde declarou, em seus documentos de 1993 e 1995, que a violência alcançou um 

caráter endêmico e passou a ser considerada um problema de saúde pública em 

vários países. Desde a década de 1970, após a guerra do Vietnã, a violência passou a 

ser alvo de estudos de um grupo de sanitaristas que estudavam os anos potenciais de 

vida (em especial dos jovens) perdidos por várias causas. Além disso, 

epidemiologistas do Canadá, Estados Unidos e de vários países da América Latina 

passaram a estudar os grupos sociais mais vulneráveis à violência.  

Os estudos sobre violência não estão sendo realizados apenas na área da 

saúde, mas diversos campos da ciência possuem teóricos voltados para esta 

problemática. Os principais eixos  norteadores  dos  estudos  sobre violência tem sido 

as abordagens sociológicas e antropológicas, por enfatizarem as dimensões histórico-

culturais da violência.  

A análise da violência pela psicologia, segundo MINAYO & SOUZA 

(1998), teve como marco o trabalho de Vethencourt2, em 1990. Para os autores, até 

então a psicologia tinha como objetivo principal explicar a violência pelas 

características dos autores de atos infracionais. A proposta de traçar perfis físicos e 

psicológicos mais propensos à prática de atos infracionais, restringiam a 

compreensão da violência pela psicologia.  

 

 
____________________________________ 
2 VETHENCOURT, J.L. “Psicologia da Violência”. Gaceta APUCV, ano 11, no 62, pp.5-10. Set.-dez. 1990. 
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Vethencourt desmistificou as raízes individuais da violência ao analisar a 

situação  de  rapazes  pobres  da  Venezuela  que  ingressaram  na  delinqüência. Para  

Vethencourt as condições de pobreza física e psíquica, as condições de violência nas 

quais estruturaram suas personalidades e a falta de perspectiva de vida dentro das 

normas vigentes, foram os motivos que levaram esses rapazes à pratica da violência.  

No Brasil, os adolescentes ou jovens adultos na faixa etária dos quinze 

aos vinte e quatro anos, que vivem em situação de pobreza, compõem o grupo social 

mais vulnerável à violência, seja como agentes ou receptores da mesma (LEVISKY, 

1998; MALDONADO, 1997; ROURE, 1996). A miséria material e psicológica é 

acentuada quando estes jovens são rotulados como “menores infratores”, “marginais” 

e “trombadinhas”, o que serve para excluir ainda mais aqueles que, socialmente, 

estão fadados a permanecer à margem (ABRAMOVAY et al., 1999).  

Uma fala recorrente entre aqueles que procuram explicar a violência 

praticada pelos jovens, especialmente pelos que estão à margem, é de que os mesmos 

são desprovidos de valores morais. Entretanto, MINAYO & SOUZA (1998) 

advertem que não é correto afirmar que os jovens das classes populares desprezam os 

valores vigentes da sociedade, pois  

 

“... os valores destes jovens são perfeitamente 
condizentes com as experiências que vivem. Divergem 
apenas dos valores inculcados pelo status quo. Talvez 
por esta via possamos explicar a marca registrada, 
aquela espécie de ‘carimbo’ que se encontra nas 
condições sociais e psíquicas dos jovens infratores que 
lotam as instituições de reclusão do sistema 
judiciário...”. (p. 524) 
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Os valores considerados importantes pela sociedade não são mais aqueles 

que norteavam os pensamentos e ações dos seres humanos, criando distinções entre o 

bem e o mal, o certo e o errado.  Nas  sociedades regidas pelo capitalismo os valores 

passaram a ser aqueles que podem ser comercializados e o indivíduo  passou a  valer  

o que  ele  produz. Nesse sentido, ARENDT (1979) argumenta que  

 

 

 “...a desvalorização dos valores (...) surge da 
incompatibilidade entre as ‘idéias’ tradicionais, que 
haviam sido utilizadas como unidades transcendentes 
para identificar e medir pensamentos e ações, e a 
sociedade moderna, que dissolvera todas essas normas 
em relacionamentos entre seus membros, 
estabelecendo-as como ‘valores’ funcionais. Valores 
são bens sociais que (...) tornam-se entidades de troca, 
e o portador de seu ‘valor’ é a sociedade e não o 
homem que produz, usa e julga. O ‘bem’ perde seu 
caráter de idéia, padrão pelo qual o bem e o mal 
podem ser medidos e reconhecidos; tornam-se um 
valor que pode ser trocado por outros valores, tais 
como eficiência e poder...” (p. 60).  

 

 
Apesar da violência ser uma resposta às desigualdades sócioeconômicas, 

a prática de crimes não é restrita aos jovens das camadas pobres da sociedade. 

Observa-se a participação crescente de jovens de classe sócio-econômica média e 

alta em atividades ilícitas. Em 1997, cinco adolescentes de classe média de Brasília 

jogaram álcool e atearam fogo no corpo do índio Galdino Jesus dos Santos (Caso 

Pataxó),  que dormia num ponto de ônibus. Em 1999, um estudante de medicina 

entrou numa sala de cinema em São Paulo e disparou sua arma, atingindo várias 

pessoas que assistiam ao filme “Clube da Luta”.  

Os diversos tipos de violência na juventude intrigam a sociedade e tem 

despertado na comunidade científica a procura por explicações para a vio lência de 
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uma maneira geral, na tentativa de instrumentalizar educadores, familiares e demais 

agentes na sua prevenção.  

Muitos estudos sobre a violência na adolescência, como os realizados por 

CASSORLA (1998), LEVISKY (1998) e GOLDENBERG (1998), oferecem 

explicações com enfoques dirigidos às causas psicológicas, e outros aos fatores 

sociais, como os realizados por GRACIANI (1997). Estes estudos em muito 

contribuem para a compreensão dos fatores que levam os jovens a praticarem atos 

infracionais. No entanto, faz-se necessário conhecer as  multiplas visões de algo tão 

complexo, que muitas vezes é reduzido a explicações causais.  

Com o propósito de compreender a violência cotidiana de uma parcela 

significativa de adolescentes por um enfoque diferente, que privilegie seus pontos de 

vista, com a perspectiva de ampliar e de subsidiar trabalhos de prevenção ligados a 

este tema com os mesmos, propus o presente trabalho.   
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2 - OBJETIVOS   

 

  

2. 1 – OBJETIVOS GERAIS: 

• Caracterizar a população entrevistada, e 

• Conhecer, junto à população estudada, significados relativos: à violência 

na vida cotidiana; aos riscos que julgam correr em suas vidas, e às 

perspectivas para o futuro. 

 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
Investigar concepções, crenças e valores em relação: 

1 – Aos motivos para terem entrado no “mundo do crime” 

2 – Aos atos de violência e suas expressões na vida cotidiana;  

3- A formação de grupos antagônicos entre si, seus modos de funcionamento, 

suas leis, códigos e violência; 

4 – A perseguição policial, e  

5 – As perspectivas para o futuro.  
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3 – OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Procurando compreender as concepções e crenças que os adolescentes 

internos na FEBEM-RP têm a respeito dos motivos para terem entrado no “mundo do 

crime”, da violência no cotidiano, dos principais problemas vividos ao ingressarem 

nesta vida e das perspectivas para o futuro, sendo priorizadas as vivências que os 

mesmos têm em relação ao tema, utilizei a metodologia qualitativa com enfoque  

interpretativista.  

Encontrei na sociologia de tradição compreensiva (verstehen) e na 

fenomenologia de Schutz as raízes do paradigma interpretativo (SCHWANDT, 

1994), que surge em oposição ao método positivista de Augusto Comte (VALLES, 

1997). Para os positivistas todo conteúdo subjetivo e crítico deve ser suprimido para 

que haja neutralidade e rigor científico, possibilitando assim a busca de explicações 

causais para os fenômenos sociais (MINAYO, 1994). 

Para GUBA & LINCOLN (1994), paradigma pode ser entendido como 

um conjunto de crenças básicas que representa a visão de mundo do pesquisador 

sobre a realidade investigada (pressuposto ontológico). No paradigma interpretativo, 

não se procura obter uma verdade singular e generalizável, pois entende-se que “não 

existem observações objetivas, apenas observações socialmente situadas nos mundos 
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do observador e do observado” (DENZIN & LINCOLN, 1994:12). Com isso, a 

realidade investigada é relativa e constitui-se num determinado tempo.  

Dentro dessa visão, busca-se compreender o processo pelo qual os 

significados são criados, sustentados e transformados pelos sujeitos, levando-se em 

consideração o contexto específico em que eles estão inseridos (SCHWANDT, 

1994).  

Segundo DENZIN (1994), a pesquisa interpretativa privilegia a  

experiência de vida cotidiana dos sujeitos, os quais configuram de modo histórico e 

processual os significados dados a eles mesmos e às suas vidas. A partir disso,“a 

tarefa do pesquisador é produzir registros e avaliações ‘ricamente detalhados’ de 

tais experiências” (p. 510).     

A reflexão sobre os paradigmas, segundo GUBA & LINCOLN (1994), 

também deve estar pautada em outros dois pressupostos fundamentais, que dizem 

respeito ao modelo de relação entre o investigador e o investigado (pressuposto 

epistemológico) e aos meios que o pesquisador utiliza para conhecer a realidade 

investigada (pressuposto metodológico).  

Os três pressupostos, para SILVA (1998: 162-163), “acham-se sempre 

intrinsecamente relacionados. De modo que, a crença básica que tenha o investigador 

no nível Ontológico deve levá- lo a adotar posturas consonantes nos planos 

Epistemológicos e Metodológicos.”    

Nos aspectos epistemológicos, o pesquisador e os sujeitos (atores sociais) 

assumem dialeticamente papéis de autores e objetos de investigação neste estudo, 

sendo privilegiados os aspectos conscienciais, as percepções e o processo de 

compreensão do contexto cultural de ambos.  
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O pesquisador, na pesquisa qualitativa, não fica à margem da realidade 

investigada, sendo necessário mergulhar em seu contexto para conhecer suas 

perculiaridades e compreender os significados que a mesma tem para cada sujeito 

(TRIVIÑOS, 1992). De acordo com MINAYO (1998: 21), “... a visão de mundo do 

pesquisador e dos atores sociais estão implicadas em todo o processo de 

conhecimento, desde a concepção do objeto até o resultado do trabalho.” 

 

 

 

3.1 –  PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram deste estudo 45 adolescentes em situação de reclusão na 

FEBEM de Ribeirão Preto, com a faixa etária entre 12 e 18 anos. O número de 

adolescentes que participou de cada etapa da coleta de dados está apresentado na 

Figura 2.  

 
Figura 2 – número de adolescentes que participaram de cada etapa do pesquisa  

 
“Oficinas sobre Risco”  

  

1°Oficina 

 

2° Oficina 

 

3a Oficina 

 

4a Oficina 

 

Entrevistas 

individuais 

Número de 

sujeitos 

 

      08 

 

12 

 

      04 

 

      09 

 

         12 

 

A escolha dos participantes foi intencional, por considerar que os 

mesmos tinham “... uma vinculação mais significativa para o problema investigado” 

(DESLANDES,1994: 43). Além disso, na pesquisa qualitativa os critérios numéricos 
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não servem de base para garantir sua representatividade, por isto, a amostragem 

considerada ideal  "...é aquela capaz de refletir a totalidade do problema investigado 

em suas múltiplas dimensões” (MINAYO, 1998: 102). Desta forma, entende-se que 

para estudos como o proposto, o número suficiente de sujeitos é aquele que permite a 

reincidência de informações (MINAYO, 1998). 

 

 

 

3.2 - PROCEDIMENTOS ÉTICOS ADOTADOS  

 

O consentimento para a realização desta pesquisa na FEBEM de Ribeirão 

Preto foi obtido através da autorização por escrito do diretor da instituição (ANEXO 

A). Além disso, o juiz e o promotor da Vara da Infância e Juventude de Ribeirão 

Preto foram informados sobre a realização da pesquisa.  

Os objetivos deste estudo, a garantia do sigilo em relação a identificação 

dos participantes e das informações coletadas, bem como a participação voluntária 

dos sujeitos, foram explicados através dos Rapport (ANEXO B e C). Foram também 

apresentados os procedimentos e métodos que seriam adotados para a coleta e 

tratamento dos dados.  

Os procedimentos éticos estiveram apoiados nas Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional 

de Saúde. 
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3.3 – INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS 

 

Para se apreender os pontos de vista dos participantes sobre os temas 

deste estudo, foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados. O 

instrumento principal foram as entrevistas em profundidade, com rorteiro semi-

estruturado e os instrumentos complementares foram os registros em notas de diário 

de campo e as “Oficinas sobre Risco”3.  

Através da entrevista aberta foi possível aprofundar e clarificar as 

questões que haviam sido propostas para este estudo, bem como oferecer aos 

próprios sujeitos a possibilidade de expressarem suas vivências, opiniões e 

sentimentos.  

Para TRIVIÑOS (1992) a entrevista semi-estruturada deve ser 

privilegiada na investigação qualitativa, pois “... ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcançe a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (p. 146).  

Os instrumentos complementares foram utilizados com o propósito de 

darem suporte aos dados obtidos nas entrevistas individuais.  Segundo LODI (1991),  

a opção por um conjunto de instrumentos possibilita que as limitações de cada um 

deles sejam supridas.  

A triangulação dos dados, segundo MINAYO (1998), oferece ao 

pesquisador   qualitativo   provas   eficientes  de  validação,  na  medida  em  que  são  

 
 
_______________________________ 
3 “Oficina sobre Risco” – é uma estratégia de coleta de dados desenvolvida pela equipe da Profa. Dra. Mary Jane 
Spink, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Social e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. A descrição da oficina será apresentada no item 3.4.1. 
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combinados e confrontados “múltiplos pontos de vista através do trabalho conjunto 

de vários pesquisadores4, de múltiplos informantes e múltiplas técnicas de coleta de 

dados” (pp. 241-242).  

   As “Oficinas sobre Risco” assumiram características de sessões grupais, 

nas quais os sujeitos foram reunidos para falarem sobre o tema deste estudo. O 

principal propósito da utilização deste instrumento, neste estudo, foi estimular o 

aparecimento de novas idéias para que fossem trabalhadas em entrevistas individuais.    

A “Oficina sobre Risco” foi desenvolvida e vem sendo utilizada para 

trabalhar questões relativas à aids. No entanto, para este estudo, a oficina foi 

utilizada para investigar as percepções sobre “riscos” ligados à  violência.  

Nas “Oficinas sobre Risco” e nas entrevistas individuais, foram 

utilizados gravadores e fitas audio-cassete para registrar as falas dos participantes. Os 

dados obtidos foram transcritos pela pesquisadora, seguindo as normas para 

transcrição de entrevista em texto de PRETI et al. (1993) (ANEXO D). 

Os registros em notas de diários de campo foram utilizados por 

oferecerem um panorama de todo o processo de investigação.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________ 
4 os dados deste estudo foram confrontados com os dados de outros pesquisadores que também desenvolviam 
pesquisas na FEBEM -RP.  Tais pesquisadores e eu pertencemos ao Núcleo de Estudo em Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas e às DST/Aids (NEPDA), que é coordenado pela Profa. Dra. Rosalina Carvalho da Silva.  
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3.4 – PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 
 

3.4.1 - “Oficinas sobre Risco”  

 

A coleta de dados foi iniciada em março de 1999 com a realização de 

duas sessões iniciais das “Oficinas sobre Risco”, com os adolescentes da Unidade de 

Atendimento Provisório (UAP), que compreendia os pavilhões 6 e 7. No pavilhão 6 

ficavam os adolescentes internos que pela primeira vez estavam passando pela 

FEBEM e no pavilhão 7 ficavam os adolescentes, também primários, que estavam 

aguardando a audiência com o juiz para saberem se iriam ser internados ou não. No 

primeiro piloto participaram oito adolescentes e no segundo piloto participaram doze.  

Alguns dos participantes já me conheciam pelos trabalhos de prevenção 

de saúde que eu realizava na instituição, desde 1998, como membro do NEPDA. Aos 

que não me conheciam, eu me apresentava como psicóloga, membro do NEPDA e 

estudante de pós-graduação da USP, que estava realizando uma pesquisa e precisava 

de voluntários para participar de uma atividade grupal, onde discutiríamos sobre a 

violência.  

Em ambos os encontros grupais, combinei previamente a minha ida à 

instituição para realizar a coleta de dados com os participantes que se dispuseram a 

colaborar. O primeiro encontro grupal foi realizado no período da tarde e o segundo 

de manhã. Nos dias e períodos marcados já os encontrava me esperando para a 

realização da atividade.  

As sessões iniciais foram feitas com sujeitos diferentes, em dias 

diferentes e cada um durou em média uma hora e meia. Em ambas contei com o 
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auxílio de colaboradores (uma mestranda e uma bolsista de apoio técnico que eram 

componentes do NEPDA e desenvolviam trabalhos junto aos jovens da FEBEM), 

que anotavam as falas significativas dos sujeitos. 

Após reunir os participantes na sala, eu lia o rapport (ANEXO B) 

ressaltando que a participação deles era muito importante, porém voluntária. Além 

disso, eu falava que todos tinham liberdade para desistirem de participar quando bem 

entendessem. Explicava que a atividade seria gravada e que não havia risco deles 

serem identificados, pois suas falas seriam transcritas de forma anônima. 

Para começar a atividade eu distribuia papéis e canetas aos participantes 

e solicitava que escrevessem no alto da folha a palavra RISCO. Em seguida, 

orientava para que listassem palavras e frases que viessem à mente quando se pensa 

em risco. Quando todos haviam terminado, solicitava a cada participante que lesse 

em voz alta suas associações para que eu listasse numa folha de papel pardo os 

riscos. Por fim, conferíamos os riscos de maior incidência e iniciávamos uma 

discussão.    

Depois de recolher os papéis de cada participante, dava-lhes tiras de 

papéis e solicitava a todos que procurassem lembrar das situações em que se sentiram 

em risco durante a infância e que as escrevessem. Em seguida, orientava para que 

distribuíssem suas lembranças nas três situações explicitadas no roteiro das oficinas 

(ANEXO E). 

Por fim, orientáva- lhes que repetissem o exercício anterior, mas desta vez 

pensando especificamente nos riscos que correram em decorrência da violência. 

Encerrava a oficina com uma discussão sobre os riscos, pergutando o que tinham 
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achado da atividade e se tinham sugestões para a melhoria do roteiro. Nenhum 

participante sugeriu alterações no roteiro. 

Previa-se a realização de mais duas “Oficinas sobre Risco” até julho de 

1999. Porém, com as inúmeras brigas ocorridas entre os pavilhões e a ameaça 

constante de um pavilhão invadir o outro para acertar as contas das brigas ocorridas 

dentro e fora da FEBEM, as duas oficinas foram realizadas somente em novembro de 

1999.  

Como eu vinha desenvolvendo trabalhos de prevenção junto aos 

adolescentes do pavilhão 1, resolvi convidá-los para participarem das oficinas. 

Entretanto, após ter combinado com os adolescentes o dia para realizarmos a coleta 

de dados, os mesmos foram transferidos para um local isolado e distante de todos os 

outros pavilhões, chamado de “tranca”5. A transferência destes adolescentes 

aconteceu em virtude das inúmeras brigas com os adolescentes dos outros pavilhões. 

Já na “tranca”, os adolescentes reafirmaram o interesse em participar das 

“Oficinas sobre Risco”. Realizei duas oficinas em dias e com participantes diferentes 

em cada uma delas. Na primeira oficina participaram quatro adolescentes e na 

segunda participaram nove. A duração, como nas oficinas iniciais, foi de 

aproximadamente noventa minutos.  

Para a realização das oficinas, segui os mesmos passos descritos nas 

sessões iniciais, tanto em relação aos procedimentos éticos quanto em relação a 

aplicação do roteiro, visto que os participantes e a orientadora não haviam 

recomendado reformulações.  

 

 

 

___________________________________________________ 

5 tranca é a denominação que a instituição dava aos cômodos geminados, isolados dos prédios principais, onde 
ficavam os internos que não podiam ficar nos pavilhões, por motivos de rivalidades entre grupos.  
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Observei que os participantes das oficinas, em comparação aos 

participantes das sessões iniciais,  apresentaram  muita  dificuldade  para  escreverem 

suas respostas, pois muitos eram semi-analfabetos. Mesmo contando com a 

participação de uma colaboradora (mestranda e membro do NEPDA), que  ajudou os 

adolescentes que tinham dificuldade a escreverem, as oficinas não renderam o que 

era esperado.  

Além disso, as oficinas foram realizadas num período de extrema tensão 

na FEBEM-RP, pois os participantes temiam represália por parte dos policiais 

militares e seguranças da própria instituição, bem como que os demais internos 

invadissem as trancas.   

Após a realização das oficinas, minha orientadora e eu avaliamos os 

dados obtidos e consideramos que a “Oficina sobre Risco” é uma técnica interessante 

de coleta de dados, pois possibilita colher informações sobre o que as pessoas 

pensam sobre “risco” e promove discussões entre os participantes, propiciando a 

reflexão sobre os temas abordados. Entretanto, diante da dificuldade que os 

participantes tiveram para escrever, pensamos que a mesma deve ser aplicada de 

forma reduzida, em relação à proposta original, para populações com baixa 

escolaridade. 

Todos os participantes receberam filipetas com o endereço e telefone do 

NEPDA e coloquei-me a disposição para esclarecer suas dúvidas sobre a pesquisa ou 

sobre qualquer outro assunto.  
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3.4.2- Entrevistas:  

 
Inicialmente, previa-se a realização de seis entrevistas após a conclusão 

das “Oficinas sobre Risco”, pois seriam escolhidos os sujeitos que tivessem 

participado das mesmas e nelas se destacado pela fluência verbal, falas significativas 

e interesse pelo assunto. No entanto, durante as sessões grupais que eu desenvolvia 

enquanto membro do NEPDA nos pavilhões 1, 3 e 5, foram identificados os sujeitos 

com falas significativas e com relatos de experiência na “vida do crime” que seriam 

fundamentais para esta pesquisa.  

Foram realizadas doze entrevistas individuais no período de março a 

novembro de 1999. Dentre os participantes, nove foram intencionalmente escolhidos, 

um foi indicado por um dos entrevistados e dois ofereceram-se expontaneamente 

para participar, depois de ter visto seus colegas serem entrevistados. Eu aceitei 

prontamente entrevistá- los.  

 Como os participantes já me conheciam, eu explicava que estava 

fazendo uma pesquisa com os adolescentes da FEBEM-RP para saber o que eles 

pensavam sobre a violência e, por isso, precisaria de voluntários para realizar as 

entrevistas. Os próprios participantes marcavam o dia e o horário para realizarmos as 

entrevistas, enquanto eu ficava responsável por arranjar um local onde tivéssemos 

privacidade.   

No dia e horário combinado eu ia ao pavilhão e confirmava a 

participação do adolescente que, geralmente, já estava aguardando a minha chegada. 

Em seguida, perguntava ao coordenador do pavilhão se o adolescente podia me 

acompanhar até a sala reservada e explicava o que seria feito. Quando não havia 

nenhum risco do adolescente deixar o pavilhão, o coordenador acompanháva-nos até 
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a sala; caso contrário, a entrevista era realizada no local onde o adolescente dormia, 

chamado de “barraco”. Apenas quatro entrevistas foram realizadas nos “barracos”, 

pois havia muito risco dos adolescentes serem feridos por outros internos ao sairem 

dos pavilhão. 

Nos “barracos”, garantíamos a privacidade através de lençois estendidos 

nas suas portas, funcionando como cortinas. Além disso, o entrevistado solicitava ao 

parceiro com quem dividia o local para não interromper-nos, o que era prontamente 

atendido. 

Estando à sós, eu lia o rapport (ANEXO C) para o participante e 

perguntava se ele tinha alguma dúvida em relação aos procedimentos éticos.   

Durante as entrevistas, procurava obter uma caracterização geral dos 

participantes, questionando-os sobre a idade, o grau de escolaridade, o número de 

passagens pela instituição e os respectivos motivos. Geralmente, estas questões eram 

feitas no início da entrevista para deixar os participantes mais à vontade e para que 

eu pudesse ter uma contextualização de suas vivências.            

Os adolescentes participaram ativamente da construção do conteúdo 

desta pesquisa e tiveram a liberdade para exporem seus pontos de vista de acordo  

com suas linhas de pensamentos. Neste sentido, o roteiro semi-estruturado garantiu 

maior flexibilidade à entrevista e serviu para me nortear quantos aos aspectos a 

serem abordados:   

I – A entrada no “mundo do crime”  

II- Concepções sobre vio lência  

III – Percepções de “Riscos” e principais problemas vividos ao ingressar no 

“mundo do crime” 

 IV- Perspectivas para o futuro 
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Os tópicos do roteiro semi-estruturado foram apresentados aos 

participantes na forma de perguntas, como por exemplo: O que você pensa sobre a 

violência? ou Quais são os riscos que você corre?    

O roteiro foi testado com dois adolescentes, que não apresentaram 

dúvidas em relação aos tópicos norteadores e a forma como foram elaboradas as 

questões. Os participantes, quando questinados se teriam sugestões para a melhoria 

do roteiro, disseram que o mesmo poderia continuar daquele jeito.     

As entrevistas transcorreram de forma bem informal, permitindo que as 

respostas dos jovens fossem espontâneas e não estivessem presas à ordem proposta 

no roteiro. No final, verificava se todos os tópicos do roteiro tinham sido 

contemplados e se o entrevistado gostaria de acrescentar mais alguma informação.  

Encerrada a entrevista, eu distribuia uma filipeta com o endereço e 

telefone do NEPDA, para que o adolescente pudesse entrar em contato caso alguma 

dúvida emergisse após a entrevista.      

Com a realização das doze entrevistas e das duas últimas oficinas, minha 

orientadora e eu decidimos que não havia a necessidade de coletar mais dados, pois o 

material que tínhamos em mãos já era suficiente para as nossas análises.  

 

 

 

 

3.4.3- Registros em Notas de Diário de Campo:  

 
Os registros em notas de diário de campo foram realizados durante todo o 

período de coleta de dados, mesmo quando eu ia à instit uição para fazer trabalhos de 

promoção de saúde ou para visitar os adolescentes.  
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Logo após cada visita à instituição, eu procurava organizar mentalmente 

tudo o que havia acontecido e depois digitava minhas lembranças, seguindo o que  

BOGDAN & BIKLEN (1994) e TRIVIÑOS (1992) sugerem para a realização dos 

registros. Para estes autores as anotações devem ser de caráter descritivo e reflexivo.  

Os aspectos descritivos compreenderam os dados relativos a: data, hora,  

número e caracterização dos sujeitos,  descrição do espaço físico, tipo de trabalho 

realizado pela pesquisadora, temas trabalhados, em que condições se encontrava a 

instituição, o comportamento dos sujeitos, fatos significativos, posturas relevantes e 

falas significativas dos sujeitos.  

Nas anotações de caráter reflexivo reuni meus sentimentos, reflexões e  

interpretações sobre os fatos ocorridos, na tentativa de buscar significado e 

explicação para os mesmos.  

Os registros em notas de diário de campo foram considerados relevantes 

para a contextualização dos dados coletados. 

Na Figura 1 apresento a distribuição das atividades por mim 

desenvolvidas durante o período de coleta de dados. 

 

 

Figura 1 -  Atividades desenvolvidas pela pesquisadora durante o período de coleta de 
dados 
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3.5-  PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE 

  

Os dados coletados para esta pesquisa foram analisados de acordo com os 

passos indicados por MINAYO (1994) para tratamento dos dados. Começei pela  

transcrição das 22 fitas audio-cassetes utilizadas para a gravação das  (12) entrevistas 

individuais e das (4) “Oficinas sobre Risco”. As transcrições foram realizadas logo 

após o término de cada entrevista e oficina.  

Ao mesmo tempo em que estava coletando os dados, já tinha material 

para começar as análises preliminares e identificar a necessidade de buscar novos 

dados ou complementar informações com os participantes. Neste sentido, procurei 

seguir o que propõe MINAYO (1994:235) sobre a “construção” dos dados, pois, 

segundo a autora, eles são “...fruto de uma relação entre as questões teoricamente 

elaboradas e dirigidas ao campo e num processo inconcluso de perguntas suscitadas 

pelo quadro empírico às referências teóricas do investigador”. 

Nesta etapa também reli, além do material transcrito, os registros em 

notas de diário de campo e começei a organizar os dados por temas. Com a 

organização do material, obtive um visão geral de todos os dados coletados.  

Feito isso, iniciei a etapa de classificação através de uma leitura 

inicialmente superficial de todos os dados coletados. Num segundo momento, 

realizei a leitura exaustiva das entrevistas individuais, com o objetivo de apreender 

os significados e os sentidos atribuídos pelos participantes à violência.  

Para isso, passei a destacar as idéias, palavras-chaves e frases 

significativas para agrupá- las por temas, sem preocupar-me em chegar a uma 

classificação final neste momento. Em seguida, separei cuidadosamente os dados 
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referentes a cada tema, como se estivesse formando “gavetas” para cada assunto, 

como propõe MINAYO (1994).  

Depois, verifiquei se todas as idéias estavam agrupadas em temas 

pertinentes, através da releitura das entrevistas inteiras e dos seus recortes. Neste 

momento, procurei agrupar em temas gerais as classificações encontradas.  

Os dados obtidos nas entrevistas, nas oficinas e nos registros em notas de 

diário de campo foram trabalhados na busca de “sínteses convergentes e divergentes 

de idéias, tal como propõe TRIVIÑOS (1992).  

Por fim, o material analisado foi confrontado com o que os estudos nessa 

área apresentam como possíveis interpretações. Nesta etapa, procurei compreender 

os dados com maior profundidade, com o objetivo de obter pistas que me 

permitissem entender as questões básicas da minha pesquisa e, possivelmente, 

contribuir para posteriores ações sociais e institucionais voltadas para os 

adolescentes em conflito com a lei, bem como subsidiar o planejamento de 

programas preventivos. 
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4 - O CAMPO DE ESTUDO  

 

 

4.1- Histórico do Trabalho do NEPDA na FEBEM-RP 

 

Em novembro de 1997, o Dr. Paulo Ramos6, sob consentimento do 

Juizado e da Promotoria Público da Vara da Infância e da Juventude de Ribeirão 

Preto, convidou o Núcleo de Estudo em Sexualidade e Prevenção às DST/aids e ao 

uso indevido de drogas (NEPDA), coordenado pela Profa. Dra. Rosalina Carvalho da 

Silva, para desenvolver um trabalho junto aos adolescentes internos da FEBEM de 

Ribeirão Preto.  

A inserção do NEPDA na FEBEM teve início em fevereiro de 1998, com 

o objetivo de trabalhar junto aos adolescentes internos, questões relativas ao uso 

indevido de drogas, sexualidade, DST/AIDS, projeto de vida e violência.  

O trabalho foi desenvolvido através de dinâmicas de grupo, vivências e 

discussões grupais, possibilitando a troca de informações e a clarificação de valores 

pelos jovens. A proposta do NEPDA foi de capacitar os jovens que participam do 

trabalho, com o objetivo de formar multiplicadores na FEBEM e na própria 

comunidade, quando saíssem da instituição. 

 

__________________________________________________ 

6 Dr. Paulo Ramos é médico e foi um dos responsáveis pela implantação do Projeto Amanhã na FEBEM -RP 
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Paralelamente ao trabalho com os internos, a equipe ofereceu um curso 

destinado aos coordenadores, monitores e outros profissionais (dentistas, psicólogos, 

coordenadores pedagógicos e assistentes sociais), durante todo o ano de 1998. O  

objetivo do curso era capacitar estes profissionais para o trabalho com os jovens 

internos. 

No primeiro semestre de 1998 foi desenvolvido o módulo I (uso indevido 

de drogas), e no segundo semestre foram desenvolvidos os módulo II (sexualidade e 

prevenção às DSTs) e III (preveção à Aids).  O primeiro módulo foi oferecido 

novamente no segundo sementre de 1998, devido à grande procura de outros 

profissionais que não participaram anteriormente. 

Inicialmente, a proposta da FEBEM ao NEPDA era a de trabalhar apenas 

no pavilhão 7, onde ficavam os adolescentes que pela primeira vez estavam passando 

pela instituição. A FEBEM de Ribeirão Preto possui sete pavilhões7, sendo que os 

pavilhões 1, 2 e 7 são considerados como Unidades de Atendimento Provisório – 

UAP (aguardam audiência com o juiz para serem internados ou não) e  os pavilhões 

3, 4, 5 e 6 são Unidades Educacionais – UE (adolescentes que estão internados).  

No entanto, em junho de 1998, começamos a trabalhar no pavilhão 5. 

Nosso trabalho foi ampliado a pedido dos jovens que estavam no pavilhão 7 e fo ram 

transferidos para o pavilhão 5. Os jovens reivindicaram melhorias no novo pavilhão, 

entre elas o trabalho do NEPDA. O que nos chamou a atenção foi a forma que os 

jovens encontraram para negociar as melhorias. Ao invés de “levantarem a casa” 

(colocar fogo em colchões, brigar, quebrar objetos da instituição, etc.), eles fizeram 

greve de fome e avisaram a diretoria  que só voltariam  a  comer  depois  que  fossem  

________________________________ 
7 Estes dados são correspontes ao ano de 1999. No início de 2000, a estrutura física da FEBEM passou por  
algumas reformas, onde foram construídos novos pavilhões.   
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ouvidos. No mesmo dia a diretoria atendeu as reinvidicações, por estas serem 

coerentes com os objetivos educacionais e por acreditarem que a postura de 

negociação dos jovens tenha sido fruto do trabalho desenvolvido pelo NEPDA. 

O trabalho do NEPDA foi aos poucos estendido a todos os pavilhões, 

tendo completado a sua abrangência no primeiro semestre de 1999.  

 
 

 

 

4.2 –  Os Bastidores da Pesquisa: minhas impressões sobre o contexto 

institucional   

  

Para a compreensão do que ocorrera na FEBEM-RP durante a coleta de 

dados, elaborei um resumo dos registros em notas de diário de campo, realizados no 

período de fevereiro a dezembro de 1999 e em janeiro de 2001, destacando os fatos 

que considerei serem mais relevantes. Apresento também, os momento críticos da 

instituição e as dificuldades que encontrei sendo membro do NEPDA, pesquisadora e 

mulher.  

 
 
 

Fevereiro de 1999:  

Visitas à Instituição e reuniões da Equipe para planejamento do trabalho 

a ser realizado durante o ano na Febem.  

 

Março:  

A equipe do NEPDA retomou os trabalhos de promoção de saúde com os 

adolescentes da FEBEM, que ficaram muito felizes com a nossa volta. Eu e mais 
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duas integrantes da equipe coordenávamos as atividades grupais  nos pavilhões 4, 6 e 

7 (juntos) e no pavilhão 5. Reinauguração do pavilhão 4.   

A instituição recebeu ordem do juiz para proibir a ida de todos 

adolescentes ao Canindé (campo de futebol), em decorrência da fuga de 14 durante 

uma partida de futebol. Este fato, somado a ausência de atividades, deixou os 

adolescentes agitados e muito insatisfeitos. Foi possível notar esta insatisfação de 

forma acentuada nos pavilhões 1, 2, 3 e 5, onde estavam os adolescentes mais 

privados de atividades. Os adolescentes não eram obrigados a frequentarem as aulas, 

que duravam em média uma hora, e outras atividades, como datilografia, 

computação,  musculação, marcenaria e mecânica, eram oferecidas para apenas 

alguns garotos.  

A sujeira e o mau cheiro nos pavilhões, principalmente o 5, pioravam a 

cada dia. Era uma mistura de odores de urina e fezes de gato com o do esgoto 

entupido e a falta de higiêne.     

Com a chegada da Páscoa, muitos adolescentes esperavam poder sair da 

instituição para passeio e isto agitou muito os jovens de todos os pavilhões.  

O pavilhão 7 estava superlotado e os adolescentes que estavam ali não 

desciam para o pátio, ficavam só nos barracos (dormitórios). Alguns adolescentes 

pareciam estar deprimidos. 

Neste mês eu realizei as duas sessões iniciais das “Oficinas sobre Risco” 

e duas entrevistas individuais.  
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Abril:  

A equipe negociou a expansão do trabalho do NEPDA na instituição, 

com o objetivo de iniciar as oficinas de promoção de saúde nos pavilhões 1, 2 e 3. 

Com freqüência, os adolescentes desses pavilhões solicitavam à Instituição e à 

equipe o início dos nossos trabalhos grupais.  

Fazia muito frio em Ribeirão Preto e a maioria dos adolescentes não 

tinha agasalhos e cobertores.  

Dois adolescentes do pavilhão 5 (um deles é o entrevistado número 1) 

que tinham ido visitar a família na Páscoa, não retornaram à instituição no prazo 

determinado. Quando eles voltaram para a FEBEM, foram colocados no pavilhão 1 e 

apanharam muito dos adolescentes, pois eles tinham atrapalhado os futuros passeios 

de todos os internos. Os dois adolescentes voltaram desmaiados para o pavilhão 5, 

depois de terem apanhado por cerca de quarenta minutos. O que mais chama atenção 

de tudo isso, é que  todos os monitores sabiam que os internos do pavilhão 1 tinham 

rivalidades com esses dois adolescentes.  

Um dia, enquanto tentávamos realizar uma sessão grupal do NEPDA, 

houve uma tentativa de invasão de alguns adolescentes do pavilhão 1 no pavilhão 5. 

Os adolescentes do pavilhão 5 nos protegeram da confusão e os que tentaram invadir, 

depois,  pediram desculpas à equipe. 

 

Maio:  

Os adolescentes do pavilhão 4 deixaram de participar das oficinas do 

NEPDA por conta das brigas que tiverem com os pavilhões 6 e 7.  Eles pediram para 
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que a equipe realizasse seus trabalhos só com eles, separadamente do 6 e 7, para 

poderem participar sem problemas de relacionamento.  

Neste mês, uma das mais sérias rebeliões do ano aconteceu nesta 

Unidade. Como resultado o juiz da Vara da Infância e da Juventude desinternou 70 

adolescentes e transferiu vários outros para as unidades de São Paulo, como forma de 

punição.  

O NEPDA iniciou o trabalho no pavilhão 3. Para assumir o pavilhão 3, 

eu deixei a coordenação das oficinas nos pavilhões 4, 6 e 7 com outros membros do 

NEPDA. Os adolescentes do pavilhão 3 participavam bastante dos nossos trabalhos e 

eram muito receptivos conosco.   

Por intermédio da equipe do NEPDA, os integrantes do grupo de rap 

CxA (Consciência X Atual) visitaram a unidade e fizeram algumas atividades com os 

adolescentes.   

 

Junho:  

Eu e mais duas integrantes do NEPDA iniciamos os trabalhos de 

promoção de saúde nos pavilhões 1 e 2. Como esses dois pavilhões possuiam um 

pátio comum, era feito um só trabalho para os dois. A partir deste mês, passei a 

coordenar as atividades do NEPDA apenas nos pavilhões 1 e 2 e no pavilhão 3.  

Nesta época, os adolescentes dos pavilhões 1 e 2 ainda não confiavam em 

nós e poucos participavam dos trabalhos. Isso pode ter acontecido porque nós 

também trabalhávamos com os adolescentes do pavilhão 3, com quem eles tinham 

rivalidades.  
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Vários são os motivos para essa rivalidade, porém, alguns funcionários 

relataram que ela teve início quando os adolescentes de pavilhão 3 tiveram sua pipa 

laçada pela pipa dos adolescentes dos pavilhões 1 e 2.  A partir disso, os adolescentes 

do pavilhão 3 começaram a ameaçar de invadirem os pavilhões 1 e 2. 

