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Será que chegamos ao fim da infância ou se vive um apagamento da infância atual, dessa 
infância que a cada momento nos escapa? Para responder a pergunta buscamos fundamentação 
na pesquisa desenvolvida pela autora no mestrado: "Cultura e Espaço: um estudo sobre crianças 

e adolescentes da Praça Marechal Floriano, Passo Fundo/RS”. Analisamos a linguagem, a 
violência e as práticas de subordinação e resistência que ocorrem na praça. Procurou-se observar 
e descrever o cotidiano desses sujeitos, analisando-o à luz das categorias cultura e experiência. A 
cultura desses sujeitos, vítimas da exclusão social, possui valores, usos, costumes e tradições 
próprios. Para Eles, é na rua que constroem relações definidoras de suas existências. Redefinem 
o espaço, erguem paredes invisíveis, partilham os mesmos locais e fazem dela a residência. 
Paradoxalmente é lugar de liberdade, mas também, espaço de confinamento. 
Palavras-chave: Infância, cultura e experiência no mundo da rua. 
 
 
 
¿Hemos llegado al final de la infancia o si  vive una supresión de la infancia actual, la infancia  
que se nos escapa en todo momento? Para responder a la pregunta buscamos la justificación en la 
investigación desarrollada por la autora en el Masters: "La cultura y el espacio: un estudio sobre 
los niños y adolescentes en la Plaza Marecha Floriano, Passo Fundo / RS.” Analizar el 
lenguaje, la violencia y las prácticas de subordinación y resistencia que ocurren en la plaza. 
Tratamos de observar y describir la vida cotidiana, analizándola a la luz de las categorías cultura 
y  experiencia. La cultura de estos sujetos, víctimas de la exclusión social, tiene valores, usos, 
costumbres y tradiciones propias. Para ellos, en la calle que construyen relaciones que definen su 
existencia. Redefinir el espacio, construir muros invisibles, comparten los mismos locales y 
hacen la residencia. Paradójicamente es un lugar de libertad, sino también espacio de 
confinamiento. 
 
Palabras - clave: Infancia, cultura y experiencia del mundo de la calle. 
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1. Introdução 

 Iniciamos este artigo nos perguntando será que chegamos ao fim da infância ou se vive 

um apagamento da infância atual, dessa infância que a cada momento nos escapa?   Dornelles 

(2008) afirma que ainda se vive sob o efeito da produção da infância moderna, porém, não é 

mais possível se tratar de uma infância como a preconizada pela modernidade. É necessário que 

se leve em consideração que existem outras infâncias. Existem infâncias esquecidas em casa, ou 

seja, dado que os pais trabalham fora e ficam pouco tempo com os filhos e em muitos casos os 

pais estão ainda trabalhando à tarde quando os filhos votam da escola, as crianças e adolescentes 

estão ficando com a chave de casa e espera-se que se virem sozinhas; conseqüentemente estamos 

presenciando gerações de “esquecidos em casa” – crianças e adolescentes que em grande parte 

têm sido obrigadas a se desenvolver por si sós. Encontramos ainda infância mais empobrecidas e 

mais abastadas, infâncias do Primeiro Mundo e do Terceiro Mundo, infâncias que tem grande 

acesso as modernas tecnologias e a infância dos becos de esgoto, infâncias bem 

protegidas/superprotegidas, amadas, desamadas, armadas e abandonadas, ou seja, as infâncias 

são múltiplas e inventadas como produtos sociais e históricos.   No título, desse artigo, utilizo a 

expressão ninja em primeiro lugar pelas brincadeiras que estas “crianças”  e adolescentes faziam 

na Praça, Marechal Floriano em Passo Fundo, e se intitulavam “ninjas”, em segundo lugar por 

que exemplos de infância ninja podem ser encontrados a partir do século XVIII, nas rodas de 

expostos ou de hospícios para menores abandonados, essa expressão ninja já foi utilizada, 

também, por outros autores, por exemplo, Steinberg (2004), Dornelles (2008), entre outros. Para 

responder a pergunta inicial nos propomos a analisar a linguagem, a violência e as práticas de 

subordinação e resistência da infância ninja da Praça Marechal Floriano em Passo Fundo, tendo 

como base a dissertação de mestrado da presente autora. 

2. Contextualizando a pesquisa 

No presente texto serão analisados alguns aspectos da pesquisa, etnográfica, desenvolvida 

para a dissertação de mestrado intitulada: “Cultura e espaço: um estudo sobre crianças e 

adolescentes da Praça Marechal Floriano, Passo Fundo/RS. Serão destacados alguns aspectos da 

linguagem, da infância ninja, enquanto expressão e resistência cultural, os usos, costumes e 

tradições. Destacam-se também aspectos da violência da praça e elementos de subordinação e 

resistência nessa cultura.  
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A dinâmica da rua, no contexto observado, tem vinculação com a distribuição da droga, a 

prostituição, o trabalho infantil, o tráfico, o furto e a imaginação de serem ninjas. Esses 

elementos são constitutivos do mundo da rua. Fala-se, então, de um processo mais do que de um 

produto cultural que é parte de um processo histórico, não como uma simples superestrutura que 

reflete os acometimentos dos âmbitos da política e da economia. Pensa-se muito mais como 

aquele cimento, como interpretou Gramsci, que vai dando coesão às ações de um grupo e 

interligando-o com a produção de uma visão de mundo e de uma postura diante da realidade. 

