
Síntese da Entrevista nº1 - 18 anos, mora em Franca

1981

Nasce E1, em 
Franca, é o 
caçula dos 3 

filhos. 

* pais brigam muito 

* E1 passa a maior parte do tempo na rua
* em casa é espancado pelo irmão mais 
velho, que era traficante                           

* só recebe carinho da mãe

1989

Aos 8 
anos

* ajudava o pai  na construção civil, carregando 
latas de cimento de 20 litros nas costas

* começou a fumar maconha: ganhou o 1º 
baseado            de seu irmão mais velho 
(presente de aniversário).       Passou mal.  

1991

Aos 10 
anos/ atos 
infracionais

* começou a fumar cigarro de tabaco

** iniciou no tráfico de drogas:iniciou no tráfico de drogas:
carregava droga na cinta para 
traficantes

Começou a vender 
maconha por conta 

própria (passou a ser 
dono de uma “bocada” -

ponto de venda de 
drogas)

* parou de estudar na 7ª série p/ ficar na 
“bocada”

cocaína

* começou a usar e a vender 
cocaína

* ganhou muito dinheiro, 
comprou armas, carro e moto

1997 / 1998
Aos 17 
anos

crack

* começou a usar , vender e fabricar 
crack

* sua bocada é uma das mais fortes 
de  Franca (tem 1/2 Kg  de crack)

* começou a ter noção de 
como funciona o tráfico de 
drogas e  a   conviver com
ex-presidiários

* admirava traficantes por estarem sempre bem vestidos 
e por  terem dinheiro                                           
* acha que o tráfico de drogas é uma solução mágica para 
resolver seus problemas

polícia

* polícia apreendeu suas armas e drogas

* irmão mais velho teve foi preso 
por tráfico de drogas (pena de 20 
anos)

Fechou 
a 
“bocada”

* começou a roubar para comprar crack

* passou a ser perseguido pela 
polícia

* apaixonou-se por uma mulher e tentou 
abandonar a “vida do crime” por ela

FEBEM

10/1998

* foi levado para a FEBEM - RP

* começou a se preocupar com 
a família: saúde da mãe e 
dificuldade financeira

17/03/99

Entrevista 
com a 

pesquisador
a

* pai morreu

Sobre a Família de E1:

* Pai: pedreiro / alcoólatra / 
morreu

* Mãe: trabalha com costura 
manual de calçados / a única 
pessoa da família que dava 
carinho a E1

* Irmão mais velho: usuário 
de drogas / espancava E1/ 
está preso

* Irmão do meio: 
desempregado / bebe

Legenda de cores:         Família /         Uso de drogas/      Tráfico de drogas e Delitos/        Escola/         Polícia/  Namorada/      FEBEM     



Síntese da Entrevista nº 2 - 17 anos, mora em Cajuru

29/03/1981

Nasce E2, 
em São 
Paulo, 
filho mais 
velho

... na adolescência:      * E2 tem problemas em casa e briga muito com o pai

* trabalha numa locadora de vídeo 

* não estuda mais (tem o ensino fundamental completo) 

* namora

Aos 
14/15 
anos

1995 / 1996 

* briga com a namorada

* vai a uma festa com os amigos (que já usavam drogas)

* “... eu tava nervoso e queria descontáem alguma coisa e eu já 
tinha um problema com o meu pai também né ...em casa eu era 
um pouco revoltado com isso tudo e aproveitei aquela ocasião... 
eu me fingi sê cego ... eu fui lá e cherei cocaína...”

cocaína

“... Primeira droga que eu usei ... 
no momento foi bom ... tive uma 
euforia... eu me completei ... 
faltava alguma coisa dentro de 
mim naquela ocasião e quando 
eu acabei de aspirá a cocaína eu 
me senti melhor...”

“Controle 
da droga”

“... então eu continuei usando 
a cocaína... durante alguns 
meses eu controlava o uso ... 
só de final de semana...” “Descontrole 

da droga”

“...foi indo até um certo ponto que 
quando eu não me dei conta mais eu 
tava querendo usá todo dia...”

Atos infracionais

“... o meu pai ficô muito revoltado 
comigo e eu parei de trabalhá... o 
meu pai não me ajudava mais ... foi 
então que eu entrei na vida do 
crime...”

Longe da 
Família

* Pai, mãe e a irmã mais nova 
mudaram p/ Cajuru

* E2 passa a morar com um amigo em           
um apartamento (Projeto Singapura)

* E2 é vizinho de ladrões e traficantes

Assaltos

* começa a roubar p/ sobreviver e p/ comprar 
drogas

* E2 e um amigo tentam roubar  1 carro no 
estacionamento de um Shopping. O dono do 
veículo reage e desperta a atenção dos 
segurança. E2 e o amigo saem correndo e são 
perseguidos pela polícia. 