 Também começamos a encontrar dificuldades para trabalhar com os 

internos do pavilhão 3, pois a cada dia eles ficavam mais agressivos conosco. 

Achávamos isso estranho porque a proposta de trabalhar lá havia partido de uma 

solicitação dos próprios adolescentes.  

Nós estávamos no meio de uma guerra entre os adolescentes dos 

pavilhões 1, 2 e 3, que pareciam exigir um posicionamente nosso nas brigas. Como 

nós continuávamos a trabalhar nos dois pavilhões, tínhamos a sensação de que os 

adolescentes nos viam como traidoras, pois se estávamos trabalhando com seus 

inimigos era porque estávamos do lado deles.  

Vale destacar que os adolescentes internos na FEBEM de Ribeirão Preto 

resolvem suas rivalidades de maneira diferente dos internos das demais unidades de 

São Paulo. No capítulo 8, apresentarei esta questão com maiores detalhes.   

Apesar das dificuldades, tentávamos aos poucos ganhar a confiança dos 

internos dos pavilhões 1, 2  e 3.  

Neste mês poucos adolescentes estavam internados e a sensação era a de 

que a instituição estava vazia. Os adolescentes reclamavam de solidão e sentiam-se 

injustiçados por não terem sido liberados pelo juiz após a rebelião de Abril.  

A equipe vai ao “Corró”8 do Fórum, comemorar o aniversário de um 

adolescente.  Embora  o  próprio juiz tivesse, previamente, nos autorizado a entrar no 

_____________________________ 
8 Corró: local dentro do fórum onde os adolescentes aguardam a audiência com o juiz 
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“Corró”, alguns funcionários  da  FEBEM   tentaram  nos  impedir.  Porém,  o  

promotor  da  Vara  da Infância e da Juventude interferiu a nosso favor e 

conseguimos entrar. Levamos bolo, salgadinhos e bombons. 

O pavilhão 7 foi desativado. 

 

Julho:   

O clima estava tenso, pois a ameaça de invasão e as brigas entre os 

pavilhões 1, 2 e 3 estavam cada fez mais freqüentes. Em decorrência disso, a direção 

reuniu dois representantes de cada  pavilhão para estabelecer uma trégua nas brigas.  

Pouco depois dessa reunião e já no término da minha terceira entrevista, 

o pavilhão 1 e 2 tentou invadir o pavilhão 4, onde estavam os amigos da rapaziada do 

pavilhão 3. O pavilhão 3 imediatamente arrebentou o portão que estava sendo 

arrumado e todos se armaram com suas “narfas”9 para defenderem os adolescentes 

do pavilhão 4. No pátio, alguns funcionários tentaram impedir que a rapaziada do 3 

invadisse os pavilhões 1 e 2. As “narfas” foram retiradas depois de muita relutância 

por parte dos adolescentes. Os internos andavam de um lado para o outro como se 

estivessem em transe, pareciam transtornados e totalmente fora de controle.  

Os monitores do pavilhão 3 não fizeram nada para tirar as “narfas” e 

impedir a invasão, mas, ao contrário, pareciam tão assustados quanto eu. Os 

seguranças da FEBEM não me deixaram ficar junto com os adolescentes e me 

levaram para a portaria que dava acesso aos pavilhões. 

Um dos coordenadores do pavilhão 1 e 2 estava na portaria comigo e 

falou  várias  vezes  que  esta  briga  era  por conta da Festa  Junina que iria acontecer  

__________________________ 
9 narfas: pedaços de metais afiados 
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dois dias depois,  pois  a  instituição  planejava  reunir  todos os adolescentes  num só 

espaço para realizá- la. Só fui embora depois que os adolescentes se acalmaram e 

foram levados de volta para o pavilhão.  

No dia da festa, fiquei sabendo que 30 adolescentes tinham sido 

transferidos para as unidades de São Paulo. A transferência destes adolescentes tinha 

o propósito de evitar novas brigas e de punir aqueles que, segundo a ins tituição, 

tinham provocado os confrontos. 

Cada pavilhão teve sua festa junina separadamente e equipe do NEPDA 

participou de todas elas. Nesta festa, conhecemos os familiares e as namoradas de 

alguns adolescentes. Os demais internos, cujos familiares não tinham comparecido à 

festa, ficaram amontoados nas escadas dos pavilhões. Isto aconteceu para evitar o 

contato visual com as visitas dos outros adolescentes, o que poderia gerar até briga. 

Também tiramos várias fotos dos adolescentes, em máquinas digitais, que 

prometemos presenteá-los assim que elas fossem impressas.  

Na semana seguinte, fui até o pavilhão 3 para entregar as fotos para os 

adolescentes. Eles estavam ansiosos e não me deixaram distribuí- las, logo pegaram 

da minha mão e se incumbiram de distribuir. Poucos ficaram satisfeitos com as fotos, 

sendo que a maioria reclamou que não dava para ver o rosto, que estava muito 

pequena e que algumas fotos estavam faltando. No dia em que as fotos foram tiradas, 

foi explicado a eles que elas seriam impressas e que não teriam a mesma qualidade 

de uma foto convencional. O resultado foi a frustração deles e minha também, pois 

eu tinha passado o final de semana inteiro imprimindo essas fotos. Eu esperava que 

eles fossem ficar contentes, mas foi justamente o contrário  do que aconteceu. Muitos 

amassaram e jogaram as fotos no chão na minha frente, outros se recusaram a ficar 
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com elas.  Apenas um garoto disse que tinha valido a minha intenção. Saí arrasada de 

perto deles e fui fazer duas entrevistas individuais.  

Alguns dias depois, voltei ao pavilhão 3 com mais três integrantes do 

NEPDA (duas moças e um rapaz)  e fomos muito mal recebidos. Nos aproximamos 

de um grupinho de jovens e entregamos as fotos que eu tinha imprimido novamente, 

só que desta vez em papel especial e com melhor qualidade de impressão. Eles 

pegaram as fotos com desprezo e não nos agradeceram. A.C., reincidente que já 

perdeu as contas de quantas vezes esteve na FEBEM, fez o seguinte comentário 

sobre as fotos que ele tinha tirado comigo: “aqui nesta foto eu tô lado a lado com a 

senhora ... mas no mundão mulher é igual mato ...”. Eu fiquei olhando para ele sem 

entender bem o porquê dele ter falado aquilo. O tom de deboche e o olhar de 

desprezo dele me levaram a perceber que só poderia ser uma ofensa. Saímos de perto 

deles e fomos para os bancos de pátio, onde tinham outros adolescentes. 

Logo em seguida, A.C. se aproximou e começou a jogar bola perto da 

gente. Ele chutava a bola com muita força na nossa direção. O seu olhar era sempre 

de deboche e ameaçador. A minha impressão era a de que não éramos bem vindos  

ali. 

Depois de uns 40 minutos que nós estávamos lá, fomos embora. Na saída 

do pavilhão, A.C. estava nos esperando para se despedir. Quando o portão fechou, 

ele começou a gritar: “oh biluzada ... aí biluzada”, sendo que “biluzada” é uma gíria 

que quer dizer mulher bonita, gostosa, etc.. Ele gritava para todo mundo ouvir. Foi 

muito vulgar e ficamos muito envergonhados.  

Os demais integrantes do NEPDA também ficaram chocados com a 

atitude deles. Isto nunca tinha acontecido em nenhum pavilhão e foi difícil acreditar 
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que era realidade  Apesar dos adolescentes serem galanteadores, eles nunca haviam 

faltado com respeito com a nossa equipe. Eles eram muito cuidadosos com os elogios 

e olhares. Além disso, a equipe sempre tive o cuidado de usar roupas discretas e que 

não marcassem o corpo, para não chamar a atenção dos adolescentes.  

A partir do mês de julho, tudo parecia ter mudado no pavilhão 3. Nos  

outros pavilhões, com excessão do 1 e 2, a equipe do NEPDA não encontrava 

dificuldades para realizar os trabalhos, nem para se relacionar com os adolescentes.  

Talvez isto tenha acontecido por conta do pavilhão 3 ter perdido alguns 

de seus líderes, que tinham sido transferidos para as unidades de São Paulo. Além 

disso, a instituição estava num clima de tensão o tempo todo. 

Decidimos que voltaríamos na próxima semana e que seria melhor nós 

levarmos um filme para eles assistirem. Achamos que esta seria uma boa forma de 

nos reaproximarmos deles. 

No meio de tantas coisas ruíns que aconteceram neste mês, recebemos a 

visita na USP de um adolescente egresso da FEBEM, que convidou toda a equipe do 

NEPDA para sua festa de aniversário. Levamos bolo, refrigerante e salgadinhos para 

a festa e ficamos muito felizes por conhecer a família e os amigos desse adolescente.  

Outro fato positivo foi a reunião que a equipe do NEPDA teve com o juiz 

da Vara da Infância e da Juventude de Ribeirão Preto, para discutir o fim das brigas 

na FEBEM. Como as brigas estavam atingindo proporções cada vez mais 

preocupantes, o juiz solicitou à equipe que mediasse um acordo de paz junto aos 

jovens, uma vez que, a mesma já havia estabelecido um vínculo positivo durante o 

trabalho de promoção de saúde.  
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Agosto:   

Eu e minhas companheiras do NEPDA voltamos ao Pavilhão 3. Nós 

estávamos muito receosas de como os adolescentes nos receberiam.  Desta vez fomos 

mais bem recebidas por todos os adolescentes, mas, principalmente, por aqueles que 

tinham sido transferidos do pavilhões 5 e 4.  

A.C., que tinha nos maltratado no último encontro, não se aproximou 

para conversar e ficou nos olhando com um sorriso malicioso. Ele começou a varrer 

perto de onde nós estávamos sentadas, jogando poeira em cima de nós. Quando isso 

aconteceu, o ex- líder do pavilhão 4 nos defendeu e deu- lhe uma bronca.  Com isso, 

A.C. se afastou e parou de mexer conosco.  

A partir disso, ficou claro para mim que a falta de respeito de alguns 

adolescentes era fruto da ausência de líderes no pavilhão. Com a chegada dos líderes 

de outros pavilhões a postura dos adolescentes melhorou muito.  

Nos Pavilhões 1 e 2, o trabalho com os adolescentes ainda estava difícil 

de acontecer, pois poucos se aproximavam da gente. Entretanto, eles não eram 

agressivos conosco.  

A equipe do NEPDA deu início às negociações com os internos para o 

acordo de paz. Através de sessões grupais, a equipe fez um levantamento das 

reivindicações dos adolescentes para que, com isso, se conseguisse uma maior 

tolerância entre eles a fim de favorecer a tentativa de paz na instituição. 

Os adolescentes dos pavilhões 1, 2 e 3 mostraram-se descrentes com a 

possibilidade de dar certo a negociação da paz. Eles disseram que queriam muito a 

paz, mas achavam que os adolescentes dos outros pavilhões não cumpririam o 
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acordo. Também falaram que não acreditavam que a direção e o juiz acatariam as 

reivindicações deles.  

 Depois de várias sessões, cada pavilhão confeccionou uma listagem com 

as solicitações dos internos por melhores condições de vida durante o período de 

internação, incluindo as cláusulas para manutenção da paz. As reivindicações 

levantadas (ANEXO F) foram inicialmente discutidas com o Juiz, com a equipe 

diretiva e técnica da instituição e com a equipe do NEPDA.  

 Posteriormente, os adolescentes foram reunidos num mesmo espaço para  

discutirem com o Juiz as reivindicações em troca da manutenção da paz. Neste dia, o 

juiz argumentou com os adolescentes e com todos os funcionários da FEBEM o que 

seria viável ou não de acontecer e estabeleceu prazos para o que seria posto em 

prática.  

Essa experiência, de negociação de paz, foi importante para os jovens 

porque mostrou- lhes que a convivência pacífica é possível e que existem interesses 

comuns entre eles, sendo necessária a união para alcançá- los. Além disso, foi 

importante para os funcionários da instituição e para o juiz a experiência de reunir 

num mesmo local todos os adolescentes sem que houvesse a necessidade de condutas 

repressivas. 

Apesar de ter sido bem sucedido o encontro entre todos os internos, nas 

semanas seguintes vários adolescentes passaram a reclamar para a equipe do NEPDA 

que o acordo de paz não teria êxito, pois muitas das reivindicações que haviam sido 

aprovadas pelo juiz e pela instituição não haviam sido postas em prática. Com isso, 

as brigas entre os adolescentes rivais voltaram a acontecer.  
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A discussão sobre a tentativa de paz será retomada no capítulo 8, onde 

apresento algumas reflexões sobre a possibilidade de acabar com as brigas entre os 

adolescentes rivais (pp.148 - 154).  

Os trabalhos nos pavilhões 1, 2 e 3 ficaram ainda mais difíceis de ser 

realizados, pois a maior preocupação dos adolescentes eram com as brigas. Apesar 

disso, os adolescentes de ambos os pavilhões mudaram suas posturas em relação à 

equipe do NEPDA. No pavilhões 1 e 2, começamos a ter público para o nosso 

trabalho; já os adolescentes do pavilhão 3, apesar de não participarem das atividades 

que propunhamos, passaram a tratar-nos melhor e às vezes recebiam-nos de forma 

calorosa.  

 

Setembro:  

A FEBEM parecia um barril de pólvora prestes a explodir. A ameaça de 

um pavilhão invadir o outro era muito presente e qualquer barulho assustava os 

adolescentes.  

A direção mostrou-nos uma cartilha que seria entregue aos internos com 

as regras que eles deveriam seguir para conquistarem a liberdade e as melhorias na 

FEBEM que haviam sido reivindicadas no acordo de paz. Além disso, nós vimos a 

planta da nova UAP (Unidade de Antendimento Provisório) que seria construída na 

entrada da instituição.  

Duas rebeliões ocorreram na FEBEM-RP e uma mais séria ainda 

aconteceu na Unidade de Imigrantes, seguidas de várias outras nas demais unidades 

da capital. As rebeliões e o caos na FEBEM passam a ser as principais notícias 

veiculadas pela mídia.  
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O juiz autorizou a volta de 30 adolescentes de Ribeirão Preto que 

estavam em São Paulo e outros 30 foram transferidos para lá.  

No pavilhão 3 ficaram apenas sete adolescentes, que pareceiam estar 

muito deprimidos. Já nos pavilhões 1 e 2, o clima era de alegria e de muito 

entusiasmo, pois lá estavam os adolescentes que tinham voltado da FEBEM de São 

Paulo. 

Os trabalhos nos pavilhões 1 e 2 deixaram de ser realizados em conjunto, 

pois os adolescentes tinham divergências entre si. Apesar disso, eles conviviam 

pacificamente e um respeitava o espaço do outro, pois temiam voltar para São Paulo 

caso se envolvessem em brigas.  

Nosso trabalho passou a ser efetivamente realizado no pavilhão 1, pois 

tínhamos um vínculo excelente com os adolescentes. No pavilhão 2 também éramos 

bem tratadas, mas os adolescentes não participavam das atividades que 

propúnhamos. Com isso, deixamos de trabalhar no pavilhão 2.  

Os adolescentes do pavilhão 1 ficaram sabendo do acordo de paz e 

também reclamavam à equipe que as reivindicações não estavam sendo atendidas.  

Realizei três entrevistas individuais com os adolescentes do pavilhão 1. 

 

Outubro:  

Apesar do bom andamento dos trabalhos no pavilhão 1, eu e a Cissa, 

minha companheira do NEPDA, sempre éramos intimidadas pelo adolescente P. Ele 

olhava-nos de cima em baixo e só falava de sexo. Num dos encontros, ele chegou a 

ameaçar-nos de morte depois que nós o impedimos de mexer em nosso material de 
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trabalho. Essas dificuldades foram resolvidas pelos líderes do pavilhão, que não 

deixaram P. nos incomodar mais.    

Realizei três entrevistas com os adolescentes do pavilhão 1.  

Os adolescentes do Pavilhão 1 voltaram a brigar com os adolescentes do 

pavilhão 3, o que provocou várias tentativas de rebelião e fugas na instituição. Desta 

vez, a briga começou quando os internos do pavilhão 1 descobriram que o 

responsável pela morte de um de seus amigos estava no pavilhão 3. No confronto, os 

internos do pavilhão 2 uniram-se aos adolescentes do pavilhão 3 e utilizaram armas 

de fogo para combater os inimigos. Infelizmente, essa briga acarretou na morte de 

um interno do pavilhão 1.  

A presença de armas de fogo nesta instituição foi um fato inédito e 

causou grande repercussão em Ribeirão Preto. Ninguém sabia realmente como as 

armas tinham entrado na FEBEM, mas existia a suspeita de que elas tinham sido  

trazidas pelos adolescentes que voltavam de passeios e que estavam escondidas perto 

do campo de futebol. 

Alguns adolescentes do pavilhão 1 foram transferidos para o primeiro 

distrito policial, pois estavam jurados de morte por todos os outros internos. Dos 

adolescentes que estavam nos pavilhões 2 e 3, alguns foram transferidos para São 

Paulo, enquanto outros foram alojados nos demais pavilhões.  

Uma nova e mais terrível rebelião aconteceu no complexo Imigrantes, e 

vários adolescentes que lá estavam, voltaram para Ribeirão Preto. Devido ao clima 

de grave tensão, a pedido do promotor, a equipe suspendeu temporariamente os 

trabalhos.  
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O governador autorizou a construção, em caráter de urgência, de uma 

nova UAP (Unidade de Atendimento Provisório).  

  
 

Novembro:  

A equipe retornou à FEBEM e encontrou os funcionários abatidos com 

todos os tumultos que vinham acontecendo. Muitos estavam correndo riscos de vida, 

pois tinham recebido ameaças de morte de alguns adolescentes. As rebeliões ainda 

aconteciam e os adolescentes viviam num clima de tensão e medo constante.  

Os muros que cercavam a unidade foram levantados e outros foram 

construídos para impedir a comunicação entre os pavilhões.  

Realizei a última entrevista individual.  

Numa das rebeliões, todos os pavilhões tentaram invadir o pavilhão 1. 

Apesar de ninguém ter sido ferido, a instituição teve que abrigar uns 20 adolescentes 

do pavilhão 1 no pensionato que estava desativado (chamado de tranca), pois eles 

estavam correndo risco de vida e não podiam ficar em nenhum pavilhão.  

Eu deixei de trabalhar no pavilhão 3 e passei a ir apenas na tranca. Os 

adolescentes chamavam este local de tranca, pois ficavam trancados o tempo todo 

sem poderem sair para tomar sol,  dar  telefonemas  para  os familiares que não 

podiam visitá- los, assistir as aulas, etc. A tranca era dividida em dois cômodos 

geminados de, aproximadamente, três metros quadrados cada um.  

O clima era de extrema tensão, pois eles temiam que os seguranças da 

FEBEM e os policiais militares fossem à noite até a tranca para matá- los. Esse medo 

não era em vão, pois as ameaças de morte eram feitas até mesmo na presença da  
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equipe do NEPDA. Num dos nossos encontros, vimos um segurança dar choques nos 

adolescentes que se aproximavam das grades.   

A equipe do NEPDA denunciou esse fato e outras barbaridades à direção 

da FEBEM, que se mostrou surpresa com o que vinha acontecendo. Depois disso, os 

seguranças foram impedidos de irem até a tranca e passaram a nos tratar com 

rispidez e deboche.  

Em meio ao clima de tensão e insegurança, foram realizadas as duas 

últimas “Oficinas sobre Risco”. Apesar das dificuldades, compreendi que aquele era 

um momento certo para colher informações para este estudo, pois os adolescentes 

que estavam na tranca eram os mais vitimizados da instituição. Além disso, percebi 

que as oficinas eram um espaço para os adolescentes colocarem para fora suas 

aflições e medos.    

 
 

Dezembro:  

Os adolescentes que estavam na “tranca” continuavam com medo dos 

policiais militares e dos seguranças da FEBEM e pareciam muito deprimidos. Eu e a 

Cissa, uma das companheira do NEPDA, passamos a ir na tranca quase todos os dias. 

A nossa presença parecia fazer muito bem aos jovens e éramos recebidas com muita 

alegria por eles e pelas monitoras que ali ficavam.  

As condições de higiêne da tranca eram ainda piores do que as dos 

pavilhões. Os ralos dos banheiros viviam entupidos e na hora de tomar banho a água  

invadia o espaço onde eles dormiam. Além disso, os adolescentes não tinham roupas 

nem cobertores limpos. Essa situação era terrível.   
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Diante de um clima de tensão constante, nós nem tínhamos ânimo para  

propor  atividades  de promoção de saúde. Nós levávamos um aparelho de som e 

ouvíamos RAP e pagode no volume mais alto que tinha. A música parecia aliviar a 

dor de todos nós.  

Os adolescentes ficavam o tempo todo fazendo porta-retratos e cestas de 

papel sulfite e celofane, pulseiras de linhas coloridas e desenhos, com os materiais 

que nós levávamos. Alguns desses trabalhos artesanais eram destinados às mães e 

namoradas, enquanto outros eram carinhosamente dados de presente para a Cissa e 

para mim.    

A equipe fez o fechamento das atividades do NEPDA no ano de 1999, 

levando sorvetes para adolescentes e funcionários. Mesmo encerrando os trabalhos, a 

equipe continuou visitando os adolescentes.  

Os funcionários temiam que com a aproximação das festas de final de 

ano novas rebeliões acontecessem. O ano terminou e contrariando as expectativas, 

não houve rebelião neste período de festas. 

 

 

 

 4.3 – A saída da pesquisadora e do NEPDA do campo   

 

Em Janeiro de 2000, já com os dados coletados para a minha pesquisa,  

retornei à FEBEM junto com os demais membros do NEPDA para visitarmos os 

adolescentes.  

A maioria dos adolescentes que estavam na tranca já tinham sido 

transferidos para os pavilhões, com a garantia dos líderes de que nada aconteceria 
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com eles. Apenas quatro jovens permaneceram na tranca, pois não sentiam-se 

seguros de ficar junto com os demais internos.  

O pavilhão 7 tinha sido reformado e reativado para a abrigar os  

adolescentes que estavam no primeiro distrito policial. Nele foram construídas novas 

trancas (celas individuais), onde ficavam os adolescentes que corriam risco de vida.  

A FEBEM-RP passou a ser dirigida por um dos funcionários que melhor 

se relacionava com os internos.    

Depois de muita reflexão, a equipe do NEPDA concluiu que a sua 

atuação na FEBEM não poderiam continuar acontecendo da mesma forma. Nos dois  

anos de trabalho na instituição, foi possível observar que fazia-se necessário um 

programa que oferecesse aos adolescentes, que estavam prestes a serem 

desinternados, uma transição para o meio aberto. A partir disso, a equipe do NEPDA 

propôs à FEBEM-SP a realização de um trabalho de semi- liberdade com os internos 

de Ribeirão Preto.  

Após inúmeras idas e vindas do nosso projeto de trabalho e depois de 

várias reformulações para que ele se adequasse às normas e exigências da instituição, 

não obtivemos uma resposta concreta por parte do presidente da FEBEM-SP para 

que pudéssemos pô- lo em prática. Entretanto, vale ressaltar que há muito tempo a 

FEBEM deseja a realização deste trabalho e que a nossa proposta foi muito elogiada 

pela instituição e por outros orgãos que lidam com essa população.   

A partir disso, a atuação da equipe do NEPDA na FEBEM chegou ao 

fim. Porém, antes de sairmos da FEBEM, pensamos em presentear os jovens e os 

funcionários com algo que representasse a nossa história lá dentro. Assim, decidimos 
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produzir cinco livretos que contemplassem os temas que nós trabalhávamos na 

instituição.  

Para elaborarmos cada um dos livretos nós contamos com a ajuda dos 

adolescentes, que davam-nos dicas de como deveriam ser as ilustrações e os textos, 

visto que queríamos usar linguagem descontraída e que incorporasse suas gírias e 

expressões cotidianas.  

Com o apoio financeiro do Programa Municipal da Secretaria da Saúde 

de Ribeirão Preto, esse trabalho resultou nos livretos: 1) “Resolução de conflitos”; 2) 

Bolando uma idéia sobre drogas – cocaína, crack e múltiplas substâncias”; 3) “O 

álcool e os jovens”; 4) “Conversando sobre sexo com meus trutas” e 5)  “Vamos 

debater sobre a maconha!”. 

Os livretos foram distribuídos a todos os internos da FEBEM-RP em 

agosto de 2000 e poderá ser utilizado em outras unidades da instituição, em escolas, 

postos de saúde e centros comunitários, tanto pelos adolescentes e seus pares, como 

por educadores. Com este trabalho, procuramos estimular os jovens a serem 

protagonistas de suas ações e a exercerem a cidadania.  

Apesar do NEPDA não desenvolver mais trabalhos de promoção de 

saúde na FEBEM-RP, eu e alguns membros da equipe continuamos a visitar os 

adolescentes internos em 2001 e em 2002.  
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5– CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ENTREVISTADA 

 

Neste capítulo procurarei introduzir o universo dos jovens que 

participaram das entrevistas, meu principal instrumento de coleta de dados. Para isto, 

elaborei uma caracterização geral, que tem por objetivo oferecer uma visualização de 

aspectos que considerei relevantes para a compreensão dos dados obtidos. 

As informações sobre os participantes contemplam não apenas os dados 

sócio-demográficos, mas também as sínteses das entrevistas, o contexto em que 

aconteceram e minhas impressões sobre cada um deles.  

 
 

 

 

 
5.1– Sínteses e Contextos das Entrevistas 

 

Neste ítem, apresento uma síntese dos fatos relatados por cada um dos 

entrevistados, destacando aqueles que considerei mais relevantes para este estudo. 

Junto com as sínteses das entrevistas, também mostro o contexto em que elas foram 

realizadas e as minhas impressões sobre cada um dos participantes. 
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a) Sínteses das entrevistas individuais 
 

A finalidade das sínteses das entrevistas é oferecer um panorama da 

trajetória dos adolescentes no mundo do crime, direcionando o seu foco para os 

momentos e os fatores críticos em suas vidas. Para elaborar as sínteses de cada uma 

das doze entrevistas, primeiramente, destaquei os fatos relatados pelos participantes 

sobre suas vidas, que considerei ser mais relevantes para este estudo. Em seguida, 

organizei os principais fatos em ordem cronológica. Por fim, atribuí cores diferentes 

a cada conjunto de fatos considerados relevantes e criei legendas de cores. 

 

 

b)Contexto em que cada uma das entrevistas aconteceu 
 

No contexto das entrevistas, apresento as seguintes informações: a) a data 

e o local onde foram realizadas cada uma das entrevistas; b) em que condições 

encontrava-se a instituição, e c) minhas percepções à respeito da postura e dos 

sentimentos dos participantes em relação aos temas deste estudo. 

 

 

c) Minhas impressões sobre os Participantes 
 

Nas impressões sobre os participantes, procuro descrever as 

características que considerei ser mais relevantes em cada um dos entrevistados. 

Além disso, apresento as informações que obtive sobre alguns dos entrevistados, 

durante minhas idas à FEBEM após ter encerrado a coleta de dados e os trabalhos na 

instituição. 
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Contexto da entrevista no1 

 

A entrevista foi realizada no dia 17/03/99, de manhã, em uma das salas 

de atendimento individual próxima à direção (conhecida por sala do NEPDA). Bem 

na hora em que nós começamos a entrevista, alguém que estava na sala ao lado ligou 

o rádio no último volume e isto dificultou na hora de transcrever a entrevista. Apesar 

deste contratempo, não sofremos interrupções e tivemos privacidade 

Escolhi este adolescente pela qualidade de suas falas. Ele estava muito 

ansioso, não com a entrevista mas pela necessidade de mudar de vida e não saber por 

onde começar e o que fazer. Sua voz parecia transmitir raiva, medo, mágoa e 

desesperança. O entrevistado, em sua fala, mostrou uma riqueza de detalhes nos fatos 

que verbalizou e em seus conhecimento em relação às drogas, tráfico, violência, 

motivos para praticar crimes e para usar drogas.  

Ele tinha uma namorada em Franca e parecia estar realmente apaixonado 

por ela. Ela não o visitava há 3 meses e isto estava deixando-o preocupado, pois ele 

havia encontrado nela a motivação para deixar as drogas, o tráfico e o crime. Ele 

tinha depositado toda a expectativa de mudança de vida nela, em um projeto de vida 

com ela.  

Ao contar sobre sua família, transpareceu muita mágoa pela falta de 

carinho do pai e pela violência que sofreu com o irmão, usuário de droga. A mãe 

estava doente, sempre trabalhou muito e parece ter sido a única da família a dar amor 

e carinho a ele. 

Ele falou muito das desigualdades sociais e de como começou a roubar e 

a usar drogas. O tráfico de drogas parecia, segundo ele, uma formula mágica para 

acabar com os problemas. Falou, também, da humilhação que era para ele ter que 

pedir coisa em bares e ser escorraçado pelos donos.   

Segundo E1, um empecilho para ele mudar de vida era admitir para as 

pessoas que sempre o aconselharam a deixar as drogas, o tráfico e o crime, que ele 

estava errado. Ele parecia ter vergonha e se sentir um fracassado por isso. Tinha 

vontade de cursar uma faculdade e ser respeitado por todos, porém acreditava que 

isto nunca irá acontecer pela falta de dinheiro. Tudo que ele falava, era como se ele 

estivesse falando de uma outra pessoa e não dele mesmo.  
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Esta entrevista foi deprimente para mim e pela primeira vez me senti 

triste ao sair da FEBEM. Senti-me impotência por não ter algo para confortá- lo e 

nem respostas para as suas dúvidas.  

 

 

Impressões sobre E1 

 

E1 tinha 18 anos, era branco, tinha cabelos castanhos e levemente 

encaracolados e media por volta de 1,65 m. Ele falava muito bem e gosta de escrever 

poesias. Tive a oportunidade de ler alguns de seus poemas e fiquei encantada com a 

forma como ele escrevia. A maioria deles tinha como tema o amor.   

Desde que entrou na FEBEM, em outubro de 1998, ele sempre 

participava dos  trabalhos do NEPDA. Ele era muito gentil e sempre ajudava-nos a 

carregar os materiais que utilizávamos nas sessões grupais. Quando chegávamos ao 

pavilhão 5, ele ia correndo para o seu barraco trocar de roupas e se pentar. Ele era 

muito alegre.  

Em 1999, ele não parecia mais o mesmo rapaz motivado de antes. Ele 

parecia estar com medo do futuro e muito triste. Na entrevista ele estava com 

bermuda até os joelhos, jaqueta de nylon, camista da FEBEM, chinelo Rider, boné e 

uma correntinha dourada no pescoço. Durante a entrevista E1 fumou um cigarro de 

tabaco.  

 E1 foi desinternado poucos dias depois da entrevista. De acordo com um 

interno que também é de Franca, E1 morreu num confronto com a polícia.  
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Contexto da Entrevista no 2 

  

A entrevista foi realizada no dia 17/03/99, de manhã, na sala do NEPDA. 

Durante a entrevista, um grupo de homens armados tentou invadir a FEBEM para 

acertar as contas com um interno. A polícia chegou a tempo e os homens se 

esconderam no matagal ao lado da ins tituição. Não foi a primeira vez que eles 

tentaram invadir a FEBEM e queriam matar um adolescente que tinha matado um 

comerciante. 

O monitor que nos acompanhou até a sala da entrevista falou para o 

adolescente não “dar groselha” (significa não falar muito, não dar muitas 

informações). O mesmo monitor falou para eu e o adolescentes voltarmos sozinhos 

para o pavilhão, depois que acabasse a entrevista. Assim fizemos, mas o adolescente 

estava com receio por ter muitos inimigos na Febem. O monitor sabia que o 

adolescente tinha vários inimigos nos outros pavilhões. 

O entrevistado estava tranqüilo e na maior parte do tempo falou o que 

parecia ser “politicamente correto”. Minha impressão foi a de que em poucas 

ocasiões falou o que realmente pensava, apenas quando citava as próprias vivências.  

Um funcionário da FEBEM, quando a entrevista foi encerrada, entrou 

gritando na sala que nós estávamos e falou para mim: “É, fala para esse garoto pará 

de dá trabalho. Ele tá muito rebelde”. Eu fiquei olhando para o funcionário sem dizer 

nada e logo ele saiu. O adolescente ficou sem graça pelo escândalo e eu também. E2 

disse que o funcionário estava bravo por ele ter sido porta voz de alguns 

adolescentes, expondo aos monitores algumas reivindicações coletivas.  

 

 

Impressões sobre  E2 

 

E2 tinha 17 anos, pele branca, cabelos pretos e lisos, algumas espinhas no 

rosto e media mais ou menos 1,70m. Era um rapaz muito bonito, se expressava muito 

bem, era educado e gentil. Ele era um dos líderes do pavilhão e a sua forma de agir e 

de falar era realmente de um líder.  
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Ele estava com bermudão e camiseta da FEBEM, chinelo de dedo, colar 

e pulseira de linhas coloridas feitos à mão e um anel prateado no dedo anular da mão 

direita (aliança de compromisso). Ele tinha um furo em uma das orelhas, mas estava 

sem brinco. As unhas dos dedos mínimos das duas mãos eram grande e lixadas de 

forma arredondada.   

Poucos dias depois da entrevista E2 foi desinternado. Nunca mais tive 

notícias dele.  
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Contexto da Entrevista no 3 

 

A entrevista com E3 foi realizada no dia 14/07/99, à tarde, no próprio 

local onde ele dorme (chamado de “barraco”). Não pudemos realizar a entrevista em 

outro local por conta das inúmeras brigas entre E3 e os adolescentes do pavilhão 1. 

Se saíssemos do pavilhão E3 correria risco de vida.  

Convidei E3 para participar da pesquisa por ele ser dono de uma 

“bocada” (ponto de venda de drogas) e por ser muito respeitado em seu pavilhão.  A 

entrevista com E3 foi uma das melhores, pois ele deu muitas informações sobre o uso 

e tráfico de drogas e falou bastante sobre a violência dentro e fora da FEBEM. O 

relato dele sobre sua trajetória na vida do crime foi fantástico.  

Apesar da entrevista ter sido realizada dentro do pavilhão, não fomos 

interrompidos em nenhum momento. Porém, quando estávamos encerrando a 

entrevista ouvimos um alvoroço do lado de fora dos “barracos” e só então nos demos 

conta de que os adolescentes dos pavilhões 1 e 4 estavam brigando. Os jovens do 

pavilhão onde estávamos imediatamente arrebentaram o portão e foram defender os 

colegas do 4. E3 saiu correndo do barraco com um objeto pontiagudo e afiado 

(chamado de  “narfa”) e foi para o pátio, não escutando o meu pedido para ele não se 

meter em confusão, pois estava preste a sair de liberdade. 

No pátio, alguns funcionários tentavam impedir o confronto entre os 

adolescentes, enquanto outros pareciam estar muito assustados e não fizeram nada. 

Depois de um tempo os adolescentes foram contidos e levados de volta para o 

pavilhão e eu fui embora. Essas brigas são muito estressantes e eu já perdi as contas 

de quantas brigas eu presenciei neste ano. É uma situação de muito temor, pois tudo 

acontece muito rápido e com muita gritaria.  

 

 

Impressões sobre E3 

 

E3 tinha 16 anos, era magro e media aproximadamente 1,55m. À 

primeira vista ninguém afirma que ele era líder dentro e fora da FEBEM. O poder e a 

influência que ele tinha sobre os outros adolescentes era impressionante. Ele era 
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dono de uma “bocada” (ponto de venda de drogas) forte em Ribeirão Preto e tinha 

uma namorada muito bonita, com quem teve uma filha.  

Na entrevista ele estava com bermuda e camiseta da DAHUI (uma grife 

de roupas relativamente caras e famosa entre os jovens em geral), relógio, anel e 

boné (de grife também). Durante a entrevista, E3 fumou vários cigarros de tabaco. 

E3 foi desinternado no final de 1999, juntamente com o seu irmão 

(entrevistado número 8). Ele planejava mudar de cidade e começar uma vida nova 

com a namorada e a filha.  

Depois da desinternação,  nunca mais o encontrei. De acordo com alguns 

adolescentes, E3 foi assassinado no final do ano 2000, em Ribeirão Preto. Ninguém 

soube dizer se os responsáveis pela morte de E3 foi a polícia ou os adolescentes com 

quem ele tinha rivalidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Contexto da entrevista no 4 

 

A entrevista número 4 foi realizada no dia 19/07/99, à tarde, dentro do 

próprio pavilhão 3 em um dos dormitórios (“barraco”) não utilizados pelos internos. 

Este local era denominado pelos internos de “barraco do telefone”, pois possuia um 

buraco na parede que permitia a comunicação auditiva e visual com outro pavilhão, 

onde eles trocavam informações, CDs, armas brancas (“narfas”), etc. Não fomos para 

um lugar mais reservado por conta dos inimigos que E4 tem em outros pavilhões. 

Achei melhor fazer a entrevista neste “barraco” por ser o mais distante da 

televisão, que estava ligada num volume bem alto. E4 chegou a oferecer o “barraco” 

dele para fazermos a entrevista, mas eu insisti para que fosse feita no “barraco do 

telefone”, que não tem cortinas. Meu objetivo era deixar visível para os adolescentes 

e para os monitores o que estava se passando no barraco.   

Durante a entrevista, alguns adolescentes passaram pela porta do 

“barraco” para verificarem o que estávamos fazendo ali. Acredito que isto não 

comprometeu a entrevista, pois senti que o E4 falou espontaneamente e não mudou o 

discurso quando tinha alguém por perto. O problema maior foi a qualidade do som na 

hora da transcrição. 

E4 tinha uma proximidade grande com a equipe do NEPDA e participava 

de nossos trabalhos desde 1998.  Durante a entrevista, suas falas, seu tom de voz e 

sua postura, demonstraram falta de motivação para sair da vida do crime. 

Quando estávamos terminando a entrevista, os adolescentes do outro 

pavilhão começaram a falar pelo “telefone” com o pessoal do pavilhão que eu estava. 

Falaram sobre as “narfas” de cada pavilhão e das pipas que estavam fazendo. 

 

 

Impressões sobre E4 

 

E4 tinha 16 anos, cabelos lisos e castanhos, pele branco, media por volta 

de 1,70m e não tinha todos os dentes da frente. Sua fala era bem mansa e às vezes 

não terminava de falar o que tinha começado. Ele vestia bermuda e camiseta 

oferecidos pela FEBEM e estava de boné. 
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Apesar dele ser quieto, era um dos que mais instigava os demais 

adolescentes a brigarem com a rapaziada do pavilhão 1.  

Reencontrei E4 em maio de 2001, em uma de minhas visitas à FEBEM. 

Desta vez, ele estava internado em decorrência do tráfico de drogas. 
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Contexto da entrevista no 5 

 

A entrevista número 5 foi realizada no dia 19/07/99, logo depois da 

entrevista com E4 e no mesmo local (“barraco do telefone”). 

As falas de E5 pareciam contraditórias quanto a perspectiva de mudar de 

vida, como por exemplo: “... quero sair desta vida... arrumar um emprego...”; “... não 

tem jeito de sair desta vida ... não sei se vô pará de fazer o que eu faço...”. 

E5 relatou que havia feito um pacto de sangue com seus amigos, para 

nunca deixar a vida do crime. Pelo o que ele descreveu, o pacto de sangue consiste 

em cortar o dedo e misturar o próprio sangue com o do parceiro.  