Essa visão de mundo ao mesmo tempo em que é pressionada ou limitada pelas condições 

objetivas em que acontecem as ações, projeta-se para além dela, a partir das experiências dos 

sujeitos concretos de uma luta social e da intencionalidade política em que esta luta é concebida 

e realizada. É a experiência que produz determinados modos de vida (THOMPSON, 1981; 1987; 

1989). Nessa perspectiva, pesquisar o grupo de crianças e adolescentes ninjas que freqüentam o 

espaço da praça significa prestar uma atenção específica ao processo de formação desses sujeitos 

e de compreender até que ponto ou de que forma a experiência de participação numa luta 

cotidiana pela "sobrevivência" e organização social, implica em determinadas escolhas morais 

(THOMPSON, 1989). Pensar a cultura da infância, empobrecida, enquanto modos de vida 

implica em concebê-la como gerada desde a materialidade específica e da realidade social, 

expressa em formas de luta, comportamentos pessoais e coletivos, convicções e idéias que se 

formulam e socializam (SHIRLY, 2004). A simbologia que se produz desde as circunstâncias 

atuais, manifesta a "intencionalidade" das crianças e adolescentes ninjas na praça, revela o 

vínculo desta experiência atual dos mesmos com outras experiências, seja do passado ou de um 

presente que pretende se projetar para o futuro. Todo o esforço dessa investigação esteve no 

sentido de apreender os modos de vida das crianças e adolescentes que freqüentam o espaço em 

estudo (VIEBRANTZ, 2002). 

3. A infância ninja: a linguagem, no mundo da rua, como expressão cultural  

Graciani (1999, p.237) diz que a comunicação é um processo de criar e compartilhar 

significados por meio da transmissão e troca de signos entre os diferentes agentes do processo 

educativo. “Tivemos de vivenciar um verdadeiro procedimento arqueológico para compreender a 

linguagem dos meninos (as) de rua". Entende-se a comunicação no sentido de que é o ato de 

tornar comum uma mensagem, um sentimento, um pensamento; entende-se signos como uma 

simples unidade de comunicação que contém um ou vários significados. Graciani (1999, p.238), 
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diz que a linguagem no sentido amplo, designa um sistema de códigos (entende-se códigos como 

um sistema de signos regidos por determinadas convenções), segundo os quais, de acordo com 

determinadas convenções, se organizam em signos para que haja um significado. Segundo o 

autor, “a linguagem é a base de todo processo de organização da comunicação humana”. 

 Williams (1979), ao se referir à linguagem, faz uma retrospectiva histórica buscando os 

diferentes significados dos conceitos em cada época. Ela deve ser vista como criação e recriação, 

como uma presença dinâmica e um processo regenerativo constante. Williams (1979, p.43), 

coloca: “encontramos então não uma ‘linguagem’ e ‘sociedade’ retificadas, mas uma linguagem 

social ativa”. Segundo o autor, o que se tem é uma compreensão dessa realidade através da 

linguagem, que como consciência prática está saturada pela atividade social e inclusive 

produtiva. Sendo essa compreensão social e contínua (em distinção dos encontros abstratos do 

'homem' e 'seu mundo', ou 'consciência' e 'realidade', ou 'linguagem' e 'existência material'), ela 

ocorre dentro de uma sociedade ativa e em transformação. Para Williams, a linguagem fala dessa 

experiência; a linguagem é a articulação dessa experiência ativa e em transformação, uma 

presença social e dinâmica no mundo.  Williams (1979, p.49), diz ainda que o pensamento não é 

uma forma natural, inata, de comportamento, “mas é determinada por um processo histórico 

cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais 

do pensamento e fala". Assim sendo, ele acrescenta à definição biológica da linguagem, uma 

definição igualmente necessária do desenvolvimento da linguagem, ao mesmo tempo individual 

e social - como sendo histórica e socialmente constituída. "O que podemos então definir é um 

processo dialético: a consciência prática em transformação dos seres humanos, na qual os 

processos tanto evolucionário como histórico, podem receber todo o seu peso, mas também 

dentro do qual eles se podem distinguir, nas variações complexas de uso prático da linguagem". 

Williams (1979, p.43) pensa a linguagem enquanto “consciência prática”. Para ele, a linguagem 

está saturada de toda a atividade social e a mesma satura, inclusive, a atividade produtiva. 