Clínica de 
recuperação

* E2 é internado numa clínica de recuperação p/ 
dependentes de drogas 

* na clínica, recebe atendimento psicológico
Perto da 
família

* vai morar com a família em Cajuru

* deixa de usar drogas e de roubar

* começa a trabalhar numa locadora de vídeo

* apaixona-se por uma mulher casada e              
mantém um relacionamento com ela

assalto

* bate o carro da mulher casada e promete à 
ela que irá pagar o concerto do carro

* rouba um carro com  2 amigos

FEBEM

* polícia descobre que E2 roubou o carro

* os 2 amigos de E2 não assumem a participação no delito

* E2 é internado na FEBEM-RP  

1998

Fuga

* E2 foge da FEBEM quando foi levado p/ 
fazer um exame no Pronto Socorro (P.S)

* volta para Cajuru

* descobre que a mulher casada está tendo 
um caso com outro 

vingança

* furta o carro da mulher casada

* foge com o carro p/ Ribeirão Preto

* no mesmo dia é preso e levado p/ a 
FEBEM-RP

FEBEM

* na FEBEM-RP E2 é surrado pelos 
adolescentes do pavilhão 1, pois eles 
acharam  que E2 tinha machucado a 

monitora no PS p/ conseguir fugir

* E2 é transferido para o pavilhão 5

líder

* No pavilhão 5 E2 é respeitado 
pelos adolescentes

* E2 é lider do pavilhão 5
Entrevista com 
a pesquisadora

19/03/99

Legenda de cores:          família/         trabalho/        escola/        namoradas/       drogas/       furtos/       polícia/       FEBEM

Sobre a Família de E2  

Pai: comerciante / não tem bom relacionamento com E2

Mãe: dona de casa / “... é a coisa mais importante que a gente t em no mundo...é uma pessoa que jamais dexa a gente sozinho...”

Irmã: mais nova do que E2 / mora com os pais em Cajuru

1996/97



Síntese da Entrevista nº 3 - 16 anos, mora em Ribeirão Preto

1983

Nasce E3, 
caçula dos 
6 filhos 

* tio está preso por tráfico de drogas (pena de 20 anos)

* mãe e avó também são traficantes 

* mora com os irmão e a mãe  na Vila Virgínia

* olha carros de dia e de noite no Mau-Mau (lanchonete) 

* um engenheiro que sempre toma lanche no Mau-Mau 
apadrinha E3  

Mãe é presa 
por tráfico de 
drogas

* E3 vai morar com o 
“padrinho” 

Mãe sai 
da cadeia

* E3 volta a morar com a mãe

* começa a fumar maconha

Drogas/ atos 
infracionais

escola

1996
* É expulso da escola (a 
professora o humilhou e E3  bateu 
com o revólver na sua cabeça)* Começa a usar cocaína e crack

* experimenta chá de Belladona, 
chá de cogumelo, LSD, cola

* irmão (E8) começa a vender 
drogas

* tio sai da cadeia / * E3 
começa a roubar p/ conseguir 
drogas

Casa de 
recuperação

* é internado numa casa de recuperação para 
dependente de drogas

* namorada é a principal motivação que E3 
tem p/ parar de usar cocaína e crack tráfico

* passa a ser sócio do irmão e 
começa a vender drogas

* “... da Vila Virgínia a minha 
‘bocada’ (ponto de venda de drogas)é 
a melhor...” 

* tio é preso por tráfico de drogas

FEBEM

1997
* 1ª internação na FEBEM

* fica na FEBEM só 1 dia

* delito: carregava consigo 
maconha

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM / * delito:  tráfico de drogas

* arruma “espinhos” (inimigos) na FEBEM: internos roubaram as 
roupas de grife de E3 e batem em E3 por ele ter resistido ao furto

“Espinhos”

* 3ª internação na FEBEM

* delito: tráfico de drogas

* comanda os funcionários  do tráfico 
de drogas mesmo estando preso

* E3 sai da FEBEM e encontra na Boate “Down 
Town”  os ex-internos que roubaram suas roupas

* E3 e espinhos trocam tiros na boate

* E3 é baleado na perna e fica 8 meses de cama
FEBEM FEBEM

* 4ª internação na FEBEM

* delito: tráfico de drogas

Mãe é presa por tráfico de drogas: levava 
drogas p/ o namorado que está na cadeia

* namorada engravida

FEBEM

* 5ª internação na FEBEM
* delito: homicídio 
(matou usuário de crack 
que comprou droga do 
seu funcionário e não 
pagou)

* sua funcionária o 
delatou depois de ser 
torturada pela polícia

FEBEM

* E3 é preso em flagrante, em casa, com maconha, crack e arma 

* 6ª internação na FEBEM  / * delito: ‘tráfico de drogas e porte ilegal de arma

* no dia que foi preso tinha comprado 1/2 Kg de crack (comprou por  R$ 2.000,00 
e ganhou R$ 12.000,00) e 10 Kg  de maconha (comprou por R$1.500,00 e ganhou 
R$ 9.000,00) 
* namorada mantém E3 informado de como estão agindo seus funcionários (se eles 
não estão roubando E3); controla o dinheiro do tráfico e entra em contato c/ 
fornecedores p/ encomendar drogas

* E3 sustenta o vício de seus funcionários (dá maconha p/ eles) para que eles não o 
roubem 

* E3 se envolve em brigas c/ internos de outros pavilhões

1998

* Pára de estudar na 5ª  
série

05/1999

E3 e a namorada 
passam a morar 
juntos/ dividem a 
casa da mãe de E3 c/  
a irmã + nova dele

* “...depoisda minha primeira passagem eu não fiquei 
mais de dois meses(em liberdade) na rua ...”