A entrevista durou uns 45 minutos e E5 falou pouco, parecia que estava 

com sono. O que me chama a atenção é que foi o próprio E5 quem ofereceu-se para 

ser entrevistado, depois de ter visto E3 participar da pesquisa.  

 

 

 

Impressões sobre E5 

 

E5 tinha 16 anos, pele morena, cabelos lisos e castanhos e media mais de 

1,75m. Ele era bem quieto e falava devagar e baixinho. Seus olhos eram castanhos, 

quase esverdeado. Ele estava sem camiseta, com bermuda, chinelo Rider e de boné.  

Reencontrei E5 em junho de 2001, em uma de minhas visitas à FEBEM.  
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Contexto da entrevista no 6 

 
A entrevista número 6 foi realizada no dia 20/09/99, na sala do NEPDA. 

Cheguei na Febem por volta das 9:30 e fui direto ao pavilhão 1 para chamar E6 para 

fazermos a entrevista. Quando eu fui até os “barracos” (dormitórios) para chamá-lo, 

um monitor disse que ele tinha fugido. Fiquei surpresa e perguntei à vários 

adolescentes pelo E6, que confirmaram a fuga. Estava indo embora, quando 

encontrei outro monitor e comentei sobre a fuga. Ele disse que E6 não tinha fugido, 

mas sim outro adolescente. Voltei para o pavilhão e o encontrei dentro de um 

“barraco”, com vários adolescentes, fumando maconha. Perguntei ao E6 se ele 

gostaria de marcar um outro dia para realizarmos a entrevista, mas ele disse que 

poderíamos fazê- la naquele momento mesmo. Fomos para a sala de atendimento. 

No início da entrevista, E6 quis saber o por quê de ter sido escolhido para 

a pesquisa. Falei que, por ele já me conhecer das oficinas do NEPDA, ele teria mais 

confiança para falar o que aconteceu na sua vida. E6 era um dos líderes do pavilhão 1 

e já tinha passado pela FEBEM em São Paulo.  

As falas do E6 foram boas. No final da entrevista, ele pediu para ouvir a 

própria voz e deu muita risada por achar que a voz dele estava estranha na gravação. 

E6 pediu para eu entrevistar E7, alegando que ele poderia ajudar na 

pesquisa. Acho que o E6 falou que iria participar de uma entrevista e o E7 pediu para 

participar também. 

 

Impressões sobre E6 

E6 tinha 17 anos, pele negra, bem magro e media mais ou menos 1,80m. 

Ele andava mancando, pois alguns anos atrás ele fora atingido no joelho por uma 

bala. E6 não conseguia correr, por isso, dificilmente conseguiria fugir da FEBEM. 

Ele estava com camiseta e bermuda da FEBEM, boné e chinelo de dedo.  

Reencontrei E6 em junho de 2001 na FEBEM-RP. Ele tinha acabado de 

voltar da FEBEM de São Paulo, onde esteve internado desde o final do ano de 1999. 

E6 era um dos adolescentes que foi transferido para o primeiro distrito policial, em 

outubro de 1999, depois de uma rebelião na FEBEM. 

Neste último encontro, ele estava muito bonito e tinha ganhado peso. 

Fiquei muito contente em revê-lo e acho que ele sentiu o mesmo.  
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Contexto da entrevista no 7 

 

A entrevista com E7 foi realizada no dia 22/09/99. Cheguei na FEBEM 

às 14:30 e fui procurar um local para fazer a entrevista. Como a sala do NEPDA já 

estava ocupada, fui pedir à equipe técnica (psicólogas e assistentes sociais) se 

deixariam eu usar a sala ao lado da delas e expliquei o motivo. A assistente social 

que atende E7 ficou espantada ao saber que ele tinha aceitado participar da 

entrevista, pois ela o achava muito evasivo e fechado. Falei que ele pediu para 

participar. Ela ficou feliz e disse que tinha muita gente querendo ajudar E7 e que 

seria bom se ele se abrisse comigo. 

Durante  a entrevista, E7 respondia as perguntas sem se aprofundar muito 

sobre sua vida. Ele disse que gosta do que faz, que gosta da vida que leva e que só 

deixará o crime depois de conseguir uma boa quantidade de dinheiro, mais ou menos 

um milhão de reais. 

Uma das opções dele quando sair da FEBEM é ir para Belo Horizonte, 

onde sua família tem uma casa, mas que isso só aconteceria se a sua namorada e a 

sua filha fossem junto com ele.  

Hoje em dia ele só conta com a ajuda da mãe, pois faz uns dez anos que 

não conversa com o seu pai. Segundo o E7,  seu pai batia muito na mãe,  por isso ele 

deixou de conversar com o pai e foi morar com a avó.  Porém, a avó dexou de morar 

com E7 depois que seu marido faleceu (a avó foi morar com uma filha). E7 ficou 

morando sozinho por uns oito meses e antes de ir para a FEBEM o tio foi morar com 

ele. A casa foi mobiliada com o dinheiro de alguns assaltos. Além disso, ele comprou 

motos, roupas e armas. Ele também vendia drogas. 

A entrevista foi rápida e ele não falou muito de sua vida.  

 

Impressões sobre E7 

 

E7 tinha 17 anos e meio, pele branca, cabelos castanhos e encaracolados 

e olhos castanhos, tinha uma barbinha rala, era forte e media mais ou menos 1,75m. 

Ele era muito bonito. Estava usando bermuda da DAHUI (grife de roupas caras e 
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famosa entre os jovens), sem camiseta, de chinelo de dedo, boné e corrente dourada 

no pescoço. Durante a entrevista, E7 fumou dois cigarros de tabaco. 

Reencontrei E7 no segundo semestre de 2000, quando, juntamente com a 

equipe do NEPDA, fui até a FEBEM entregar os livretos que tinham sido produzidos 

em parceiria com os adolescentes internos. Depois desse dia, nunca mais tive notícias 

dele.   
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Contexto da entrevista no 8 

 
A entrevista número 8 foi realizada no dia 27/09/99, de manhã, na sala do 

NEPDA. E8 é irmão de E3 (dono de um ponto de venda de drogas – “bocada”- forte 

em Ribeirão Preto. Muitos membros de sua família traficavam drogas e alguns 

estavam presos (mãe estava na penitenciária feminina do Carandirú, em São Paulo, 

por ter levado drogas para o namorado que estava preso; E3 estava na Febem-RP; 

avó já esteve presa; o tio, que introduziu E8 no tráfico, estava preso). 

A entrevista com E8 foi fantástica, pois ele falou com detalhes sobre toda 

a sua trajetória no tráfico de drogas e de seus problemas  com os adolescentes rivais 

(“espinhos”) e a polícia. Ele já teve uma “bocada”, ganhou muito dinheiro e agora 

pretendia abandonar o crime. E8 conseguiu guardar uns dezoito mil reais com o 

tráfico e só não guardou mais porque já gastou muito dinheiro com roupas, armas e 

reforma na casa onde morava. Ele pretendia abandonar a vida do crime, parar de 

vender drogas e mudar para São Paulo. 

E8 era muito inteligente e amadurecido. Ele falou tudo que eu precisa 

para a entrevista, sem que eu tivesse que fazer muitas perguntas. Acho que esta foi 

uma das melhores entrevistas. 

 
Impressões sobre E8 

E8 tinha 18 anos, era branco, tinha cabelos e olhos castanho e media 

menos de 1,60m. Ele falava muito rápido e usava muitas gírias. Era uma rapaz 

bonito, muito simpático e respeitado pelos demais adolescentes.  

E8 foi morto, em julho de 2000. Depois que saiu da FEBEM, em 

outubro de 1999, ele praticou novos delitos e esteve preso na cadeia de Ribeirão 

Preto por duas vezes. Na última vez em que esteve preso, conseguiu fugir e, ao ser 

apanhado pela polícia, acabou “caguetando” seu parceiro, que havia praticado delitos 

junto com ele. E8 foi morto pelos próprios colegas, que não aceitaram a traição ao 

parceiro. Delatar um amigo ou qualquer pessoa que tenha cometido um delito, 

segundo os adolescentes da FEBEM-RP, é um crime gravíssimo e não merece 

perdão. E3 não pôde fazer nada para defender o irmão, pois também seria 

considerado um traidor (estas informações foram dadas por E7, que também era 

amigo e sócio de E8 no tráfico de drogas).  
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Contexto da entrevista no 9 

 

A entrevista número 9 foi realizada em 04/10/99, na sala do NEPDA.  Na 

entrevista, E9 disse que entrou para a vida do crime através do tráfico de drogas, por 

“influência das más amizades”. Disse também, que arrumou inimigos por causa do 

irmão, que foi baleado por um ex-amigo dele. E9 teve que se vingar do amigo e 

arranjou muitos “espinhos” (inimigos). Ele falou muitas coisas importantes para o 

meu projeto, mas o que eu achei mais significativo foi a relação dele com os 

“espinhos”.  

Esta era a quarta passagem dele na FEBEM e já esteve na unidade 

Imigrantes de São Paulo, por ter participado da rebelião de abril de 1999 na unidade 

de Ribeirão Preto. 

Quando a entrevista tinha acabado e nós estávamos nos preparando para 

deixar a sala do NEPDA, E7 e outro adolescente estavam vindo em nossa direção 

para falar com um funcionário da FEBEM. E9 entrou em pânico e pediu para eu 

trancar a porta da sala onde nós estávamos. Os dois adolescentes xingaram E9 pelo 

vidro da sala e disseram que acertariam as contas quanto estivessem fora da 

instituição. E9 ficou trêmulo e parecia estar com muito medo. Quando os 

adolescentes foram para a sala do funcionário, E9 saiu correndo da sala e foi para o 

pavilhão. Mal deu tempo de eu me despedir dele. 

 

 

Impressões sobre E9 

 

E9 tinha 17 anos, pele negra, magro e devia ter quase 1,80m. Ele falava 

baixo e com poucos erros de português. Apesar de ter um olhar sério, era simpático e 

tinha um sorriso muito bonito. Ele trajava camiseta e bermuda da FEBEM e estava 

usando chinelo de dedo, boné e vários crucifíxos pendurados em correntinhas feitas à 

mão, de linhas coloridas.  

Nunca mais tive notícias dele.  
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Contexto da entrevista no 10 

 

A entrevista número 10 foi realizada no dia 06/10/99, na sala ao lado da 

sala da equipe técnica. Cheguei na Febem as 9:00 e fui até o pavilhão para chamar o 

E10  para realizarmos uma entrevista. Ele pediu para eu entrevistá- lo depois que ele 

ficou sabendo que eu tinha entrevis tado o E7. 

No pavilhão fiquei sabendo que E10 estava na área externa aos 

pavilhões, trabalhando na minhocultura com o E6 e com outro adolescente. Quando 

o encontrei eu perguntei se ele gostaria de continuar a atividade que estava fazendo, 

mas ele preferiu fazer a entrevista. Até eu achar onde ele estava e esperar ele se 

lavar, passaram-se uns quarenta minutos. Fomos então para a sala ao lado das 

técnicas. 

Durante a entrevista ele se mostrou agitado e suas respostas eram sempre 

vagas e curtas. Eu tive que ficar fazendo várias perguntas para ele responder um 

pouco do que eu queria saber, o que em outras entrevistas (E1, E3 e E8) não foi 

preciso fazer, pois naturalmente eles foram falando e encadeando suas respostas com 

perguntas que eu ainda nem tinha feito. 

Quando o E10 estava em outro pavilhão, ele participava muito dos 

trabalhos do NEPDA e nós tínhamos um vínculo bom. No atual pavilhão, ele deixou 

de participar das nossas oficinas, pois está sempre envolvido em atividades na área 

externa (recolher lixo, minhocultura, oficinas, etc). 

 

Impressões sobre E10  

E10 tinha 16 anos, pele negra, magro e devia medir 1,65m. Ele estava 

usando camiseta e bermudão da FEBEM, chinelo Rider e uma correntinha dourada 

com pingente. Ele falava rápido e às vezes não dava para entender direito o que ele 

dizia. Ele fumou um cigarro de tabaco durante a entrevista.  

Em junho de 2001 reencontrei E10 na FEBEM. Ele não tinha mais 

aparência de um adolescente, mas sim de adulto. Ele estava muito feliz, pois seu 

filho tinha nascido há alguns dias e ele estava se arrumando para ir conhecê-lo. 

Depois disso nunca mais o encontrei.  
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Contexto da entrevista no 11 

 

Esta entrevista foi realizada em 07/10/99, no período da manhã, em uma 

das salas de atendimento próxima à direção (sala do NEPDA). Durante a entrevista 

ele falou de sua vida e de seu sonho de mudar de vida. No entanto, ao mesmo tempo 

que ele falava que queria deixar a vida do crime também falava que queria acertar as 

contas com seus inimigos. 

E11 disse que se achava burro e por várias vezes ele ficou falando isso. 

Na minha opinião, ele se considerava burro porque sempre tinha ouvido suas 

professoras chamarem-lhe de burro e dizerem que ele não tinha competência para 

nada. 

Quando nós encerramos a entrevista, falei para ele que eu não o 

considerava burro e tentei levantar a auto-estima dele.  

 

 

 

Impressões sobre E11 

 

E11 tinha 17 anos, pele branca, olhos bem grandes e meio esverdeados, 

era forte e devia medir 1,70m. Ele estava usando camiseta, bermudão até o joelho, 

chinelo de dedo, boné e pulseira de linhas coloridas, feita à mão.  E11 tinha uma bala 

alojada na perna e ainda não a tinha retirado por ter medo de injeção e desmaiar 

quando vê sangue (ele disse que queria atirar num rapaz que estava paquerando sua 

namorada mas, como estava bêbado, acabou atirando em si próprio). 

Nunca mais o encontrei.  
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Contexto da entrevista no 12  

 
Esta entrevista foi realizada no dia 16/11/99, no período da manhã, em 

um dos dormitórios (“barracos”) do pavilhão 1.  

E12 falou muitas coisas importantes para a minha pesquisa, com relatos 

preciosos sobre o uso e tráfico de drogas e sobre a violência praticada e sofrida por 

ele. Algumas informações foram dadas com um certo receio, como por exemplo, o 

nome do traficante que é dono do ponto de drogas onde ele mora, nome de clientes, 

etc. Eu deixei-o à vontade para contar o que quisesse e, no final da entrevista, ele 

pediu para eu não colocar o nome do traficante na transcrição da entrevista.  

A entrevista com E12 foi bastante extensa e, certamente, uma das mais 

significativas para a minha pesquisa.  

 

Impressões sobre E12 

 
E12 tinha 16 anos, pele branca, cabelos pretos e encaracolados, olhos 

castanho claros, era bem magro e devia ter 1,75m. Às vezes ele falava de um jeito 

engraçado e me chamava carinhosamente de “senhorinha”. Ele detestava rock, 

suportava RAP e adorava pagode e música sertaneja. Ele também gostava de dançar. 

Ele é um dos adolescentes que foi transferido para a tranca em novembro de 1999.  

E12 estava usando bermudão e camiseta da DA HUI, boné e chinelo 

Rider. Ele tinha um Pai de Santo e por isso tinha algumas manias bem diferentes: não 

cumprimentava as pessoas com a mão direita, só com a esquerda; não permitia que 

passassem a mão na sua cabeça e não beijava na boca.   

Reencontrei E12 em abril de 2001, quando eu fui visitar a FEBEM. 

Ficamos  muito felizes em nos ver novamente. Apesar de eu ter ficado triste em saber 

que ele ainda estava na vida do crime, foi maravilhoso saber que ele estava vivo.  

E12 contou que foi preso quando tentava resgatar um membro do 

Primeiro Comando da Capital (PCC) que estava numa penitenciária na região de 

Ribeirão Preto. Além disso, ele falou que pretendia entrar para o PCC, pois assim 

teria maiores chances de continuar vivo e de obter sucesso na vida do crime.   

Dois meses depois ele foi desinternado e nós continuamos a nos falar por 

telefone. Atualmente ele já é maior de idade e está preso.   
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5.2 – Dados sócio-demográficos e informações sobre a prática de atos 

infracionais 

 

 
A partir das sínteses das doze entrevistas, elaborei três quadros que 

agrupam os dados sócio-demográficos e as informações sobre a prática de atos 

infracionais de cada um dos participantes.   

No Quadro 1, estão as informações sobre: a) idade; b) grau de 

escolaridade e c) motivos relatados para deixarem as escolas. 

 

 

Sujei
tos 

Idade 
 

Grau de escolaridade Por que parou de estudar 

E1 18 anos 7a série do ensino 
fundamental 

Teve que deixar de estudar para ficar na “bocada” (ponto de venda de 
drogas) 

E2 17 anos  Ensino médio incompleto Começou a se envolver em assaltos  
E3 16 anos 5a série do ensino 

fundamental 
Foi expulso da escola por Ter ameaçado a professora com revólver, 
depois dela ter “tirado” (humilhado, desvalorizado, desafiado, etc.) 
ele. 

E4 16 anos 6a série do ensino 
fundamental 

A escola fica longe de sua casa e perto de onde os “espinhos” 
(inimigos) moram. 

E5 16 anos 8a série do ensino 
fundamental 

Foi expulso de duas escolas por usar maconha dentro da escola. 

E6 17 anos 7a série do ensino 
fundamental 

Seus “espinhos” (inimigos) estudavam na mesma escola. 

E7 17 anos 4a série do ensino 
fundamental 

Não gostava de ir à escola  

E8 18 anos 7a série do ensino 
fundamental 

Sempre que vem para a FEBEM -RP interrompe seus estudos e repete 
de ano. 

E9 17 anos 5a série do ensino 
fundamental 

Começou a vender drogas 

E10 16 anos Ensino fundamental 
incompleto (não soube dizer 

até que série) 

Começou a vender drogas. 

E11 17 anos 3a série do ensino 
fundamental 

Foi expulso de duas escolas. Não gostava de fazer tarefas de 
matemática em sala de aula, pois queria aprender a ler. As professoras 
das duas escolas o colocavam de castigo atrás da porta e diziam que 
ele era burro. Por não querer ficar de castigo, ele jogou as carteiras de 
estudo em cima das professoras. 

E12 16 anos 7a série do ensino 
fundamental 

Foi expulso da escola porque atirou num policial civil que mexeu com 
sua namorada. Foi transferido para uma escola de outro bairro, mas 
não pôde ir porque neste bairro tem muitos “espinhos” (inimigos) 

 

 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos: idade; grau de escolaridade; motivos relatados para deixarem as escolas 
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Dos 12 adolescentes que participaram das entrevistas, apenas um relatou 

ter completado o ensino fundamental e iniciado o ensino médio. Os demais 

participantes, relatam possuir escolaridades que variam da 3a à  8a série do ensino 

fundamental, sendo que quatro deles relataram terem estudado até a 7a série.  

Observei que 4 participantes pararam de estudar porque haviam sido 

expulsos da escola. A agressão às professoras, o uso de drogas ilícitas dentro dos 

estabelecimentos  de  ensino  e  o  envolvimento  em  brigas parecem ser  as causas 

de suas  expulsões.  Chamou a minha atenção o fato de 4 adolescentes  terem  

relatado  que interromperam seus estudos por estarem envolvidos em atos 

infracionais, principalmente com o tráfico de drogas.  

O Quadro 2, apresentado na página 88 deste estudo, traz as informações 

sobre: a) bairros ou cidades onde moram; b) composição de moradia e c) uso de 

drogas. 

Em relação à composição de moradia, observei que apenas 3 

participantes relataram não morar com seus familiares, sendo que 2 deles disseram 

que saíram de casa em virtude das brigas que tiveram com o pai ou o padrasto. Além 

disto, dentre os 12 entrevistados, apenas 3 não moram em Ribeirão Preto. 

 Com exceção do entrevistado número 2, os demais participantes 

relataram fazer uso freqüente de maconha. Observei também, que a maioria usa 

freqüentemente cigarros de tabaco. A cocaína, o crack e a cola também são citados, 

mas parecem ter sido experimentados poucas vezes ou não serem mais usados.    
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Drogas (lícitas e ilícitas) Sujei
tos 

Bairro ou cidade 
onde mora 

Com quem mora 
Uso 

frequente 
Só experi-

mentou 
Uso 

esporádi-
co 

Parou de 
usar 

E1 Franca – SP (cidade) Mãe e irmão Cigarro 
tabaco e 
maconha 

  Cocaína e 
Crack 

E2 Cajuru – SP Mãe, o pai e a irmã mais nova Cigarro 
tabaco 

  Cocaína 

E3 Bairro Vila Virgínia Esposa, irmã mais nova e filha Cigarro 
tabaco e 
maconha 

Chá de 
Belladona

, LSD e 
cola 

 Cocaína e 
Crack 

E4 Favela do bairro Vila 
Monte Alegre 

Mãe, 2 irmãos e o padrasto Maconha  Haxixe  

E5 No bairro e na favela 
do Jardim Jandaia 

Pai e mãe, só que geralmente fica na 
favela do J. Jandaia com os amigos 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

Cocaína   

E6 Favela do Jardim 
Jandaia 

Mãe, padrasto, irmão e irmã (são 
crianças) 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

   

E7 Bairro Vila Virgínia Até os 9 anos morava com o pai, a mãe 
e a irmã mais velha/  9 aos 14 anos 
morou com os avós/ depois morou 08 
meses sozinho e agora o tio mora com 
ele 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

   

E8 Bairro Vila Virgínia Irmão, cunhada e irmã Maconha   Cocaína 
E9 Bairro Ipiranga Mãe e irmão mais velho. Ultimamente 

estava morando com a namorada, pois 
a mãe o expulsou de casa quando 
soube que ele vendia drogas. Ela 
alugou uma casa de dois cômodos para 
ele morar. 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

   

E10 Bairro Avelino Alves 
Palma 

Com o primo. Padrasto expulsou-o de 
casa quando soube que ele vendia 
drogas. 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

   

E11 Franca – SP (cidade) Morou por uns tempos com a 
namorada, a filha, cunhado e a sogra. 
Depois voltou a morar com a mãe 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

Crack  Cola e 
Cocaína 

E12 Favela do bairro Vila 
Carvalho 

Com 05 amigos, numa “bocada” 
(ponto de venda de drogas). Ele não 
mora mais com a família (mãe, 
padrasto, 02 irmãs e um irmão 
pequeno) porque no bairro (Salgado 
Filho II) tem muitos  inimigos. 

Cigarro 
tabaco e 
maconha 

 Cocaína e 
Ecstase 

Cola 

 

 

O Quadro 3, apresentado na página 89 deste estudo, traz as  informações 

sobre a) o número de vezes que cada um dos participantes estiveram internados na 

FEBEM; b) os delitos que resultaram nas internações, e c) os artigos do Codigo 

Penal, referentes a cada um dos delitos praticados pelos participantes. 

     Quadro 2– Caracterização dos sujeitos: bairros ou cidades onde moram, composição de moradia e uso de drogas 
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Quadro 3 – Caracterização dos sujeitos: número de vezes que estiveram internados; delitos que resultaram nas internações; artigos do código penal 
 No internações na FEBEM Delito (s)   Artigo do Código Penal 

E1 1  (em Ribeirão Preto) Roubo Art. 157 
1a vez: Furtou dois carros Art. 155 E2 2 (em Ribeirão Preto) 
2a vez: fuga na 1a internação Sem delito 
1a vez:  viciado Lei no 6.368/ Art. 16 
2a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 

3a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 
4a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 
5a vez: homicídio Art. 121 

E3  
 
 
6 (em Ribeirão Preto) 

6a  vez: tráfico de drogas e  porte ilegal de arma Lei no 6.368/Art. 12 e Lei 9.437/97 
Art. 10 

E4 1  (em Ribeirão Preto e S.P.) 1ª vez: Homicídio Art. 121 

1a vez: Roubo Art. 157 E5 2 (em Ribeirão Preto) 
2a vez: Roubo Art. 157 
1a vez: tentativa de homicídio Art. 121 E6 2 (em Ribeirão Preto e  

em São Paulo) 2a vez: Roubo Art. 157 
E7 1 (em Ribeirão Preto e S.P) 1a vez: tráfico de drogas e duplo homicídio Lei no 6.368/ Art. 12 e Art. 121 

1a vez: 02 tentativas de homicídio Art. 121 
2a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 
3a vez: tráfico de drogas (forjado por P.M) Lei no 6.368/ Art. 12 

E8 4 (em Ribeirão Preto 
e em São Paulo) 

4a vez: homicídio Art. 121 
1a vez: Roubo Art. 157 
2a vez: Roubo Art. 157 
3a vez: Roubo Art. 157 

E9 4  (em Ribeirão Preto 
e em São Paulo) 

4a vez: Roubo e porte ilegal de arma Art.157 / Lei 9.437/97 Art.10 
1a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 
2a vez: tráfico de drogas Lei no 6.368/ Art. 12 

E10 3 (em Ribeirão Preto) 

3a vez: fuga na 2a internação Sem delito 
1a vez: Roubo Art. 157 
2a vez: Roubo Art. 157 

E11 3 (em Ribeirão Preto e em São Paulo) 

3a vez: fuga na 2a internação Sem delito 
1a vez: Roubo Art. 157 
2a vez: tráfico de drogas (forjado por P.M) Lei no 6.368/ Art. 12 
3a vez: Roubo Art. 157 
4a vez: Roubo Art. 157 
5a vez: tráfico de drogas (forjado por PM) Lei no 6.368/ Art. 12 

E2 6 (em Ribeirão Preto)  

6a vez: Roubo e     porte ilegal de arma Art. 157 e Lei 9.437/97 Art. 10 

 

Descrição dos artigos referentes aos delitos:  
 
Art. 157 do Código Penal – “subtrair coisa móvel 
alheia, para si ou para outrem, mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê -
la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência”. 
 
Art. 155 do Código Penal - “subtrair, para si ou 

para outrem, coisa alheia móvel”. 

 
Lei especial no 6.368, de 21/10/1976:  
Art. 16 – “adquirir, guardar ou trazer consigo, para 

uso próprio, substância entorpecente ou que 

determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização ou em  desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”. 

Art. 12 -  “importar, ou exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda 
ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter 
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer 
forma, a consumo substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, sem 
autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar”.  
 
Art. 121 do Código Penal  – “matar alguém”. 
 
Lei especial no 9.437/97: 
Art. 10 – “possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, 
vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, 
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Em relação ao número de vezes que cada um dos participantes estiveram 

internados na FEBEM, observei que apenas 3 estavam cumprindo a internação pela 

primeira vez na FEBEM. No entanto, isto não quer dizer que, anteriormente, eles não 

tenham praticado outros atos infracionais. Nas sínteses das entrevistas destes três 

participantes, apresentadas nas páginas 57, 66 e 73 deste estudo, é possível observar 

isto.  

Os participantes que estiveram mais vezes internados na FEBEM de 

Ribeirão Preto são os entrevistados número 3 e número 12, com 6 internação cada 

um. Dentre todos os participantes, 6 relataram que já estiveram internados nas 

unidades da FEBEM de São Paulo.   

A maior parte dos delitos praticados pelos participantes parecem ser os 

roubos, com 14 incidências. Em segundo lugar, aparece o tráfico de drogas, com 11 

incidências. Entretanto, 2 adolescentes relataram que foram “forjados”, ou seja, 

acusados injustamente por policiais militares, de estarem vendendo drogas. 

Além disso, 3 adolescentes relataram ter fugido da instituição sem terem 

completado o tempo de internação determinado pelo juiz. Em virtude disto, os 

mesmos tiveram que cumprir novas internações. 

Os dados relativos aos atos infracionais que resultaram na internação dos 

entrevistados, bem como os dados sócio-demográficos apresentados neste capítulo, 

não esgotam as informações contidas nas sínteses das entrevistas. Tais informações 

serão exploradas no próximo capítulo, no qual mostro os motivos relatados pelos 

participantes para terem começado a praticar atos infracionais.   
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6 – A ENTRADA NO “MUNDO DO CRIME” – os motivos 

relatados pelos participantes para terem praticado atos infracionais 

 

 
Nas sínteses das entrevistas apresentadas no capítulo 5 deste estudo, 

observa-se que foram vários os momentos críticos que antecederam a entrada desses 

adolescentes no mundo do crime. Nesse sentido, os motivos relatados pelos 

participantes para terem praticado atos infracionais serão apresentados não como 

linhas divisórias entre a vida antes e depois do crime, mas como peças fundamentais 

de um complexo quebra-cabeça.  

Os motivos relatados pelos participantes estão sintetizadas no quadro 4 

(p. 92 deste estudo), onde também são apresentadas as informações sobre: a) os 

eventuais trabalhos exercidos antes de praticarem atos infracionais; b) a idade que 

começaram a praticar os primeiros delitos e c) o tipo de delito.   

No quadro 4 é possível observar que a maioria dos participantes relatou 

já ter  trabalhado antes de começar a  praticar  atos  infracionais. Dentre eles, dois 

chegaram a atuar em mais de um tipo de profissão.  

A idade que os entrevistados relataram ter quando praticaram o primeiro 

ato infracional variou entre 9 e 15 anos. Percebi que o primeiro delito praticado pela 

maioria dos participantes parece ser o tráfico de drogas e, em segundo lugar 

aparecem os  roubos.  
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Quadro 4 – Trabalhos exercidos antes da infração; início e razões do envolvimento em atos infracionais 
 

  
Trabalhava antes de 

cometer atos infracionais 
(em que?) 

Idade que 
começou a 

praticar atos 
infracionais 

Qual foi 
o 

primeiro 
delito 

 
Razões relatadas pelos participantes para 

terem  começado a praticar atos infracionais 

E1 Sim – servente de pedreiro  
10 

Tráfico Condição sócio-econômica;  violência  e herança 
do crime 

E2 Sim – locadora de vídeo 14/ 15 Roubo Violência e influência do grupo de pares  
E3 Sim- olhava carros numa 

lanchonete 
12/ 13 Roubo 

 
Herança do crime 

E4 Sim -  office-boy; 
balconista; entregador de 
panfletos; servente de 
pedreiro 

 
14 

Tráfico Violência 

E5 Não  
14 

Tráfico Violência;  influência do grupo de pares;  
destino e vocação 

E6 Não 13 Tráfico Violência 
E7 Não 11 Roubo Violência; destino e vocação  
E8 Sim– olhava carros numa 

lanchonete 
 

12 
Tráfico Herança do crime 

E9 Sim – office-boy  
12 

Tráfico Condição sócio-econômica e influência do grupo 
de pares 

E10 Não 12 Tráfico Violência 
E11 Sim- padaria; floricultura; 

plantação de café e 
indústria de calçados 
(costurava sapatos)10 

 
9 

Furto Condição sócio-econômica; violência e herança 
do crime  

E12 Sim – office-boy  
11 

Roubo Condição sócio-econômica e influência do grupo 
de pares 

 

 
Os motivos atribuídos pelos participantes para terem começado a praticar 

atos infracionais foram interpretados e subdivididos nas seguintes sínteses 

convergentes:  a) Condição sócio-econômica;  b) Violência; c) Influência do 

grupo de pares; d) Destino e Vocação e e) Herança do Crime.  

 

 

a) Condição sócio-econômica  

 

A condição sócio-econômica parece ser sentida pelos adolescentes 

entrevistados como um dos motivos que os levou a praticarem atos infracionais. As 

seguintes falas ilustram isso:  

_________________________________ 
10 E11 é o único entrevistado que começou a trabalhar quando já praticava atos infracionais 
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“... a pessoa começa a participá do crime por necessidade de 
muita coisa ... não é inveja você vê um cara com um carro e você querê 
um ... é querê sonhos que gosta ... é querê tanto/ cê vai tocá prá cidade 
robá né?... que  jeito? ... cê é pobre ... não tem nem estrutura familiar pra 
você adquirí um estudo/ fazê um trabalho ... vô trabalhá de quê? ... o que 
vai sê? ... vai sê um eterno funcionário ou talvez num dia de amanhã cê 
vai até pará numa cadeira de rodas sem direito nem a aposentadoria...  
uma pessoa pensa muito nisso ... me sinto desenganado// NÃO ADIANTA 
EU TENTÁ TRABALHÁ ((falou gritando)) que eu  NÃO VÔ CONSEGUI 
... tem 14 anos já tem preguiça... a escola nem me aceita mais ... vô ao 
Cabra Atatíde acho que eu vô vendê droga... dinhero/ acho que eu vô fazê 
minha aposentadoria...” (entrevistado no 1, 18 anos)  

 
 
 “... só robava robava robava ... vinte quatro por quarenta e oito// 
eu curtia minha vida// robava e onde que eu quisesse í eu tinha meu 
dinhero para mim í//... o principal motivo é que ninguém dava trabalho 
pra gente ...  // eu num tinha nada de serviço/ ninguém dava serviço pra 
mim::: ... aí eu fazia isso aqui ...” (entrevistado no11, 17 anos)  
 
 
 “Fer11: como que você começo a fazê assalto por exemplo?   
E: eu comecei porque eu arrumei um serviço e eu trabalhei o mês inteiro 
... aí eu recebi de um mês inteiro oitenta e seis real ... aí eu fui numa loja 
lá na cidade // ... aí eu fui lá e vi os carro dos bandido tavam voltando 
da Da Hui ( ) aí eu pensei ‘eu quero uma roupa dessa’ ... eu pensei que 
era vinte real esse bagulho // aí eu falei ‘vixe essa éh nervosa12 ... 
quanto que éh’ ... a mulher falo pra mim ‘setenta e oito real’ ... aí eu 
falei ‘vi:::xe::::’ ...  aí eu falei ‘me dá’ ... aí paguei e foi todo o 
dinherinho do meu salário ... eu era pequeno nessa época ... aí eu 
procurei esse Darlei aí eu colei na quebrada13 e os cara tudo pá/ aquele 
monte de artigo14 igual o meu  ... eu falei ‘vixe::: ... eu trabalhei um mês 
intero pra uma só’ ... aí os cara falo ‘vixe mano ... cê vai fica 
trabalhando’... //  aí eu vi os cara passando perto de mim de carro com 
uma pá de muié  ...  as mina gosta de ladrão ... de prego15 as mina num 
gosta não ... // ah não ... eu quero fama dinheiro e mulher ... aí eu colei 
num mano e falei ‘então veio ... num dia que cêis fô fazê um assalto leva 
eu ... vamo vê se esses barato16 éh a pampa’ ... aí eu fiz o primeiro 
assalto e ele mando mil real pra mim ... aí eu fui e comprei quatro 
camisa dessa e duas bermuda ... aí eu falei ‘éh a cara... agora eu num 
paro mais não’ ...” (entrevistado no12, 16 anos)  
 

_________________________ 
11 Fer é a pesquisadora 
12 vixe essa éh nervosa: essa roupa é bonita 
13 quebrada:  bairro ou parte de um bairro 
14 artigo: roupas 
15 prego: rapaz que não tem dinheiro e carro 
16 barato: negócio 
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Os participantes número 1, 11 e 12 consideram a falta de perspectiva de 

acesso a bens materiais através do mercado formal de trabalho, um dos motivos que 

os levou a praticarem atos infracionais. Em seus relatos, as condições sócio-

econômicas desfavorecidas parecem serem vistas como conseqüência tanto da 

dificuldade de obter um emprego, quanto da impossibilidade de sobreviver com o seu 

ganho.  

O  participante  número 1 expressa  a  vontade  de  ter  bens  de  consumo  

inacessíveis à sua condição sócio-econômica, ao dizer que entrou para a vida do 

crime por querer sonhos que gosta. O sonhos destes adolescentes não são diferentes 

dos sonhos dos jovens  pertencentes  às  classes  economicamente  mais  favorecidas. 

Ambos são bombardeados diariamente pela necessidade de consumir  o  que a  mídia  

estabelece como bom e belo, na busca de status e aceitação social (SPOSITO, 1993). 

De fato, como aponta NETO & QUIROGA (2000:233),  

 
 “... estamos nos distanciando da época em que as 
identidades e a aceitação social se definiam por 
essências ou pela participação em grupos contratuais. 
Se de alguma forma sempre foi assim, hoje se 
radicaliza o fato de que o reconhecimento e a 
aceitação social dependem cada vez mais do consumo 
ou daquilo que se possua ou seja capaz de possuir” 

 
 

O que difere os jovens que possuem maior poder aquisitivo dos jovens 

internos na FEBEM-RP são as perspectivas e, consequentemente, as estratégias 

utilizadas para obtenção de bens materiais.  

A perspectiva de aquisição de bens materiais através do mercado de 

trabalho formal parece ser considerada pelos participantes número 1 e número 12 

inacessível, tanto por serem mão-de-obra não qualificada em decorrência da falta de 
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estudo quanto pela descrença no retorno econômico e social  que o próprio trabalho 

pode vir a oferecer. O mercado formal de trabalho não oferece garantias de que os 

direitos do trabalhador serão atendidos durante e após o seu exercício. Neste sentido, 

GRACIANI (1997: 92) argumenta que 

 
 “As crianças e jovens são compulsoriamente forçados 
a trabalhar e não têm tempo para uma formação (nem 
escolar nem profissional). Portanto, pode-se afirmar 
que o sistema político-social consolida a diferenciação 
causada principalmente pelo sistema econômico.” 
 
 
 

Além disso, o estudo não é mais garantia de oportunidade de emprego, 

sobrevivência e exercício de cidadania. Hoje, além do alto índice de desemprego,  

vivenciamos a realidade do não emprego, visto que muitos jovens se quer têm a 

oportunidade de inserção no mercado de trabalho, que é um fator elementar para a 

condição humana.  Neste sentido,  a prática de atos infracionais parece acontecer em 

resposta à negação do exercício de cidadania.  

A pratica de atos infracionais também parece ser movida pela 

necessidade destes adolescentes assumirem o papel de provedores da casa. O 

seguinte relato ilustra isso:  

 
 “o dinhero do meu serviço ((office-boy)) eu dava tudo pra minha mãe 

... não catava nada ... agora o dinhero de droga ficava tudo pra mim 
// ela ((mãe)) tinha probrema de paga água luz e telefone aí a mãe foi 
lá CPFL desvena o recibo ... pra vê se segurava as força ... aí eu já ia 
no meu patrão –L.-- catava o dinhero ((tráfico de drogas)) ... aí eu fui 
lá na minha casa catei os talão ... fui na casa lotérica ... aí eu paguei 
pra minha mãe e vortei pra casa e dei o restante do dinhero pra 
minha irmã ...” (entrevistado no9,  17 anos) 
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O entrevistado número 9 relata ter buscado no tráfico de drogas o 

dinheiro para pagar a conta de luz que já estava vencida. Chama a atenção o fato de 

que o salário proveniente do trabalho de office-boy era inteiramente entregue à sua 

mãe, enquanto o dinheiro do tráfico ficava para ele. A partir disto, entendo que para a 

mãe era destinado o dinheiro “limpo” e para ele o dinheiro “sujo”, seja para omitir da 

família a seu envolvimento no “mundo do crime” seja para preservá- la de participar 

indiretamente dele.   

Em falas fortuitas de alguns adolescentes internos na FEBEM, aparecem 

o desejo e a necessidade que eles têm de não dependerem financeiramente de suas 

mães. Eles expressam isso ao dizerem que “não querem ficar nas barbas da mãe”. 

Neste sentido, estes adolescentes parecem caminhar numa direção oposta ao que 

pode ser observado em relação aos jovens que possuem uma condição sócio-

econômica mais favorecida, que adiam a busca pela independência financeira para 

estudar. 