 Para Graciani (1999, p.238), a convivência com as crianças e adolescentes 

marginalizados, foi o que viabilizou o aprendizado da linguagem cifrada, decodificando todo seu 

significado, compreendendo-a como parte da resistência desse grupo para sobreviver e subsistir 

às agruras postas e impostas pela rua.  Segundo ela, eles reinventam um novo código, com a 

gíria, com os gestos e os signos, o qual somente após longo processo de aprendizagem e 

convivência é possível decifrá-los. Não nascemos com a arte de nos comunicar; há necessidade 
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de aprendê-la. Para Graciani (1999, p.239), toda comunicação envolve a criação e a troca de 

significados e esses significados são representados por signos e códigos. Para ela, as formas de 

se comunicar das crianças e adolescentes marginalizados, são sistemas próprios para transmitir 

mensagens, como a fala por meio da gíria, os signos escamoteados que têm sentido apenas para o 

grupo, a comunicação não verbal como gestos, expressões faciais, olhares, maneira de vestir, 

sentar, trajetos próprio do grupo. Para ela, certas unidades, como as palavras, principalmente as 

de gírias, são necessariamente transitórias, até porque fazem parte da resistência tática do grupo. 

A transmissão dessa linguagem cifrada é coloquial, cotidiana e é passada de um grupo para outro 

de maneira oral. 

 Todas essas formas de comunicação ampliam o poder de nossos sentidos, na medida em 

que passam através de nós, especialmente aquilo que se vê e se ouve. Graciani (1999, p.240), 

verificou que nas experiências diárias vividas na rua, a comunicação estabelece determinadas 

conexões entre uma pessoa e outra ou entre um grupo e outro. O que escoa através dessas 

conexões são idéias, valores, crenças, opiniões, sentimentos e elementos de informação, que 

constituem o material e o conteúdo da comunicação.  Para ela, a comunicação das crianças e 

adolescentes marginalizados, se constitui em lamentos relacionados à dura experiência de viver 

na rua, à desagregação da família, à violência, à revolta contra os bens de consumo negados, à 

sua afetividade. A autora observa e conclui que "as interlocuções têm, pois, o caráter de prevenir, 

aconselhar, informar ou divertir, na maioria das vezes". 

As observações feitas na Praça Marechal Floriano trouxeram à tona inúmeras questões, 

entre elas a linguagem, nem sempre fácil de ser decodificada. Um dos meios para se 

compreender a cultura das crianças e adolescentes que freqüentam esse espaço, passa pela 

mediação da linguagem. A linguagem remete aos sujeitos e aos significados que estes atribuem 

aos seus hábitos, práticas, valores e costumes e, devido à sua dimensão social, possibilita chegar 

à "essência" das relações. Viebrantz (2002, p.23) diz: “a linguagem, longe de ser reflexo da 

realidade, é a chave para a compreensão das próprias experiências".  

Assim vista, a linguagem constitui-se como uma das referências de fundamental 

importância na presente investigação. Nesse contexto, Graciani (1999, p.231), ao se referir a 

comunicação dos meninos (as) de rua, fala que o contato com o mundo da rua, exige reaprender 

a linguagem cifrada dessas crianças e adolescentes, e assim ir decodificando os significados. A 

linguagem do mundo da rua, de acordo com as observações na praça, faz parte do processo de 
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resistência do grupo para sobreviver e resistir aos sofrimentos dados e impostos pelas 

circunstâncias. O diário de campo de 25/01/2001 registra: "na praça Marechal Floriano, a 

linguagem é reinventada cotidianamente, através de gírias, gestos e signos; somente após uma 

longa permanência entre eles, torna-se possível decodificar os signos de linguagem" 

(VIEBRANTZ, 2002, p.88). Na praça, é visível a comunicação verbal das crianças e 

adolescentes entre si, com os pedestres, em situações de conflitos ou em situações de riscos 

como assaltos, violências e maus tratos. Por outro lado, percebe-se que esse código lingüístico 

faz parte de todo um cotidiano que eles vivem. Eles produzem nesse meio uma linguagem que é 

utilizada nas vivências cotidianas na cultura da rua (VIEBRANTZ, 2002). 

Segundo Graciani (1999, p. 247), um dos elementos que faz parte da linguagem na 

cultura da rua é o toque. As crianças e adolescentes observadas relacionam-se de forma dócil ou 

agressiva, na mesma proporção. Assim sendo, tanto se abraçam como podem dar-se "bofetadas", 

na mesma intensidade. O diário de campo de 05/02/2001 aponta: [...] em alguns momentos, 

percebia-se que uma forma de afeto dava-se através de socos, empurrões e trancas. [...] 

Impressionante como as crianças necessitam tocar-me. Sempre que chego à praça, alguns vêm ao 

meu encontro, correndo e agarram-se à minha cintura. Outros tenho de abraçá-los. Interessante 

como eles querem que eu fique bem pertinho, juntinho, ou seja, parece que eles tem que sentir o 

meu corpo tocando o deles [...]. “O toque, o corpo-a-corpo e o sentir na pele o "calor do outro", é 

uma das tantas manifestações percebidas e experimentadas nas observações feitas.” 

(VIEBRANTZ, 2002, p.90). 