Entrevista 
com a 

pesquisadora

14/07/99

Sobre a família de E3:

* mãe: traficante/ está presa na penitenciária feminina do 
Carandirú/ 2ª vez que está presa              

* avó: já faleceu/ era traficante 

* tio: traficante/ está preso pela 2ª vez / ± 50 anos

* tia: já esteve presa por tráfico de drogas/ não vende 
mais drogas

* 3 irmãs:  a mais velha é faxineira, a do meio é secretária 
e a mais nova é estudante

* irmão mais velho: padeiro    

* cunhado: traficante / está preso

* irmão (E8) :  18 anos/ vende drogas/ esteve internado na 
FEBEM-RP e em São Paulo /  assassinado em 07 de 2000

* namorada: 17 anos / mãe da filha de E3 / comanda o 
tráfico de drogas quando E3 está na FEBEM    

* Filha: 2 a 3 meses de idade

* nasce a filha de E3

Legenda de cores:     família/      trabalho/      uso de drogas/       tráfico de drogas/         delitos/      escola/      namorada/        FEBEM/      “espinhos” /        polícia      



Síntese da Entrevista nº 4 - 16 anos, mora em  Ribeirão Preto

1983

Nasce E4, 1º 
de 3 filhos -
pai tem + 1 
filha e 1 filho   

* Mora no bairro Ipiranga com 
a mãe, o padrasto e os dois 
irmãos 

trabalho

* trabalha como office-boy, balconista,

entregador de panfletos e servente 

(auxiliar de pedreiro)

1997

Aos 14 anos/ 
atos 

infracionais

* muda-se com o padrasto, mãe e irmãos para a 
favela do bairro Monte Alegre

* briga com o padrasto e sai de casa por 1 
mês

* começa a fumar maconha e haxixe

* começa a vender maconha e crack (não é o 
dono da “ bocada” -ponto de venda de drogas/ 
E4 só serve os fregueses)  

tráfico

* volta a morar com a mãe, 
padrasto e irmãos

* continua a vender drogas

* troca o dia pela noite p/ 
vender drogas

tráfico

* mãe descobre que E4 vende droga : “... eu 
sempre chegava em casa e ela falava ‘pára com 
isso ... isso não leva pra frent’ ... daí eu pegava e

continuava vendê droga ... ajudava ela também 
com o dinhero né ... daí ela foi acostumando ... 
acostumando ... então ela não fala mais...”  

* irmãos começam a vender drogas também

1 mês 
depois

escola

* E4 estuda até a 6ª série do ensino 
fundamental

* para de estudar porque na escola tem muitos 
“espinhos” (inimigos) 

* mãe começa a fazer supletivo da 5ª                  
série  do Ensino Fundamental. Já            
passou p/ a 6 ª série

* irmãotambém está fazendo supletivo

10/10/98

FEBEM-RP

* 1ª internação na 
FEBEM-RP

* delito: homicídio
(E4 mata um 
“espinho” que 
estava roubando na 
favela do bairro 
Monte Alegre)

“espinhos”

* E4 começa a arrumar “espinhos” (inimigos)

* Os “espinhos” moram nos bairros Marinseck, 
Avelino, Ipiranga e Monte Alegre 

* E4 acha que os “espinhos”  são safados, pois 
em vez de atirarem em que realmente são seus 
inimigos, atiram em mulheres e crianças   

FEBEM-SP

* E4 é transferido para a FEBEM de São Paulo (Unidade 
Imigrantes) por ter se envolvido em brigas na unidade da 
FEBEM-RP

* Apanha dos monitores da FEBEM-SP por ter sido 
transferido p/ lá e por ficar conversando com outros internos 

* fica 41  dias em São Paulo FEBEM-RP

* volta p/ a FEBEM-RP

* irmão é preso por tráfico de drogas (ficou 
detido por  ±  3 meses/ já está em liberdade)

* E4 se envolve em brigas c/ internos de outros 
pavilhões

Entrevista com 
a pesquisadora

19/07/99

Sobre a família de E4:

* padrasto: não se relaciona bem com 
E4

* mãe: recebe ajuda financeira de E4 
para manter as despesas da  casa

* 2 irmãos: são traficantes (um deles já 
esteve preso)

* pai: não tem contato

* 1 irmã e 1 irmão por parte de pai

Legenda de cores:        família/     trabalho/       uso de drogas/        tráfico de drogas /       “espinhos”/        escola/ FEBEM       