As condições sócio-econômicas interferem até mesmo na vivência e 

concepção de infância destes adolescentes. Durante a realização do primeiro piloto 

da Oficina sobre Risco, observei que muitos dos participantes desconheciam o 

significado da palavra INFÂNCIA. O termo teve que ser traduzido por CRIANÇA. 

O trecho abaixo exemplifica isso:  

 
“Fer:  ... vocês vão escrever situações de risco que vocês 

viveram na Infân::cia ...  
((participantes ficaram em silêncio)) 
Fer: vocês vão escrever situações de risco que vocês viveram quando 
vocês eram criança ... 

   P4: e quando é criança? ...” 
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O termo INFÂNCIA parece não ser utilizado pela população das classes 

populares marginalizadas. Este termo parece ser empregado entre a população que 

possui maior nível social, econômico e cultural.  

Observei também que os participantes desta oficina tiveram dificuldade 

de  entender até que idade é ser criança. Isto pode ser decorrente do fato de muitos 

terem começado a trabalhar ou terem entrado na “vida do crime” quando ainda eram 

crianças, por isso não tiveram tempo e condições de brincar. Enquanto participantes 

do crime eles tinham que furtar para comer ou serem aviõezinhos17 em pontos de 

venda de drogas.  

Em outras circunstâncias, quando a criança não faz parte do crime mas 

tem que “trabalhar” para sobreviver, passa a maior parte do tempo tomando conta de 

carros na rua ou em atividades similares. A inserção da criança no mercado de 

trabalho informal é conseqüência da desigualdade sócio-econômica brasileira, que 

priva seus cidadãos de direitos fundamentais, como educação, saúde e lazer. 

 

 

 
b)Violência   

 

Oito participantes deste estudo apontaram a violência como um dos 

fatores que os levou a praticarem atos infracionais. Entre os diversos tipos de 

violência, destacam-se: b.1) agressões físicas e psicológicas contra o adolescente 

pelos familiares; b.2) agressões físicas do pai contra a mãe; b.3) expulsões dos lares;   

b.4)Abandono e b.5) Ter sofrido humilhações.   

 
_______________________________ 
17  aviõezinhos: entregar drogas para os clientes  
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b.1) Agressões Físicas e Psicológicas Contra o Adolescente pelos    
familiares 

 

Os participantes deste estudo apontaram as agressões físicas e 

psicológicas que sofreram como uma das razões para terem praticado atos 

infracionais. Os próximos relatos abordam isso:  

 
 “... com oito ano de idade – meu pai era pedrero – então eu 

tinha que subi um andaime com uma lata de cimento nas costas ... 
vinte litros ... se eu não subisse o quê que vinha?... tijolada lá de cima 
ni mim... meu irmão mais velho era drogado me espancava vinte e 
quatro horas ... eu tinha que andá conforme a música... não tinha essa 
coisa de vamo no parque vamo no shopping... pelo contrário o mês 
que não vendê beim ((imita o barulho de tiro com a boca))... vamo na 
zona ... vamo cherá cocaína a noite intera ...” (entrevistado no1, 18 anos) 

 

“... se eles marcá já éh criado na violência ...qué sê violento 
também né senhora ... dentro de casa memo ... às vezes o muleque 
apanha...apanha e fica enjuriado senhora e aí já parte pro 
crime...”(entrevistado número 6, 17 anos) 

 
 
“comecei a robá com nove ano de idade ...// foi o primeiro 

CINCO CINCO18 ... depois disso comecei robá que nem um loco 
senhora ... porque quando eu chegava em casa ela ((mãe)) já me 
catava de coro já senhora ... // teve mão dela querê me matá já 
senhora// ((falou rindo)) ela catô um fio e uma faca e colocô no meu 
pescoço e falô que ia me matá ... ela queria vê meu bem e não meu 
mal ((porque)) eu tinha amanhecido na rua cherando cola ... fumando 
maconha ...” (entrevistado no11, 16 anos)  

 
 
 

A partir destes relatos, percebo que as agressões físicas acabam sendo 

utilizada pelos pais como forma de educação, de disciplina e de punição. O 

entrevistado número 11 parece acreditar que sua mãe queria apenas o seu bem ao  

usar  um  pedaço  de  fio e uma faca  para puni- lo, uma vez  que ele  tinha  passado a   

 
____________________________ 
18 cinco cinco: refere-se ao artigo 155 do Código Penal – “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel” 
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noite na rua fazendo uso de drogas.  

Ao mesmo tempo em que o adolescente se coloca na posição de vítima, 

também carrega consigo a responsabilidade pela atitude de sua mãe. Apesar de não 

ser este o caso, é possível traçar um paralelo com o sentimento de culpa das vítimas 

de abuso sexual  (AZEVEDO & GUERRA, 1997). 

O participante número 1 parece apontar a sua experiência familiar, na 

época em que era criança, como distante da que ocorre com outras crianças que têm 

acesso a passeios ao shopping center e a parques de diversão, pois era obrigado a 

ajudar o pai na construção civil. A sua entrada no mercado de trabalho foi marcada  

pela  violência,  na  medida  em   que  era  obrigado  a   realizar   atividades  que  sua  

compleição física e idade não permitiam.  

Na mesma época em que o participante número 1 parecia ser obrigado a 

trabalhar com o pai, também foi influenciado pelo irmão mais velho a entrar na vida 

do crime. O próximo relato ilustra isso:  

 
“ com oito ano de idade que eu fumei o meu primeiro baseado 

... foi o meu presente de aniversá::rio ((fala indignado)) ... passei 
mal::: ganhei do meu irmão mais velho // comecei a fuma maconha e 
aos dez o cigarro ...  comecei a carregá na cinta para traficante ... só 
ajudava eles ... SENdo moleque eu não tomava geral ... tava com tudo 
na cinta e o dinheiro no bolso ...” (entrevistado no 1, 18 anos) 

 
 
 

O entrevistado número 1 quando relatou que havia recebido do irmão o 

primeiro baseado aos oito anos de idade, deixou transparecer uma grande revolta e 

indignação com a forma como foi “introduzido” na vida do crime.  

A educação pela pancada acaba, muitas vezes, sendo perpetuada de 

geração a geração promovendo um movimento cíclico em que o agredido passa a ser 
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agressor. Neste sentido, MALDONADO (1997: 19) aponta em seu estudo sobre a 

necessidade de ampliar os recursos de comunicação para a resolução de conflitos por 

meios não violentos, que pais que outrora foram vítimas podem passar a reproduzir 

com seus filho o papel de algozes. A mesma conduta pode ser adotada pelos irmãos 

mais velhos, que se sentem no “direito de bater”.  

 

 

 

 
b.2) Agressões Físicas do Pai contra a Mãe: Revolta   

 

Dois participantes parecem considerar às agressões físicas que suas mães 

sofreram como uma das razões para terem praticado atos infracionais:  

 

 “ faz oito ano que eu não converso com o meu pai ... desde 
noventa e um ... // ele batia muito na minha mãe né ...  quando eu era 
menor // não gostava não ... por isso que eu fui morá com a minha avô e 
entrei nessa vida// hoje a minha mãe fala que ele não bate mais nela não 
mas não sei né senhora // ah eu já perdi muita coisa quando eu entrei na 
vida do crime né senhora ... por exemplo eu já perdi aquele diálogo que 
eu tinha com a minha família né já faz muito tempo ...” (entrevistado no 7, 
17 anos) 

 
 

“ ah começô quando meu pai bateu na minha mãe né senhora ... 
aí eu colei19 no maluco20 lá e falei prá ele ‘aí ... a noite eu vô colá aqui’ 
... aí ele já sabia que era prá mim vende uma droga prá ele ... minha 
mãe tava no hospital e eu peguei e comecei a vende droga ... // ah num é 
raiva né senhora ... meu pai quase mato minha mãe ... // bateu na minha 
mãe com um pedaço de pau ... // daí quando eu vi minha mãe ela tava 
suja de sangue né senhora ... aí eu peguei e comecei vende droga então 
...” (entrevistado no 5, 16 anos) 
 

 
________________________________ 
19 colei: procurei, fui atrás  
20 maluco: rapaz que faz parte de um grupo de “diferentes” 
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Os participantes número 5 e número 7 relataram que apesar de não terem 

sido os alvos da violência doméstica, foram indiretamente lesados com as agressões 

físicas que suas mães sofreram.  

A exposição traumática de crianças e jovens à violência familiar, 

segundo MALDONADO (1997), seja  no  papel  de  vítimas  ou  de  observadores de 

brigas violentas dentro de casa, pode provocar diferentes reações segundo o gênero: 

enquanto as garotas tendem a apresentam maiores incidência de queixas somáticas 

(dores  de  cabeças,  de  estômago)  e  isolamento,  os “...meninos e rapazes tendem a 

reagir de modo mais agressivo, com ataques de raiva ou criando confusão; há os 

que fogem de casa ou fazem atos de delinqüência.”(p. 16).     

Ambos os adolescentes parecem ter reagido às agressões de seus pais 

sem  enfrentá-los  diretamente.  Neste  sentido, entendo que a prática de atos 

infracionais parece ser a forma encontrada por eles de vingança e de afastamento da 

realidade vivenciada.  

 
 
 
 
 
 

b.3) Expulsões dos lares 

 

De acordo com os entrevistados, o fato de terem sido expulsos de suas 

casas parece ser um dos motivos que levou-os a praticarem atos infracionais:  

 
             “... comecei porque meu padrasto mando eu embora de casa 
... morava meu padrasto eu e minha mãe// o meu primo mexia com 
isso daí ((tráfico de drogas)) peguei e fui morá com meu primo e 
comecei a vende essas fita21 aí ...” (entrevistado no 10, 16 anos) 

 
 
____________________________________ 
21 fita: neste contexto quer dizer situação, coisa. 
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“ ... porque o meu padrato e eu não dava certo ... aí ele pegô e 
mandô eu saí de casa ... depois de um mês eu fui voltÁ em casa ... 
daonde eu já tava vendendo droga já// ... depois minha mãe pegô e 
fico saben:::do // eu sempre chegava em casa e ela falava ‘pa:::ra 
com isso’ ... ficava falando ‘isso não leva pra fren:::te’ ... daí eu 
pegava e continuava vendê droga ... ajudava ela também com o 
dinhero né... daí ela foi acostumando... acostumando... então ela não 
fala mais ...” (entrevistado no4, 16 anos) 

 
 
 

Os entrevistados número 4 e número 10 relataram que foram expulsos de 

casa por seus padrastos, em virtude de não se relacionarem bem com os mesmos. Em 

ambos os casos as mães parecem ter ficado à parte das decisões tomadas por seus 

companheiros, seja por conivência seja pelo pouco poder de voz e ação em virtude de 

dependerem economicamente deles.  

Em conversas fortuitas com um adolescente que esteve internado na 

FEBEM-RP, ele relatou que tinha cinco irmãos de diferentes pais, pois sempre que 

seus padrastos abandonavam sua mãe, ela procurava outro homem para assumir o 

provimento da casa.   

O dilema imposto pela condição financeira também se faz presente no 

retorno do filho para casa. A mãe do entrevistado número 4 ao saber que o filho 

estava envolvido com o tráfico parece ter tomado, inicialmente, uma posição pouco 

efetiva para que ele deixasse de vender drogas e, com o decorrer do tempo, passou a 

ser conivente com suas ações por também ser beneficiada com o dinheiro.    

Nas falas dos entrevistados número 4 número 10, chama a atenção o fato 

de ambos terem encontrado no tráfico de drogas um meio de sobrevivência nas ruas. 

A expulsão do lar também pode ser gradual, em decorrência das pressões 

que os familiares exercem sobre o adolescente:  
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“meu envolvimento com a droga foi por brincadeira ...// eu 
tava nervo::so ... aFLI::to ... então eu queria descontá em alguma 
coisa ... e eu já tinha um problema com o meu pai também né ... que 
em casa eu era um pouco revoltado com isso tudo //  foi indo até um 
certo ponto que eu já tava querendo usa todo dia // o meu pai ficô 
muito revoltado comigo e eu parei de trabalha ... o meu pai também 
não me ajudava mais ... //foi então quando eu entrei na vida do crime 
e cometi muitos delitos já ... // cheguei até um tempo não mora mais 
com a minha família ... porque meu pai se revoltô contra mim ...” 
(entrevistado no 2, 17 anos) 
 

 
No relato do entrevistado número 2, observei que a expulsão não acontece 

apenas de forma explícita, na qual o jovem realmente é posto para fora de casa, mas 

também pode acontecer de forma velada, quando o próprio adolescente é levado a 

deixar a casa dos pais por não se sentir compreendido e aceito por seus familiares.  

Apesar da família ter contribuído para a entrada desses jovens no mundo 

do crime, compreendo que são vários os fatores que podem tê- la impedido de agir de 

outra maneira. A desigualdade de poder nas relações de gênero, a falta de perspectiva 

de melhora da condição econômica e a falta de diálogo entre pais e filhos, são alguns 

dos fatores que expressam as limitações dessas famílias.  

 

 

 

b.4) Situação de Abandono 
 

Segundo um dos entrevistados, o abandono foi um dos motivos que o 

levou a praticar atos infracionais:  

 “pai e mãe sempre foram muito brigados ... com nóis prá rua 
memo ...// é te começado no mundão como escola ... como 
aprendizado ...// se tivé bem em casa ou se não tivé FODA-SE/ vô 
robá de novo... ah::: vô dá um tiro ... brincando ... aí ele tá feliz...”” 
(entrevistado no 1, 18 anos) 
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A partir do relato do entrevistado número 1, percebi que as brigas entre 

seus pais eram constantes e tomavam suas atenções de tal maneira que a educação e 

os cuidados com os filhos pareciam ser secundários. O aprendizado e a socialização 

do entrevistado  número 1 parece ter acontecido nas ruas e não mais no seio da 

família e da escola.   

O abandono pode ser total ou parcial, quando a criança ainda mora com 

o pais ou responsáveis. A partir disto, parece ser adequado trabalhar com os 

conceitos de GRACIANI (1997) de criança “de” e “na” rua. Segundo a autora, a rua 

pode ser o local de trabalho, de lazer, de socialização, de moradia e de 

sobrevivência. O que diferencia a criança “de” e “na” rua é a sua permanência total 

ou parcial na mesma. 

Diante de um ambiente doméstico violento e negligente as ruas podem 

ser um refúgio e também escola, conforme o relato do primeiro entrevistado. 

FRONTANA (1999: 122) em seu estudo sobre crianças e adolescentes na ruas de 

São Paulo, oferece uma impressão do significado que a rua tem para essa população:  

 
“A porta de casa e a rua definiam, assim, o limiar 
entre os dois espaços, o privado e o público, este último 
apresentando-se como o único a oferecer 
oportunidades imediatas para determinadas 
necessidades e carência dessas crianças e 
adolescentes. (...) O mundo da rua representava, nesse 
contexto, um universo a ser explorado sem limites e 
imposições. A rua era o espaço da liberdade, liberdade 
de ação e de locomoção, no qual a criança poderia ser 
dona de si mesma e de seu tempo.” 

 

A rua, além de ser um refúgio para satisfação de carências e de 

liberdade, também é um espaço que exige o desenvolvimento de estratégias de ação 

para enfrentar o perigo, o medo, a incerteza e a violência. As formas de lidar com as 
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ciladas da vida na rua, contudo, nem sempre são condizentes com os princípios 

legais e morais que vigoram na sociedade. Mais vulneráveis ao assédio da 

criminalidade, os jovens que não possuem outros referenciais a serem seguidos, 

podem percebê- la como uma oportunidade boa, senão a única, de sobrevivência.  

O meio familiar tem uma grande influência sobre a formação da criança 

e do adolescente. No entanto, não pode ser atribuída exclusivamente a ela a culpa 

pela prática de atos infracionais de seus membros. Segundo VIOLANTE (1989: 187) 

a criança e o adolescente marginalizados são  

 

“...pertencentes a essa parcela da classe trabalhadora. 
Geralmente, seus pais mantêm um tipo de inserção 
marginal no mercado de trabalho (e na sociedade). A 
marginalidade do Menor não é produzida nem por sua 
família e, muito menos, por ele próprio, pois ambos são 
vítimas do modo de produção da sociedade inclusiva”.   

 

 
 Neste sentido, os familiares também são vítimas do sistema social 

excludente e acabam reproduzindo um ciclo vicioso, em que a violência acaba sendo 

uma forma de lidar com a violência. 

 

 

 

b.5) Ter sofrido humilhações  
 

De acordo com o participante número 1, a prática de atos infracionais 

também pode ser motivada pelas humilhações sofridas na infância e na adolescência. 

Os seguintes trechos ilustram isso:  
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“...a pessoa entra no mundo do crime porque se sente 
humilhado e participa do crime ... M. de Ribeirão Preto a senhora 
nunca ouviu fala? ... matava meio mundo ... por quê que ele começo a 
matá? ... porque ele apanho na cara... apanho na cara ... robo 
dinhero ... compro um ‘oitão’ mato o cara ... depois que mato o 
primero já era ... matô o primero pode matá mais vinte depois mata 
mais de mil ...  começa na humilhação tudo começa na humilhação ... 
depois adquiri poder depois que ele é criminoso ... pronto ...” 
(entrevistado no 1, 18 anos)  

 
 
“... todo ladrão cê vê falando ‘cê tá me tirando’ 22 porque eles 

não gosta de sê rebaixado ... e muitos estão no crime por isso/ porque 
se rebaixaram no ponto de se humilhá e pegá ódio... muitos moleque 
que cê vê hoje na rua traficando tando em bocada vai sabê 
ontem...graças a Deus eles tavam na esquina pedindo um cigarro ou 
eles tavam pedindo um doce prum bar/ chega num bar pedindo doce o 
cara tirô ele...pô::: eu vô ficá pedindo pro resto da minha vida não... 
esse cara me tirô ... eu vô robá ele...” (entrevistado no 1, 18 anos)  

 
 
 

A partir dos trechos extraídos da entrevista com o participante número 1, 

observei que a prática de atos infracionais pode ser uma resposta às humilhações que 

os adolescentes tenham sofrido desde criança, sejam elas físicas ou morais.  

Já faz parte do nosso cotidiano sermos abordados por crianças e jovens 

pedindo  comida  e  dinheiro  em  nossas casas ou vendendo doces,  flores e outras 

coisas em bares e semáforos. Os  inúmeros “não” que eles ouviram e, 

principalmente,  a  forma  desdenhosa  como  muitas  vezes  foram  tratados  parecem   

tê-los impulsionado a buscarem nos atos infracionais os meios de conseguirem o que 

almejam.  

O participante número 1 também relatou que a entrada no mundo do 

crime pode acontecer para acabar com as agressões físicas, como parece ter sido o 

caso do jovem Morrinho. Através da prática de atos infracionais o adolescente parece  

 
________________________________________ 
22 Tirando: fazendo gozações ou desafiando 
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ter a sensação de poder, principalmente quando tem em suas mãos uma arma.  

Cabe lembrar que os jovens que possuem maior poder aquisitivo  

também buscam essa sensação de poder. Entretanto, eles parecem encontrá- la não em 

revólveres, mas ao dirigir carros e motos em alta velocidade.   

 

 

 
 
 

c) Influência do grupo de pares   
 

Dentre os doze participantes das entrevistas, cinco apontaram a 

influência dos amigos como uma das razões para terem começado a praticar atos 

infracionais. As seguintes falas ilustram isso:  

 
“Fer:  por quê que você começô a vendê ((drogas))? ... 

E: pra te fala a verdade dona Fernanda eu nem sei/ acho que foi com 
mal companhia na porta de escola ...andando pra lá e pra cá ... 
conversando ... eu num ia na escola encana:::va aula ... pulava o 
portão da esco::la ficava fo:::ra e foi desse jeito ... mas daí eu 
comecei a colá com o maluco que vendia droga pra eles ... aí eu fui 
vende com ele ...” (entrevistado no9, 17 anos) 
 

 “ eu comecei porque eu arrumei um serviço né senhora e eu 
trabalhei o mês inteiro ... aí eu recebi oitenta e seis real//... aí os cara 
((amigo)) falô ‘vixe mano ... cê vai fica trabalhando’... aí eu falei ‘ah 
mano eu tô sossegado ... quem entra nessa vida aí morre cedo’ ... aí 
eu vi os cara passando perto de mim de carro com uma pá de muié // 
aí eu colei num mano e falei ‘então véio ... num dia que cêis fô fazê 
um assalto leva eu ... vamo vê se esses barato éh a pampa’... aí eu fiz 
o primeiro assalto e ele mando mil real pra mim ... aí eu falei ‘éh a 
cara ... agora eu num paro mais não’  ...” (entrevistado no12, 16 anos)    

“Fer: qual foi a bronca que te trouxe pra cá?  
E:  foi um roubo de ca::rro aqui em Cajuru ...// meus dois amigos que 
tavam comigo eles andavam arMAdos ...// eles não sabiam dirigi 
carro // eles já falaram na hora ‘vamo roba o carro’// eu falei que 
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NÃO mas eles acabaram enquadran::do a mulher e no momento eu já 
também tava junto e ... eu falei ‘agora eu não posso dexa mais’...  
porque quando tá envolvido não tem jeito de saí ... se eu não pe::go o 
carro e saio dirigindo  pra gente fazê uma fuga eles iriam fala que eu 
tinha deixada falando e depois também eu ia tá arriscando a minha 
própria vida ...” (entrevistado no 2, 17 anos) 
 

“Fer: tem como você não colá mais na favela? ... 
E: tê tem né senhora ... mas é embaçado não colá ...// porque você já 
tromba os maluco e eles já falam que a favela tá estralando23 e você 
diz que tá a pampa24 ... você tem que colá até o fim ...” (entrevistado no 5, 
16 anos) 

 

 
A partir destes relatos observa-se que os grupos de pares parecem ter 

exercido uma grande influência para que esses adolescentes começassem a praticar 

atos infracionais.  

Na adolescência os referenciais são encontrados, principalmente, no 

grupo de pares e o sentir-se aceito por ele é extremamente relevante para os jovens 

(ERIKSON, 1976). O grupo de iguais, segundo VIOLANTE (1989), não oferece ao 

adolescente afeto e nem segurança material, “...mas lhe confere uma identidade; com 

o grupo ele pode se identificar, pelo menos quanto à condição de suas vidas. (...) é aí 

que ele encontra seu referencial e a aceitação social que ninguém lhe provê.” (p. 

190).  

Ao mesmo tempo em que o adolescente encontra no grupo de pares 

elementos  favoráveis à sua  auto-afirmação e construção de sua  identidade,  também  

sofre as pressões que o grupo exerce sobre suas ações. De acordo com VIOLANTE 

(1989: 190), 

 
 

________________________________ 
23 estralando: muito legal, com muitas novidades 
24 tá a pampa: que não está a fim de participar 
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“... o grupo exerce atração e repulsa; ele tem vontade 
de pertencer e de se afastar do grupo, devido ao 
conflito entre os valores dominantes que ele traz 
interiorizados, suas necessidades e sentimento e as 
condições objetivas sob as quais  ele deve sobreviver, 
condições essas que o levam inevitavelmente a perecer 
fora do grupo.”  
 

 
A pressão que o grupo exerce sobre o adolescente é observada no relato 

do participante número 2, que parece não ter encontrado chances de agir conforme a 

sua própria vontade.  

Uma das falas mais utilizadas pelos adolescentes internos da FEBEM-RP 

é a de não poder deixar falando os amigos, ou seja, não poder abandonar ou deixar 

falando sozinho os colegas no momento em que esses necessitam de sua ajuda, pois 

isto pode custar- lhes a própria vida. Além disso, o adolescente que não participa de 

todas as ações do grupo, conforme o relato do entrevistado número 5,  parece não ser 

bem considerado pelos demais.   

O entrevistado número 9 atribui aos colegas que ficavam na porta da 

escola a responsabilidade por ter começado a praticar atos infracionais. Observei 

neste  relato a reprodução de um  discurso socialmente construído  que se caracteriza 

pela procura de “bodes expiatórios”, neste caso as más companhias, para tirar a 

responsabilidade de outras instituições sociais, como por exemplo a escola, que, além 

de não ser atrativa, tapava os olhos para o que acontecia ao seu redor.  

Novamente a rua assume o papel de receptora dos excluídos e, apesar 

dela representar um ambiente inóspito, e até mesmo por isso, ela também é espaço de 

sociabilidade entre os que encontram-se na mesma situação, propiciando o 

desenvolvimento de laços afetivos, de parcerias e de proteção.  
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A entrada no mundo do crime também pode acontecer por influencia de 

pessoas com as quais o adolescente não tenha um relacionamento direto, como por 

exemplo:  

 
“...  tudo depende da criação dela do lugar que ele vive ... oh 

dizem que quem que se educa se espelha na pessoa mais perto ... se 
espelha mesmo ... cê sai de casa pra í pra escola e na esquina da 
escola o quê que tem? ... um traficante super bem vestido ... bermudão 
chinelo Rider boné importado // aí a hora que ele vai se dá conta ele 
já tá no meio ...” (entrevistado no1, 18 anos)  

 
 
 

O participante número 1 parece ter se espelhado num traficante que ele 

considerava ser bem sucedido financeiramente. No caminho para a escola sempre 

tinha a presença imponente do traficante, simbolozada pela bermuda, pelo chinelo e 

pelo boné importado que o adolescente gostaria de ter. A partir destes símbolos de 

status, fica evidente o quão pouco este adolescente tinha de bens materiais.   

 

 

 

 

c) Destino e Vocação:  

 

De acordo com dois participantes, o destino e a vocação para a 

marginalidade foram os motivos que os levaram a pratica de atos infracionais. Os 

seguintes relatos ilustram isso:  

  
“E: eu gosto do que eu faço ... a senhora gosta do que a 

senhora faz? ... a senhora tem certeza do que a senhora tá fazendo?...   
Fer: você também tem? ... 
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E: éh lógico ... todo mundo tem a certeza do que tá fazendo ... tem 
gente que fala que a maioria faz porque não tem cabeça ... mas éh 
lógico que tem ... cada um tem o seu pensamento ...  cê pensa que vai 
fazê aquilo lá com certeza cê vai e vai fazê né não? ... éh a mema 
coisa ...  
Fer: você tá nessa vida pra sobrevive? ... 
E: ah eu acho que não ... eu tô nessa vida porque eu quero ...” 
(entrevistado no7, 17 anos) 

 
 
“E: eu acho que eu nasci pra essa vida então::: ... 

Fer: por que você acha que você nasceu prá essa vida? ... 
E: eu só acho que eu nasci prá essa vida ...” (entrevistado no 5, 16 anos) 
 

 

Apesar de ambos os adolescentes terem relatado que praticaram atos 

infracionais porque gostavam ou porque acreditavam que tinham nascido para essa 

vida, compreendo que este parece ser um discurso que reproduz as concepções e 

expectativas da sociedade em relação a eles.  

Desde muito cedo estes jovens são categorizados como “trombadinhas”, 

“marginais”, “maconheiros” e “ladrões” pela sociedade. São representações que, 

segundo VIOLANTE (1989: 187) estigmatizam e discriminam o sujeito, 

“...impedindo-o de ter uma aceitação social plena, colocando-o na condição de um 

indivíduo desacreditado como pessoa”.  

A descoberta do que se gosta de fazer só é possível mediante a 

oportunidade de experimentar diversos papéis. Será que os entrevistados número 5 e 

número 7, bem como todos os adolescentes internos na FEBEM, tiveram a 

oportunidade de experimentar outros papéis além do papel de autores de atos 

infracionais?  Neste sentido, a idéia de estar fazendo o que gosta parece atribuir a 

eles o papel de condutores de suas vidas, mascarando todas as chances que não lhes 

foram dadas.   
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A sociedade trata o adolescente conforme as expectativas que tem dele e, 

num movimento cíclico, o adolescente incorpora esses (pré)conceitos e passa a 

desempenhar um papel já pré estabelecido para ele, confirmando o que a sociedade 

esperava dele (SCHNEIDER, 1987; VIOLANTE, 1989).   

 

 

 

e) Herança do crime  

 

Observei nos relatos de quatro participantes deste estudo que suas 

famílias parecem ter exercido grande influência para que eles começassem a 

praticar atos infracionais:   

 
“... o mundo do crime não acaba é um turno é um ciclo ... 

muitos pais criam seus filhos pro crime ... muitos pais já vão ensinando 
e  no meu caso foi o meu irmão mais velho que me criô pro crime //eu 
já vi colegas meus com o filho de dois anos tirando foto com um oitão25 
que é maior que o moleque ... o moleque é desse tamaizinho e o oitão é 
maior que ele ...// um quilo de droga na mesa e o molequinho no colo 
... pô o moleque vê isso ‘nossa’ ele acha bonito demais né? ...” 
(entrevistado número 1, 18 anos)  

 

 

De acordo com o participante número 1 o mundo do crime é cíclico e não 

acaba  na  medida  em que os pais ou os irmão mais velhos se  encarregam de passar 

para seus filhos ou irmãos mais novos, valores e conceitos  intrínsecos ao  submundo 

do tráfico  de  drogas.  

O porte ilegal  ou  não  de  armas  de  fogo  não  é  uma  realidade apenas 

de quem  pratica  atos  infracionais,  visto  que  muitas  famílias  de  poder  aquisitivo  

______________________________ 
25oitão: revólver com calibre de oito milímetros 
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favorecido possuem armas dentro de suas casas. Entretanto,  o acesso dos familiares 

às armas é que parece ser diferente.  

Nas famílias que não estão envolvidas com a prática de crimes, as armas, 

geralmente, ficam escondidas e dificilmente são manuseadas na presença de crianças 

e adolescentes. Já nas famílias que possuem membros envolvidos com a 

criminalidade, as crianças e jovens parecem ter maior contato com as armas e, às 

vezes, incentivadas a aprenderem lidar com elas desde muito cedo.       

Os participantes número 3 e número 8, que são irmãos, relataram que 

grande parte de seus familiares estão envolvidos com o tráfico de drogas:  

 
 “... porque a minha família éh tudo do crime cê tá ligada 

senhora ... minha mãe ... meu tio ... minha finada avó era traficante ... 
então aí éh onde que pá vai indo ...vai indo né sinhora... e vai 
começando... a adolescência onde que já tá todo mundo... cê vai/ éh 
um espelho né mano ...  meu tio já tirou uma cara de cadeia aí já ...” 
(entrevistado no3, 16 anos)  

 
 

“ minha familia éh quase inteira do crime senhora ... minha 
mãe tava lá sussegada da vida e foi presa também de um dia prô 
outro ...  levo droga pra cadeia ((para o namorado))// tá na 
penintenciária ... acabada... // minha tia tava presa ela saiu ... meu tio 
tava preso ... meu irmão preso eu preso ... minha familia éh os cinco 
... minha irmã menor só estuda ... éh sussegada ... minha irmã mais 
velha éh casada ... o W. éh padeiro ... a P. éh secretária ... aí eu e o B. 
já éh diferente ... nóis tomo outro rumo né senhora ...” (entrevistado no8, 
18 anos)  

 

Enquanto os participantes número 3 e número 8 seguiram os  passos de 

seus familiares, seus irmãos parecem ter seguido outros caminhos, que não o do 

crime.  O mesmo pode ser observado no relato do participante número 11, que parece 

ter trilhado os passos da família do seu pai:  

“... meu pai era envorvidíssimo no crime também ... ele dava 
tiro na cara de quem criticava ele ... // eu fui vê uma vez na cadeia ... 
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aí ele saiu de saiu de passeio e num volto ... aí passo uns tempo e 
mataram ele// os meu tio ... todo mundo éh envorvido no crime ... só 
da parte do meu pai porque da parte da minha mãe ninguém ...// 
família do meu pai é uma pá de gente aí ... tudo róba ... tudo viciado 
...” (Entrevistado no 11, 16 anos) 

 

 
O participante número 8 parece ter começado a praticar atos infracionais 

a partir do momento em que foi aliciado pelo tio para vender drogas em sua bocada:  

 
“Fer:  quando que você começou a vender ((drogas))?... 

E: ah...eu tinha doze ano senhora... // ah eu tava lá em casa ... meu 
tio((o tio é traficante)) cato e precisava sai né senhora ... aí ele falo 
‘oh B. segura esse papel pra mim’  ... eu falei dá aí que eu seguro ... 
segurei os papel ... ele falou ‘óh ... cada dez que você vende ... três é 
seu’... só sei que nuns quarenta minuto eu ganhei cinquenta real” 
(Entrevistado no 8, 18 anos) 

 

Além disso, observei que existe uma identificação física entre este 

adolescente e o tio, que parece ser reforçada pelo grupo de pares quando o 

entrevistado relata que todos o chamam de Zequinha:  

 

 “todo mundo me chama de Zequinha senhora ... o apelido do 
meu tio éh  Zequinha ... e os otros fala que ele parece comigo ... e por 
coincidência o nariz dele  entorto também com a cocaína senhora ...  
aí agora é que o povo me chama de Zequinha mesmo ...” (entrevistado 
no 8, 18 anos)  

 
 

A herança do crime também pode ser observada no relato do entrevistado 

número 8, quando este passa a assumir a bocada da família no período em que o tio 

esteve na cadeia:  

 

“...  um traficante que queria tomá minha bocada e ele chegou 
pra mim e falo ‘oh B vamo vende droga junto ... eu ponho a droga e 
cê vende ... meio a meio’ ...eu falei ‘não ... eu cato o meu dinheiro 
compro minha droga ... PIco faço e vendo e ganho pra mim sozinho 
que eu não quero vendê com você’ ... ((traficante retrucou: )) ‘ah eu 
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vou matá ocê e o seu tio’ ... porque o meu tio foi preso // ele saco um 
trinta e oito desse tamanhão assim que eu nunca tinha visto// eu  falei 
‘óh cê pode me matá ... vai pra cadeia e vai resolve na cadeia 
((resolve com o tio)) certo?’// ele falo ‘óh ... cê qué sabe duma coisa 
... eu quero caí na cadeia pra resolve com o seu tio lá ... aí nóis vê 
quem que é quem’ ... passo::: duas semanas ele foi preso ...ele chegou 
na cadeia e pergunto pelo meu tio lá // meu tio sabia que tinha mais 
um monte querendo matá ele lá // ele chegô e já vôo nove em cima 
dele ... deram quarenta facada e uma machadada nele ... cortou a 
cara dele interinha passou pelo nariz e partiu pela boca... morreu no 
hospital ...” (entrevistado no 8, 18 anos) 

 

 

Ao dar continuidade no tráfico de drogas, o entrevistado número 8 

também parece ter tomado para si as rivalidades que eram do tio. 

O conteúdo deste capítulo mostrou que dificuldades das mais diversas 

ordens contribuíram para que os entrevistados começassem a praticar atos 

infracionais. As áridas condições de sobrevivência física e psíquica desses jovens são 

os ecos da vulnerabilidade a que eles estão expostos, tanto no plano individual 

quanto no plano social.  

Cabe ainda ressaltar que a entrada desses adolescentes no mundo do 

crime se deu de forma processual. A partir disso, entendo que os motivos relatados 

por eles para terem começado a praticar atos infracionais, representam a gota d’água 

que faltava para trazer à tona a necessidade de mudanças. Nesse sentido, o crime 

parece ser a resposta desses adolescentes à não conformidade com as condições de 

vida que lhes foram impostas.   
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7 - CONCEPÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA 

 

“É preciso estar pronto para admitir que não 
há discurso nem saber universal sobre a  
violência: cada sociedade está às voltas com a 
sua própria violência segundo seus próprios 
critérios e trata seus problemas com maior ou 
menor êxito.”(Michaud, 1989: 14) 

  

Este trecho retoma as hipóteses e teorias explicativas para a violência que 

foram apresentadas na introdução, fazendo-me pensar na impossibilidade de uma 

compreensão única a respeito de um fenômeno tão complexo, que possui 

pluricausalidades e inúmeras expressões no cotidiano.  

A dificuldade de alcançar uma idéia impar da violência, entretanto, não 

me tira o objetivo de dar voz à população deste estudo, que tem muito a dizer sobre 

isso. Neste sentido, apresento o que esses jovens pensam sobre violência.     

Segundo os participantes, a violência afeta e é praticada por todas as 

pessoas. Os próximos relatos ilustram isso:  

 
“a violência é entre um ser humano contra o outro ... o pai 

contra a mãe ... a mãe contra o filho ... o filho contra a mãe ... e eu 
acho que a vioLÊNcia de um modo geral ela aFEta todo mundo ... até 
as próprias pessoas que não estão sendo violentadas ... por que só de 
assisTI  uma criANça que tá abandonada na rua também é uma 
violência ...deixa uma criança passando fome ... passando frio ... 
passando necessiDAde ... eu acho também que é uma violência que 
afeta qualqué pessoa que se encontra ao redor dela ... ” (entrevistado 
número 2, 17 anos ) 
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“ violência é uma maneira de agi né senhora ... todo mundo eu 
acho que usa a violência não usa? ... a senhora não usa a violência? 
... então...” (entrevistado número 6, 17 anos)  

 
 

A concepção de violência destes jovens parece ser muito mais ampla do 

que a visão simplista de grande parte da sociedade, que tende a associá- la apenas à 

delinqüência. A violência é entendida como algo que faz parte do nosso cotidiano e 

que todos nós estamos sujeitos a sermos ora suas vítimas ora seus agentes.  

Para o entrevistado número 2, mesmo quando não estamos diretamente 

envolvidos com a prática da violênc ia, também somos responsáveis por sermos 

passivos às suas manifestações mais tênues, como por exemplo, a fome e o 

abandono de crianças, vítimas da desigualdade social.     

A violência passa a ser uma maneira de agir quando os meios legais não 

oferecem mais garantias de sobrevivência e de respeito à condição humana. 

Observa-se um paradoxo em que a violência se inscreve atualmente, que obriga 

compreendê- la numa dupla perspectiva, conforme apontam PEREIRA et al.(2000: 

14-15):  

“Por um lado, surge como realidade alheia e 
hostil à realização mais plena das tentativas 
democratizantes da sociedade em todos os níveis, da 
marginalização  do pequeno criminoso até a repressão 
militar de conflitos trabalhistas. Por outro, a violência 
aparece como expressão limite de articulações 
culturais dinâmicas, a opção para reivindicar 
exigências sociais justas, a forma de representar novas 
identidades culturais ou ressimbolizar a situação de 
marginalidade, dando, assim, início a uma tentativa de 
superação da exclusão social.” 

 
  

Ao invés da violência ser fruto das ações de atores isolados, as diversas 

formas de violência podem ser explicadas pelas situações sociais, políticas e 
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econômicas que o país atravessa. A partir disto, compreendo que a violência 

constitui-se em um tipo de linguagem que denuncia o caos social e expressa a busca 

por mudanças. 

 Apesar da violência estar presente em todos os níveis socio-

econômicos, os participantes consideram que ela predomina nas periferias e suas 

maiores expressões são sentidas por quem é posto à margem da sociedade e pratica 

atos infracionais:   

 
“a violência predomina nas periferias ... nas  favelas ...// a 

violência no mundo do crime ela é assim ... a gente não pode deixa 
falha ... aí acontece a violência  ... //a gente paga às vezes até por um 
cigarro com a sua própria vida ... o valor de UM cigarro ... de um 
baseado de maconha que cê pega e num paga... papelote de cocaína 
... papelote de CRAck ... às vezes você acaba pagando com a sua 
PRÓpria vida ... não precisa nem a gente procura pra encontra  ela 
...” (entrevistado número 2, 17 anos)  

 
 

De acordo com o relato de entrevistado número 2, a violência no mundo 

do crime acontece quando seus membros não cumprem regras, como por exemplo 

não pagar pelas drogas consumidas, o que pode acarretar na perda da própria vida.  