Segundo Graciani (1999, p. 244), a linguagem corporal, a paralinguagem e o modo de 

vestir-se são formas de resistência na cultura da rua: As crianças e adolescentes de e na rua, além 

da comunicação verbal, utilizam vários signos não-verbais quando estão junto com os outros, 

principalmente com uma das formas de resistir às situações violentas impostas pela rua. Esses 

signos não são palavras, mas são usados como palavras. São sinais que eles produzem, gestos 

que fazem para se comunicar. São várias as formas utilizadas: com as mãos, cabeça, face, boca, 

enfim, com todo o corpo. “Podem ser classificados em três categorias: linguagem do corpo, 

paralinguagem e maneira de se vestir (roupas)”. Ainda, segundo Graciani, a linguagem cultural 

da rua se refere aos sentimentos, às atitudes e às intenções do grupo e até às mensagens 

individuais. Como atores sociais, eles as utilizam para convencer a audiência do que estão 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 7 

representando naquele momento. Seus significados variam conforme as circunstâncias e são de 

diversos tipos: gestos, expressão, postura do corpo, espaço e proximidade do corpo e toque. 

 Graciani (1999, p.245), ao analisar a manifestação da linguagem gestual como resistência 

na rua, faz o seguinte comentário: “a maneira como eles utilizam os braços, os pés e as mãos, é 

muito expressiva”. Existem infinitos gestos utilizados para expressar idéias, pensamentos e 

emoções, que se traduzem como forma de chamar a atenção, como processo de fuga, de 

depressão, de autoconfiança, de auto-imagem, auto-estima e valorização [...]. Assim como a 

linguagem gestual dos “surdos-mudos”, as crianças e adolescentes de rua possuem também 

gestos que se tornam culturais para poderem manifestar-se nas várias situações convencionais 

que vivem. Por outro lado, encontramos na cultura da rua as expressões que são outro tipo de 

linguagem corporal. A face, a expressão do rosto e do olhar, estabelecem formas de linguagem, 

onde eles se comunicam entre si e com os outros. Graciani (1999, p. 245) assim expressa: "há 

várias sutilezas num sorriso, num olhar brilhante ou numa cara de espanto, que materializam a 

necessidade sentida pelos grupos de rua".  

 Ainda conforme Graciani (1999, p. 245-246), outra forma de resistência cultural 

percebida no mundo da rua é a "postura do corpo", entendida pela maneira como se movem nos 

espaços e qual o jeito de permanecer na rua em "bandos", visto que nunca andam sozinhos, a não 

ser quando estão entrando na rua pela primeira vez. Geralmente, levam seus pertences no bolso e 

até dentro dos sapatos. Muitos enrolam nos cobertores ou colocam dentro da caixa de engraxar, 

nas camisas e blusas. Normalmente sentam-se com as pernas cruzadas para dentro.  A maioria 

fuma desde tenra idade ou se droga com "loló", maconha ou cocaína, utilizados como 

"aviãozinhos" na entrega ou recepção de drogas mais pesadas de traficantes ou consumidores. 

Graciani (1999, p.248) ainda constata que, a resistência cultural é perpassada por uma linguagem 

não verbal que pode ser identificada na forma de vestir-se, nas jóias e nas pinturas. As crianças e 

adolescentes de rua são facilmente identificadas pelo modo como se vestem. 

 A comunicação não-verbal, utilizada pelas crianças e adolescentes marginalizados, 

também é controlada por regras e normas da rua, na medida em que os rituais de comportamento 

tornam-se comuns nestes grupos, podendo ser incorporados nos hábitos e costumes diários, 

alguns intencionais e outros assimilados até inconscientemente. Graciani (1999, p. 249) diz que a 

comunicação criada na rua "caracteriza-se, pois, como um estilo de vida próprio de grupo. Essa 

comunicação não-verbal ajuda a construir e manter relações e diz respeito às atitudes e aos 
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hábitos, ou seja, é uma das tantas formas culturais que se manifesta na cultura da rua, como 

resistência e também como subordinação. Nesse contexto cultural, a comunicação como forma 

de resistência passa a ser uma das estratégias de sobrevivência”. A violência enquanto linguagem 

é utilizada como uma forma de resistência pessoal, grupal e estrutural. Em outros momentos, é 

utilizada como subordinação às regras do grupo, da “gangue”, bem como, ao sistema social, 

estrutural, econômico, cultural, que também em muitos momentos é violento. O diário de campo 

de 10/08/2001 registra: "a violência física, as palavras violentas, os gestos agressivos, parecem 

ser outro modo de linguagem específico neste contexto cultural. O horror da falta de diálogo, os 

berros, os socos e pontapés, em muitos momentos, parece ser o único jeito de entenderem-se 

nesse contexto” (VIEBRANTZ, 2002, p.87).  

O diário de campo foi um dos meios para registrar as diferentes formas de linguagem das 

crianças e adolescentes da praça. Tentou-se observar e descrever até os sinais que 

acompanhavam as palavras, as expressões típicas e os gestos que estavam vinculados às falas. 

Houve momentos em que o registro foi realizado durante as conversas; outros, em casa e, em 

outros casos, eles mesmos ajudaram a construir, como por exemplo, sobre a linguagem e seus 

significados no mundo da rua, conforme narrado no diário de campo de 18/02/2001: “o mundo 

da rua, além de possuir características específicas no modo de vestir-se, alimentar-se, possui 

também um horizonte vocabular muito rico e interessante” (VIEBRANTZ, 2002, p. 91).  