Síntese da Entrevista nº 5 - 16 anos, mora em Ribeirão Preto

Nasce E5, 
caçula dos 

5 filhos 

drogas

* E5 começa a usar maconha e 
experimenta cocaína

1997* E5 mora com os pais e os 4 
irmãos no Jardim Jandaia

1983

tráfico

* o pai bate na mãe com um pedaço de pau 

* E5 vê a mãe toda ensangüentada 

* mãe vai para o hospital

* E5 se revolta contra o pai e pede à um amigo 
(traficante) para deixa-lo vender drogas

escola

* E5 é expulso de duas escolas pois foi pego com 
maconha em ambas

* nunca repetiu de ano

* não termina a  oitava série do ensino fundamental

assaltos

* E5 pára de vender drogas e passa a assaltar/roubar

* continua morando com os pais (os irmãos trabalham e não 
moram mais c/ os pais), só que passa a maior parte do tempo 
numa “ bocada” (ponto de venda de drogas) da  favela do Jardim 
Jandaia com os amigos

Favela 

* na favela E5 arruma muitos “espinhos” 
(inimigos)

* tem “espinhos no próprio Jardim Jandaia  e no 
Ipiranga

* o dinheiro que ganha em assaltos usa para 
comprar armas

Final de 1998

FEBEM

* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

* em 05/99 acontece uma rebelião na FEBEM-RP e o 
juiz decide libertar ± 70 adolescentes, entre eles E5

23/04/99 

assalto

* E5 tenta assaltar  um depósito de gás 

* a vítima (funcionário do depósito) reage 

* amigo que estava com E5 dá cinco tiros, mas 
não acerta a vítima

* polícia escuta o barulho dos tiros e prende E5 e 
o amigo

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: assalto

* E5 se envolve em brigas com 
internos de outros pavilhões Entrevista com 

a pesquisadora

19/07/99

Legenda de cores:       família/       uso de drogas/       tráfico de drogas/       escola/       assaltos/        “espinhos”  /       FEBEM/        Polícia

Sobre a família de E5

Pai: não visita E5 na FEBEM /  bateu na mãe

Mãe: Visita E5 na FEBEM / 

4 irmãos: todos trabalham e não moram mais com os 
pais 



Síntese da Entrevista nº 6 - 17 anos, mora em Ribeirão Preto

Nasce E6, 
segundo dos 
quatro filhos de 
sua mãe 

1982 * mora com a mãe e o padrasto 
no Jardim Jandaia

* o irmão mais velho de E6 mora 
com a avó

* E6 apanha da mãe e do 
padrasto 

“espinhos”

* E6 começa a freqüentar               
(ponto de venda de drogas)

* E6 começa a usar maconha

* às vezes vende drogas

drogas

* E6 e os amigos começam a brigar com garotos do próprio 
bairro onde moram 

* a briga começa quando um garoto rouba a pipa de um 
dos amigos de E6: “...o maluco (amigo) tava soltando pipa 
... foi catá (a pipa) e os cara lá de baixo foi e catô o maluco 
senhora ... aí os cara desceu lá e matô um ... aí começo a 
treta por causa de pipa...”

* E6 e os amigos trocam tiros com os “espinhos” 

1990

escola

* E6 pára de estudar na sétima série, 

pois na escola tem muitos “espinhos”

FEBEM

* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: tentativa de homicídio

família

* E6 ganha um irmão e uma irmã (filhos 
de sua mãe com o padrasto)

1997

família

* começa a roubar c/ amigos

* c/ dinheiro dos assaltos compra: 
comida p/ o irmão que está na 
cadeia; armas, roupas e calçados 
p/ ele mesmo

* irmão mais velho é 
preso por tráfico de 
drogas

12/1998

“espinhos”

* E8 é baleado no joelho / passa por 
várias cirurgias e anda mancando

assaltos

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

* em junho é transferido p/ a FEBEM de São Paulo (Unidades Imigrantes e Tatuapé)/ a 
transferência deve ter ocorrido pelo mau comportamento de E6

* em São Paulo apanha dos monitores e presencia uma das mais sérias rebeliões na 
Unidade Imigrantes 

* por conta da rebelião em S.P.,  o juiz ordena que E6 e outros adolescentes de 
Ribeirão Preto que lá estavam, voltem p/ a FEBEM-RP

Início do 
ano de 1999

Entrevista com a 
pesquisadora

20/09/99

Legenda de Cores:        família/       “espinhos”/       uso de drogas/       tráfico de drogas/         escola/         FEBEM/ roubos

Sobre a família de E6: 

* pai: E 6 não falou sobre o pai

* mãe: costuma visitar E6 na FEBEM-RP

* irmão mais velho: é maior de 18 anos, está 
preso por tráfico de drogas (pena de 5 anos)

* padrasto: pai dos irmãos menores de E6

* irmão: deve ter  ± 6 anos

* irmã: deve ter ± 3 anos

1995 1995/96



Síntese da Entrevista n° 7 - 17 anos, mora em  Ribeirão Preto

Nasce E7, 
1° filho de 
sua mãe e 
2° filho do 
pai

02/1982

* mora com o pai , a mãe e a irmã mais velha 
(por parte de pai) no bairro Maria Casagrande