Quando a vida passa a não valer mais do um simples baseado é porque, 

certamente, estamos trilhando os caminhando da barbárie. Para HOBSBAWM (1998: 

268), a barbárie não consiste numa técnica que precisa ser aprendida, pois, “trata-se 

antes de um subproduto da vida em determinado contexto social e histórico”.  O 

autor ainda acrescenta, que, ao considerarmos normais as condições desumanas de 

vida, aprendemos a tolerar o intolerável e passamos a nos habituar com as expressões 

mais tênues da violência.  
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Se ainda ficamos chocados com alguns casos de extrema violência, isso 

parece não acontecer mais com quem a vivencia a cada momento da sua vida:   

 
 “a violência se torna comum ... tipo uma pessoa como eu/ como 

todos que estão aqui agora ... se você falá de briga eles já chega ‘eu 
mato um ali’ ... ‘arranco até o cano’ ... pra eles é normal ... a 
violência quando você acostuma a vivê com ela não é nada ... não 
passa de nada” (entrevistado número 1, 18 anos)  

 

 
A violência é sentida por esses jovens como algo banal, que “não passa 

de nada”. Porém, não me parece correto pensar que eles convivem naturalmente com 

a violência ou gostam de praticá- la. Numa sociedade desprovida das regras da 

civilização, a violência passa a ser um instrumento para fazer valer as regras 

particulares de convivência do mundo do crime, às quais os adolescentes internos na 

FEBEM-RP estão submetidos. São essas regras que norteiam as ações e estratégias 

de quem precisa lutar para sobreviver neste tipo de mundo:   

 
“a única coisa que faz participá de violência é pra você consegui 

a sua paz no meio do crime ... se um falá que te mata você tem que 
matá que é pra você num morrê // ... eu era menino do crime e só a 
violência ... violência que participa de tudo/ é vinte e quatro hora na 
sua cabeça ... a única coisa que você fala --se chega um ladrão--  é 
‘catei uma geral da polícia ontem e ele me deu uma pá de murro’ ...  
‘ah:: ... tava brigando ali e tomei chute e tô cheio de galo na cabeça’ 
... é graça...acha brinquedo... violência é brinquedo ... brinquedo de 
rua ... como se fosse jogá vídeo game ...” (entrevistado número 1, 18 anos) 

 

A comparação da violência a um brinquedo parece indicar que esses 

adolescentes estão lutando desde que nasceram para se manterem vivos, com 

estratégias que visam eliminar todos os obstáculos que apareçam em seus caminhos.  

A violência concreta da qual ora eles são vítimas ora são agentes, parece 

ser  “virtualizada” e comparada a um jogo de vídeo-game, onde mata-se para não 
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morrer ou para ter paz. Entretanto, diferentemente dos jogos eletrônicos, no jogo da 

vida esses jovens correm riscos reais.  

Neste sentido, nos capítulos 8 e 9 serão apresentadas as percepções de 

“risco” e os principais problemas que os participantes deste estudo relataram viver ao 

ingressarem no “mundo do crime”. Primeiramente, serão analisados os  riscos 

associados às brigas entre os adolescentes rivais ou “espinhos” e, em seguida, os 

riscos decorrentes da perseguição policial.  
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8 – “RISCOS” ASSOCIADOS ÀS BRIGAS ENTRE OS 

ADOLESCENTES RIVAIS OU “ESPINHOS” 

 

 
Neste capítulo, apresentarei alguns aspectos dos “riscos” que os 

participantes deste estudo relataram correr, relacionados às brigas entre os 

adolescentes rivais ou “espinhos”. Para tanto, iniciarei apresentando as 

denominações dadas pelos participantes aos adolescentes rivais, ao grupo de pares e 

às brigas. Em seguida, mostrarei as razões apontadas por eles para que os 

adolescentes briguem fora e dentro da FEBEM e a forma que eles resolvem suas 

rivalidades. Por fim, apresentarei quais são as perspectivas de acabar com as brigas 

entre os adolescentes rivais.  

 

 

 

8.1 – Os “espinhos” 

 

A palavra “espinho” é utilizada pelos participantes desta pesquisa, assim 

como pelos seus grupos de pares, para nomear os adolescentes com quem têm 

conflitos violentos. As falas fortuitas dos adolescentes exemplificam o significado 

que os mesmos parecem atribuir ao termo “espinho”:       
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“... a gente que é do mundo do crime chama os inimigo de 
espinho ... agora quem não é do crime/ quem é boy chama de inimigo 
memo...” (fala registrada em notas de diário de campo pela pesquisadora, em março 
de 1999) 
 

 
“... espinho é inimigo senhora ... é inimigo memo ...” (fala 

registrada em notas de diário de campo pela pesquisadora, em agosto de 1999)   
 

 
Na primeira fala, o adolescente chama de  “boy” as pessoas que não 

estão envolvidas com o “mundo do crime” ou que não praticam atos infracionais. De 

um modo geral, os jovens internos na FEBEM-RP parecem utilizar a palavra “boy”  

para referirem-se às pessoas que eles consideram possuir uma condição 

sócioeconômica mais favorecida.   

Segundo os entrevistados que já estiveram internados em outras unidades 

da FEBEM do estado de São Paulo, como por exemplo na Imigrantes e no Complexo 

Tatuapé, o uso do termo espinho parece ser peculiar aos adolescentes de Ribeirão 

Preto e região. A próxima fala ilustra isso:  

 
“Fer: a rapaziada de lá ((São Paulo)) tem espinho entre eles?como que 
éh?  
E: não...eles não sabe o que éh isso não...((fala rindo ))...eles não sabe 
nem o que éh espinho // eles fala éh::: tipo::: nas antiga --aqueles cara 
nas antiga fala—‘éh povo ruim...povo mal’ ... os menor lá fala...eu falei 
‘óh mano...esse espinho aí sai/ inimigo’ ...eles falam...‘éh 
inimigo?’...‘éh...éh inimigo mano’... eles não sabe nem o que éh 
espinho ... 
Fer: eles não trétam entre eles? ... 
E: NÃO...lá éh diferente daqui...lá na FEBEM tem discussão lógico que 
tem ...toda cadeia tem...mas lá eles conversa entre eles memo “oh já 
era...já era” ...não leva pro mundão...não éh igual aqui se eles já 
discute com um ali já leva pro mundão ... lá em São Paulo éh diferente 
lá em São Paulo se ocê discutiu dentro da FEBEM memo lá dentro cê 
corre pra apaziguá26 ...  
Fer: e quando eles tão no mundão?... 
E: ah se ele falo já era na Febem já era ... (entrevistado no 9, 17 anos) 

 
__________________________________ 
26 apaziguá: fazer as pazes 
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No relato do entrevistado número 9, percebe-se que as inimizades e as 

brigas entre os adolescentes internos na FEBEM de São Paulo, ao contrário do que 

parece acontecer com os jovens de Ribeirão Preto, podem ser resolvidas através de 

diálogos.  

Em São Paulo, devido ao tamanho da cidade e do número de habitantes, 

talvez não haja a necessidade de divisão de “territórios” de domínio como acontece 

em cidades como Ribeirão Preto e região. 

O participante número 9 compara as brigas existentes na FEBEM às que 

ocorrem na cadeia. É possível que ele tenha estabelecido este paralelo, por conta do 

funcionamento e da estrutura física da FEBEM parecerem ser semelhantes ao sistema 

carcerário.  

  

 

8.2 – As BANCAS 

 

A palavra banca é utilizada para nomear o grupo de amigos que moram 

no mesmo bairro. A fala abaixo exemplifica isso: 

 
        “as banca é os grupinho de amigo dum bairro ... a minha banca 
tem mais de doze maluco27 senhora...tudo unido que corre lado a lado 
no crime...” (fala registrada pela pesquisadora em notas de diário de campo, em 
novembro de 1999) 

 

De acordo com os participantes, as desavenças entre os espinhos  não se 

restringem àqueles que estão diretamente envolvidos nas brigas, mas se estendem aos 

amigos que compõem as bancas. Por exemplo:  

___________________________ 
27 maluco: adolescente; jovem pertencente a um grupo 
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  “Fer: e começa aonde essas tretas? ... 
E: as tretas ((brigas)) começa a partir do momento né senhora...que 
uma pessoa de uma quebrada28 não gosta da outra...que já se conhece 
da rua também né senhora... tromba de frente aqui ainda xinga o otro 
... e nisso o bolinho dum ajuda e o bolinho do outro ajuda... então éh já 
um monte que tréta né senhora...um bolinho de dez pra cada lado e 
esses dez pra cada lado tem mais uns que considera outros e mais uns 
que considera outros e as treta vai só aumentando né senhora...” 
(entrevistado no 8, 18 anos)  

 

 “...arrumô um espinho arrumô um espinho com todo mundo... 
tipo eu arrumo um espinho é espinho de todo mundo...” (entrevistado no 
10, 16 anos) 

 
 
 
 
  De acordo com os entrevistados 8 e 10, quando existe um atrito entre 

dois adolescentes, os amigos que fazem parte da mesma banca de um destes 

adolescentes que brigou,  podem se envolver na briga e podem passar a ser espinhos 

do outro jovem.  

  Os atritos entre os adolescentes parecem ser formados por sentimentos de 

pertencer a uma banca e ter que, por essa razão, opor-se a outros grupos. A próxima 

fala exemplifica isso:  

  
 “Fer: você tem muito espinho?... 
E: ah::: tê eu num tenho não... mas pia29 uns no embalo a senhora tá 
ligada né senhora... mas tem que sentá o dedo30 também... 
Fer: como que os espinhos piam no embalo então? ... 
E: porque é da quebrada ué... ele cola31 na quebrada de um espinho/ de 
um cara que eu tenho treta aí // aí é guerra de embalo...” (entrevistado 
no11, 16 anos) 
 

Através do relato do entrevistado número 11, entende-se que os espinhos 

podem ser criados de  forma  indireta e que os adolescentes  podem  se  envolver  em 

__________________________________ 
28 quebrada: bairro ou parte de um bairro    
29 pia: aparece 
30 sentá o dedo: atirar com revólver 
31cola: chega; se aproxima 
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brigas mesmo sem  saberem o motivo que as ocasionou.  

Além do sentimento de pertença, compreendo que as rivalidades entre os 

adolescentes também parecem ser originadas e mantidas pelos fatores sociais. Desde 

o nascimento esses jovens são tratados como seres de segunda linha, como se 

estivessem fadados a trilharem os caminhos da marginalidade. Com tantas carências 

materiais e diante da perspectiva de um limitado horizonte, a violência parece ser 

vista como uma forma de sobrevivência.  

Ao serem colocados à margem da sociedade, esses adolescentes parecem 

buscar solidariedade e proteção no grupo de pares. Em contrapartida, parece ser 

esperado que cada membro passe a viver a lei do meio e atenda ao interesse do grupo 

(MAFFESOLI, 2000). É neste contexto que parece acontecer o envolvimento dos 

adolescentes nas brigas de seus pares.  

Numa época em que vigora o individualismo, os adolescentes da FEBEM 

parecem buscar no coletivo os meios de sobrevivência ao que MAFFESOLI (2000) 

chama de desumanização real da vida urbana. Segundo o autor,  

 
“a causalidade ou o utilitarismo não podem, 

sozinhos, explicar a propensão a se associar. Apesar 
dos egoísmos e dos interesses particulares, existe um 
cimento que  assegura a perdurância. Talvez seja 
necessário buscar sua fonte no sentimento 
compartilhado” (p.60).  

 

 
Sob essa ótica, os adolescentes parecem se agrupar em bancas para  

conseguirem lidar com um meio ambiente ameaçador. Além disso, suas ações 

parecem ser norteadas por regras e normas particulares, que não se aplicam a todos 

os grupos sociais e não se legitimam.  
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Segundo os participantes das entrevistas, existem bairros que possuem 

apenas uma banca de adolescentes, enquanto outros possuem mais de uma. O 

próximo relato ilustra isso:  

 
“nóis anda tudo em banca...tem um monte de banca em 

Ribeirão senhora...tem a banca do Ipiranga... tem a banca da Vila 
Virgínia... tem a banca dos safado do Jandaia... tem a minha -- que eu 
sô do Avelino né senhora --  cada bairro tem uma e se pá32/ tem até 
mais de uma num...depende da idéia de cada maluco...” (fala registrada 
pela pesquisadora em notas de diário de campo, em março de 1999) 
 

 
 “Fer: o pessoal fala que éh treta por bairros né?.. 
E: éh de quebrada em quebrada... 
Fer: então dentro de um próprio bairro pode tê várias tretas?... 
E: pode... eu tenho treta com a minha quebrada lá senhora...a do 
Jandaia... 
Fer: cê tem treta dentro do próprio Jandaia?... 
E: éh nóis mora na favela e nóis tem treta que mora lá embaixo perto 
da General Câmara e já éh do Jandaia também”(entrevistado no 6, 17 anos) 

 

 

O participante número 6 parece dividir o bairro onde mora em duas 

partes e referir-se a elas como quebradas: a quebrada da favela e a quebrada próxima 

à rua General Câmara. Neste sentido, as bancas podem representar os adolescentes 

de um bairro ou de uma quebrada.  

Os adolescentes parecem se reunir em bancas de acordo com suas 

afinidades e interesses. Tanto os jovens que estão em conflito com a lei quanto 

aqueles que nunca se envolveram em atos infracionais, buscam em seus pares 

referências para a formação de suas identidades. De acordo com ERIKSON (1976) e 

LEVISKY (1998), pertencer a um grupo, criar uma linguagem própria, vestir roupas 

semelhantes à de seus pares, entre outras coisas, fazem parte da adolescência. 

 

___________________________________________________ 

32 e se pá: e se duvidar 
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Segundo os participantes deste estudo, a amizade entre os membros de 

uma banca pode existir dentro e fora da FEBEM. As próximas falas exemplificam 

isso:  

 
“... aqui na FEBEM tem banquinha também senhora... quem 

anda lado a lado no mundão também anda lado a lado aqui senhora 
...” (fala registrada em notas de diário de campo pela pesquisadora, em março de 
1999) 
 

 
“... os maluco da minha banca tá quase tudo aqui... nóis é 

truta33  aqui e no mundão34... ninguém dexa falando não...” (fala registrada 
em notas de diário de campo pela pesquisadora, em setembro de 1999).  
  

 
Observa-se nestas falas que os laços de amizade que unem os membros 

de uma banca parecem ser mantidos quando alguns de seus integrantes encontram-se 

internados na FEBEM.  

 
 
 
 
 
 

8.3 – As TRETAS 

 
 

As tretas, segundo os participantes desta pesquisa, são as brigas entre os 

adolescentes rivais. As falas de dois jovens exemplificam isso:  

  

 “... cê sai pra algum lugar e neguim qué arruma briga cocê ... 
daí éh onde que arruma treta ...” (entrevistado no 4, 16 anos)  

 

 “...as treta é tudo briga senhora ... é briga entre os menor...” 
(fala registrada pela pesquisadora em notas de diário de campo, em 04/99). 

 

________________________________ 
33 truta: amigo 
34  mundão: nas ruas; fora da FEBEM  



 

 

128 

A palavra treta segundo o Dicionário Aurélio (1977), significa ardil, 

estratagema.  Habilidade na luta ou na esgrima  (p.479).  É  possível  que  os  jovens 

usem o termo treta em acordo com o significado acima mencionado, pois os 

confrontos parecem ser vistos pelos adolescentes como duelos.  

Os adolescentes relataram que utilizam revólveres  para atingirem seus 

espinhos e, quando não dispõem de armas de fogo, utilizam as narfas ou pedaços de 

metais que depois de limados são utilizados como “armas brancas”.     

 

 

 

8.4 - Razões para as TRETAS 

 

 De acordo com os jovens entrevistados, as tretas podem começar por 

qualquer motivo, a qualquer hora e em qualquer lugar, como pode ser observado nos 

seguintes exemplos:  

   

          “...por causa de um cigarro cê vê neguim brigando aí oh...por 
causa de nego jogá terra no seu pé...” (fala extraída da 1o sessão das 
“Oficinas sobre Risco”)  

 

“...os espinhos você arruma/ você simplesmente arruma um 
espinho que pode se torna de olha pro otro e dá tiro só de você tê 
passado na porta da casa dele // a ponto de um olhá pra cara do otro e 
falá assim ‘vamo matá memo’ ... porque simplesmente isso tem...” 
(entrevistado no 1, 18 anos)  

 

“...às vezes até por um exemplo de um cigarro você paga com a 
sua própria vida o valor de UM cigarro... às vezes o valor de um 
baseado de maconha...papelote de cocaína... papelote de crack...às 
vezes você acaba pagando com a sua própria vida...” (entrevistado no 2, 17 
anos)  
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Os participantes das entrevistas número 1 e número 2 e, os participantes 

do primeiro piloto das oficinas, parecem considerar banais os motivos que levam os 

adolescentes a brigarem uns com os outros. Além disso, o participante número 2  

relata que a vida de uma pessoa vale o preço de um baseado ou de papelotes de 

cocaína e crack.  

Os jovens que participaram das entrevistas relataram que a maior parte 

das brigas podem acontecer por razões específicas, tais como: a) Tretas por disputas 

de territórios:  disputas entre “bocadas”; b) Tretas por “cobiçar a mulher do próximo” 

e c) Tretas por delação de parceiros.   

 
 

 
a) Tretas por disputas de territórios: disputas entre “bocadas” 

 
Segundo os entrevistados, as bocadas são pontos de venda de drogas e a 

disputa entre elas pode ser uma das razões que leva os jovens a estarem brigando 

entre si. As seguintes falas ilustram isso:   

 
“ eu também acho que tretinha sai por causa de drogas por causa 

que cê tem uma bocada e tem neguinho que cresce o olho e já 
atravessa... qué trabaiá no seu lugar... porque tá vendo que não pia 
freguês na bocada dele aí ele vai querê pegá os freguês do otro que tá 
vendendo mais né... aí nisso já vai surgindo a treta né...” (entrevistado no 
11, 17 anos) 
 

  “Fer:... e a briga entre uma bocada e outra?... 
 E: aí éh:: assim senhora ... vamo supô que eu tenho uma droga boa... 

uma droga que chapa35 mais  o outro maluco não tem... aí minha droga 
tá saindo mais rápido... eu tô ganhando mais dinhero... ele cresce o 
zóio qué dominá minha bocada e eu não quero dexá ele dominá ... éh 
onde começa as treta cê tá ligado senhora” (entrevistado no3, 16 anos) 

 

_________________________________ 
35 chapa: provoca mais efeito 
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 “cê tem uma bocada e o otro vai lá querê –tipo--  vendê droga 
na sua bocada ... é na onde que sai treta ...//  tipo eu tenho uma bocada 
aqui a senhora vai monta uma bocada aqui? // é embaçado ...” 
(entrevistado no10, 16 anos) 

 

              “...eu tenho uma bocada e se eu quisé tê ela durante uns dois 
anos eu vô tê que matá... que a maioria vai atravessá o meu 
caminho...” (entrevistado no1, 18 anos) 

 

“às vezes uma bocada tá atravessando a otra né senhora ... daí  
cê já conspira e já vai dá tiro na quebrada e os cara vai dá tiro e 
arruma espinho memo ... tipo::: cê tem uma bocada numa esquina e 
uma bocada na otra esquina  ... o cara que tivé tomando prejuízo já vai 
ficá enjuriado ... já começa a dá tiro no otro senhora ... aí começa os 
espinho senhora ...” (entrevistado no 6, 17 anos) 

 
 

A partir destes relatos,  percebo que as brigas entre os adolescentes 

parecem acontecer quando o dono de uma bocada sente-se ameaçado de perder seus 

fregueses para outro ponto de venda de drogas, por esta oferecer melhor preço e 

drogas de melhor qualidade aos clientes.  

Os conflitos relativos à disputa territorial e à necessidade de obter mais 

fregueses parecem ser resolvidos pelos adolescentes que, na maioria das vezes, são 

apenas funcionários e estão na linha de frente do tráfico de drogas, preservando os 

donos das bocadas. 

 

 

b) Tretas por “cobiçar a mulher do próximo” 

 

 Nas entrevistas individuais, os participantes relataram que grande parte das 

brigas entre os adolescentes podem acontecer quando alguém mexe com suas 

namoradas. Por exemplo:   
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“meu irmão entretô por causa de muié ... foi numa brinca – brinca 
assim eu falo é festa – ele  não sabia que a menina era namorada do C. 
e a menina –desculpa a expressão senhora—  que éh sem vergonha ... 
se ela tinesse namorado ela chegava e falava ‘não...eu tenho 
namorado’... ela não falô nada ... deu em cima do meu irmão aí os cara 
foi e falô pro C. ... aí o C. foi pra coisá com o meu irmão ... aí o meu 
irmão falô ‘eu fiquei com a menina mas ela falô que não tinha 
namorado’...  aí ele virô e falô ‘eu não quero sabê’ ... aí os cara deu 
tiro nele né e aí que eu comecei a dá tiro nós cara// aí começo a 
tretaiada...” (entrevistado no 9, 17 anos). 

 

“tem gente que já tréta //  um vai lá e cata a mina do otro ... aí o 
otro pensa que é o cara que tá errado ... mas quem tá errada é a mina 
nessas fita36 aí ... ela que tem que te respeitá ocê ... se ela te respeitasse 
ela num ficava com o cara né não?... aí cê já treta com a mina e com o 
cara” (entrevistado no 10, 16 anos) 

 

“...o cara morreu por causa de muié senhora ... o cara catou 
uma mina e a mina era namorada de ladrão e o cara não sabia cê tá 
ligado ... e foi onde que o cara tomô uma pá de tiros ...” (entrevistado no 
3, 16 anos) 

 

 “a maioria das tretas com os outros bairros também éh por 
causa de muié cê tá ligada senhora... --vamo supô -- um cara  cata a 
minha mina ... caiô de sê com muié de ladrão ... muié de ladrão éh faia 
grave ...só de cresce os zóio em muié de ladrão éh faia grave  ... não 
pode nem prá/ ... tem que tê o maior respeito cê tá ligado ...conversar 
nu maior respeito memo...” (entrevistado no 3, 16 anos)  

 

 “ o cara começô a cresce o oio e começô a passa a mão no 
cabelo da minha muié ... aí pá eu fui lá e dei idéia ... aí ele pegô e veio 
querê levá uma né ... aí eu bem loco engatilhei o revórve e fui puxá ... 
PÁH::::: ((imitou o barulho do tiro)) //já arranquei e já dei um PÁH:::: 
nas costas ...” (entrevistado no 11, 17 anos) 

 

 
Os participantes deste estudo parecem considerar o respeito à namorada 

do próximo como algo necessário para o não desencadeamento de brigas entre os 

adolescentes. Quando um jovem  beija,  paquera  ou  faz  galanteios  à namorada  de 

 
_________________________________ 
36 fita: caso; negócio; história; situação  
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outro adolescente, ele parece cometer uma falha considerada grave pelos demais e 

parece desrespeitar as normas de convivência intrínsecas ao “mundo do crime”.  

Existem situações, como as relatadas pelos entrevistados número 9 e 3, 

em que as namoradas parecem tomar a iniciativa para beijar e abraçar outros 

adolescentes, podendo chegar até a pressioná- los para que eles correspondam às suas 

investidas. Nestes casos, os adolescentes que foram traídos parecem acertar as contas 

tanto com os rapazes quanto com suas namoradas.    

Em minhas idas à FEBEM-RP, foi possível observar como alguns 

internos pareciam se comportar em relação às namoradas dos outros adolescentes 

internos. Na Festa Junina de 1999, os adolescentes  que não haviam recebido a visita 

das namoradas, permaneceram durante toda a festa agrupados num local onde não 

tinham contato visual com as namoradas dos outros internos. Cheguei a perguntar a 

alguns adolescentes a razão para não estarem andando no pátio como habitualmente 

faziam. Suas repostas e gestos pareceram indicarar que eles não queriam correr o 

risco de arranjar brigas, caso descumprissem a regra de evitar o contato visual com a 

“mulher alheia”.  

 

  

 

c) Tretas por delação de parceiros 

 

De acordo com os participantes, delatar ou “cagüetar” um amigo para a 

polícia pode ser um motivo para os adolescentes brigarem. As falas dos participantes 

exemplificam isso:   
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“... também se um cagüetá o outro senhora éh foda // tá pedindo 
prá morrê na mão de todo mundo senhora...” (entrevistado no 8, 18 anos)  

 
 
“..tinha um tal de D. que tinha a cagüetado o P. irmão de um 

lado a lado aí  que rodô com um latrocínio // aí nóis falô pro D.  ‘vamo 
cola aí numa chácara que tá tendo a maior festa nervosa’... o cara colô 
// nóis botô uma quadrada ((arma)) assim na cara dele e ele deu uma 
risada achando que era brincadeira... e aí o cara falou assim ‘essa daí 
é sua última risada’... engatilhou o barato e deu um só no coco ... aí o 
cara morreu mano ...” (entrevistado no 3, 16 anos)  
 

“E: a  mina ((funcionária de E3 no tráfico de drogas)) cagüetou 
eu e o P. mano...a única pessoa que sabia era ela...onde NÓis moRAVA 
... cê tá ligado ... 
Fer:  porque que ela  cagüetô?...  
E: a poli::cia né sehora ... porque eu te falo procê senhora ... pindura 
éh pobrema ...quando a policia cata pra batê éh pobrema ... mas cê tem 
que abraçá pra não cagüetá ... --vamo supô -- eu conheço o cara que 
matô mas não fui eu que matô cê tá ligado ... aí pra não cagüetá o cara  
eu tenho que abraça a fita ... porque se cagüetá morre...” (entrevistado no 
3, 16 anos)  
 

 
De acordo com estes relatos, o adolescente que delata um parceiro para a 

polícia comete uma falha e pode arranjar brigas com vários adolescentes. Os 

“cagüetas” parecem não ser vistos com bons olhos pelos entrevistados pois, através 

deles, outros adolescentes que também estavam envolvidos no delito podem serem 

presos.  

Segundo os participantes, o adolescente que é pego pela polícia deve 

tomar para si a autoria do delito, mesmo que não o tenha praticado. Se um crime foi 

praticado por vários adolescentes, aquele que for preso deve assumir sozinho a 

responsabilidade pela infração. Quando isto acontece, os adolescentes dizem que 

abraçaram a bronca sozinhos.   
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Através dos relatos, observei que os adolescentes parecem resolver o 

assunto matando quem os “cagüetou”. O entrevistado número 3 parece preferir 

assumir a autoria de um crime que não cometeu do que “cagüetar” uma pessoa, pois 

pelo menos não correrá o risco de morrer.  

No próximo trecho, o entrevistado número 12 relata como são tratados os 

adolescentes que assumem a autoria de um crime sozinho ou de um crime que não 

cometeu, pelos presos que estão na cadeia:   

 
“E: ... nóis tava com um Logus com uma doze uma vinchester e 

dois trinta e oito ... eu e mais três de maior ... os três de maior tá  na 
cadeia até hoje ... e eu abracei tudo senhora ... falei que era só eu que 
tava na fita/ apanhei pra caramba senhora ... sem maldade tomei 
choque no pênis ... apanhei pra caramba ... 
Fer: de polícia? ... 
E: éh // eu fiquei oito dia na cadeia de Franca depois mandaram eu prá 
cá na FEBEM de Ribeirão Preto  ...  
Fer: e lá na cadeia de Franca? ... lá tinha de maior preso não tinha? ...  
E: tinha mas a cela que nóis ficava era cela separada prá menor ... nóis 
só ia aonde ficava os maior pra tomá banho ... mas nóis era bem vindo/ 
chegava lá os cara dava café pra nóis só que eu num tomava ... tinha 
um potinho cheio de bolacha  pra nóis ... cada veiz que nóis ia tomá 
banho nóis tomava banho com sabonete novo... era tudo sangue 
bom...num caguetando os de maior éh o que basta né senhora ... chega 
lá eles falam ‘aquela éh sua fita meu irmão?’...((ele responde: )) ‘nóis 
abraço’ ...   
Fer: se tivesse caguetado os de maior aí::: ... 

     E: aí passava mal ( ) ... capaz até de morre ...” (entrevistado no 12, 16 anos) 
 

 
A convivência do entrevistado número 12 com os presos da cadeia de 

Franca parece ter sido “pacífica” em virtude do jovem ter tentando livrar os parceiros 

maiores de idade, ao assumir a responsabilidade dos atos infracionais cometidos pela 

quadrilha. Neste sentido, a atitude do entrevistado número 12 rendeu-lhe uma série 

de regalias dentro da cadeia, como por exemplo, receber um sabonete novo sempre 

que ia tomar banho.  
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8.5 – Tretas dentro da FEBEM 

 

De acordo com os adolescentes que participaram das entrevistas, as 

desavenças entre os adolescentes também podem acontecer dentro da FEBEM. Os 

próximos relatos ilustram isso:  

 
“... aqui dentro eu não posso passá de um pavilhão prá outro 

sem sê ameaçado por quarenta menores de outro pavilhão querendo 
pegá eu porque eu sô do pavilhão cinco... tem rixa de um pavilhão com 
outro...” (entrevistado no 1, 18 anos) 

 

“... a cópia da violência éh FEBEM... nóis qué arrumá espinho 
é cê vim pra FEBEM... eu não tinha espinho antes de vim pra FEBEM 
não senhora... na FEBEM eu arrumei uma pá de espinho mano ...” 
(entrevistado no 3, 16 anos) 
 

 “Fer: você tem muito espinho?... 
E: ... eu tenho senhora... espinho é mato ainda mais quando puxa uma 
FEBEM...” ( entrevistado no 5, 16 anos) 

 

“... as maioria das morte éh só treta senhora... tá acontecendo 
só treta de FEBEM só ... só esses barato...// éh aqui que começa a 
maioria...” (entrevistado no6, 17 anos)  

 

 “cê vem pra FEBEM e cê começa a tê tretinha daqui e aí cê já 
vai pro mundão e fala ‘éh espinho’...” (entrevistado no11, 17 anos) 

 

            “os espinho que eu arrumei foi tudo aqui de dentro da FEBEM 
senhora ... na primeira vez que eu vim pra FEBEM eu já fiz dois 
espinho né senhora ...” (entrevistado no 12, 16 anos) 
 

 

Os participantes número 3 e número 12 relataram que não possuíam 

espinhos antes de serem internados na FEBEM. Os demais participantes parecem ter 

arranjado novos inimigos quando vieram para a instituição.  



 

 

136 

 De acordo com os participantes, as razões que levam os jovens a 

entrarem em conflito uns com os outros dentro da instituição são:  a) Tretas por 

roubos de pertences: “ratos de mocó”; b) Tretas por disputas de poder dentro da 

FEBEM;  c) Tretas por tricas e futricas: “Esqueirar a do outro” e d) Tretas por 

confrontos entre Bancas.    

 

 

 

a)Tretas por roubos de pertences: “Ratos de Mocó” 

 

A expressão "ratos de mocó” é utilizada pelos jovens internos na 

FEBEM, para nomear os adolescentes que roubam seus pertences em seus locais de 

moradia ou estadia. As próximas falas exemplificam, isso: 

            
       “... aqui nessa FEBEM só tem patifaria ... tem maluco que róba as 
coisa dos otro aqui dentro... róba escondidim prós otros num 
percebe...eles acha que ninguém fica sabendo mas fica...vixe aí nóis 
desce o cacete neles... onde já se já se viu...quem róba as coisa de quem 
num tem quase nada é rato de mocó...” (fala registrada em notas de diário de 
campo pela pesquisadora em abril de 1999).  
 

        “... tem neguim ((pessoa)) aqui senhora que pega até a sobremesa 
dos otros... é tudo rato de mocó...” (fala registrada em notas de diário de 
campo pela pesquisadora em agosto de 1999).  

 

 
 Observa-se que os “ratos de mocó” parecem ser considerados sem 

caráter pelos adolescentes internos, por roubarem coisas de pequeno valor financeiro 

e por roubarem aqueles que possuem pouco ou nenhum bem material.  
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 A comparação dos adolescentes que roubam dentro da FEBEM com os 

ratos, parece ter sido feita pelo fato de ambos costumarem agir sem que sejam 

apanhados em flagrante. Quando os “ratos de mocó” são desmascarados, o confronto 

com os demais adolescentes parece ser inevitável. 

 Apesar dos adolescentes não terem utilizado o termo “ratos de mocó” nas 

suas entrevistas, dois relatam que as brigas dentro da FEBEM podem começar 

quando um interno rouba os objetos pessoais de outro: 

 
“eu cheguei com os artigo ((roupas)) tudo DaHui... aí os cara 

queria trocá os meu barato da DaHui tudo a troco de bolacha senhora 
... uma calça DaHui que eu caí ... uma peita37 e uma camisa Da Hui e 
um tênis Reebook ... aí os cara cresceu os zoio e falô assim ‘então veio 
tem treta esses bagúio seu?’ ... eu falei ‘oh mano... não tem né ... cê tá 
ciente que eu paguei caro nos bagúio’// ... aí os cara ‘não mano ... te dô 
bolacha’ ... aí eu falei ‘não veio ... eu num quero e pá/’ ... aí eu deixei 
as ropa no meu barraco38 e cataram os bagúio e puseram bolacha lá ... 
aí eu fui batê nos cara aí eu falei ‘então véio? ... cadê os meu bagúio ... 
veio cê tá tirando robando ladrão’ ... aí os cara já me  
cobriu eu de pancada ...” (entrevistado no12, 16 anos) 

 
 
        “os cara queria robá minhas ropa ... porque aí eu só tenho ropa 
boa cê tá ligada senhora ... só compro ropa de marca ... cinqüenta real 
setenta real ... eu não ligo pra dinheiro não ... dinheiro éh feito pra 
gastá mano ... então eu só compro ropa nervosa39 pra mim// aí então eu 
cheguei  aqui  nos  pra  ner::voso e os cara  queira tomá minha ropa eu  
não deixo os cara toma minha ro::pa não ... se eu passo nas corredeira  
do mundão pra me roba eu aqui mano? ...  vai roba/  pilantra mano ...  
eu não sô pilantra ... e eu não deixei me toma ... os cara me bateu então 
...  aí foi daquele jeito né senhora ...” ( entrevistado no 3, 16 anos)  
 

 
 A partir destes relatos, é possível perceber que as brigas podem ser 

causadas quando um adolescente rouba as roupas de outro interno. De acordo com os  

 
 
_________________________________ 
37 peita: camiseta 
38 barraco: local onde os adolescentes dormem na FEBEM  
39 nervosa: legal, bonita 
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participantes, as roupas foram roubadas porque os adolescentes cresceram os olhos 

nelas.  

 A expressão  cresceram os olhos  pode ter sido usada em  substituição à 

palavra cobiça, pois as roupas da marca DaHui  parecem ser  consideradas  sinal  de 

status  para  essa população. 

 Observa-se que as roupas podem ser roubadas depois do insucesso na 

tentativa de troca de um pertence por outro. O entrevistado número 12 parece ter se 

recusado a trocar suas roupas por bolachas, devido à grande diferença do valor entre 

ambos os pertences.  

 O participante número 12 conta que antes dos adolescentes roubarem 

suas roupas, perguntaram se havia treta nas mesmas, ou seja, se as roupas haviam 

sido roubadas ou adquiridas legalmente. É possível que esta pergunta tenha sido feita 

para evitar a aquisição de algo que já havia sido roubado de outro adolescente, visto 

que isto poderia provocar um conflito com o verdadeiro dono das roupas.  

 Considero que o interesse dos adolescentes em saber se as roupas eram 

ou não produto de furto, também possa estar relacionado ao medo de serem acusados 

de receptadores e, com isto, terem seus períodos de internação aumentados. De 

acordo com o Código Penal, configura-se receptação o ato de:   

 
Art. 180.  adquirir, receber, transportar, conduzir ou 
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe 
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de 
boa fé, a adquira, receba ou oculte.   
§ 3.o  adquirir ou receber coisa que, por sua natureza 
ou pela desproporção entre os valor e o preço, ou pela 
condição de quem a oferece deve presumir-se obtida 
por meio criminoso. 
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 O participante número 3 parece não ter aceitado que os outros internos 

roubassem suas roupas, por ele ter passado nas corredeiras do mundão para 

conseguir dinheiro para comprá- las.  

 Os adolescentes internos na FEBEM-RP parecem usar a expressão fazer 

um corre ou fazer uma correria em diversas situações, como por exemplo: 

       
  “oh senhora... tô precisando falá com a minha assistente 
((assistente social)) ... tem como a senhora fazê um correria pra mim  
íh falá pra ela vim aqui? ...” (fala registrada pela pesquisadora em notas de 
diário de campo em agosto de 1999)  

 

          “Fer: cê robava por que? ... 
E: ah... porque eu tinha que fazê uma sacola pros cara pra mandá pra 
cadeia né senhora... 
Fer: como assim fazê sacola?... 
E: ah... fazê um corre pros cara na sacola né senhora... mandá um 
barato40 pra eles chepá41 lá na cade:::ia....porque num éh eles tudo que 
tem visita senhora... e nóis fazia um corre pra eles...” (entrevistado no 6, 17 
anos) 

 

 
No primeiro exemplo, o adolescente usou a expressão para pedir um 

favor, solicitando que eu fizesse uma correria para ele. Já no segundo exemplo, o 

entrevistado número 6 parece referir-se aos roubos que ele cometia para poder 

comprar algumas coisas para levar aos amigos que estavam presos. Neste sentido,  

entendo que  fazer um corre pode estar relacionado a uma ação legal ou ilegal.  

  No caso do participante número 3, é possível que ele tenha nomeado de 

corredeiras a sua  participação no tráfico de drogas. Na  síntese  dos  principais  fatos  

relatados pelo entrevistado número 3, apresentada na página 63 deste estudo, 

observa-se que o adolescente era dono de um ponto de venda de drogas.   

 
_________________________________ 
40 barato: coisas 
41 chepá: comer 
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b)Tretas por disputa de poder dentro da FEBEM:  

 

 De acordo com quatro adolescentes que participaram deste estudo, as 

brigas entre os internos podem acontecer quando um jovem quer ter mais poder do 

que o outro. Os próximos relatos exemplificam isso:  

  

 “...na FEBEM eu arrumei uma pá de espinho mano... éh que 
tem gente que não vai com a tua cara né senhora... acha que é mais 
bandido que ocê e prá né mano ... aí éh onde que tréta né senhora...” 
(entrevistado no 3, 16 anos)  
 

 “...aqui senhora um qué sê mais malandro que o outro... não éh 
humilde senhora... um quer falá bobeira ... tirando uma cadeia senhora 
// manda os otros tomá naquele lugar... manda fazê coisa feia... xinga a 
mãe do outro... éh onde que sai muita treta senhora...” (entrevistado no 8, 
18 anos)  
 

           “Fer: ... cê arranjou alguma treta aqui dentro?... 
E: várias... porque um mano queria sê mais bandido que os otros ... 
vem querê dominá a pessoa da gente e nóis num dexa ... porque nessa 
cadeia aqui cê tem que tê humildade...a humildade prevalece em 
qualqué lugar ... ninguém é mais do que ninguém não...todo mundo no 
mesmo barco então tem que tirá a cadeia de lazer né...” (entrevistado no 
11, 17 anos)  

 
 

           “... vai preso pra FEBEM/ cadeia ... éh a mema coisa... ninguém 
éh mais do que ninguém mas tem uns que já num pensa assim né 
senhora...” (entrevistado no 12, 16 anos)  

 
 

  Através destes relatos, observa-se que as inimizades também podem 

acontecer quando um adolescente parece sentir que outro interno deseja ter mais 

poder do que ele. Neste caso, os participantes número 3 e número 11 parecem 

considerar que alguns adolescentes queriam ser mais bandidos do que eles, o que 

parece significar que queriam dominá- los e darem-lhes ordens.  
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 De acordo com os participantes número 8 e número 11, as brigas entre os 

adolescentes acontecem porque alguns internos não são humildes dentro da FEBEM. 