Na Praça Marechal Floriano, parece circular um outro dicionário. No dia 18/02/2001, 

anotei no diário de campo as palavras que os "engraxates" utilizaram durante as conversas entre 

si, comigo e com os pedestres. Para algumas dessas palavras, eles mesmos deram-me os 

significados. Para facilitar minha pesquisa, anoto as palavras mais utilizadas e seus significados.  

Por exemplo:  

frau (ruim, feio), canal (bom), podis crer (bom amigo), agrobado, boia 
(comida), mané (piá legal), breu, baseado, bregue, bauros (maconha), pé de 
porco, gaubé, filerage, alemão (policial), a barra tá suja, ou sujo (fugir rápido do 
furto), a barra tá limpa ou tá limpo (dá para furtar), baia (casa), uma bucinha 
(cigarro pequeno de maconha), loló (suvicril), hoje vou cair numas pueiras 
(cheirar pó), vamo dar uns bafo (cheirar cola), leda, seda (papel de enrolar o 
cigarro de maconha), bodia ou sorteio (comer), tomá uma loira (tomar uma 
cerveja), faiter (avio), impresta a brasa (fogo), lança (roubar), vamos arirar 
(bater em alguém), vamos dar uma banda (furtar), malandro (é aquele que fuma, 
furta e cheira maconha), tá ligado (socializar maconha), coroa (a mãe do piá), 
roléx (dar uma caminhada), bomba, velão (um cigarro de maconha grande), 
tapado (amarrado), os manos (é um companheiro do grupo), um crivo (um 
cigarro), podis crer (‘valeu’), toca deiz (camaradagem), maluco (doidão, 
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drogado), sobê (aproxima-se alguém indesejado), as mina (uma moça gostosa), 
larica (depois que se fuma maconha dá muita fome), umas birras (tomar um 
trago), veterano (mais velho, chato). É comum palavras como: cara, foda, 
caralho, na boa, o belo. Foda é usado pra enfatizar qualquer assunto (utilizam 
ainda: tchê, que foda, muuuito escroto!). Na boa é um complemento. E a 
expressão cara, está presente até mesmo na conversa entre as meninas. O belo, 
órgão sexual masculino, é uma expressão que transita em todas as bocas 
(VIEBRANTZ, 2002). 
   

Essa linguagem de crianças e adolescentes da praça é parte de uma linguagem popular. 

Muitas dessas expressões fazem parte do cotidiano das comunidades periféricas e do mundo da 

rua. Por isso, muitas dessas palavras, gestos, gírias, são utilizados cotidianamente pelas crianças 

e adolescentes e também por prostitutas, gigolôs, malandros, traficantes e em alguns casos, até 

por delinqüentes. Entre os costumes identificados nas observações junto ao grupo em estudo, 

destacam-se as vestes, o uso de jóias, pinturas, tatuagens, etc. O diário de campo de 05/03/2001 

descreve: [...] esses costumes revelam as posições no grupo, a influência de autoridade sobre o 

mesmo e o seu poder de mando. Outro costume, no mundo da rua, é o silêncio. Ninguém ouve, 

nem vê e nada percebe. A lei é a do silêncio absoluto, onde manda o mais forte. “Outro costume 

percebido nessa cultura do silêncio, são as linhas invisíveis. Nota-se que as linhas imaginárias 

são mais rígidas e coisificadas, quanto maior a violência sofrida por eles durante a permanência 

na família ou na instituição, ou até mesmo na rua (VIEBRANTZ, 2002, p. 95).  As delimitações 

de territórios são feitas pelas gangues e pelos traficantes e até pelos policiais. Torna-se 

costumeiro nessa cultura o uso de todos os tipos de drogas, assim como, é comum a prostituição 

tanto feminina como masculina. De um modo geral a vida vale muito pouco (tanto faz matar, 

como morrer); o valor do tempo presente e das coisas imediatas (o que vale é o aqui e o agora); a 

tradição da violência (VIEBRANTZ, 2002). 

Para Ortiz (1999, p. 66), foi muito difícil viver na rua. Para aprender, apanhou muito. A 

experiência dela mostrou que foi apanhando que aprendeu a se defender. A mesma diz: às vezes 

alguém queria tomar o meu dinheiro e aí eu também apanhava. “Outras vezes, eu estava 

dormindo, de madrugada, no maior frio, e eles tomavam a minha coberta e saíam correndo. Isso 

quando eu não tinha feito vínculos, ainda estava conhecendo o pessoal".  

 Outro costume comum entre as crianças e adolescentes da praça Marechal Floriano é a 

droga. Conforme diário de campo de 12/02/2001, L.G. diz que a motivação para ingressar no 

mundo da droga é a situação precária de vida, fome, insegurança, tristeza, medo, falta de trabalho 
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e solidão (VIEBRANTZ, 2002, p. 85). No diário de campo de 10/07/2001, encontramos o 

seguinte registro:  