Nasce irmã 
mais nova 

de E7

1990 

Briga 
com o pai

1991
* pai batia muito na mãe e E7 não gostava disso

* pára de conversar c/ o pai

* vai morar com os avós na Vila Virgínia

* mantém contato apenas com a mãe e c/                          
as irmãs

Avô 
morre

1996 * avô morre e a avó vai morar com 
uma das filhas

* E7  mora sozinho por 8 meses.                       
Depois o tio passa a morar com E7

drogas

* começa a usar maconha

* começa a roubar

“espinhos”

* pára de estudar na 4ª série do 
ensino fundamental  porque tem 
muitos “espinhos” na escola

* briga com os adolescentes do bairro 
Branca Salles

* começa a ter “espinhos” (inimigos)

1994

escola tráfico

* começa a vender drogas

* vende drogas para ele mesmo e às 
vezes p/ E3 e E8

* arruma “espinhos”  nos bairros 
Ipiranga e Monte Alegre e na favela   
dos Grilos 

12/1996

FEBEM

* é  internado na FEBEM-RP

* delito: tráfico de drogas e duplo 
homicídio (matou um adolescente 
que bateu na cara de um amigo seu e  
um adolescente que bateu na sua 
namorada

1998

Transferência 
p/ FEBEM-SP

* E7 é transferido para as Unidades da FEBEM de São Paulo 
(Imigrantes, Tatuapé, Raposo Tavare) porque estava 
causando problemas (brigas, tumultos) na FEBEM-RP 

* fica sete meses internado em São Paulo

* apanha de monitores

* nasce a filha de E7
FEBEM-RP

* E7 volta p/ a FEBEM-RP para continuar a 
cumprir a  internação 

* fica ± 6 meses internado em  R.P.

1999 07/99

Transferido p/ 
FEBEM-SP

* E7 se envolve em brigas c/ internos de outros pavilhões na FEBEM-RP 

* é transferido p/ a FEBEM-SP (Imigrantes e Tatuapé)

* em São Paulo apanha dos monitores e presencia uma das mais sérias 
rebeliões na Unidade Imigrantes 

* por conta da rebelião em S.P.,  o juiz ordena que E7 e outros adolescentes 
de Ribeirão Preto que lá estavam, voltem p/ a FEBEM-RP

FEBEM-RP

* E7 volta p/ a FEBEM-RP para 
continuar a cumprir a 1ª internação

09/99

1997

assaltos

* assaltou duas empresas 
grandes em Ribeirão Preto

(ao todo roubou 30 mil reais)

Entrevista com a 
pesquisadora

Sobre a família de E7: 
* pai: é dono de um mercado em Ribeirão Preto / bate na esposa/ não conversa com E7
* mãe: visita E7/ diz que o marido não bate mais nela

* irmã + velha: 19 anos/ não tem contato com E7/ irmã por parte de pai
* irmã + nova: 9 anos 
* avó e avô: E7 já morou c/ os avós
* tio: mora com E7 
* filha: ± 1 ano de idade

Legenda de cores:        família/        uso de drogas/        assaltos/        “espinhos”/       escola/        tráfico de drogas/         FEBEM

* namorada de E7 
engravida

1993



Síntese da Entrevista n° 8 - 18 anos, mora em Ribeirão Preto

Nasce E8, 
4° de seis 
filhos

08/04/1981
* tio está preso por tráfico de drogas 
(pena de 20 anos)

* mãe, tia e avó também são 
traficantes

* mora com os irmãos, com a mãe e 
c/ o padrasto na Vila virgínia

Padrasto bate 
na mãe de E8 
e sai de casa 

1989
* mãe de E8 não pode trabalhar porque está c/ 
maxilar quebrado (apanhou do companheiro) 

* E8 olha carros durante 2 anos, de dia e de noite, 
numa lanchonete junto com seu irmão mais novo 
(E3) para arrumar dinheiro p/ sustentar a família

maconha

* começa a fumar maconha 
(oferecida pelos fregueses da                    

lanchonete)
tráfico

Carnaval 
de 1996 * começa a usar cocaína durante um dos 

ensaios de uma escola de samba 

* E8 e E3 estavam ajudando a fazer 
fantasias p/ a escola de samba

1993
* tio já saiu da cadeia e volta a traficar

* tio pede p/ E8 vender crack p/ ele

* de cada 10 pedras de crack vendidos, E8 
ganhava R$15,00 - nos primeiros 40’ ganhou 
R$50,00

* E8 começa a vender cocaína também

cocaína
* tio (usuário de cocaína) não gosta 
que E8 use cocaína

crack

* tio começa a usar crack, pára de 
vender drogas e vai preso

* E8 começa a vender crack por 
conta própria

FEBEM

06/96
* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: 2 tentativas de homicídio

* fica 23 dias internado cocaína

* E8 deixa de cheirar cocaína a 
pedido da namorada

FEBEM
* ganha ± R$ 500,00 por dia 

* compra armas, moto e ajuda os       
amigos que não tem dinheiro

1997
* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: tráfico de drogas

* fica 6 meses internado

polícia

1998 * polícia persegue, bate e toma 
dinheiro de E8

* deixa de vender drogas, pois não 
que mais ter problemas c/ a polícia

FEBEM

* 3ª internação na FEBEM-RP

* delito: tráfico de drogas

* polícia forjou a apreensão de drogas
mãe

* mãe é presa por tráfico de drogas, 
pois foi pega levando drogas p/ o 
namorado que estava na cadeia

espinhos

* irmão da namorada de E8 mata um 
“espinho” (adolescentes inimigo)