Estes participantes parecem considerar humildes os adolescentes que não tentam ser 

mais bandidos do que os outros ou que respeitam a hierarquia que se estabelece.  

 O participante número 11 parece ter usado a expressão todo mundo no 

mesmo barco então tem que tirar a cadeia de lazer, para dizer que todos os 

adolescentes encontram-se nas mesmas situações quando estão internados na 

FEBEM e, por isso, não deveriam entrar em conflito uns com os outros.   

   Novamente é feita uma comparação entre a FEBEM e a cadeia. Os 

participantes número 11 e número 12 parecem considerar a FEBEM como uma 

prisão, e não como uma instituição voltada para a educação e reinserção social dos 

adolescentes em conflitos com a lei.  

  Em uma das sessões grupais desenvolvidas pelos membros do NEPDA 

com os jovens internos, na qual discutia-se justamente sobre o funcionamento da 

FEBEM, ficou evidente que alguns adolescentes não sabiam o significado da sigla da 

instituição. A próxima fala exemplifica isso:  

 

              “... o que?:::::: ... FEBEM qué dizê fundação estadual do bem 
estar dos menor? ((fala indignado))...  HAH HAH HAH::::::: ((o 
adolescente cai na gargalhada )) ... bem estar aonde?... imagina se 
num fosse pro bem estar hein ... se sendo do bem estar já éh desse 
jeito...” (fala registrada em notas de diário de campo pela pesquisadora, em 
novembro de 1999)      

  
 

  Ao longo dos dois anos em que realizei trabalhos de promoção de saúde 

na FEBEM de Ribeirão Preto, foi possível perceber que a estrutura física da 

instituição parecia estar se assemelhando à da cadeia, como por exemplo: os vários 
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muros já existentes foram aumentados; cômodos exíguos pareciam ter sido criados 

para abrigar os adolescentes que não podiam ficar em nenhum dos sete pavilhões, 

pois corriam riscos de vida e, novas vias de acesso a alguns pavilhões pareciam 

terem sido construídas para dificultar possíveis invasões.  

 

 

 
c) Tretas por Tricas e Futricas: “Isqueirar o outro” 

  

 Para três participantes deste estudo, os conflitos dentro da FEBEM 

também podem acontecer quando um adolescente inventa mentiras sobre o outro. As 

próximas falas ilustram isso:  

 
       “tenho espinho por uma bobeira ... porque fui isqueirado -- num 
modo geral isqueiração é uma pessoa vim falá uma menTI::ra pra 
outra vim abraçá né ... aí a banca pega uma pessoa só e começa batê -- 
me pega::ram e me bate::ram ... foram muitas pessoas ... mas por uma 
coisa que eu num fiz // quando eu fugí lá do P.S. ((Pronto Socorro)) -- 
que eu tinha ido prá faze um exame -- eu fuGI:: mas eu não fiz NADA 
com a monitora// eu saí correndo ... então quando eu voltei/ eu fui pra 
outro pavilhão e eles falaram que tinha derrubado ela pra eu fugi ... 
sendo que não ... inclusive na hora que eu fugi falei ainda pra ela ‘oh 
senhora eu vô embora’ ... ela falô ‘não ... não faz isso’ ... só que ela 
não fez nada/ mesmo se ela reagisse eu não ia fazê nada contra ela ... 
eu só queria ir emBOra pra minha casa// então eu fui isquerado// mas 
MUItos também que acabam esqueirando acaba pagando com a mesma 
moeda” (entrevistado no2, 17 anos) 

 

       “...eu tava lá no ((pavilhão)) seis de boa no meu barraco aí o 
maluco que foi pra São Paulo mandô uma maconha pra mim ... aí eu 
tava lá fumando a maconha e os cara falô que eu robei a maconha 
deles sendo que eu nunca entrei nessa ... quando foi mais tarde eu tava 
no meu barraco bem loco de maconha colô mais de dez na porta do 
meu barraco e começo falá e eu comecei a debatê e falei ‘não véio ... cê 
tá ligado que eu num devo e pá’ ... aí os cara falo ‘cê deve sim’ ... e já 
começo a me dá um monte de calibrada ... aí eu já saí voado pedindo 
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pro monitor abri pra mim ... o monitor abriu e aí já colô tudo pra fora e 
começaram a me quebrá ...” (entrevistado no12, 16 anos) 
 
 
        “... tem uns que chega assim ‘então ... aquele moleque lá éh o 
maior safadão::::... já deu tiro na família... não sei que tem::’... daí 
isquéra a dos otros...” (entrevistado número 4, 16 anos) 

 

 
Nos três relatos, os participantes parecem considerar não verdadeiras as 

acusações de alguns adolescentes sobre suas condutas. A invensão de mentiras sobre 

um adolescente parece ser chamada pelos participantes número 2 e número 3 de 

isqueiração.  

Independente de serem verdadeiras ou não as acusações, os adolescentes 

“isqueiradores” parecem fazê-las com o intuito de prejudicar e envolver o outro em 

brigas.  

   Os participantes número 2 e número 12 parecem terem sido vítimas das 

agressões físicas de vários adolescentes ou bancas que estavam no mesmo pavilhão, 

possivelmente, por terem considerado verdadeiras as acusações dos isqueiradores.   

  De acordo com participante número 2, os adolescentes que inventam 

mentiras parecem ser penalizados da mesma forma, pois eles também podem ser 

isqueirados por outros internos.    

 

  

d) Tretas por confrontos entre Bancas  

 

Os participantes das entrevistas parecem considerar o envolvimento das 

bancas nas brigas que ocorrem entre os seus membros, como uma das razões para a 

existência de conflitos entre os internos da FEBEM. A fala seguinte exemplifica isso: 
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“... o muleque falô que tinha dado tiro nele// aí foi onde meu 
irmão tretô com o muleque ... onde o povo abraçô a do T. ... aí os mano 
da minha quebrada abraçou a do meu irmão ... começaram tretá no 
pavilhão ... éh na onde trombava um catava o outro ... se eles catava o 
B. sozinho batia nele ... quando o B. catava o T. sozinho batia nele // 
meu irmão sozinho no pavilhão sete não fez nada né senhora ... se não 
fô numa banca se ele fizesse alguma os muleque matava o meu 
irmão...”  (entrevistado no 8, 18 anos) 
 
 

No relato do entrevistado número 8, observa-se que os adolescentes de 

uma mesma banca parecem envolver-se nas brigas para defenderem seus 

companheiros. O  confronto com uma banca parece poder causar até a morte de um 

adolescente, se o mesmo  não estiver com seus pares dentro da FEBEM. 

O participante número 8 parece usar a palavra “abraçou” para referir-se 

ao envolvimento de seus amigos e de outra banca,  na briga sucedida entre o seu 

irmão42 e o outro adolescente. O  termo  “abraçar”  parece  significar  o ato de  tomar 

para si os sentimentos e os motivos que levaram duas pessoas a entrarem em conflito 

uma com a outra. Neste sentido, se um lema tivesse que ser escolhido para 

representar a minha percepção de como os membros de uma banca se relacionam, 

seria: “um por todos e todos por um”. 

Os participantes número 4, número 5 e número 9 deste estudo, também 

parecem  utilizar a palavra  “abraçar”  para referirem-se ao envolvimento das bancas  

nas brigas iniciadas por um de seus membros: 

 
            “eu caí aqui na FEBEM e tinha uns moleque lá do Monte 
Alegre que éh meu espinho... eles pegaram daí eles discutiram assim... 
tretava aqui dentro daí os otro de outros bairro abraçava... eles não 
sabe de qual éh a da pessoa no mundão... daí abraçava ...// a FEBEM 
tem uma pá de braço grosso também...abraça a idéia dos otros...” 
(entrevistado número 4, 16 anos) 
 
 

________________________________ 
42 o irmão do participante número 8 é entrevistado número 3 deste estudo 
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           “começa brigando com um pá/... aí tem os braço gordo aí... a 
senhora briga com um aqui nessa FEBEM e a senhora cria um 
pavilhão de espinho senhora... os maluco é uma pá de braço gordo...” 
(entrevistado no 5, 16 anos) 

 
 

 
 Os entrevistados número 4 e número 5 parecem utilizar a expressão 

“braços gordos” para referirem-se aos adolescentes que se envolvem nas brigas de 

seus pares, que “abraçam” a causa do outro. Alguns adolescentes parecem substituir 

a expressão  “braços gordos” por “Popeye”, como pode ser observado nas próximas 

falas:  

 
        “ tem uns maluco aqui que é braço gordo senhora... eles são tudo 
Popeye...// a senhora já viu o desenho do marinhero Popeye? ... então o 
Popeye tinha o braço gordo e tava sempre entretado com o Brutus por 
causa da Olivia Palito... ele abraçava a bronca dela e prá/ ... ele 
defendia ela e tretava co Brutus...” ( fala registrada em notas de diário de 
campo pela pesquisadora, em março de 1999).   
 

          “...aquele maluco ali nóis chama de Popeye porque ele abraça a 
dos otros...” (fala registrada pela pesquisadora em notas de diário de campo, em 
agosto de 1999) 
 
 
 

 A partir destas falas, compreende-se que alguns adolescentes parecem 

comparar os personagens do desenho animado do “Marinheiro Popeye” com os 

adolescentes que se envolvem nas brigas que não lhes dizem respeito. É interessante 

observar o quanto os desenhos animados e os filmes parecem estar presentes no 

cotidiano desta população.  

 De acordo com os adolescentes que participaram das sessões grupais 

desenvolvidas pelos membros do NEPDA, parece ser possível o envolvimento de 

bancas, que não estão diretamente ligadas aos adolescentes que iniciaram as brigas, 

em conflitos. As falas seguintes exemplificam isso:  
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            “... eu arrumei uma pá de espinho aqui dentro porque os 
maluco da Vila Virgínia tá tudo em banca co’s maluco do Jandaia... éh 
tudo safadão então se eles se uniu pra entretá com nóis...” (fala registrada 
em notas de diário de campo pela pesquisadora, em outubro de 1999).  
 

            “nóis corre lado a lado com a banca do Monte Alegre ... então 
nóis tem que ajudá nossos truta né senhora...porque eles tava em 
poucos e os espinho deles tava numa banca grande...” (fala registrada em 
notas de diário de campo pela pesquisadora, em julho de 1999).  

 
 

  A partir destas falas, parece ser possível que uma banca agregue-se a 

outra para combater um inimigo comum ou para defenderem uma banca amiga que 

se encontra em menor número de componentes. Desta forma, uma banca pode ser 

solidária a outra por conveniência e por afinidade.  

  De um modo geral, o envolvimento das bancas nas brigas parece agravar 

os conflitos entre os adolescentes que já possuem rivalidades entre si.   

 

 

 

 

8.6 - Como os adolescentes resolvem suas tretas 

 

 De acordo com os participantes deste estudo, as rivalidades iniciadas 

dentro da FEBEM parecem ser resolvidas nas ruas, quando são desinternados. As 

próximas falas exemplificam isso:   

 
“Fer: você tem muitos espinhos? ... 

E: ah ... tenho né ... nem dá pra conta não ... sei que éh muito ... tem 
que í atrás ... mas isso aí nós resolve no mundão ... 
Fer: resolve como? ...             
E:   ah ... resolve na bala memo ... no tiro ... porque na mão não tem 
jeito ... se tivé jeito de apaziguá apazigua... se não tivé::: éh daquele 
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jeito ... porque tem gente que já arruma briga aqui e não se garante lá 
na rua ... briga aqui e no mundão ... chega no mundão fica 
moscando...”  (entrevistado no 4, 16 anos) 
          

“...tem uma pá de espinho senhora.... saí daqui eu vô corrê atrás 
desses espinho// tem que corrê atrás do espinho senão o espinho mata 
ocê né... tá sobrando o espinho vem e também dá tiro senhora... então 
antes que eles vem dá tiro tem que dá tiro neles...” (entrevistado no 6, 17 
anos) 

 
 

“... se eu tenho uma desavença com um menor aí senhora... eu 
tento trocá idéia... a partir da idéia vai tudo né senhora...tem que valê 
pela idéia... trocô uma idéia vai vê o que a gente pode fazê... se num 
pudé apaziguá e colocá uma rocha em cima eu coloco um gelo e largo 
pra rua né senhora // na rua o gelo derrete...” (entrevistado no 8, 18 anos).  

 

“... então deixa no gelo na FEBEM e na rua nóis conversa... na 
FEBEM fica só na cola de meia... aí na rua conversa... na rua tem que 
conversá memo... o bicho pega na rua senhora ... (entrevistado no 9, 17 
anos) 

 

         “...((Depois que roubaram suas roupas na FEBEM)) aí eu saí 
pra rua né senhorinha ... andando de moto eu e um truta meu eu 
armado aí eu cruzo esse cara né senhorinha que fez isso comigo ... aí 
eu falei ‘vorta vorta vorta’ ... aí ele num quis dá a vorta no quarterão 
catô a contra mão assim aí eu já passei e dei um monte de tiro nos cara 
... aí os cara saiu correndo ... acerto quatro tiro mas num morreu não”  
(entrevistado n o 12, 16 anos) 

 

 
 Observa-se nestes relatos, que os participantes parecem deixar para 

resolver fora da FEBEM as desavenças ocorridas durante o período em que 

estiveram internados. Os participantes número 4 e número 8,  parecem tentar 

dialogar com seus espinhos antes de saírem da instituição, para verem se há ou não 

possibilidade de fazerem as pazes.   

 O participante número 8 usa metáforas para expressar como podem ser 

resolvidos os conflitos entre os adolescentes. De acordo com seu relato, quando é 

possível chegar a um acordo de paz dentro da FEBEM, os adolescentes “colocam 
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uma rocha” sobre as brigas; se não for possível acabar com as brigas, os 

adolescentes parecem “deixá-las no gelo” para resolverem fora da FEBEM.  

 A expressão “deixar no gelo” parece ser usada para representar a 

suspensão temporária de hostilidades entre os adolescentes. O participante número 9 

parece ter utilizado esta expressão com o mesmo sentido. 

 O acerto de contas nas ruas acontece de uma forma diferente da que 

ocorre na FEBEM. Dentro da instituição, os adolescentes utilizam as narfas para 

atingirem seus espinhos, ao passo que nas ruas eles utilizam armas de fogo.  

 Os participantes parecem  resolver suas desavenças através da troca de 

tiros com os espinhos. Os mesmos relataram que andam armados para manterem-se 

vivos, pois quando encontram seus inimigos precisam matar para não morrerem.  

 

 
 
 

 

8.7- É possível acabar com as tretas?  

 

De acordo com todos os adolescentes que participaram das entrevistas, é 

muito difícil acabar com as brigas entre os espinhos. As falas seguintes ilustram isso:  

 

 “E: espinho NUNca acaba...isso aí eu falo prucê... nunca 
acaba... 
Fer: você nunca vai dexá de ter espinho? 
E: não acaba ... não acaba senhora...” (entrevistado no 3, 16 anos)  
 

 “os espinho não tem apaziguação...não tem jeito de 
apaziguá...porque que nem a senhora viu naquele dia que teve bagunça 
aqui ... no memo dia meia hora antes eles pegô e conversô todos os 
pavilhão ... daí apaziguô/ e depois de meia hora eles tavam invadindo o 
outro pavilhão ((briga entre os pavilhões 1 e 3,  na semana anterior a 
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esta entrevista)) e todo mundo deu a palavra deles de ladrão que já 
ERA aqui dentro da Febem” (entrevistado no 4, 16 anos)  
 

 “tem treta que já matô um não tem mais jeito de acabá não ... 
porque nóis já matô pessoas de lá e eles já matô de cá também ... se 
tentá apaziguá aqui a gente fica meio pá/ na cegonha de saí pro 
mundão né senhora... já pensa que o maluco tá na escama ... não dá 
certo...” (entrevistado no 5 , 16 anos) 
 
 
           “acho bem difícil.... pra consegui óh... tiro o chapéu pra quem 
consegui acabá com as treta aqui em Ribeirão... mas é embaçado 
porque o maluco não vai querê ficá convivendo com o memo cara que 
matô o irmão dele...// nóis tem treta aí com uns cara que nunca foi dá 
tiro ne nóis... esse cara aí dá pra apazifguá mas tem uns cara aí que 
não tem jeito...” (entrevistado n o 6,  17 anos) 
 

“... num tem jeito de apaziguá não dona Fernanda // porque eu 
já matei os truta deles e eles já((matô)) uns nosso... já teve morte na 
treta...” (entrevistado no 9, 17 anos) 

 
 
 

De acordo com estes relatos, os confrontos entre os grupos rivais que já 

resultaram na morte de adolescentes são mais difíceis de chegarem a um fim. 

Segundo os participantes, as brigas que envolvem a troca de tiros não são possíveis 

de serem apaziguadas ou de serem resolvidas de forma pacífica.  

A não perspectiva de paz entre os adolescentes rivais parece estar 

relacionada a dois fatores. O primeiro diz respeito ao sentimento de dignidade 

pessoal e, principalmente, grupal que parece motivá- los a punirem os responsáveis 

pela morte de seus amigos. O segundo fator é a falta de confiança na palavra dos 

espinhos que se dizem dispostos a apaziguarem.  

Apesar dos adolescentes relatarem não ser possível acabar com as tretas, 

percebe-se que os mesmos parecem desejar o fim das rivalidades e dos confrontos 

com os espinhos.  Isto pôde ser observado na tentativa de Negociação da Paz, 
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relatada nas páginas 45 e 46 deste estudo, em que a equipe do NEPDA foi convidada 

pelo juiz para atuar como mediadora entre os adolescentes e a equipe diretiva da 

instituição.  

Quando a equipe propôs aos adolescentes que listassem as reivindicações 

de melhorias na FEBEM, para que fossem negociadas com o juiz em troca de um 

acordo de paz entre os internos, percebeu-se que eles, mesmo receosos e descrentes, 

pareciam querer acabar com as brigas dentro da instituição. Isto ficou ainda mais 

envidente no dia em os adolescentes conversaram com o juiz:   

 
“O acordo de Paz começou às 10:30 da manhã, no pátio do pavilhão 

4/6. Um pavilhão de cada vez ocupou o seu lugar. 
 
 
 
 
 
 

 
Este dia  ficará guardado na minha memória para sempre, pois 

foi possível reunir todos os adolescentes no mesmo local de forma 
pacífica. Isso mostrou aos adolescentes que é possível eles viverem em 
paz.  

O juiz  justificou a viabilidade de cumprir ou não cada uma das 
reivindicações. A solicitação da visita íntima foi vetada, pois os 
internos e a maioria das namoradas são menores de idade e seria 
necessário pedir autorização dos pais ou responsáveis para que ela 
acontecesse.    

Percebi que os adolescentes do pavilhão 3 estavam felizes com 
a possibilidade de acabar com as tretas e de conseguir melhorias 
coletivas. Além disso, a moral da equipe do NEPDA foi elevada. O 
entrevistado número 3, que é o lider do pavilhão 3, olhou para mim e 
fez um sinal com a cabeça que representava: “firmeza, vocês 
trincaram43  com  a  gente”.   Durante  todo  o  tempo  em  que  ficamos  
fazendo o levantamento das reivindicações, o líder do pavilhão 3 dizia 
que isso não ia dar certo e que o juiz nunca iria falar com eles.  

Quando o juiz perguntou se todos estavam dispostos a ter paz, 
percebi  que  cada  pavilhão  estava  com  receio  de  dizer que sim e de  

 
__________________________ 
43 trincaram: cumpriram o prometido 

Pavilhão  3 

Pavilhão 5 e pavilhão 1 

Pavilhão 4  
e pavilhão 6 Juiz 
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ouvir um não dos demais. Então um ficava esperando o outro levantar 
a mão e concordar com o acordo de paz. A rapaziada do pavilhão 3 
levantou a mão primeiro e depois os adolescentes dos outros pavilhões 
também começaram a se manifestar em favor da paz. Foi 
MARAVILHOSO.” (trecho extraído do registro em nostas de diário de campo do 
dia 13/08/99). 

 
 

 Durante a conversa com o juiz, os adolescentes pareciam estar receosos 

em manifestar o desejo de terem paz, pois, provavelmente, temiam que os seus rivais 

não fizessem o mesmo. Entretanto, quando o líder de um dos pavilhões teve a 

iniciativa de se posicionar a favor do acordo de paz, todos os outros fizeram o 

mesmo.  

 Apesar de neste encontro ter sido firmado um acordo de paz, as brigas 

entre os adolescentes voltaram a acontecer nos meses seguintes. Acredito que isso 

tenha recorrido pela falta de diálogo entre a instituição e os adolescentes, pois nos 

meses seguintes à negociação algumas reivindicações começaram a ser postas em 

prática  sem  muita  explicitação  para  os  grupos  e  os  internos  pensavam que nada  

estava sendo feito. Em decorrência disso, os internos passaram a desacreditar no 

acordo de paz.   

 A continuidade do acordo de paz poderia ter ocorrido se existesse uma 

melhor comunicação entre os adolescentes e os funcionários da instituição. Como 

algumas das reivindicações não poderiam ser atendidas a curto prazo, a instituição 

deveria ter- lhes informado do que seria priorizado e do tempo que cada uma delas 

levaria para ser posta em prática.  

 As tentativas de paz entre os grupos rivais não se restringiram a esta 

proposta, nem aos muros da FEBEM. Para acabar com a rivalidade entre os jovens 

que moram nos bairros Quintino Facci II e Adelino Simioni, as mães que  tiveram 
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seus filhos mortos se reuniram e formaram o grupo “Mães pela Paz”. As ações desse 

grupo parecem estar voltadas a aumentar a participação das mães no combate à 

violência nestes e em outros bairros de Ribeirão Preto. 

 Os adolescentes moradores do Jardim Jandaia cessaram as brigas dentro 

do bairro através de uma negociação realizada no ano 2000. Os mediadores desse 

acordo de paz, segundo a mídia, foram o Grupo Ribeirão pela Paz e a direção da 

FEBEM-RP.  

 Uma outra versão sobre o acordo de paz no Jardim Jandaia foi dada pelo 

entrevistado número 12, quando eu o reencontrei em abril de 2001, na FEBEM. 

Segundo ele, as negociações pela paz no Jandaia e em outros bairros da cidade 

tinham sido intermediadas pelos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC),  

que estavam presos na Penitenciária de Ribeirão Preto. O trecho extraído do diário de 

campo ilustra isso:   

  
         “E12 disse que foi através do PCC que o acordo de paz no 
Jandaia e em outro bairros foi fechado. Os líderes que estão na cadeia 
obrigaram os rapazes a fazerem as pazes. Caso não obedecessem a 
ordem, iriam morrer se caíssem na cadeia.  Eu questionei, dizendo que 
o EPTV-RP havia mostrado o diretor da FEBEM e o Ribeirão pela Paz  
como os intermediadores da paz. Ele falou que era tudo mentira, que só 
o PCC tem poder para isso.” (trecho extraído do diário de campo de abril de 
2001) 

 

 
 De acordo com o participantes número 12, o PCC quer que os grupos 

rivais parem de brigar entre si e voltem suas atenções apenas para a prática de atos 

infracionais. Este fato também foi mencionado por outra mestranda que faz parte da 

equipe do NEPDA. Durante a coleta de dados, ela obteve informações de que o PCC 
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não queria tanta briga entre os adolescentes rivais porque estava atrapalhando o 

tráfico de drogas em Ribeirão Preto e região. 

 Os adolescentes parecem estar sendo obrigados pelo PCC a parar de 

brigar, pois, do contrário, poderiam ser mortos quando fossem para a cadeia. Neste 

sentido, os membros do PCC parecem esperar que os adolescentes autores de atos 

infracionais continuem no crime após a maioridade, alimentando a perspectiva de 

que o destino dos que estão na FEBEM é a cadeia .   

 Se os mediadores das negociações de paz forem realmente os integrantes 

do PCC, torna-se ainda mais preocupante a situação desses adolescentes. O fim das 

brigas pareceria atender apenas a necessidade de aliciar os jovens para essa facção 

criminosa.  

 A existência de interesses paralelos ao fim das brigas, que não visam o 

bem estar dos adolescentes, torna impossível a ruptura desse ciclo sanguinário. As 

ações pela paz deveriam estar realmente comprometidas com a vida desses jovens e 

favorecer a saída deles do mundo do crime.  

 Mesmo depois desses acordos de paz, observa-se que as brigas entre os 

jovens rivais continuam a acontecer dentro e fora da FEBEM, e têm atingido 

proporções muito preocupantes. 

 Entendo que o insucesso dos acordos de paz deve-se à forma como ele 

vem sendo feito. Não basta propor o fim das brigas em troca de melhorias na 

FEBEM ou de garantia de vida na cadeia, pois os adolescentes voltam a se matar 

quando percebem que os acordos não estão sendo cumpridos. Além disso, esses 

jovens parecem perceber quem realmente quer o bem deles e quais são as  

verdadeiras intenções de quem está intermediando os acordos.  
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 Os acordos de paz poderiam ter de fato efeitos positivos se passassem a 

ser realizados de forma processual e se propiciassem aos adolescentes a reflexão 

sobre os próprios atos.  

 As ações em prol da paz não devem se dar apenas sobre os adolescentes, 

mas, principalmente, sobre os fatores sócio-estruturais que produzem a 

marginalidade. Neste sentido, faz-se necessário deixar de conceber as brigas dos 

adolescentes como simples divergências entre indivíduos ou grupos, e passar a 

compreendê- las como expressões que denunciam as condições anti-sociais a que eles 

estão sujeitos. 

 O fim das tretas dentro e fora da FEBEM não é algo a ser alcançado a 

curto prazo, nem por ações isoladas. Nesse sentido, compreendo que é necessário o 

envolvimento de funcionários da instituição, de associações de bairros, dos 

familiares dos adolescentes, dos programas de liberdade assistida, das organizações 

não governamentais, das escolas e dos demais setores da comunidade, para que os 

conflitos entre esses jovens possam ser resolvidos de maneira pacífica. 
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9 – “RISCOS” QUE OS PARTICIPANTES CONSIDERAM 

CORRER EM RELAÇÃO À PERSEGUIÇÃO POLICIAL  

 

  
A partir da análise dos dados obtidos nas entrevistas identificou-se que 

um dos principais riscos que os adolescentes em conflito com a lei correm, está 

relacionado à perseguição policial. Os relatos abaixo mostram isso:  

 
“Fer: e polícia ... é problema? ... 

E: é ...porque polícia já tromba cê na calada e já mata ... ainda mais 
homem de menor ...” (entrevistado número 5, 16 anos) 

 

“os polícia se eles trombá assim de madrugada eles levam pra 
uma mata e já mata ali memo ... não pode abraçá de polícia não ...  a 
polícia éh que não gosta de nóis né senhora ... dos bandido ...” 
(entrevistado número 7, 17 anos)  
 

“a polícia ... ((dá risada)) ... não gosta de mim não senhora ... 
se eles cata ocê de matina ... cê éh finado ... polí::cia não vale nada 
senhora ...” (entrevistado número 9, 17 anos) 

 

 
O maior risco que os participantes deste estudo correm em relação à 

perseguição policial é o de morrer. A ação violenta da polícia parece ter maior 

expressão à noite, quando dificilmente aparecem pessoas para testemunharem o fato.  

Os participantes número 9 e número 7 parecem considerar a polícia sem 

caráter, não apenas por estarem em lados opostos, mas pela forma como ela combate 
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a criminalidade. As ações destes policiais estão pautadas na clandestinidade quando 

levam os adolescentes para locais isolados para exterminá- los. O entrevistado 

número 12 conta em sua entrevista para onde os policiais costumam levar os 

adolescentes:  

 
“ ... aí do Jóquei Club dá pra vê os carro das polícia entrando 

assim nesse terrenão atrás do  Bom Pastor44 prá levá os cara prá batê 
... aí muitas veiz nóis vê e nóis fala ‘vixe olha lá... coitado daquele lá... 
eu num queria tá na pelE dele não... vai apanhá...’  aí os cara 
((polícia)) já apaga tudo os farol ... éh cruel senhora ... eles leva nóis 
em vários lugar ... no canavial da rodovia Anhanguera ali ... perto do 
Galo Bravo45 lá onde eles mataram o finado P. ...” (entrevistado no 12, 16 
anos). 

 

De acordo com os participantes, quando a polícia mata algum 

adolescente na ausência de testemunhas, ela alega que o adolescente morreu porque 

estava envolvido em brigas entre pontos de venda de drogas. Os próximos relatos 

mostram isso: 

“a senhora não vê que todos os homicídio que fala os polícia 
fala assim na televisão ‘éh::: foi por causa de tráfico de drogas’ ... 
mas não éh NÃO senhora ... //eles falam isso aí que éh tráfico de 
droga porque eles num qué fala que éh eles...” (entrevistado número 6, 17 
anos) 

 
 

“a polícia mata os menor depois fala que é briga de bocada ... 
mas a senhora tá ligada que num é né...a senhora tá ciente que é 
polícia...” (fala registrada em nota de diário de campo pela pesquisadora, em 
08/99)  

 
 
A atribuição de culpa ao tráfico de drogas parece ser a principal 

estratégia destes policiais para se safarem e não serem responsabilizados pelo 

extermínio de adolescentes autores de atos infracionais.  

 
________________________________ 
44 Bom Pastor: é um dos cemitérios de Ribeirão Preto 
45 Galo Bravo: é uma usina que produz aguardente 



 

 

157 

O tráfico de drogas, neste caso, parece assumir perfeitamente o papel de 

“bode expiatório”, tanto pelas droga ilícitas serem vistas como o mal da humanidade, 

quanto por ser mais fácil e conveniente para a sociedade que não seja atribuído aos 

problemas sociais e econômicos do país a responsabilidade pelo desencadeamento e 

manutenção da violência.  (BUCHER, 1992).  

A culpabilização das drogas mostra o quão falhas são as políticas 

públicas, que estão vo ltadas apenas à repressão ao tráfico e ao consumo, como se a 

redução da oferta refreasse a sua demanda e, por tabela, pusesse fim à violência 

(KOPP, 1998).  

Os adolescentes alegam que as disputas entre os traficantes pelos pontos 

de venda de drogas não são freqüentes e que não representam o mesmo tipo de risco, 

como os relacionados aos espinhos e à polícia, conforme observamos no próximo 

relato:  

 
“... o tráfico éh dez por cento que tem a ver com a violência 

eu acho... noventa por cento éh tudo por treta de espinho e polícia...” 
(entrevistado número 6, 17 anos) 

 

Este estudo não tem o objetivo de retirar do tráfico de drogas a sua 

contribuição para o agravamento da violência. No entanto, faz-se necessário destacar 

que as drogas são apenas um dos fatores relacionados à violência.  

Os participantes também relataram que quando os adolescentes são 

abordados na presença de testemunhas a polícia age de outra forma. A fala seguinte 

mostra isso:  

  
  “... agora onde eles cata nóis eles bate pra caramba aí num 
mata porque tem testemunha ... na favela quando enquandra nóis 
senhora já começa a aparece um monte de gente ... fica oiando nóis lá 
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pra eles num mata nóis  ... aí muitas senhora de idade cinquenta ano 
quarenta ano fala ‘TEM TESTEMUNHA HEIN ... SE DÁ SUMIÇO NOS 
MENOR VAI FICÁ RUIM’ ... aí eles leva nóis pro distrito prá BATÊ lá 
... então eles começa tudo í lá pra vê se eles num bate na hora e pra vê 
se eles num mata né senhora ... porque se num tivé testemunha eles já 
começa a bate ali memo ... (entrevistado número 12, 16 anos) 
 

De acordo com o relato deste adolescente, a presença de testemunhas 

impede que a polícia mate e suma com o adolescente. Geralmente, as testemunhas 

são os vizinhos dos adolescentes e parecem protegê- los por várias razões: 

  
 
“na favela lá os morador eles não chama a poLÍcia ... eles pega 

e vai lá na bocada no meio da favela e fala pra nós ... nós tem que dá::: 
um jeito ... nós ajuda ... eles tá precisando de alguma coisa ... nós vai e 
arruma ... //éh tipo uma lei... se chama a polí::cia ... a polícia não cata 
ninguém ... nós sai correndo ...  depois a polícia vai embora ... daí vai sê 
a nossa cara pra tromba quem chamo a polícia ... //depois nós colocava 
fogo no barraco ... o barraco era de tauba daí nós colocava fogo e 
colocava eles pra muda da favela ...” (entrevistado número 4, 16 anos)   
 

“... lá na favela eles tudo gosta de nóis porque nóis sempre ajuda 
eles e nóis é tudo unido... bem dizê todo mundo lá viu nóis crescê...então 
se aparece alguém lá atrais de nóis eles já dá um jeito de avisá nóis...” 
(fala registrada em notas de diário de campo pela pesquisadora,  em setembro de 1999) 

 

 
Os vizinhos parecem proteger os adolescentes da perseguição policial 

tanto por afeição e gratidão pelos favores prestados quanto pelo medo de serem 

expulsos da favela ou até mesmo mortos. Neste sentido,  a lei do silêncio na periferia 

tem a função de manter harmônicas as relações entre os participantes do mundo do 

crime e os demais moradores. 

De acordo com os entrevistados número 6 e número 12 a polícia também 

leva adolescentes para locais isolados quando precisa obter informações ou resolver 

casos pendentes. As próximas falas ilustram isso:  
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“Perguntei ao D. sobre o homicídio que ele assinou, de uma 
mulher que foi morta no Jandaia quando ele estava de fuga do primeiro 
distrito. Ele contou que os P.M. levaram ele e o N. até o Rio Pardo e 
fizeram eles abraçarem esta bronca na base da pancada. Eles 
assinaram e agora o D. pretende falar para o assistente da Febem toda 
a verdade. Parece que a polícia prometeu ao D. que se ele assumisse a 
autoria do crime, eles o deixariam em paz (os P.M. estavam 
perseguindo ele e queriam matá-lo). Ele falou que sabe quem foi o 
autor do crime, mas teve que abraçar para não ser morto pelos 
Policiais Militares...” (trecho extraído do registro de campo – conversa da 
pesquisadora com o entrevistado número 6, em 12/99).  

  

 “com otro doze46 que eu vim preso eles catô eu quatro e meia da 
madrugada mas aquele dia eu apanhei pra caramba... enfio um pano na 
minha boca pra mim num grita ... dexo eu pelado –sem maldade--  
quebro eu pelado numa mata e depois mandô eu pô só a ropa sem 
coruja ((cueca)) e mando eu pro distrito e depois troxe eu pra Febem ... 
naquele dia lá nóis apanhô pra caramba eu e mais um truta meu ... e eu 
num tava com droga nenhuma senhora aí eles acho enterrado na favela 
e falo que era meu ... (entrevistado número 12, 16 anos)  
 

“...eles cata nóis e quebra nóis pra nóis fala onde que eles 
((donos da bocada)) tá pra vê se cata eles e forja eles mas nóis apanha 
pra caramba e num fala não senhora // e começa a batê e enviam pano 
na nossa boca pra nóis num grita ... lá na favela da Vila Carvalho éh 
um lugar muito embaçado senhora// lá eles num põe a gente assim com 
a mão na parede assim ...põe assim nas ponta dos pé pra fica no 
VENENO ... aí eles dá uma pá de soco aqui ((costelas)) aí nóis cai ... 
aí eles pisa aí depois eles fala ‘cêis num vai fala ... eu vô leva vocês lá 
na mata e eu vô matá’ ... aí leva nóis na mata e fala ‘fala que nóis 
sorta ocêis’ ...” (entrevistado número 12, 16 anos) 

 

 
Nos relatos dos participantes número 12 e número 6, observa-se que a 

polícia, além de forjar a apreensão de drogas, muitas vezes obriga os adolescentes a 

assumirem  um  crime  que  eles  alegam  não  terem  cometido,  pois  assim  eles  

vão para a  FEBEM  e  por  uns  tempos  não dão problemas  para  eles  nas  ruas. 

Além  disso,  os  policiais  resolvem  casos  que  estão  pendentes  nas  investigações    

 
___________________________ 
46 doze: refere-se ao artigo 12 da lei especial no 6.368, de 21/10/1976  



 

 

160 

sob suas responsabilidades. O próximo relato ilustra isso:  

 
        “ eu num tava com droga nenhuma senhora aí eles acho enterrado 
na favela e falo que era meu ... aí eu falei ‘oh mano ... cêis tão ciente 
que o meu barato éh robá/ meu barato não éh traficá’ ... eles ((os 
Políciais)) falô ‘nóis num qué sabê ... nóis num consegue catá ocê no 
cinco sete47 então nóis vai forjá um doze e vamo mandá  ocê pra 
FEBEM ...” (entrevista número 12, 16 anos). 

 

       “eu sô menor ... de Franca e não posso ser identificado ... meu 
maior medo é encontrar a polícia e um dia sê morto pois já tomei 
várias pinduras ... vários choques por broncas cometidas ... infrações 
apuradas que eu completamente não fiz ... fui levado pra uma quebrada 
... junto comigo dois investigadores com uma máquina de dá choque e 
algumas borrachas com galão de água ... e eu fui torturado ... 
massacrado até confessa o ato infracional ...” (fala extraída do segundo 
piloto das “Oficinas sobre Risco”, realizada em 22/03/99) .  

 

 
Por estes relatos, observa-se que a polícia parece recorrer a todos os 

meios, legais e ilegais, para prender os adolescentes suspeitos de terem praticado atos 

infracionais. 

Compreendo a função da polícia é conter a criminalidade, com o objetivo 

de garantir segurança aos cidadãos e ordem à sociedade. Entretanto, faz-se necessário   

refletir   sobre  quais  são  os  instrumentos  utilizados  pela  polícia  para alcançar 

seus objetivos e quais são os seus propósitos.  

A compreensão dos riscos decorrentes da perseguição policial não tem o 

propósito  de tirar a responsabilidade dos adolescentes pelos atos infracionais 

cometidos. No entanto, o objetivo desta  pesquisa foi dar  voz  àqueles que são 

apontados apenas como bandidos pelos veículos de comunicação, e tentar 

compreender por uma ótica diferente a violência cometida e sofrida pelos 

adolescentes. 