 [...] a maioria das crianças e adolescentes com quem conversei hoje, tem 
informações sobre os prejuízos das drogas à saúde, o que percebo em expressões 
como ‘deixa tudo pirado’; ‘estoura por dentro, por exemplo, os pulmões’; ‘ataca 
os nervo, deixa tudo incitado’ (excitado). L.G, por exemplo, diz: a maconha e o 
craque vai acabando com a gente. Quando eu cheiro e fumo, me dá altas pontadas 
e dores fortes atrás das paletas. Mas eu não consigo parar. É o costume, né?’. 
Eles dizem que o tipo de droga varia de acordo com a necessidade e os recursos 
financeiros para a aquisição. Na praça, percebeu-se que é comum a loló 
(cheirinho, suvicril), maconha e craque. L.G. afirma que já utilizou Dramim, 
Bentil, éter (misturado com maconha), bem como Diazepan, Dorflex, entre 
inúmeros outros. Disse ainda que as drogas de farmácia embaralham a vista, 
tiram o apetite, dificultam o caminhar e deixam a fala desordenada. Deu como 
exemplo, que ao fazer-se uma pergunta, responde-se outra coisa bem diferente, 
ou que não param de falar. Fez referência também ao estado de euforia em que 
ficam e qualquer bobagem que digam, é motivo para cair na gargalhada. L.G. 
sustenta que a maconha os deixa mais alerta e que para ele, a maconha não faz 
tanto mal como as drogas de farmácia. Diz ainda que a droga lhe dá a sensação 
de poder e a possibilidade de sonhar. Ele afirma: ‘a droga dá a sensação de que se 
é poderoso e se pode imaginar mais coisas. Passar um dia sem ela é que é morrer 
[...]. A gente tenta não fumar, mas chega a hora e a gente não consegue, não 
resiste, de tão acostumado que está e a gente vai se chapando de novo’. Nota-se 
na praça, ao referir-se à droga, um conformismo/subordinação e não percebeu-se 
nesse caso citado, resistência (VIEBRANTZ, 2002, p. 86). 

 
 O diário de campo de 12/09/2001 a adolescente D. fez uma análise sobre a vida, 

referindo-se a ela como algo “nojento, desagradável, sem sentido e ao mundo como imbecil. 

Falou do viver como algo inútil, visto que já sabe como é o dia-a-dia de fome, tristeza, angústia, 

de ser usada, abusada, explorada e jogada fora. D. fala ainda: “tenho saudade da infância, pelo 

menos lá eu não tinha essa doença. Viver para que, nada tem lógica nessa nossa miserável vida. 

Puta vida!”(VIEBRANTZ, 2002, p. 88). Outro costume comum no contexto cultural da rua é o 

furto, embora não seja restrito somente à praça. Em “Os Meninos de Quatro Pinheiros” (2000, p. 

45), encontramos a seguinte descrição: [...] meu ritmo de vida na rua era assim: roubava das 7 às 

10 horas e, se não ganhasse nada, voltava depois do almoço. Eram os melhores horários para 

roubar. “Nós roubávamos tudo o que tinha no centro: relógio, bolsa, carteira, roupas, sapatos, 

xampu e tudo o que nos interessava. Como eu não gostava de andar em gangue, saía com meu 

sócio.”  Em outro depoimento aparece: eu roubava e não conseguia correr muito. As pessoas me 

pegavam e me levavam para o módulo policial. Os policiais me batiam bastante. “Aí eu ficava 

com mais raiva e roubava mais ainda, e eles tornavam a me pegar e me batiam de novo". Ortiz 
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(2000, p.79) diz que "depois das vezes que fui estuprada, comecei a andar com Ivone. Com ela 

eu aprendi a roubar". O furto faz parte da cultura da rua, do modo de vida. Faz parte da 

sobrevivência, da subordinação das leis da rua e também da resistência. 

4. A infância ninja e a violência cotidiana na praça Marechal Floriano  

Cabe destacar que a violência cotidiana, como um costume habitual na praça, é capaz de 

tornar crianças e adolescentes agressivos, amedrontados e estressados. A violência está presente 

também em seus ambientes de origem, em suas famílias. Relatam casos de violência entre eles 

mesmos, com suas mães, irmãs ou familiares. Constata-se também que muitos deles já 

participaram de atos violentos e alguns até já presenciaram assassinatos. Percebe-se entre eles 

um grande temor da violência policial. Todos os engraxates abordados relataram situações de 

arbitrariedade policial. No diário de campo de 06/02/2001 está registrado:  

[...] um adolescente relatou-me seus sofrimentos com a polícia. Mostrou-me um 
ferimento no rosto e disse que foi a polícia, que bate mesmo, sem piedade. 
Contou que, anos atrás, andavam com um grupo de madrugada na avenida, 
quando surgiu uma viatura da polícia. Os outros conseguiram fugir, mas ele e sua 
namorada foram presos e levados ao lugar onde hoje é o Supermercado Bourbon. 
Disse que apanhou muito e que os quatro policiais transaram com a menina na 
sua frente. Conta que até hoje tem em sua mente o rosto dos policiais e os gritos 
da garota. Há momentos em que tenho dificuldade de saber até que ponto é real 
ou fantasioso aquilo que eles relatam. Na verdade, mostrou-me muitas marcas em 
seu corpo, dizendo ser resultado da violência policial e da violência que enfrenta 
nas ruas (VIEBRANTZ, 2002, p. 89). 