* E8 estava junto c/ o cunhado 
escola

* E8 não consegue terminar a 7ª 
série, pois sempre interrompe seus 
estudos quando está internado na 
FEBEM

* 4ª internação na FEBEM

* delito: homicídio (cúmplice da morte do enteado de um delegado)

* E8 é levado direto p/ a FEBEM de São Paulo                   
(Unidades Imigrantes e Tatuapé) / * fica 5 meses e 15 dias em S.P.

* em 09/99 acontece uma das mais sérias rebeliões na Unidade 
Imigrantes 

FEBEM

01/04/99

* o “espinho” era 
enteado de um delegado

* por conta da rebelião em S.P.,  o juiz ordena que E8 e outros 
adolescentes de Ribeirão Preto que lá estavam, voltem p/ a 
FEBEM-RP

FEBEM

09/99
* E8 volta p/ a FEBEM-RP e fica no 
mesmo pavilhão de E3 (irmão)

Entrevista com a 
pesquisadora

27/09/99

Sobre a família de E8: 

* mãe: vende drogas e está presa, desde 1998, na 
penitenciária feminina do Carandiru em São Paulo (pena de 
5 anos)

* tio vende drogas/ está preso

* tia: já vendeu drogas e já esteve presa

* irmão mais velho: é padeiro

* 3 irmãs: a mais velha é faxineira/ a segunda é secretária/ a 
mais  nova é estudante

* avó: era traficante/ faleceu

Legenda de cores:     família/      trabalho/      uso de drogas/       tráfico de drogas/      escola/      FEBEM/      “espinhos” /        polícia    



Síntese da Entrevista n° 9 - 17 anos, mora em Ribeirão Preto

Nasce E9, 
caçula dos 
5 filhos

* E9 mora com a mãe, o irmão e 
as três irmãs no Ipiranga 

1982

trabalho

* E9 começa a 
trabalhar como 
office-boy durante 
o dia e passa a 
estudar à noite

escola

* começa a não assistir as aulas 
para ficar conversando com os 
amigos na porta da escola

* começa a fumar cigarros de 
tabaco 

* experimenta maconha

1993

drogas

* começa a usar maconha

* começa a vender drogas  p/ traficantes

1994

“espinhos”

* irmão começa a brigar com adolescentes do 
mesmo bairro por causa de uma garota

* E9 fica do lado do irmão e começa a 
brigar também

* E9 e o irmão trocam tiros com os 
“espinhos”

escola

* estuda até a 5ª série 

* deixa de ir à escola p/ 
vender drogas  

* dá o dinheiro que ganha como 
office-boy p/ mãe e fica com o 
dinheiro do tráfico p/ si (compra 
armas e drogas)

Cont. 
“espinhos”

* E9 começa a andar armado p/ se defender 
do  “espinhos” que vão atirar na “ bocada” 
(ponto de venda de drogas) onde vende 
drogas 

* E9 anda armado o
tempo todo    

* E9 mata um “espinho”

trabalho

* patrão descobre que E9 anda 
armado e demite-o 

* E9 trabalha num hotel como 
office-boy por 5 meses e 
depois para de trabalhar mãe

* mãe descobre que E9 usa maconha, anda 
armado e vende drogas 

* depois de descutir c/ a mãe,  E9 passa morar 
sozinho num quarto que a própria mãe alugou p/ 
eletráfico

1996
* começa a vender drogas 
por conta própria

assaltos

* E9 para de vender drogas e começa 
a assaltar c/ o irmão e c/ amigos posto 
de gasolina, funerária, padaria, 
lojas,supermercado,  etc.

FEBEM

* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo (E9 e os amigos 
tentaram roubar um banco)

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

1997

FEBEM

* 3ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

1998

FEBEM

* 4ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo e porte ilegal de armas 

* E9 é um dos líderes da rebelião que ocorre 
em 05/99 na FEBEM-RP, por isso é 
transferido p/ a FEBEM-SP (Unidades 
Imigrantes eTatuapé)

* em São Paulo E9 apanha dos monitores

1999

Cont. 
FEBEM

1999 * em 09/99 acontece uma das mais sérias rebeliões na 
Unidade Imigrantes 

* por conta da rebelião em S.P.,  o juiz ordena que E8 e 
outros adolescentes de Ribeirão Preto que lá estavam, 
voltem p/ a FEBEM-RP

* E9 volta p/ a FEBEM-RP

Entrevista com a 
pesquisadora

04/10/99 Sobre a família de E9: 

* mãe: mora sozinha, é viúva 

* irmão: está preso por assalto a banco

* irmãs: casadas, têm filhos

Legenda de cores:        família/       trabalho/       escola/ uso de drogas/        tráfico de drogas/          “espinhos” /        assaltos/         FEBEM