_________________________ 
47 cinco sete: refere-se ao Artigo 157 do Código Penal 
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9.1- Jovens de periferia: alvos preferenciais da perseguição policial 

 

De acordo com os participantes deste estudo, a polícia persegue 

adolescentes que moram apenas na periferia da cidade. As próximas falas mostram 

isso:  

   “Fer: com a polícia cê tem algum risco? ... 
E: VIXE senhora ... ôh que tem ... ainda mais que eu sô do Jandaia 
...lá tem uns polícia que fragra nóis ... os polícia matô dois lá já ... 
matô o finado Alex... qualqué um dali eles  mata ...” (entrevistado 
número 6, 17 anos) 

 

            “((falou em rítmo de RAP)):  se fô playboy cê passa batido... 
mas se fô favelado você tá fodido...” (fala registrada em notas de diário de 
campo pela pesquisadora, em dezembro de 1999) 
 

“os polícia não vai na capitura dos boy ... eles só corre atrás de 
nóis ... porque nóis éh pobre ...mora em favela...” (fala registrada em notas 
de diário de campo pela pesquisadora, em abril de 1999) 

 

O alvo preferencial dos policiais parece ser aqueles que estão à margem 

da sociedade: os moradores da periferia dos grandes centros urbanos. Os 

adolescentes internos na FEBEM-RP moram em bairros situados na periferia de 

Ribeirão Preto ou de cidades vizinhas e relataram que a perseguição da polícia é algo 

que faz parte do cotidiano onde eles vivem. A polícia parece abordá- los em qualquer 

lugar, a qualquer hora e por qualquer motivo, por serem considerados “elementos 

suspeitos”:  

 
“nóis tava de boa na Nove de Julho48 e os PM  parô nóis ... só 

quem  tá de bermudão camisa prá fora de boné que eles pára ... os que 
usa calça e blusinha prá dentro ou bermudinha com tênis eles num 
pára não senhora ...” (fala registrada em notas de diário de campo pela 
pesquisadora, em outubro de 1999) 

 
 
 
___________________________________ 
48 nove de julho: avenida localizada em região sócio-econômica privilegiada.  
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Segundo ABRAMOVAY et al. (1999), os policiais consideram suspeitos 

os jovens, geralmente de cor negra, que usam o “kit malandro”: bermudões abaixo da 

cintura, bonés e camisetas largas; andam em grupo; gesticulam e falam de uma 

determinada maneira. 

Os jovens de uma maneira geral, buscam em seus pares referencias para a 

formação de suas identidades. Neste sentido, pertencer a um grupo, criar uma 

linguagem própria e vestir roupas semelhantes à de seus pares, entre outras coisas, 

fazem parte da adolescência (ERIKSON, 1976; OUTEIRAL, 1994; LEVISKY, 

1998).      

Não é simplesmente o modo como ele se vestem que os tornam suspeitos, 

pois os adolescentes de classes econômicas mais favorecidas também adotam o 

mesmo estilo de roupas. São os rótulos socialmente construídos de “menores 

infratores”, “ex- internos da FEBEM”, “trombadinhas” e “marginais”, bem como a 

linguagem corporal e verbal, que diferenciam os moradores da periferia daqueles que 

moram nos “bairros nobres”.  

A arbitrariedade na escolha de suspeitos, baseada nesses estereótipos, é 

apontada por BARCELLOS (1998) em seu livro ROTA 66. Ao investigar os casos 

de morte registrados como tiroteio desde que houve a fusão da Polícia Civil e da 

Força Pública, para a criação da Polícia Militar de São Paulo, em 9 de abril de 1970, 

o autor  argumenta que  

 
“... os PM são alunos que aprenderam o pior  dos seus 
professores do passado. Além de terem copiado o 
método brutal da repressão – o fuzilamento –, ainda 
conseguem a proeza de desrespeitar a lei do direito à 
vida de forma mais insana. Enquanto os policiais de 
repressão política se baseavam em uma investigação 
para selecionar o inimigo a ser morto, os matadores da 



 

 

163 

PM agem espontaneamente, sem nenhum critério 
prévio. Escolhem suas vítimas a partir de uma simples 
desconfiança...” (p. 74)  
 
 
 

A perseguição policial a estes jovens parece acontecer mesmo antes deles 

se envolverem em atos infracionais. Em uma das sessões grupais realizada junto aos 

internos da FEBEM, um jovem relatou que antes dele entrar na “vida do crime” era 

freqüentemente abordado por policiais:  

 
         “... eu andava na rua esperto porque se um polícia me via ia sê 
parado na hora... eu nem era envorvido no crime ainda ... era pequeno 
... eles pegava meu boné e fazia assim com ele ((os policiais entortavam 
a aba do boné)) e até rasgava ele (...) uma veiz eu tava dando um pião 
((uma volta)) de bicicleta e eles furaro os pneu ... falaro que eu tinha 
robado ela ... mas a bicicleta era minha... as vezes davam cascudo e 
mandava eu saí correndo...os vizinho queria até fazê abaixo-assinado 
pros polícia num me batê mais...” (fala registrada em notas de diário de campo 
pela pesquisadora, em 07/99).   

 
 
De acordo com os participantes, a forma como os policiais abordam os 

adolescentes suspeitos causam-lhes humilhação, temor e revolta, pois o fazem na 

frente de qualquer pessoa e, geralmente, são feitas com agressões físicas e morais:    

 

“...se eu tô namorando uma garota eu num posso ficá 
namorando mais ... ou eu num posso passeá com a minha namorada ... 
pô ... sentá numa praça já passa polícia e já manda cê saí andando ... 
pô faiz uma semana que “você conheceu a mina ... cê num vai fala que 
participa do crime que ela pode te estranha né?  ... ai a polícia chega:  
‘cê memo ... cê memo ... mão na cabeça aí e pápápápá ... gente se 
afasta desse aqui que ele é bandido’...”  (entrevistado no 1, 18 anos) 

 

“me pegaram com crack uma vez na avenida Brasil ((em 
Franca)) ... juntô de gente ...eu tava apanhando muito no meio da 
avenida ...  parô aquele tantão de gente e quê que eles feiz? ... a droga 
não era minha não ... ele tirô uma droga do bolso e falô assim pra 
população ‘quando vocês vê ele se afastem dele que ele usa crack ... ele 
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é bandido... É P-E-R-I-G-O-S-O’ ... depois num dia de amanhã cê qué 
muda de vida como? ...” (entrevistado número 1, 18 anos) 

 

“a polícia gosta de fazê muita gente PASSA::  pela violência ... 
soFRÊ:: ... mas acontece que eles mesmo não vêem que todos nós 
somos seres humanos ... todos nós temos os mesmos direitos ... temos 
os mesmos deveres também ... mas todos somos seres humanos e 
ninguém poderia ... ninguém deveria ser discriminado ...” (entrevistado 
número 2, 18 anos) 

 
 
 
Observa-se nestes relatos que a violência que foi praticada por policiais 

contra  a  população  deste  estudo  extrapola  todos  os  limites  da  lei  e  desrespeita 

vários dos artigos49 que compõem  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos. 

Entretanto, diante de tantas atrocidades das quais são vítimas, estes adolescentes 

devem achar uma pilhéria falar em “direito humanos”.  

Cabe então questionar para quem são os direitos humanos. Para esses 

adolescentes, certamente, não os são. Os policiais parecem se auto-atribuir o papel de 

justiceiros, lembrando esses adolescentes a todo momento que deles a sociedade já 

retirou a condição de seres humanos e, como lixo, foram postos à margem da 

sociedade.  

Se há a intenção de alcançar uma efetiva (re)inserção social cidadã destes 

jovens, deve-se primeiro trabalhar o que significa exercício de cidadania com os 

policiais e com toda a sociedade.  

 

 
__________________________ 
49 Artigo II –  Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades  estabelecidas nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 
Artigo III – Todo homem tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  
Artigo V – Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 
Artigo VI – Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa humana perante a 
lei. 
Artigo IX -  Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.  
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9.2 - A polícia bandida: “lobo em pele de cordeiro” 
 

 
Na opinião dos participantes deste estudo alguns policiais são bandidos, 

como podemos observar nos seguintes relatos:    

 
“os banDIdo memo éh tudo poli::cia senhora ... vamo supo que 

eu  conheço uma boCAda que tem cem quilo de PEdra ... eles ((polícia)) 
não apresenta cem quilos de pedra ... não apresenta nem meTAde 
senhora ...aí eles vai lá e vende pra outro traficante revendê ... 
entendeu? ... bem dizê os patrão dos patrão ((traficantes))  é os policias 
... tem muitos patrão que traBAlha com policia cê tá ligado... aí tem 
cara que tem quarenta ano no crime e nunca foi pra cadeia ... mas 
também tem muitos que não aí eles vai sempre preso...”  (entrevistado 
número 3, 16 anos) 

 

“os polícia tem veiz que num prende se ocê dé tanto pra ele... 
eles fala ‘óh ... em tal dia em tal hora em tal lugar cê vai tê que me dá 
tanto prá num í preso...”  (fala registrada em nota de diário de campo pela 
pesquisadora, em setembro de 1999)  

 
 

Segundo os participantes, o policial bandido é aquele que utiliza parte 

das drogas que foram apreendidas de um ponto de venda de drogas para vender a 

outro traficante. A parceria da polícia no comércio de drogas ilícitas parece 

representar para alguns traficantes a garantia de não serem presos.  

De acordo com os relatos dos adolescentes, o traficante que se recusa a 

pagar propina ou comprar drogas da polícia é mais perseguido e correr mais risco de 

ser preso. Neste caso, quando a polícia não consegue prender em flagrante o 

traficante que se recusou a pagar propina, ela vai até a bocada dele e forja a 

apreensão de drogas, atribuindo a ele a responsabilidade pelo crime. 

Segundo o entrevistado número 12, existem duas razões para os policiais 

pedirem drogas aos traficantes: se for cocaína é para o uso pessoal e se for crack será 

para forjar alguém ou para revender para algum traficante.    
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 “os polícia também faz acordo sabe senhora ... eles fala ‘eu vô 
liberá ocê só que cê me dá tanto’ ... aí cê num paga e talvez cê até 
engana eles ... tá enganando falando que vai pagá e num paga não dá 
dinhero pra eles aí eles chapa e mata// ...se éh cocaína éh pra eles 
cherá agora eles pede crack éh porque eles qué vendê ou forjá alguém 
... cata droga nossa e aí eles vai num traficante que num tá com nada 
... põe no meio das coisas dele e fala que acho com ele e leva pra 
cadeia e forjô um doze nele// polícia só mata se ocê tivé devendo pra 
eles” (entrevistado número 12, 16 anos)   

 

 
Neste relato observa-se que o policial estabelece o dia e o local onde o 

adolescente deverá deixar o que foi estabelecido no acordo e caso não o deixe, passa 

a ser perseguido pelo mesmo.  

A polícia parece se constituir em um tribunal paralelo ao da justiça, com 

leis e regras particulares. Os policiais assumem, muitas vezes, o papel de juizes e 

acabam determinando quem deve ou não ser preso, bem como quem deve continuar 

vivo.  

 

 
 

 

9.3 - Polícia x Espinho: qual representa maior risco? 

 

Quando questionados sobre qual era o maior risco, a polícia ou os 

espinhos, alguns adolescentes optaram pela polícia, conforme ilustram os próximos 

relatos :  

 
“ éh a polícia ... porque a polícia cata ocê e você tem que corrê 

deles ... espinho não ... polícia cê corre de polícia ... e espinho você 
vai atrás dele pra maTÁ eles ... senão eles pega e te mata ...” 
(entrevistado númro 4, 16 anos) 
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  “o maior risco é de polícia ... deles catá ocê e trazê pra 
FEBEM ... pra cadeia...se a polícia falá que é ocê que é o culpado na 
fita cê num pode fazê nada que é a palavra deles contra a sua...agora 
risco de espinho é de morrê se ocê num tivé armado...mas se ocê fô 
mais ligero é ele que morre” (fala registrada em nota de diário de campo pela 
pesquisadora, em abril de 1999) 

 

“com espinho é matá ou morrê ... já com os polícia cê num 
pode fazê nada...” (fala registrada em nota de diário de campo pela 
pesquisadora, em março de 1999) 

 

 
A polícia parece representar maior risco para alguns adolescentes por ela 

ter a autoridade para prendê-los e para acusá- los perante a justiça. Neste sentido, 

parece ser atribuída menor veracidade à versão dos fatos dada pelo adolescente.  

Além disso, no confronto com a polícia os participantes parecem assumir 

uma postura de receptores da violência policial, como se existisse uma desigualdade 

de forças e de poder entre ambos. Assim, quando estão sendo perseguidos pela 

polícia parece restar- lhes apenas a possibilidade de tentar fugir.  

Em relação aos espinhos, que também são adolescentes, é possível 

perceber uma postura mais ativa dos participantes, pois eles também vão atrás de 

seus inimigos. Tanto o adolescente quanto seus espinhos parecem ter as mesmas 

chances de se defenderem se ambos estiverem armados, pois suas ações e 

pensamentos são os mesmos.  

Apesar de haver maior igualdade de forças e poder entre os adolescentes 

rivais do que com a polícia, alguns participantes consideraram os espinhos como 

causadores de maior risco para suas vidas:  

 
        “o espinho qualqué hora pode te matá ocê ... polícia mata 
também mas mata nas quebrada –tipo--  cata ocê na madruga assim/ 
de madrugada ... quatro hora ... se tivé sozinho ele leva ocê pro 
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canavial e senta o dedo ... polícia mata também ... ” (entrevistado número 
10, 16 anos)   

 
 
“P1: mas o maior ((risco)) memo é o espinho mano porque se 

os espinho trombá eles vai matá ... agora a polícia não vai matá toda 
hora em frente os otros... 

 P2: mas se a polícia quisé memo matá ocê é o seu pior espinho...  
 P1: polícia não invade casa... espinho invade casa...” (2a Oficina sobre 

Risco) 
 

 
Enquanto a polícia parece agir preferencialmente à noite e em locais 

isolados, os espinhos parecem perseguir e matar seus inimigos a qualquer hora e em 

qualquer lugar, até mesmo dentro de suas próprias casas.  

Para os adolescentes também parece haver diferença entre ser morto pela 

polícia e pelo espinho, como pode ser observado na  fala seguinte: 

   
      “... num dá nada morrê de espinho ... porque se eu morre de 

espinho os truta cobra ... agora se eu morre na mão de polícia aí não 
tem nem jeito...” (fala registrada em nota de diário de campo pela pesquisadora, 
em março de 1999)   

 

 
Na opinião dos participantes, morrer em decorrência da perseguição 

policial parece ser pior do que ser morto por espinhos. A polícia, por ser uma 

corporação incumbida de fazer respeitar as regras e leis impostas aos cidadãos, 

dificilmente será punida pela morte de um adolescente, ainda mais se este for pobre e 

rotulado como “menor infrator”.  

Muitos adolescentes parecem não se importar de morrer em confrontos 

com os espinhos, pois acreditam que os seus pares continuarão a luta e farão justiça 

por eles. Enquanto para a polícia matar um adolescente parece ser o ponto final de 
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mais uma história, para os espinho parece ser mais um motivo para que continuem as 

rivalidades.  

A perseguição policial e as brigas com os espinhos parecem representar 

riscos muito grandes para esses adolescentes, a tal ponto da polícia também ser 

concebida como mais um espinho. As próximas falas mostram isso:  

 
“Fer: o que é pior polícia ou espinho? ” 

E : os dois né ... os polícia que não gosta de mim e os espinho éh por 
causa das treta ... 
Fer: mas os espinhos também não gostam de você? ... qual que éh 
pior? ... 
E: éh dois espinho né não ...”  (Entrevistado número 7, 17 anos) 

 

“Fer: e além de espinho tem outro risco? ... 
E: tem a polícia... que éh otro espinho também ... 
Fer: com qual dos dois cê corre mais risco? ... 
E: com os dois ... dos dois lado ... a polícia também mata que nem... 
tem que ficá ligero com os dois ...” (entrevistado número 11, 17 anos). 

 
 
 

A perseguição policial parece ter características que lembram as brigas 

entre os espinhos, pois em ambos os casos existe o risco do adolescente morrer. O 

que as diferenciam parece ser a maior flexibilidade atribuída ao papel do espinho:  

 
“a polícia é sempre seu inimigo ... já tem espinho que se marcá 

pode até apaziguá e corrê lado a lado...” (fala registrada em nota de diário 
de campo pela pesquisadora em agosto de 1999)  

 

“não tem como ficá de boa com polícia porque os polícia éh 
foda eles num qué sabê ... eles tão fazendo o trabalho deles... agora 
nóis que éh do crime pode bolá idéia com os espinho prá ficá de boa... 
pode colocá uma rocha e dexá de trocá tiro...” (fala do entrevistado número 
8, registrada em nota de diário de campo em outubro de 1999)  

 

Dependendo da maneira como os adolescentes rivais lidam com suas 

desigualdades, suas inimizades podem ser transformadas em amizade. Já em relação 
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à polícia parece não haver a possibilidade de uma convivência harmônica por 

estarem de lados opostos.   

A percepção da polícia ou do espinho como causadores de maior risco 

parece ter diferido ao longo da coleta de dados, em 1999. Nos meses de março e abril 

observou-se que os adolescentes pareciam estar mais preocupados com os espinhos 

que estavam fora da FEBEM do que com a polícia. Neste momento, as brigas entre 

os internos eram menos freqüentes:   

 
“risco é o dia de ocê sair daqui e tê gente na rua querendo te 

maTA::” (fala registrada em nota de diário de campo, pela pesquisadora, em março 
de 1999) 

 
 
 

No mês de maio, quando aconteceu uma das mais sérias rebeliões na 

unidade de Ribeirão Preto, os internos começaram a se preocupar mais com os 

adolescentes rivais que também estavam na instituição. As brigas entre os espinhos 

começam a atingir proporções cada vez maiores, até que em outubro um adolescente 

foi morto a tiros por um interno. O próximo trecho foi extraído do diário de campo 

de 08/09/1999 e ilustra o clima de tensão que os adolescentes estavam vivenciando:   

  
“Chegando lá (Pavilhão 1), eu e a Cissa50 encontramos o T. e o 

coordenador conversando. T estava ferido, pois tinha sido atingido por 
pedradas pelos espinhos do pavilhão 3. Na escada que dá acesso aos 
barracos encontramos vários adolescentes sentados conversando sobre  
narfas, pedaços de pau e bombas caseiras que eles tinham feito. M 
estava com uma bomba caseira na mão, feita com lâmpada 
luminescente, líquido inflamável e um pavil. Ele falou que isso provoca 
um estrago bem grande e escondeu a bomba para não dar bandeira 
para os monitores. 

  Perto dessa escada tem uma sala que possibilita a comunicação 
visual, através de uma grade, com o pavilhão 3, onde seis adolescentes 
estavam batendo boca com a  rapaziada  do pavilhão 3 .  Eles  ficavam 

 
 
__________________________________ 
50 Cissa: mestranda e membro do NEPDA  
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     trocando   ameaças  e  prometendo  de  um  pavilhão  invadir  o  outro.  
Tentei fazer com que os adolescentes saíssem dessa sala, mas eles não 
me escutaram e o R  foi muito grosseiro e ríspido quando falou para eu 
parar e deixá-los brigar. 

 Com muito custo  eles saíram da sala e foram para o pátio, 
onde ficamos conversando sobre as tretas. A ameaça de invasão era 
muito presente e qualquer barulho os assustava. O pessoal do 3 às 
vezes começava a gritar ou a bater com pedaços de pau no portão, 
deixando a rapaziada do 1 em estado de tensão e alerta todo o tempo. 
Eles correram até os barracos e pegaram pedaços de pau e narfas 
para se defenderem caso houvesse invasão...” (trecho extraído do registro 
de campo do dia 08/09/99)  
 

Desenho do local:  
 
 
 
 
   
 
 

 

 

Em novembro, os adolescentes que haviam sido transferidos para um 

local afastado de todos os pavilhões, chamado de “tranca”, em decorrência das 

inúmeras ameaças de invasão dos outros pavilhões, pareciam estar preocupados tanto 

com a polícia quanto com os espinhos. Na “tranca”, os adolescentes afirmaram que 

os seguranças  que  trabalhavam  na  FEBEM  davam-lhes  choques  e  que  recebiam 

constantes ameaças dos policiais militares:  

  
“D e os demais reclamaram que há um mês não tomam sol e 

disseram que precisam manter a janela fechada porque os policiais 
ficam xingando eles de Jack (estupradores) e fazendo ameaças. Um 
policial falou para eu ter cuidado com os adolescentes da tranca A, 
porque dois deles são estupradores. Os adolescentes ouviram o que o 
policial falou e disseram que era mentira.  

Os adolescentes falaram que no dia 24/11/99, quando saíram do 
corredor da administração para irem para a tranca, apanharam dos 
Policiais Militares e tomaram choques. Fomos para a tranca B e lá os 

Pavilhão 3   Sala do pav. 
1  

Espaço com grades que separa 
o pav. 1 do pav. 3 

Escada onde os 
adolescentes 
estavam sentados 

Escada que vai 
para os barracos 
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adolescentes também confirmaram que tinham levado e continuam 
levando choques dos P.M. e dos pirrius (seguranças da FEBEM) 
quando chegam perto das grades da tranca. De noite eles ficam com 
medo da polícia ir lá e atirar neles.” (trecho extraído do registro de campo do 
dia 16/11/99)  

 

 
De maneira geral, a percepção dos adolescentes frente aos riscos que 

correm com a polícia e com os espinhos parece depender das experiências que já 

tiveram, de estarem ou não internados na FEBEM,  do momento em que estão 

passando e do clima pacífico ou de tensão da instituição e das ruas. 

A vivência de uma realidade miserável e a falta de cuidados elementares, 

tanto no âmbito familiar quanto social, oferecem poucas alternativas para um efetivo 

exercício de cidadania por parte destes jovens. Nesse sentido, a violência policial 

parece alimentar ainda mais a necessidade do uso da violência como meio de 

expressão e de sobrevivência. 

Ao longo dos dois anos que eu e meus companheiros do NEPDA 

desenvolvemos trabalhos de promoção de saúde na FEBEM-RP, observamos que os 

jovens internos valorizam as pessoas  que  os respeitam, que  sabem  ouvi- los e  que  

não trazem consigo uma visão preconceituosa  e estigmatizante  sobre  eles.  Desta  

forma,  as condições são favoráveis à negociação quando são oferecidos espaços para 

a reflexão e são quebradas as respostas automáticas da violência pela violência. 

O conteúdo deste capítulo mostrou o quanto as ações violentas da polícia 

se fazem presentes no cotidiano dos adolescentes autores de atos infracionais. Por 

serem considerados culpados até que provem o contrário, muitos jovens que moram 

na periferia de Ribeirão Preto são perseguidos e, em muitos casos, mortos pela  

polícia.  
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Deve-se enfatizar que esta pesquisa não tem o objetivo de retirar a 

responsabilidade dos adolescentes frente aos delitos cometidos. Entretanto, pelo 

convívio com esta população crê-se que a realidade do “mundo do crime” é  

multifacetada e complexa.  Neste sentido, faz-se necessário caminhar em busca de 

compreensões plurais, sem valores e julgamentos pré-determinados.  

A violência praticada pela polícia parece ser um dos elementos que 

contribui para o fechamento do círculo perverso constituído pela pobreza, pelos atos 

infracionais e pela mortandade desses jovens.  

Apesar de ser um desafio, faz-se necessário desfazer esse círculo. Neste 

sentido, cabe aos policiais compreenderem que não é o adolescente que produz a 

“sua condição marginal de sobrevivência ao emitir determinados comportamentos, 

ao não se submeter passivamente à sua condição insólita de vida. Marginal é a 

condição de sobrevivência que lhe está socialmente reservada” (VIOLANTE, 1989: 

186). Para tanto, faz-se necessário que os policiais sejam preparados e recebam 

condições para agirem de forma diferente.  

A adoção de uma postura comprometida com a vida e com a (re)inserção  

desses jovens, já seria um grande passo. Entretanto, tal postura não pode ser esperada 

apenas dos policiais, mas também da sociedade, que contribui para a manutenção da 

marginalidade e apoia o uso da violência para combater a violência.   
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10 - PERSPECTIVAS DE VIDA PARA O FUTURO 

 

Escrever sobre as perspectivas para o futuro dos entrevistados foi  

extremamente difícil, pois sabia que três deles já estavam mortos. Como poderia 

apresentar os planos para o futuro se eles não teriam mais a chance de colocá- los em 

prática?  

Entretanto, é com a expectativa de que os valiosos relatos destes 

adolescentes ainda darão frutos e que poderão servir para nortear ações em prol de 

outros jovens, que apresento tanto as dificuldades e a falta de perspectivas que os 

participantes esperavam encontrar quando saíssem da FEBEM, quanto os caminhos 

sugeridos por eles para o abandono da vida infracional.  

 

 

 

 10.1 -  Dificuldades e falta de perspectivas em relação ao futuro 

 

 O futuro para esses jovens parece ser muito incerto, o que dificulta a 

elaboração de planos e perspectivas de mudanças em suas vidas. O próximo relato 

ilustra isso:  
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“E: nem faço plano né senhora ... daqui a uns anos eu posso tá 
preso posso tá no mundão ... ah éh só o destino memo né senhora ... 
só Deus memo ... Deus que deixa acontecê né senhora ... 
Fer: e o quê que depende de você nessa história? ... 
E: ah senhora vai sabe se daqui uns dia eu num mudo né senhora ... aí 
começa a trabaiá ... vai sabe? ... 
Fer: você gostaria de trabalha? ... 
E: ah se marcá né senhora ... das veiz ... fica de maior né ... mas o 
poblema de trabaiá éh fica sobrando//vai trabaiá e o espinho vê onde 
cê foi ... e os cara já vai e dá uma pá de tiro senhora ... por isso que 
fica embaçado ...” (entrevistado número 6, 17 anos) 

 

 
 Os participantes deste estudo parecem não saber o que será de suas vidas 

quando saírem da FEBEM. A crença de que seus destinos já estão traçados por Deus 

parece retira-lhes o poder de decisão sobre o próprio futuro, como se eles não 

pudessem fazer nada para mudar a situação em que se encontram.  

 Quando o entrevistado número 6 foi questionado sobre o que ele poderia 

fazer para reverter a sua própria história, observei que a inserção no mercado de 

trabalho aparece como o principal meio de mudança. Entretanto, novamente os 

espinhos são apontados como um empecilho, pois o participante teme ser morto 

quando estiver trabalhando.  

 Diante do envolvimento em brigas com adolescentes rivais, alguns 

participantes relataram que não podem deixar a vida do crime:  

 
      “eu te falei que cada cabeça é seu guia né senhora ... eu já penso 
que prá mim é embaçado eu saí do crime ... porque se eu saí daqui eu 
já tô desarmado e os espinho vai vim atrás de mim ... eu vô querê fazê 
alguma coisa prá eu consegui o que eu quero... arma né ... vai tê que 
sê pelo crime... vô tê que robá” (entrevistado número 11, 17 anos) 
 
 
      “eu num vô menti não senhora ... eu pretendo fazê a mema coisa 
que eu sempre fiz ... roubá prá me defende dos espinho né senhora ... 
agora se não fô preciso matá ninguém eu num mato né senhora ... mas 
se alguém cruzá o meu caminho e eu pudé me defendê eu vô me 
defendê né senhora ... porque antes a mãe dele chorá do que a minha 
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né senhora ... se ele num quisesse me matá tudo bem aí a mãe dele 
num precisava chorá né senhora porque pra nóis morreu morreu/ já 
era/ tá morto ... agora as mãe que éh foda senhora ... agora se fô pra 
alguma mãe chorá eu prefiro que seja a dele do que a minha ...” 
(entrevistado número 12, 16 anos)  
 
 

Observa-se nestes relatos que a continuidade da prática de atos 

infracionais parece estar relacionada à necessidade desses adolescentes de se 

defenderem dos seus espinhos, pois é através de roubos que eles conseguem dinheiro 

para comprarem suas armas de fogo.  

O relato do participante número 12 chama a atenção por expressar o que 

é freqüentemente dito pela maioria dos adolescentes internos: “morreu morreu, já 

era, tanto faz”. Entretanto, há uma contradição entre o discurso e a prática, pois todos 

os adolescentes procuram manterem-se vivos quando trocam tiros com seus 

espinhos. Neste sentido, compreendo que existe a preocupação com o sofrimento das 

mães que perdem seus filhos em confrontos com os espinhos, mas, principalmente, 

com a própria vida. O próximo relato também ilustra isso:  

  
 “Fer: e quando você saí daqui o que você vai fazê? ... 

E: ah vô corrê atrás do prejuízo ... dos meus espinhos senhora ... vô 
resolvê na bala...  
Fer: e você não vai tá correndo risco de morrê? ... 
E: então:: .... vô matá prá num morrê ... 
Fer: se você vai lá prá trocá tiro e se ele atirá primeiro em você? ... 
E: aí eu num sei::: ... eu vô na intenção de acabá primeiro com ele ... 
né não? ... vô corre risco de vida mas fazê o que? ... se eles trombá eu 
eles mata ... 
Fer: e depois que você acertar as contas o que você vai fazê? ... 
E: ah eu vô ficá de BOA ... já matei meus espinho ...” (entrevistado 
número 5, 16 anos) 
 

 

A perspectiva de matar para não morrer parece ser uma forma dos jovens  

em conflito com a lei lidarem com a idéia de que seus destinos já estão traçados por 
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Deus. Se por um lado eles atribuem ao poder divino a responsabilidade por 

continuarem ou não praticando atos infracionais, por outro eles procuram driblar a  

hora da própria morte, abreviando a vida dos espinhos.   

 Os adolescentes parecem considerar menores as chances de morrer 

quando são eles que vão atrás dos espinhos para matá- los. Assim, a percepção dos 

riscos parece variar em função do papel ativo ou passivo que os adolescentes 

assumem no confronto com os seus rivais.   

 Existe a intenção de viver em paz quando o acerto de contas com os 

espinhos tiver um fim. No entanto, as brigas entre os adolescentes rivais parecem 

funcionar como uma bola de neve, visto que ao matar um espinho outros virão cobrar 

a morte do companheiro.  

 As brigas entre os adolescentes rivais, além de resultarem na morte de 

vários jovens, parecem ser um dos principais fatores que impedem o abandono da 

prática de atos infracionais. Nesse sentido, compreendo que o primeiro passo a ser 

dado é interromper a triangulação formado pelos espinhos, pelo desejo de vingança e 

continuidade da  prática de infracional. Com o fim das brigas, é possível que esses 

adolescentes tenham outras perspectivas para o futuro.  

 A perspectiva de um novo rumo na vida também parece estar atrelada à 

maioridade. De acordo com os participantes a perseguição aos espinhos, bem como a 

prática de atos infracionais, continuarão a acontecer até que eles sejam maiores de 

idade:  

      “se fô pará com o crime tem que aprontá enquanto éh de menor ... 
daí quando  éh de maior tem que fica mais de boa procê num í pra 
cadeia ... porque aqui na Febem éh::: seis meis ... nove meis ... na 
cadeia neguim fica sete anos ...” (entrevistado número 4, 16 anos) 
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       “ quando eu fizé dezoito ano eu vô ficá de boa prá num í pra 
cadeia... vô tentá arrumá um serviço ... agora se eu tivé precisando de 
alguma coisa né senhora ... aí eu vô tá de menorzão pá/ ... aí eu num 
vô tê medo de fazê as coisas ... se eu tivé precisando de me levantá ... 
tipo se eu tenho uma pá de espinho e tô sem nenhuma arma eu vô fazê 
meus corre ... é mais fácil se eu tivé de menor ... eu num vô tê medo de 
– tipo --  fazê um assalto ... agora se eu tivé de maior já é embaçado” 
(entrevistado número 5, 16 anos) 

 

      “quando eu sai daqui eu vô na captura dos cara do Ipiranga ... 
embaçado senhora ... saí de menor ainda ... vixe ... // agora quando eu 
ficá de maior aí vô ficá um pouco a pampa51 né senhora ...”(entrevistado 
número 6, 17 anos) 

 

“ eu tenho dezessete ... faço dezoito agora no ano dois mil ... dia 
dez de março ...// depois que eu ficá de maior eu sei lá né ... ((dá 
risada)) ... vô resorvê o que tem que resorvê ... se eu resorvê as treta 
de menor na hora que chegá de maiorzão eu vô ficá  a pampa ...” 
(entrevistado número 11, 17 anos)  

 
 
 

 Estes adolescentes parecem temer a possibilidade de irem para a cadeia, 

caso continuem a praticar atos infracionais depois que tiverem completado dezoito 

anos. A principal razão para este medo parece ser a duração da pena que teriam que 

cumprir. Neste sentido, parece existir uma comparação entre o tempo em que ficam 

internados na FEBEM e o tempo em que ficariam na cadeia.   

 O período máximo de internação do adolescente na FEBEM não pode 

exceder a três anos, conforme é estabelecido pelo 3o parágrafo do artigo 121 do 

“Estatudo da Criança e do Adolescentes”. No entanto, durante a realização de 

trabalhos preventivos junto aos internos da FEBEM-RP, observei que os 

adolescentes  que  ficaram  mais  tempo  na  instituição  estiveram  internados  por no  

máximo  um  ano  e  meio. Já  em  algumas  unidades  da  FEBEM  em  São  Paulo, a   

medida sócio-educativa parece ser aplicada em seu tempo máximo.  

___________________________________ 
51 ficar um pouco à pampa:  não se envolver em confusões 
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 O período de internação parece depender dos antecedentes criminais do 

adolescente, do seu comportamento na instituição, da gravidade do ato infracional e 

da repercussão que ele teve na sociedade. De uma maneira geral, o período médio de 

internação em Ribeirão Preto parece ser de seis meses a um ano. 

 Apesar desses jovens terem a perspectiva de deixarem a vida do crime 

depois de completarem dezoito anos, isso parece ser difícil de  acontecer na 

realidade. A equipe do NEPDA conheceu vários adolescentes que, após a 

desinternação, continuaram a praticar atos infracionais e que hoje encontram-se 

reclusos em presídios.  

 Os participantes parecem entender a maioridade como um divisor de 

águas, como se fosse possível, de um dia para o outro, deixar de ser perseguido pela 

polícia;  de trocar tiros com os espinhos;  não ter que roubar para sustentar a si e a 

família, etc. As ciladas do mundo do crime não desaparecem de uma hora para outra, 

como num passe de mágica.  

 Entendo que a decisão de parar de praticar atos infracionais pode ser 

tomada a qualquer momento. No entanto, as condições para que ela se torne 

realidade são processuais e envolvem fatores que não dependem apenas do 

adolescente.    

 São vários fatores que dificultam a saída do mundo do crime. Um dos 

fatores, segundo o entrevistado número 1, é o medo de tentar uma vida diferente e 

não conseguir êxito:   

 
  “mas de repente dá uma falta de coragem ... é uma coisa que te 
desilude sabe ... medo ... será que eu vô conseguí? ... será que adianta 
eu tentá? ... e se eu tentá mudá de vida e chegá em tal ponto que nem 
consegui entrá no crime de novo eu vo conseguí ... aí eu vô morrê 
mesmo ... vô fica na bera de um lixão... EU QUERO SAI DO CRIME 
((fala gritando)) ... eu quero mas não consigo ... não posso ... se eu sai a 
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minha mãe minha família vai passá fome ... quando eu tava roubando  
não faltava nada ... minha mãe não pode nem me vê... faz três meses que 
eu não tenho visita ... eu telefono pra ela e ela me diz que tá faltando gás 
((fala indignado em saber que a mãe está passando necessidades))...” 
(entrevistado número 1, 18 anos) 

 

 
 A perspectiva de tentar uma vida nova parece trazer uma ansiedade muito 

grande para os adolescentes que estão em conflito com a lei, pois eles precisariam  

deixar de trilhar um caminho que, por mais arriscado e incerto que ele seja, é o que 

eles conhecem e estão habituados a fazer. Além disso, as consequências de sair do 

mundo do crime não recaem apenas sobre esses jovens, mas também sobre seus 

familiares, que, muitas vezes, dependem do dinheiro ganho em atos infracionais para 

sobreviverem.  

 Entendo que a fala do participante número 1, antes de representar o medo 

frente ao que é novo e diferente, é um grito por socorro que abarca as vozes da  

maioria dos jovens que se encontram nessa situação. As doze entrevistas realizadas 

são carregadas de emoções, com falas preciosas que expressam indignação e revolta 

com o que eles tiveram que fazer para sobreviverem nessa nossa sociedade selvagem 

e cruel. Neste sentido, a célebre frase de SARTRE (1987) parece ser perfeita para  

definir o que são os jovens em conflito com a lei: “Eu sou aquilo que consegui fazer 

com o que fizeram de mim”.  

 Outro fator que parece dificultar a saída desses adolescentes do mundo 

do crime, parece ser a necessidade de ter que aprender a pensar e a se comunicar de 

uma forma diferente da que estão acostumados a fazer:  

 
       “como é que você ficaria se de repentemente você falá “agora eu 
vô mudá de vida ... vô entrá no mundo do crime” ... tê que convivê 
com pessoas que conversam diferente que pensam diferente e você 
nem entende ... pra mim é difícil até sabê o que você pensá da vida ... 
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eu vô tê que descobri isso tudo de novo ... vô tê que vê lá trás onde eu 
parei ... se eu quisé voltá atrás eu vô tê que fazê o que eu não fiz ... o 
quê que eu não fiz? eu não sei o quê que é ... não vivi pá/ ((não fala, 
só pensa)) ... eu vô tê que aprendê a vivê ... não vai sê a escola que 
vai me ensiná... eu vô tê que corrê atrás ...” (entrevistado número 1, 18 
anos) 

 
 

A linguagem desses jovens é repleta de gírias muito próprias ao universo 

em que eles vivem. Não que os outros rapazes da mesma idade e de uma condição 

sócio-econômica diferente não as usem, mas estes têm no convívio familiar e escolar 

contato com outra forma de comunicação que os adolescentes internos na FEBEM 

não têm.  

Imaginemos como seria a experiência de um ex-interno da FEBEM numa 

entrevista para solicitação de emprego. Além de todos os rótulos negativos que 

costumeiramente lhes são atribuídos pela forma como eles se vestem e agem, como 

eles poderiam se fazer entender usando suas gírias? Quando o NEPDA começou a 

trabalhar na FEBEM, foi necessário um tempo para que a equipe compreendesse o  

significado de várias palavras, como por exemplo:  

 
“O boi52 dessa FEBEM tá dexando a gente no maior perrê53”    

“Aqui a gente tem que usá a coruja54 que os otros também usa” 

“Eu queria dá uma goma55 nervosa56 prá minha coroinha57” 

  
Não é possível pensar que os adolescentes sairão da FEBEM e 

conseguirão sozinhos abandonar o crime. Acredito que seja necessário um 

acompanhamento  pari passu  desses  jovens  na  busca  de  trabalho,  bem  como  no  

___________________________ 
52 boi: banheiro 
53 perrê: nervoso; raiva 
54 coruja: cueca 
55 goma: casa 
56 nervosa: legal; boa; bonita 
57 coroinha: mãe 
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retorno ao meio familiar, ao grupo de amigos e à comunidade, para que eles sejam 

efetivamente (re)inseridos. Entretanto, na realidade os adolescentes são 

desinternados sem nenhuma estrutura de acompanhamento e apoio reintegradores.  

Existe uma lacuna entre a desinternação e a volta à sociedade, pois esses 

jovens não são preparados para deixarem de praticar atos infracionais  e  a  sociedade 

não é preparada para recebê-los. Por  mais  que  alguns  adolescentes  queiram  tentar 

uma vida diferente, sem o envolvimento das instituições sociais, como a família e a 

escola, bem como a participação dos orgãos da justiça responsáveis pela liberdade 

assistida, isso se torna muito difícil de acontecer.  

A volta do adolescente para a casa, quando não é cercada de cuidados e 

planejamento, significa o retorno “para o ambiente cultural que possibilitou a sua 

entrada no mundo da criminalidade e para os mesmos amigos – que talvez já 

estejam presos ou mortos” (ASSIS, 1999).   