 
O diário de campo de 05/06/2001 descreve: 

 [...] A.C. (engraxate de 13 anos) chegou tarde na praça, hoje. Justifica ao seu 
companheiro, que passara a noite de domingo na rua com amigos, porque eles 
tinham ido ao "Bailão Avenida" e na volta souberam que um homem fora morto 
com quatro tiros. Afirma em seguida: ‘os amigos do morto, lá da vila, vão se 
juntar para irem atrás dos assassinos. Como camaradas, têm que vingar o morto, 
né?'. Sua postura é a de que considera natural responder a violência com 
violência. Sequer cogita a possibilidade de uma providência legal para punir o 
assassino (VIEBRANTZ, 2002, p. 93). 
 

 Costa (1988, p.167), faz a seguinte análise a respeito: na cultura da violência, o futuro é 

negado ou representado como ameaça de aniquilamento ou destruição. “De tal forma que a saída 

apresentada é a fruição imediata do presente; a submissão do status quo e a oposição sistemática 

e metódica a qualquer projeto de mudanças que implique cooperação social e negociação não 

violenta de interesses particulares”. 

 O diário de campo de 13/09/2001 relata:  
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[...] em uma visita domiciliar a A.C. (engraxate de 13 anos), na Entre Rios, entre 
outras coisas, perguntei-lhe porque ele não fora mais à aula (era aluno evadido). 
Respondeu que tinham roubado seu tênis e que ele não iria mais à Escola Aberta 
sem calçado ou de calçado rasgado. Um senhor que se encontrava sentado perto 
apresentou-se como o pai (padrasto) de A.C. e disse que não fica bem o menino 
ir à escola mal calçado e que ele, desempregado, não podia comprar calçado. 
Logo, acrescentou que tinha estudado até a 'segunda série' e estava desempregado 
porque se metera numa briga e levara um grande corte na barriga, que o impedia 
de trabalhar. Acrescentou que o enteado também fora esfaqueado na mesma 
ocasião. Quanto à escola, nunca enviara o enteado. Esse a procurara 
espontaneamente, a partir da informação de outros meninos na praça. Ao falar, o 
homem levantou a blusa e mostrou a enorme cicatriz como se fosse um grande 
troféu. Parece-me que ele já havia perdido a confiança na 'palavra' e se 
conformara com o sangue (VIEBRANTZ, 2002, p. 85). 

  Para Craidy (1998, p.61), a violência e as drogas constituem-se elementos fundamentais 

dos costumes da cultura da rua.  

5. Mundo da rua: práticas de subordinação e resistência  

Para não permanecer no horizonte de uma visão negativa, tem-se como preocupação 

analisar a cultura das crianças e adolescentes que freqüentam o espaço investigado no contexto 

das contradições que as geram, ou seja, levar em consideração as relações de dominação e de 

resistência. Para fundamentar tal reflexão, recorre-se às análises de Stuart Hall (1984), na medida 

em que ajuda a aprofundar essas tensões. Ele ajuda também a refletir a  cultura popular, a partir 

das práticas de luta e resistência. Hall pensa a cultura popular como um campo de disputas por 

valores, usos, comportamentos e práticas. Assim sendo, é possível dialogar com a dimensão ativa 

dos grupos populares que, em suas experiências, revelam valores e regras próprias.  

 A cultura dos grupos populares “incorpora/abstrai” também elementos da cultura 

dominante. Entre os elementos culturais assimilados da cultura dominante pelas crianças e 

adolescentes, pode-se referir o uso de roupas e calçados. Os adolescentes, principalmente os 

infratores, vestem-se com roupas de marca. O diário de campo de 12/12/2000 descreve: "é 

interessante como os adolescentes furtam calças de marcas famosas e também tênis. Identificam-

se entre si, com sua capacidade de furto, através das roupas de marcas famosas". Numa cultura 

da aparência, em que as pessoas valem pela marca da roupa, do calçado, do carro, onde vale o ter 

e o aparecer; esses valores, assumidos da cultura da "elite", são assimilados no mundo da rua, 

principalmente pelos adolescentes das gangues (VIEBRANTZ, 2002). Já o diário de campo de 

17/11/2000, faz a seguinte descrição: 
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 Eles resistem a uma cultura individualista, competitiva e assalariada. Através do 
seu constante andar em duplas, trios e grupos, socializam entre si a alimentação, 
os lugares de repouso, a droga, o furto e o sexo. Por outro lado, resistem a uma 
cultura assalariada, saindo de seu lugar de origem, tentando trabalhos autônomos 
(sem patrão), engraxando, vendendo pipoca ou o próprio corpo. Numa cultura 
onde a violência, o silêncio e o morrer se tornam, aos poucos, costumeiros, eles 
resistem com sua própria vida. Através de suas experiências de vida trazem à 
tona situações de miséria, marginalização, conflitos sociais, econômicos, 
culturais e a má distribuição da renda, os lucros e as injustiças. Eles ainda 
insistem em ‘gritar’ que estão vivos e vivem (VIEBRANTZ, 2002). 