Síntese da Entrevista n° 10 - 16 anos, mora em Ribeirão Preto

1983

Nasce E10 

* E10 mora no bairro Parque Industrial Avelino 
Alves Palma (favela) com a mãe e o padrasto

escola

1995

* amigos do bairro oferecem maconha a E10

* E10  fuma, gosta e não para mais de usar

padrasto

* E10 vai na casa de um primo, que 
vende drogas

* padrasto não gosta que E10 tenha 
amizade com o primo e o expulsa de 
casa tráfico

* E10 vai morar com o primo e começa a 
vender maconha 

* o dono da “ bocada” (ponto de venda de 
drogas) é um amigo de E10

* na primeira vez que vende drogas, de 
madrugada, a polícia enquadra E10

FEBEM

* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito:  tráfico de drogas

maconha

96/97

* E10 não vai mais a escola e não sabe 
em que série parou de estudar

tráfico

* E10 começa a vender crack

* começa a se envolver em brigas entre “ bocadas” 

* compra armas para se defender
cocaína

1998 * E10 vê amigos cheirando cocaína e 
resolve cheirar também

* usa cocaína esporadicamente

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: tráfico de drogas

* E10 foge da instituição, não cumprindo o tempo de 
internação determinada pelo juiz

1998

FEBEM

1999
* 3ª internação na FEBEM-RP

* E10 volta p/ a FEBEM para terminar de 
cumprir a 2ª internação (1998)

Entrevista com 
a pesquisadora

06/10/99
Sobre a família de E10:

* padrasto: expulsou E10 de casa

* mãe: não impediu que E10 saísse de casa

* primo: vende drogas

Legenda de cores:        família/         tráfico de drogas/    polícia/          FEBEM/         escola/        Uso de drogas/           “espinhos”              



Síntese da Entrevista nº 11 - 17 anos, mora em Franca

Nasce E11, é o 
2° dos 5 filhos 

1982 * E11 mora em Franca com a mãe, 
2 irmãs e 3 irmãos

* pai é assaltante e está preso

* E11 tenta matar várias vezes seus 
“espinhos” (inimigos)

* é esfaqueado por um “espinho”

escola

1993
* é expulso das 2 escolas

* E11 estuda até a 3ª série do ensino fundamental

* não gosta de fazer tarefas de matemática, quer apenas aprender a 
ler e escrever. As professoras das 2 escolas colocam E11 de 
castigo atrás da porta e dizem que ele é burro. E11 joga carteiras 
de estudo nas professoras, pois não quer ficar de castigo

roubo

1991
* 1° furto de E11

* pula a janela de uma casa e rouba uma bolsa

* tenta passar um cheque no bar perto de sua 
casa e é levado ao Fórum mãe

* mãe bate em E11 quando tem que levá-lo ao Fórum

* mãe deixa E11 de castigo e ameaça-o dizendo que 
vai pedir p/ o juiz interná-lo na FEBEM

drogas

* começa cheirar cola por curiosidade

* começa a fumar maconha

trabalho

* E11 começa a trabalhar em vários lugares: padaria; 
floricultura; plantação de café e indústria de calçados

* fica pouco tempo em cada emprego porque tem que 
trabalhar muito p/ ganhar pouco

drogas

* experimenta crack e 
começa a usar cocaína

roubos

* E11 continua  a roubar p/ 
comprar drogas e roupas p/ si

* não consegue mais arrumar serviço

Fórum e casas 
de recuperação

* E11 fica preso no fórum por 48 dias (roubos)

* fica internado numa casa de recuperação p/ usuários de drogas 

* foge da casa de recuperação porque lá 
ele tinha que rezar e trabalhar o dia todo

FEBEM

1995
* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

* fica 1 dia internado e o juiz manda-o p/ outra 
casa de recuperação p/ usuários de drogas “espinhos”

FEBEM

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

*  E11 briga com vários internos 
e foge

1998 * E11 vai c/ a mulher, a sogra e o cunhado p/ um riacho

* lá, um rapaz mexe c/ a mulher de E11

* E11 acidentalmente atira na sua própria perna e depois 
atira nas costas do rapaz ( E11 tinha cheirado cocaína)

* E11 vai ao hospital mas não deixa o médico tirar a bala 
de sua perna, pois tem medo de agulha e de sangue 

* vai embora do hospital quando fica sabendo que os 
médicos iriam fazer boletim de ocorrência

* nasce filha de E11 com a namorada

97/98

fuga

1999

FEBEM

* 3ª internação na FEBEM-RP (sem delito/ fuga na 2ª internação)

* E11 é levado p/ a FEBEM de S.P. (Unidades Imigrantes eTatuapé) 

* fica 8 meses em  S.P.