A preparação para a saída da FEBEM deveria acontecer desde o primeiro 

instante da internação, através  de  um  apoio  pedagógico, psicológico  e  assistencial 

tanto para o adolescente quanto para a família. Além disso, acredito ser necessária 

uma preparação dos moradores dos bairros onde os adolescentes moram, para que 

eles os acolham de uma forma menos estigmatizante:  

 
“pô hoje eu tenho vergonha de saí de liberdade daqui ... eu vô tê 

que entrá na rua de casa onde eu sempre morei de cabeça baixa ... 
como que eu vô olhá pro lado? ... todo mundo vai olhá pra mim e vai 
falá ‘eh ... esse daí é ladrão’... isso é meu do meu psicológico ... uma 
coisa que vai sê com o tempo que eu vô tirá isso da minha cabeça ...” 
(entrevistado número 1, 18 anos) 

 

 
Neste relato, o entrevistado retrata a visão fatalista que grande parte da 

sociedade tem em relação aos egressos da FEBEM. Tal visão parece contribuir para 
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que esses adolescentes incorporem a idéia de que são seres de menor valor. Na 

medida em que eles são rotulados por seus atos infracionais, a comunidade parece 

considerá- los casos perdidos, como se estivessem num caminho sem volta.  

O adolescente infrator parece ser visto pela sociedade como o único 

culpado pelos seus atos, como se lhes tivessem sido dadas inúmeras oportunidades de 

escolha. Com o olhar desviado das condições sócio-econômicas que produzem a 

marginalidade, a sociedade não se atenta para o fato de que o ato infracional é uma 

resposta aos inúmeros “não”, que sempre estiveram reservados a esses jovens, tais 

como: não ter acesso a saúde; não ter moradia; não ter comida; não acesso e 

condições de permanecer na escola; não conseguir  emprego; não ter acesso ao lazer; 

não ser reconhecido como cidadão.   

Como se não bastassem todos os “não” do passado e que ainda se fazem 

presentes, a sociedade parece fazê- los perpetuar na medida em que não acredita que 

esses adolescentes tenham perspectivas para um futuro longe do crime. Em resposta 

à essa incredulidade, o entrevistado número 2 argumenta:  

 
  
         “eu quero mostrá pra muitas pessoas que discriMInam um pouco 
a gente ... porque a gente tá numa instituição como a Febem ... às 
vezes todo mundo pode olhá e falá ‘é um bandido ... é um safado ... é 
um vagabundo’ ... mesmo assim a gente não pode dizê que não tem 
mais conserto  ... porque HÁ sempre conserto ... SEMpre tem jeito ... 
tem jeito pra tudo ...// então não há nada que não tem jeito ... então eu 
quero tê oportunidade de mostrá pra muitas pessoas que não 
imaginam o que se passa no coração de cada um ... que MUItos aqui 
também – que tão nesse lugar – queriam tê uma vida di:::gna ... 
queriam tê um lugar bom pra morá ... queria tê um pai e uma mãe que 
desse condições boas ... condições de estuda:: ... de dá um bom 
emprego pra no futuro trabalhá ...” (entrevistado número 2, 17 anos) 
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Neste relato, que o adolescente expressa sua vontade de mostrar àqueles 

que discriminam os jovens que praticaram atos infracionais, que é possível acreditar 

em mudanças e investir no futuro deles. Além disso,  ele mostra os anseios que os 

adolescentes têm por condições de vida mais dignas tanto para si quanto para suas 

famílias.  

 

 

 
 
10.2 – Há possibilidade de sair do mundo do crime ?  

 

 Apesar de todas as incertezas sobre o futuro e do medo em relação às 

mudanças em suas vidas, os participantes apontaram alguns caminhos que poderiam 

ajudá-los a deixarem de praticar atos infracionais. Um desses caminhos o RAP:  

 
 “... existe hoje em bares – tipo-- uma manera de mudá do crime ... a 
música o RAP ... você vê é uma coisa que eles gostavam muito ... tem 
algum deles que já usô até crack e hoje canta RAP ...” (entrevistado 
número 1, 18 anos) 

  

 A música, em especial o RAP, parece representar um meio de abandonar 

a vida do crime sem que os adolescentes tenham que deixar para trás suas raízes. 

Através das letras das músicas, é possível expressar tanto a revolta perante as 

injustiças sociais, o desejo de mudança e as críticas ao sistema excludente, quanto 

mensagens de esperança e de paz (ABRAMOVAY et al., 1999).    

 Segundo SPOSITO (1993), a música RAP, junto com a dança de rua e o 

grafite, compõe o movimento hip-hop que “contempla questões importantes para a 

análise da sociabilidade juvenil no espaço urbano e suas formas de agir, apontando 
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outras imagens possíveis de identidade coletiva e do conflito social na cidade.”(p. 

162). A autora ainda complementa que este tipo de expressão artística e musical 

denuncia a condição de ser negro, a marginalização dos jovens que moram na 

periferia  e a exclusão social.    

 Ao retratar as tensões cotidianas da vida das ruas, vários rappers 

conseguiram visibilidade e passaram a ser referenciais para muitos jovens. Na 

FEBEM-RP, a equipe do NEPDA conheceu vários adolescentes que compuseram 

letras de música durante o período em que estiveram internados. Motivados pelo 

desejo de um dia terem suas músicas tocadas nas FMs, eles solicitavam CDs com 

base para RAP para gravarem suas músicas. 

 Existem vários conjuntos de RAP que se formaram dentro de 

penitenciárias, como é o caso do Detentos do RAP. Um dos grupos de RAP de maior 

expressão em Ribeirão Preto, o Consciência X Atual, tem integrantes que já passaram 

pela FEBEM e que hoje participam de eventos pela paz na cidade.  

 Apesar de ser difícil alcançar notoriedade e sobreviver no meio artístico, 

entende-se que devem ser incentivados os jovens que desejam, através do RAP, parar 

de praticar atos infracionais. Tal incentivo poderia ser dado pelas empresas privadas 

que investem em projetos sociais, oferecendo às Organizações não Governamentais, 

associações de bairros, escolas e instituições como a FEBEM, recursos para a 

compra de equipamentos e materiais necessários para a gravação de CDs.  

 Assim como o esporte é apontado como um meio de impedir que os 

adolescentes marginalizados infracionem, a música também deve ser vista sob esta 

ótica. Um exemplo bem sucedido do uso da música com crianças e adolescentes de 

baixa renda, que viviam em situação de risco social, é o do Grupo Cultural Olodum, 
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em Salvador (2001, www.olodum.com.br). As ações desse grupo estão voltadas para a 

profissionalização, visando a inserção no mercado de trabalho.  

 Tendo como referência o projeto desenvolvido em Salvador, a 

comunidade ribeirãopretana também poderia ter programas desse tipo, porém, 

adequados aos interesses musicais dos adolescentes, que parecem preferir pagode e 

RAP.  

 Através do RAP, os jovens em conflito com a lei não teriam que se calar 

diante das condições sócio-econômicas a que estão sujeitos, porém, suas ações 

deixariam de estar pautadas na ilegalidade.  

 Além da música, alguns participantes também apontaram a mudança de 

cidade como uma alternativa para não se praticar mais atos infracionais:  

 
        “só mudando de Ribeirão prá ficá sossegado ... porque aqui você 
já tem espinho ... a poLÍcia já te conhece porque já te catô um monte 
de veiz ... daí éh mudá de cidade e ficá de boa ... a pampa ... que nem 
muitos faiz ... pega muda pra uma cidade pequena  e vem só de veiz 
em quando aqui pra Ribeirão pra vê a família e os amigos ... mas daí 
já afasta do crime ... não éh não? ...” (entrevistado número 4, 16 anos) 

 

“saindo daqui se marcá eu posso até mudá de Ribeirão ... eu ia 
morá em otra cidade ... ficava de boa pra num me sujá lá ... sem 
espinho nem polícia... aí eu ia vim prá cá só pra passeá...vê os 
trutas... minha família ” (entrevistado número 9, 17 anos)  
 

 
“eu queria í prá outra cidade porque aqui todo mundo já me 

conhece ... em outra cidade ninguém me conhece e nem espinho nem 
polícia vai corrê atrás de mim... eu vô tê paz...vô podê tê uma vida 
nova... começa do zero...” (entrevistado número 7, 17 anos) 

 

      
 A prática de atos infracionais parece ser difícil de chegar a um fim 

quando os adolescentes têm espinhos e são constantemente perseguidos pela polícia. 
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Neste caso, a mudança de cidade parece ser entendida como única alt ernativa para 

que o confronto com os inimigos tenha fim.  

 Observa-se no relato do entrevistado número 7 que a mudança de cidade 

representa uma oportunidade de dar um novo rumo na vida, longe das pessoas que 

esperam dele a continuidade na prática de atos infracionais.  

 Desacreditados como pessoa, esses adolescentes precisam lutar para 

romperem a idéia cristalizada de que eles não têm conserto. Neste sentido, parece ser 

mais fácil mudar de cidade do que tentar provar que eles não são mais infratores. 

 Apesar da mudança de cidade ser entendida pelos participantes como 

algo positivo, por possibilitar o começo de uma vida nova, ela também implica em 

deixar para trás parentes e amigos. Uma forma de manter esses vínculos afetivos, 

segundo os entrevistados número 4 e número 9, é vir para Ribeirão Preto a passeio.   

 Se para alguns adolescentes que relataram querer mudar de cidade parece 

ser importante manter o vínculo com os amigos, para outros esta parece ser uma 

forma de ficarem livres não só dos espinhos e da polícia, mas também da influência 

do grupo de pares:  

 
     “só mudando de Ribeirão viu senhora ... porque se ficá aqui cê já 
tromba os truta e eles já fala que a favela tá estralando ... que tem 
umas fita nervosa e prá ... então cê acaba colando com os truta ... mas 
se í pra outra cidade cê já fica de boa...” (entrevistado número 5, 16 anos) 

 

 Observa-se neste relato que o convívio com o grupo de pares parece 

incitar os adolescentes a continuarem praticando atos infracionais, pois em contato 

com os amigos eles se mantêm informados do que se passa na favela onde moram e 

dos planos dos amigos. 
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 Apesar da mudança de cidade ser uma solução para o preconceito social 

e para a violência da qual o adolescente ora é agente ora é vítima, compreende-se que 

está é uma alternativa paliativa, que não irá retirar dele a condição de ter sido posto à 

margem da sociedade. Sem uma estrutura de apoio financeiro e psicológico, como o 

adolescente irá sobreviver num local onde ele não conhece ninguém? Essa questão 

antes de ser vista como obstáculo, deve servir para nortear a reflexão sobre as reais 

possibilidades que os adolescentes terão quando forem desinternados.    

 A mudança de cidade sem dúvida é algo positivo e que pode dar certo. 

Entretanto, faz-se necessário planejá- la para que o adolescente não se veja 

novamente nas situações que o levaram a praticar atos infracionais.  

Alguns participantes deste estudo também apontaram a inserção no 

mercado de trabalho como um dos caminhos para deixarem de praticar atos 

infracionais:  

 
     “vô tentá arrumá um serviço mas que não fosse de office-boy... que 
fosse assim óh ... pá/ eu chegava no serviço e ficava o dia inteiro lá ... 
depois eu só saia prá rua na hora de embora ... porque aí eu num ia 
ficá andando pá/ correndo risco de trombá um espinho senhora ... 
porque se trombá morre ... se eu consegui um emprego eu fico de 
boa”  (entrevistado número 5, 16 anos) 
 

A inserção no mercado de trabalho parece ser a condição imposta pelo 

entrevistado número 5 para deixar de praticar atos infracionais. Entretanto, não é 

qualquer tipo de função que o adolescente considera poder desempenhar. Em 

decorrência das rivalidades que ele tem com outros adolescentes, parece não ser 

possível um trabalho que requeira atividades nas ruas, como o de office-boy, pois isso 

o exporia ao risco de morrer. 
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Ter ou não espinhos parece ser um fator que influencia o adolescente a 

procurar por um determinado tipo de trabalho. Os adolescentes que não possuem 

rivalidade parecem ter uma maior opção de trabalho a procurar. Os próximos relatos 

exemplificam isso:    

 
“eu vo saí do crime sim ...como eu num tenho problema com espinho 
na minha cidade eu posso trabalhá numa pá de coisa senhora ... que 
se eu fô trabalhá num vô tá correndo risco de trombá espinho né ... 
em Franca eu posso sê pespontadô em fábrica de sapato  ... posso fazê 
entrega nas rua de mercadoria... posso trabalhá de servente de 
predero... se eu não tivé serviço eu vô panhá café capiná muda ... 
roba nunca mais ... não quero ..”(fala do entrevistado número 1, 18 anos)  
 
 
    “a senhora tá ligada que os meus espinho é só aqui na FEBEM 
então quando eu saí daqui eu vô vorta prá Franca e vô tentá arranjá 
um serviço por lá... se marcá eu posso trabaiá de office-boy numa 
empresa ... ia sê a pampa í nos banco pagá conta... andá nas rua do 
centro ...eu num ia precisá ficá parado num lugar só...” (entrevistado 
número 11,  17 anos) 
 

 
Por estes relatos observa-se que ambos os adolescentes, provenientes de 

Franca, possuem espinhos apenas dentro da FEBEM-RP. Em decorrência disso, eles 

parecem não estar preocupados com o tipo de trabalho a procurar, nem em arranjar 

um serviço com atividades restritas ao local de trabalho.   

O entrevistado número 11, justamente ao contrário do entrevistado 

número 5, relata querer trabalhar de office-boy. Neste caso, as atividades na rua 

parecem ser mais motivadoras, pois ele não precisaria ficar parado num só lugar e 

teria maior liberdade de ações. 

A perspectiva do participante número 1 parece ser a de conseguir 

subsistência em subempregos, tais como servente de pedreiro. Para deixar de roubar 
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parece ser válida a inserção em qualquer tipo de atividade, desde que ela não o 

coloque em conflito com a lei.     

Ao mesmo tempo em que o trabalho representa um meio de inserção 

social e de dignificação humana, ele também representa a continuidade da condição 

marginal. Os subempregos reservados para eles são por si só marginalizantes 

(ASSIS, 1999; SCHNEIDER, 1987; VIOLANTE, 1989).  

O tipo de trabalho destinado aos adolescentes marginalizados nem 

sempre é o que eles esperam e são capazes de desempenhar. Num estudo realizado 

com internos nas várias unidades da FEBEM, VIOLANTE (1989) constatou que “o 

trabalho de ‘mãos-sujas’ se lhe apresenta como desinteressante, pouco digno, não 

compensador em termos financeiros e, para muitos menores, aquém de sua 

capacidade intelectual” (p. 114). 

O discurso de que o trabalho enobrece o homem é pertinente aos ideais 

da burguesia, que procura legitimar suas práticas excludentes ressocializando os 

adolescentes através da adaptação a funções que ela não quer para si.  

A sociedade espera que os adolescentes se adaptem a estes trabalhos, 

rebaixando seu nível de aspiração. Os trabalhos manuais são importantes e 

fundamentais, porém, caberia ao adolescente poder decidir qual o tipo de trabalho 

que ele almeja realizar. Se ele quer trabalhar numa horta, ótimo, que o faça. Mas se 

ele quer outra profissão, que lhe seja permitido almejá- la e que sejam dadas 

condições para tanto. Ao menos que sejam retiradas as barreiras formadas  

principalmente pelo preconceito, para que ele possa trilhar o caminho desejado.  

Para um dos participantes parece exister a possibilidade de começar uma 

nova vida através do trabalho autônomo:   
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“saindo daqui eu:: pretendo voltá os meus estudos novamente e 
pretendo tê uma nova vida// arrumá um emprego ... ou talvez mesmo 
abri um próprio negócio pra levá à frente e í tomando conta ... porque 
eu já trabalhei em bastante coMÉRcio e eu acho que meu próprio::: 
dom mesmo de trabalho éh o de comércio ... porque a própria 
profissão do meu pai éh vendedor e nisso eu já trabalhei em lo::ja ... 
já trabalhei em locadora  ... então ... eu até pretendo um dia --se eu 
tivé oportunidade-- cursa uma faculdade ... né? ... poderia até quem 
sabe sê psicologia ... porque eu até gosto MUIto ... já tive 
oportunidade de fazê um tratamento com um grupo de psicólogas 
numa clínica que eu fiquei ...e tê uma nova vida” (entrevistado número 2, 
17 anos) 

 
 

O entrevistado número 2 relatou querer uma atividade profissional ligada 

ao comércio, pois é o que ele disse saber e gostar de fazer. Além disso, ele parece ter 

a intenção de retomar seus estudos, almejando um dia poder cursar uma faculdade. 

Faz-se necessário destacar que apenas o participante número 2  

mencionou em sua entrevista que tinha planos de ter uma formação de nível superior. 

Essa peculiaridade talvez possa ser explicada pelo grau de escolaridade mais elevado 

desse adolescente (ensino médio incompleto)  em relação aos demais participantes 

(ensino fundamental incompleto).   

A condição para deixar de praticar atos infracionais, segundo um dos  

entrevistados, é conseguir um trabalho que lhe dê condições de sustentar a família:  

 
 “E: meu padrinho éh presidente de uma firma lá cê tá ligado ... então 
ele falô que quando eu saí daqui:: ele vai me ajudá arrumá um 
serviço...  
Fer:  e quanto que você gostaria de ganhá?...  
E: BEM MEnos NÉ senhora ... não tem nem comparação trabaíA e 
trafiCÁ o tanto de dinheiro que CÊ ganha... // dando pra mim sustenta 
minha filha e minha muié tá firmeza ... mas tem que ser um custo bom 
também né senhora ... ganhar de oitocentos a mil reais né senhora ... 
pelo menos isso aí né senhora ...” (entrevistado número 3, 16 anos) 
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 O participante número 3 parece estabelecer como condição para 

abandonar a vida infracional, receber pelo menos oitocentos reais pelo  trabalho que 

ele venha a desenvolver. Apesar dele ter relatado saber que não terá mais o poder 

aquisitivo que o tráfico de drogas lhe proporcionava, sua expectativa salarial  parece  

estar  muito longe do que realmente  conseguirá  obter. Pela  falta  de experiência e 

por seus estudos terem sido interrompidos na quinta série do ensino fundamental, as 

chances dele conseguir um trabalho que lhe ofereça oitocentos reais por mês são 

mínimas, senão inexistentes.  

 A baixa escolaridade e o despreparo profissional, de acordo com 

VIOLANTE (1989), leva os adolescentes  

 
“a se inserirem em setores economicamente não 
produtivos, caracterizados por ocupações pouco 
rentáveis, subempregos ou atividades autônomas; os 
que são absorvidos como trabalhadores em setores 
produtivos têm baixa remuneração de seu trabalho.” 
(p. 43).  

 

 Compreendo que a inserção desses jovens no mercado de trabalho não 

será fácil. É ingênua a idéia de que os adolescentes poderão competir no mercado de 

trabalho. Além de não ter- lhes sido dadas condições e oportunidades de formação e 

desenvolvimento de suas potencialidades, também existem sérias limitações no 

mercado de trabalho, que não consegue atender a demanda de mão-de-obra existente.  

 Como a inserção no mercado de trabalho representa um fator importante 

para o abandono da vida infracional, compreendo ser necessário oferecer a esses 

jovens capacitação profissional, dentro e fora da FEBEM.  
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 Durante a internação, são oferecidos cursos de mecânica, marcenaria, 

horticultura e computação aos adolescentes. Entretanto, em decorrência do limitado 

número de vagas, apenas uma minoria tem acesso a tais cursos.  

 Acredito que outros cursos profissionalizantes poderiam ser criados se 

fossem estabelecidas parcerias entre a FEBEM e empresas da região de Ribeirão 

Preto. Através dessas parcerias, poderia ser viabilizada a ida dos adolescentes às 

empresas e a aprendizagem poderia acontecer na própria situação de trabalho. Seria 

uma forma deles vivenciarem o que acontece no dia-a-dia de uma empresa e verem a   

aplicabilidade da teoria á prática.  

Outro aspecto positivo é que, se os adolescentes passassem um período 

do dia numa empresa e o outro na instituição, a desinternação poderia acontecer de 

forma menos brusca.  

A parceria entre as empresas e a FEBEM possibilitaria não apenas a 

esses jovens o contato com outra realidade e com outros referênciais a serem 

seguidos, mas também que a sociedade conhecesse um universo diferente, que 

sempre esteve permeado por preconceitos. Seria um meio de ambas as partes 

perceberem que não é mais possível conviver com a idéia de mundos à parte.  

Compreendo que as alternativas apontadas pelos participantes para o 

abandono da vida infracional são possíveis de serem postas em prática. Seus anseios  

não vão além do que, obrigatoriamente, deveria ser realidade para todas as pessoas. 

Poder viver em paz, trabalhar e ser respeitado como pessoa, deveriam ser vistos 

como direitos elementares e não como perspectivas a serem alcançadas.  

A saida destes jovens do mundo do crime depende muito mais da 

sociedade do que deles mesmos. Como o foco do problema é direcionado 
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exclusivamente para o autor de atos infracionais, os fatores que mantêm os 

adolescentes na condição de marginal não vêm à tona e, consequentemente, nada é 

feito para revertê- los. Neste sentido, é necessário que a sociedade deixe de assumir o 

papel de vítima-espectadora, e adote uma postura menos estigmatizante em relação a 

esses adolescentes, com ações que viabilizem as perspectivas por um futuro 

diferente. 
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
 

 Este trabalho teve como principal objetivo conhecer os significados da 

violência na vida cotidiana dos adolescentes que estão em conflito com a lei. Diante 

da riqueza dos relatos dos participantes, a palavra violência parecia assumir múltiplas 

facetas. 

 Na incursão pela literatura, percebi que a dificuldade de chegar a uma 

posição ímpar a respeito da violência não era só minha. Se por um lado isso era um  

alívio, por outro representava a necessidade de conduzir a pesquisa por caminhos em 

construção.  

Na literatura científica o que observei foi a existência de teorias que 

oferecem explicações para as causas da violência. Dentre as explicações encontradas, 

pude perceber que num extremo estão as que atribuem ao indivíduo a 

responsabilidade pela prática da violência, sendo a agressividade entendida como 

inata ao ser humano ou decorrente de atributos da personalidade. Num outro 

extremo, estão as teorias que atribuem às questões sociais a responsabilidade pela 

violência. Neste caso, a culpa recae sobre a desigualdade sócio-econômica; a falência 

dos marcos institucionais, tais como a família, igreja, escola e comunidade; e, a falta 

de autoridade e de capacidade repressiva do Estado.  
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Todas as teorias explicativas, por sua vez, têm como eixo comum a  

violência reduzida à delinqüência e ao crime. Essas explicações estão voltadas para a 

violência instrumental, que, na maioria das vezes, é praticada pela população pobre e 

marginalizada. Com o olhar voltado para apenas uma direção, ou seja, para o autor 

de atos infracionais, não são discutidas as demais formas de violência, nem as  

condições e os fatores que as produzem. 

Os vários tipos de violência e os seus significados vêm à tona no capítulo 

A entrada no “Mundo do Crime”, quando apresento os motivos relatados pelos 

entrevistados para terem praticados atos infracionais.  

Analisando a entrada dos participantes no mundo do crime, observei que 

ela não aconteceu de uma hora para outra, nem por uma única razão. Neste sentido, 

entendo que não existe um marco que separa a vida desses jovens em antes e depois 

do ato infracional. O que existe é a mudança de atitude perante as condições 

desumanas que lhes são impostas. Com a entrada no mundo do crime, ao invés deles 

serem apenas vítimas da violência também passaram a ser agentes da mesma.  

A violência parece ser entendida por esses adolescentes como uma forma  

de expressar a inconformidade perante a vida que lhes fora reservada. Na medida em 

que eles não encontram perspectivas de mudanças através dos meios legais, o crime 

parece ser visto como o único instrumento que eles dispõem para driblar o não 

acesso aos bens materiais, a violência doméstica e as diversas humilhações sofridas.  

Apesar dos participantes terem depositado no ato infracional a esperança 

por uma vida diferente, os mesmos enfatizam em seus relatos os aspectos negativos 

que são inerentes ao mundo do crime. Dentre tais aspectos, destacam-se os 
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confrontos entre os adolescentes rivais e a perseguição policial, que são percebidos 

por estes jovens como expressões da violência na vida cotidiana.  

Nas falas dos participantes sobre os confrontos entre os adolescentes 

rivais, a violência aparece como o único meio de resolver as divergências, 

individuais ou grupais, originadas pelo desrespeito às regras de convivência do 

mundo do crime. Neste caso, a violência parece ser entendida como instrumental seja  

para reestabelecer o respeito a estas regras, seja para defender a honra do adolescente 

que foi posta à prova pelo seu rival.  

Em decorrência desta noção de violência, o matar para não morrer e para 

ter paz é percebido pelos participantes como uma fatalidade que se faz necessária. A 

morte na juventude também parece ser entendida como algo natural e que “não dá 

em nada”, pois existe a certeza de que os amigos tomarão para si a necessidade de 

“acertar as contas” com o rival.  

Na medida em que estes adolescentes percebem as expressões da 

violência apenas em seus atos, ficam encobertas as outras formas de violência que 

contribuem para a formação de grupos rivais. Por traz do simples “acertos de contas” 

entre adolescentes inimigos, estão os reflexos da miséria, do preconceito, do não 

acesso a educação e a saúde, da necessidade de “ter para ser”, etc.  

A idéias de que as brigas entre os adolescentes rivais são problemas 

isolados do contexto sócio-econômico também parece ser compartilhada pelas 

instituições que atendem estes jovens e pelo poder público em Ribeirão Preto, que 

têm voltado suas atenções, preferencialmente, para propostas de negociação de paz.. 

Entendo que estas propostas poderão surtir efeitos positivos a curto prazo, porém, 
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elas não modificam as condições estruturais que tornam estes jovens mais 

vulneráveis à violência.    

Quanto à violência decorrente da perseguição policial, os participantes  

relatam que ela se expressa de duas maneiras: a primeira diz respeito às agressões 

físicas que os adolescentes sofrem quando são pegos pela polícia; já a segunda, está 

relacionada aos critérios utilizados pela polícia para diferenciar os “cidadãos do 

bem” dos “elementos suspeitos”. Na maioria das vezes, são os moradores da periferia 

que compõem o segundo grupo, como se a prática de atos infracionais fosse inerente 

e exclusiva de indivíduos pobres, negros e que se vestem e agem de determinada 

maneira.  

As ações da polícia vem ao encontro da tendência de se restringir 

violência a delinqüência e crime, deixando de lado todas as outras formas de 

violência produzidas por toda a sociedade.   

A violência praticada pela polícia reflete o despreparo que ela tem para 

agir de maneira comprometida com a (re)inserção social dos jovens autores de atos 

infracionais. Entretanto, compreendo que o despreparo não é só da polícia e tão 

pouco suas ações são casos isolados no contexto social. A idéia de que é necessário 

combater a violência através da violência tem o respaldo da sociedade, que, na 

maioria das vezes, se omite e deixa por conta do Estado a resolução do caos social 

em que vivemos.  

Com a prevalência da noção de que os jovens autores de atos infracionais 

estão na vida do crime por que querem, fica difícil de pensar no fim da violência e 

em perspectivas de mudanças. É justamente isso que abordo no último capítulo deste 

estudo.  
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Nos relatos dos participantes sobre suas perspectivas para o futuro, 

observei a dualidade de sentimentos e de postura em relação ao que pode acontecer 

quando forem desinternados. Se por um lado existe o desejo de abandonar a prática 

de atos infracionais e de tentar uma vida diferente, por outro existem diversos fatores 

que parecem mantê- los aonde estão.  

A idéia de que o futuro a Deus pertence e de que o destino de cada um já 

está traçado, é um dos fatores que parece dificultar a saída desses jovens do mundo 

do crime. O pior é que esta idéia em parte não está errada, pois entendo como 

limitado o acesso que eles têm a outros caminhos.  Entretanto, não cabe a Deus tal 

responsabilidade, mas à nossa estrutura social que produz e mantém a marginalidade.  

Outro fator apontado pelos participantes como impecilho à interrupção da 

prática de atos infracionais, é a necessidade que eles têm de conseguir recursos para  

se protegerem dos adolescentes rivais.  Neste sentido, roubar e fazer parte do tráfico 

de drogas parecem ser os meios que eles têm para obter armas de fogo.   

Alguns participantes também parecem considerar que até a maioridade 

continuarão a praticar atos infracionais. Neste caso, o risco de serem presos e o 

período de reclusão na cadeia parecem ser os principais motivos para que eles 

queiram resolver as rivalidades com os “espinhos” e obtenham recursos materiais até 

completarem dezoito anos.  

O medo de tentar e não consiguir êxito fora do crime, também aparece 

nos relatos dos participantes. A necessidade de ter que aprender a agir, falar e pensar 

de uma forma diferentes da que eles estão acostumados, somada ao receio de 

enfrentar preconceitos da sociedade, parecem alimentar ainda mais esse medo. 
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A ausência de cuidados para com esses jovens durante a internação na 

FEBEM e, principalmente, no retorno à sociedade, é um dos motivos que contribuem 

para o fracasso daqueles que tentam trilhar caminhos opostos ao do crime. Porém, o 

despreparo não é só dos adolescentes, mas, principalmente, da sociedade que não 

sabe como e talvez, em grande parte, não queira acolhe- los. 

Mesmo diante de um futuro incerto, os participantes deste estudo 

apontaram os caminhos que poderiam favorecer a saída deles do mundo do crime. 

Para  alguns, a mudança de cidade é a única forma de começar uma vida nova, longe 

da perseguição policial, dos confrontos com os “espinhos”, da pressão do grupo de 

pares e do preconceito social; para outros, é através da inserção no mercado de 

trabalho que eles poderão sobreviver sem ter que infracionar; há também aqueles 

sugerem o RAP como um meio de sair do crime sem ter que deixar para trás suas 

raízes, nem deixar de expressar a revolta perante as desigualdades sociais e 

econômicas.  

Compreendo que para serem viáveis e eficazes os caminhos apontados 

pelos participantes para deixarem de infracionar, necessariamente tem que haver o 

envolvimento da sociedade. Sozinhos, esses jovens dificilmente conseguirão se ver 

livres do cerco instituído pelas diversas formas de violência a que estão sujeitos e 

que também produzem.   

Este trabalho se encerra não com soluções, mas com pistas de como os 

adolescentes autores de atos infracionais pensam a violência e dos possíveis 

caminhos para a sua prevensão. Para finalizar, deixo a pergunta que um dos 

adolescentes me fez antes de encerrar a entrevista, e para a qual ainda não tenho 

resposta:  
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 “...será que eu vô consegui um dia chegá do serviço ... minha 
esposa me dando um beijo e meus filhos vim correndo e me pulá 
e falá ‘pô pai’ ... tudo no maior carinho ... eu podê visitá minha 
mãe e ela olhá pra mim e falá assim ‘cê foi um herói’ ...”  
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ANEXO A 
Autorização do diretor da FEBEM-RP para a realização deste estudo 

com os adolescentes internos 
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ANEXO B 
 

Rapport das “Oficinas sobre Risco” 
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RAPPORT DAS “OFICINAS SOBRE RISCO” 

 

 Sou da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP e 

estou realizando um estudo sobre o que os jovens internos na Febem pensam sobre a 

violência na própria vida e na sociedade. O objetivo deste estudo é conhecer melhor 

os jovens e o que pensam a respeito deste assunto, para que possamos planejar 

programas de promoção de saúde adequado às suas necessidades. 

 Para isto preciso realizar um grupo de discussão sobre este tema com alguns 

jovens e peço a cooperação de vocês. É muito importante conhecer sua opinião. 

Os jovens que aceitarem, participarão deste grupo, onde falaremos a respeito 

do que pensam sobre situações de risco para suas vidas e também sobre o que 

pensam em relação à violência. 

 Estas discussões serão gravadas. Todas as informações que vocês 

apresentarem serão mantidas em sigilo, e serão utilizadas exclusivamente para este 

estudo. Não existe necessidade de vocês se identificarem, e eu posso garantir 

completo anonimato. Quando eu for escrever meu trabalho, não vou colocar o nome 

de nenhum dos participantes. Ninguém poderá identificar quem deu as opiniões. 

 Não há nenhum risco em participar deste estudo. A participação é voluntária, 

isto é, você só participa se quiser e fica à vontade para desistir da participação a 

qualquer momento ou para não responder perguntas que te deixem incomodado. 

 Quero me colocar a inteira disposição para conversar sobre qualquer dúvida 

que possa surgir durante as atividades que faremos na oficina. Agradeço a todos pela 

atenção e pela participação neste estudo. 
 

 

Obs. Deverá ser lido junto com o jovem, explicando qualquer dúvida que surgir durante a 

leitura 
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ANEXO C 
Rapport das Entrevistas Individuais  
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RAPPORT DAS ENTREVISTAS 

 

 

 Sou da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP e 

estou realizando um estudo sobre o que os jovens internos na Febem pensam sobre a 

violência na própria vida e na sociedade. O objetivo deste estudo é conhecer melhor 

os jovens e o que pensam a respeito deste assunto, para que possamos planejar 

programas de promoção de saúde adequado às suas necessidades. 

 Para isto preciso realizar entrevistas sobre estes temas com alguns jovens e 

peço a sua cooperação. É muito importante conhecer sua opinião. 

 Esta entrevista será gravada. Todas as informações que você apresentar serão 

mantidas em sigilo, e serão utilizadas exclusivamente para este estudo. Não existe 

necessidade de você se identificar, e eu posso garantir completo anonimato. Quando 

eu for escrever meu trabalho, não vou colocar o seu nome. Ninguém poderá 

identificar quem deu as opiniões. 

 Não há nenhum risco em participar deste estudo. A participação é voluntária, 

isto é, você só participa se quiser e fica à vontade para desistir da participação a 

qualquer momento ou para não responder perguntas que te deixem incomodado. 

 Quero me colocar a inteira disposição para conversar sobre qualquer dúvida 

que possa surgir durante a entrevista. 

 Quero agradecer sua atenção e pela participação neste estudo. 

 

 

Obs. Deverá ser lido junto com o jovem, explicando qualquer dúvida que surgir durante a 

leitura 
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ANEXO D 
Normas de transcrição de fitas audio-cassete 
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NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 

PRETI, D. (org.). Análise de textos orais . Projeto de estudo da norma linguística urbana culta de São 

Paulo (projeto NURC/SP). FFLCH/USP, 1993.   

 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO* 

Incompreensão de palavras ou segmentos ( ) Do nível de renda ... ( ) nível de renda nominal ... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o gravador) 

Truncamento (havendo homografia, usa-se 
acento indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ e comé/ e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e consoante 
(como s, r) 

:: podendo 
aumentar para 

:::: ou mais  

Ao emprestarem os ... éh::: ... o dinheiro 

Silabação  - Por motivo de tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco ... Central ... certo? 

Qualquer pausa ... são três motivos ... ou três razões ... que faziam 
com que se retenha moeda ... existe uma . .. 
retenção 

Comentários descritivos do transcritor ((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a seqüência 
temática da exposição; desvio temático 

--    -- ... a demanda de  moeda -- vamos das essa 
notação – demanda de moeda por motivo 

Superposição, simulação de vozes Ligando 

as linhas 

A. na    casa da sua irmã 

B. Sexta-feira? 

A. fizeram     lá .... 

B.                   cozinharam lá? 

Indicação de que a fala foi tomada ou 
interrompida em determinado ponto. Não 
no seu início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem ... 

Citações literais ou leituras de textos, 
durante a gravação. 

“   ” Pedro Lima ... ah escreve na ocasião ... “O cinema 
falado em língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRReira entre nós” ... 

* exemplos retirados dos inquéritos NURC/ SP no 338 EF e 331 D2. 

 

 

Observações:  

1. Iniciais maiúsculas:  só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.) 
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá  (não por está: tá? Você está brava ? ) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto final; ponto-e-

vírgula; dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 
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ANEXO E 

 
Roteiro das “Oficinas sobre Risco” 
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ROTEIRO DAS “OFICINAS SOBRE RISCO”: 

 

1) Exercício sobre “associações livres sobre risco”: escrever a palavra risco 

num papel e em baixo todas as palavras e frases que vêm à mente quando 

se fala em risco. Em seguida, faz-se um arrolado de todas as palavras e 

frases que apareceram com o intuito de identificar as associações de maior 

incidência e as que têm mais sentido para o grupo enquanto risco. 

 

2) Situação de risco na vida em geral: distribuir tiras de papel e solicitar a 

todos que busquem lembranças da infância em que se sentiam em risco e 

que as escrevam. Em seguida, todos deverão dividir as lembranças em: 

situações que aconteceram por fatores independente de cada um; situações 

que, na época em que aconteceram, não sabiam que estavam se colocando 

em risco; e, situações em que sabia estar correndo risco.  

 

3) Riscos em tempos de violência no uso e tráficos de drogas: repete-se o 

exercício 2, mas desta vez pensando especificamente no contexto da 

violência no uso e tráfico de drogas, procurando lembrar-se de situações 

que os colocaram em risco. Repetem-se as três divisões do exercício 2. 

Inicia-se então a discussão. 

 
 
 
 



 

 

218 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
Reivindicações dos adolescentes internos na FEBEM-RP  

para o acordo de paz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

219 

JUNÇÃO DAS PROPOSTAS DE TODOS OS PAVILHÕES 
 
• Reduzir o tempo de internação mediante trabalhos realizados 
• Liberar a visita íntima 
• Possibilitar passeios mensais 
• Usar o campo de futebol da FEBEM-RP (“Canindé”) 
• Realizar atividades na área externa dos pavilhões 
• Oferecer mais opções para o jumbo (tipos variados de bolachas e doces) 
• Autorizar a entrada de crianças menores de 7 anos para visita 
• Aumentar a freqüência de visitas do juiz à instituição 
• Gelar o refrigerante 
• Colocar um bebedouro de água em cada pavilhão 
• Disponibilizar um veículo para transportar os parentes idosos da portaria aos 
pavilhões 
• Reforçar o lanche 
• Receber pelos trabalhos que fazem 
• Participar de trabalhos para inserção social  
• Colocar cortinas nos dormitórios (“barracos”) 
• Aumentar o horário de permanência dos visitantes 
• Permitir que os visitantes entrem com seus próprios sapatos  
• Melhorar a qualidade do marmitex  
• Conceder a liberdade àqueles com 18 anos ou mais 
• Permitir que os visitantes tragam o jumbo e outros tipos de comida 
• Oferecer tinta para pintar os pavilhões 
• Contar com a cooperação de todos os pavilhões para a manutenção da paz 
• Oferecer mais vagas para os cursos oferecidos pela instituição 
• Colocar luzes nos dormitórios (“barracos”) 
•Distribuir igualitariamente as sobremesas, refrigerantes e pães com leite  
• Providenciar para que as melhoras solicitadas ocorram em curto espaço de tempo 
• Poder usar objetos pessoais (relógio, tênis, walkman, etc) 
• Permitir o uso de materiais de higiene pessoal (cotonetes, shampoo, hidratante, 
remédio para acne, etc) 
• Colocar som em todos os pavilhões 
• Promover campeonatos de futebol entre os adolescentes de diferentes pavilhões 
• Permitir o uso de vídeo game 
• Liberar o uso do pátio à noite 
• Reformar os banheiros (“boi”)  
• Colocar mais chuveiros 
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DURANTE A  CONVERSA COM O JUIZ OS ADOLESCENTES PEDIRAM: 
 
 

• Fornecer toalhas limpas diariamente 
• Oferecer roupas limpas e em cond ições de uso 
• Oferecer atividades teatrais  
• Permitir a ida aos cinemas 

• Permitir que a comida seja feita na própria instituição 

 

 

 

 