 Para Graciani (1999, p.231), existem inúmeras formas de resistência cultural das crianças 

e adolescentes, entre elas, o silêncio, a solidão, a agressividade, a amizade, utilizados como 

forma de resistência e que se transfiguram coletivamente na construção de um novo projeto de 

vida, um imaginário coletivo e uma atitude subversiva às regras impostas pela sociedade 

excludente. Graciani (1999, p.155) sustenta que “a cultura de rua é incorporada de brinquedos, 

vestimentas, danças, músicas, costumes, usos e outras tantas formações simbólicas". Os grupos 

de rua, produtores de uma cultura peculiar, produzem, assimilam, mas também inovam; 

reinventam, questionam o real com seus estilos de vida, seus modos e maneiras de viver; 

inconformados, não se submetem à subordinação e à uniformização da cultura e aos padrões 

consagrados, nem aos instrumentos impostos pela lei ou comportamentos sociais 

predeterminados. Graciani (1999, p.156), observa também que “nas suas brincadeiras de rua, 

parecem artesãos de brinquedos, realizando uma ação social de transformação e resistência. De 

um lado, por que eles negam-se a abdicar de sua participação na produção de cultura; por outro 

lado, negam-se a aceitar a discriminação e subordinação à atividade manual e intelectual, 

quebrando a concepção classista que reafirma a condição social e a ocupação econômica”. 

Historicamente, as atividades tidas como intelectuais que exigem decisão, poder e mando, foram 

controladas pelos grupos dominantes. Por outro lado, as funções tidas como subalternas, 

mecânicas, pesadas, estiveram com as classes dominadas. Essa divisão reforçou a discriminação 

das crianças e adolescentes que vivem nas ruas.  Para Graciani (1999, p.121), a cultura da rua 

possui um sistema de valores, representado através da criminalidade da pobreza, que leva ao 

surgimento de "personalidades desviantes", resultantes de um desequilíbrio institucional 

provocado pela pobreza. Graciani (1999, p.152), diz que: a cultura da rua produz um mundo 

"despersonalizado", que gera os "não-cidadãos", numa sociedade que lhes "negou o direito de 

serem cidadãos". Essa cultura de rua, criada e recriada pelos grupos de rua, "incorpora" e 

assimila, não só a ordem sociológica, ideológica, econômica, como também a política, na medida 
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em que permite que a diversidade seja expressa, vivida, discutida, reconhecida no jogo das 

interações, que vão sendo definidas e redefinidas conforme as possibilidades dos interesses do 

grupo.  

É difícil para nós analisar como a droga, o furto, a prostituição, a migração, a violência e 

tantos outros elementos, se constituem em práticas de subordinação e resistência no mundo da 

rua. Esses elementos não podem ser entendidos como próprios da cultura das crianças 

marginalizados, embora sejam construídos no mundo da rua. O grupo estudado em Passo Fundo, 

num tempo histórico e num espaço definidos, manifesta características culturais, valores, 

convicções e tradições específicas, embora não isoladas de um contexto mais amplo.  Para 

Escorel (1999, p. 166), a experiência do isolamento e de solidão de crianças e adolescentes que 

vivem na rua é uma das razões que leva ao alcoolismo, tão generalizado entre eles. Ele diz que: 

[...] a pinga ajuda a abafar a dor do passado e a solidão do presente. A droga e a 
bebida são indispensáveis para todas as horas, mais que a comida; é o aliado que 
a criança e adolescente marginalizado possui para enfrentar a violência, o frio, o 
cansaço pelas poucas horas dormidas, a debilidade advinda com a doença e, 
principalmente, a solidão.  

 
No caso das crianças e adolescentes pesquisados, os processos de vulnerabilidade, 

mobilidade no mundo da rua e das relações familiares, o afastamento dos contatos, o isolamento 

social e a solidão, acabam por expulsá-los da própria idéia da humanidade. São as experiências 

sociais que constituem e configuram os novos sujeitos em cada espaço e em cada tempo da 

história. Esse é um processo cultural, o que significa, que um grupo ou um movimento, torna-se 

sujeito social quando tem consciência de sua realidade. Esse saber-se sujeito implica 

experimentar sua condição de vida em termos culturais. Por outro lado, essa mesma cultura 

produzida nesse processo, passa a ser um elo de ligação importante para a compreensão mais 

profunda dos processos históricos e da constituição das cidades. As experiências que são criadas 

e recriadas cotidianamente na rua não conseguem ser reconstruídas na sua totalidade.  

6. Considerações finais 

Após nove anos retorno a praça Marechal Floriano, em Passo Fundo, e percebo que 

ainda, hoje, é comum a presença de crianças e adolescentes ninjas neste espaço, porém, penso 

que é praticamente impossível descrever cotidianos tão complexos em experiências, lutas, 

disputas, relações de poder, droga, prostituição, tráfico, violência, etc. Num espaço minúsculo 

como a praça Marechal Floriano em que as  relações e contradições sociais se fazem presente. 
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Entretanto, percebo que os modos de se viver das infancias hoje são aceitas pela sociedade, pela 

família e pela escola, o que me espanta é que o modo de se viver das crianças e adolescentes 

ninjas da praça Marechal Floriano, também são aceitos com naturalidade, assim sendo será o fim 

da infância ou um novo começo para ela? 
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