* apanha dos monitores da FEBEM-SP

* em 09/99 acontece uma das mais sérias rebeliões na Unidade 
Imigrantes 

* por conta da rebelião em S.P.,  o juiz ordena que E11 e outros
adolescentes de Ribeirão Preto que lá estavam, voltem p/ a FEBEM-
RP

Entrevista com 
a pesquisadora

07/10/99

Sobre a família de E11: 

* pai: assaltante, já esteve preso, está morto
* mãe, 2 irmãs e 3 irmãos: moram em 
Franca

* família de origem do pai: assaltantes
* filha: tem 1 filha com a namorada (E11 
suspeita que a filha não é dele)

* mulher de E11: E11 morou c/ ela por  uns 
tempos; mudou-se p/ Goiânia c/ a família 

* Sogra: alcoólatra, matou o marido que era 
assaltante de banco  

* cunhado: já esteve internado na FEBEM 

Legenda de cores:       família/         roubos/        Fórum/  uso de drogas/        escola/        trabalho/        casa de recuperação/          FEBEM/          “espinhos”      



Síntese da Entrevista n° 12 - 16 anos, mora em Ribeirão Preto

Nasce 
E12, em 
Taubaté 

1983

* muda c/ a mãe, 2 irmãs e o 
padrasto p/ Rib. Preto, no bairro 
Jardim Salgado Filho II

Trabalho 
x 

assaltos

* E12 trabalha (office-boy) 1 mês inteiro e recebe um 
salário de R$ 86,00

* vai numa loja que vende roupas de grife e compra uma 
camiseta por R$ 78,00

* vê 1 traficante comprar um monte de roupas nesta loja 

* E12 para de trabalhar e faz seu primeiro assalto 
(ganhou R$1000,00)

* c/ o dinheiro do assalto (R$1000,00) volta na loja e 
compra 4 camisetas e 2 bermudas  

1994

“bocada”

* E12 vai morar c/ 5 amigos numa “ bocada” 
(ponto de venda de drogas), na favela da Vila 
Carvalho

* a “ bocada” onde moram é de uma família 
de traficantes poderosos em Ribeirão Preto

* E12 continua a roubar e às vezes vende 
drogas

FEBEM

1995

drogas

* E12 começa 
fumar maconha 
e  cheirar cola

escola

* E12 estuda até a 7º série do ensino fundamental

* foi expulso da escola porque atirou num policial civil que mexeu com 
sua namorada. Foi transferido p/ uma escola do bairro Jd. Salgado Filho 
II, mas não pode ir porque neste bairro tem muitos “espinhos”  
(inimigos) 

1996

assalto

1997

drogas

* para de cheirar cola porque tem bronquite

* começa a usar haxixe;  cocaína (só aos sábados e 
domingos, porque é muito caro);  ecstase junto com 
whisky ou Martini (quando vai em discotecas) 

* E12 e alguns amigos maiores de idade vão para Belo 
Horizonte (BH) planejando assaltarem 2 bancos e 3 
supermercados

* em BH assaltam só 1 banco e vão p/ Franca, onde assaltam 
1 supermercado

* a polícia prende todos os integrantes do grupo. Os maiores 
de idade vão p/ a cadeia e E12 fica detido na delegacia de 
Franca por 8 dias 

* E12 apanha da polícia, toma choque no pênis e tem suas 
roupas e objetos pessoais roubados pela mesma

crença

* E12 tem um Pai de 
Santo que o protege 

* E12 deseja ter 
fama, dinheiro e 
mulheres

FEBEM

* 1ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

* arruma “espinhos” (inimigos)

dentro da FEBEM

* E12 apanha dos “espinhos”

1997

“espinhos”

* E12 sai da FEBEM e 
começa a trocar tiros c/ 
os espinhos 

1997

tios

* E12 vai p/ Ubatuba a pedido da mãe e 
fica na casa de um tio, que não sabe que 
E12 usa drogas e é assaltante

* não se adapta em Ubatuba e volta p/ 
Ribeirão Preto

irmão

* nasce o irmão de E12

* E12 gosta muito do irmão 
e não quer que ele tenha o 
mesmo destino

* 2ª internação na FEBEM-RP

* delito: tráfico de drogas

* E12 diz que os policiais forjaram a 
apreensão de drogas p/ levarem-no 
p/ a FEBEM

FEBEM

1998
* 3ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

FEBEM

1997

1998
4ª internação na FEBEM-RP

* delito: roubo

* E12 foge FEBEM

1999 * 5ª internação na FEBEM-RP

* delito: fuga na internação 
anterior e tráfico de drogas

* E12 diz que policiais forjaram a 
apreensão de drogas

* E12 foge

16/10/99

FEBEM

* 6ª internação na FEBEM-RP

* delito: fuga na internação 
anterior , roubo e porte ilegal de 
armas Entrevista 

com a 
pesquisadora

16/11/99

Legenda de cores:        família/         trabalho/        tráfico/         roubos/          uso de drogas/          Crença/    escola/          polícia/          “espinhos”/           FEBEM

Sobre a família de E12: 

* mãe e padrasto: querem que 
E12 vá p/ Ubatuba morar c/ os 
tios // E12 tem que visitar a 
família de madrugada p/ não 
encontrar c/ “espinhos”

* 2 irmãs adolescentes e 1 
irmão de 1 ano: moram c/ a 
mãe


