
 
 

   

 

 

 

 

A VIDA 
COTIDIANA DOS 
ADOLESCENTES 

EM CONFLITO COM A LEI E O 
ENVOLVIMENTO COM PRÁTICAS DELITIVAS 

 
 
 
 
 

 

 

 
Neusa Francisca de Jesus 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 

 
 

   
 



 

 
 
 

 

18 A vida Cotidiana dos Adolescentes em conflito com a lei e o ... 
 

1. Situando a problemática 
 

O presente trabalho se originou de uma antiga indagação 
nossa de buscar compreender a que o adolescente autor de ato in- 
fracional atribui o seu envolvimento com a prática de delitos. Esta 

indagação foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste 

estudo, que teve como objetivo conhecer e analisar as formas de 

percepção dos adolescentes sobre o seu envolvimento com prá- 

ticas criminais e suas significações, buscando também identificar 

que elementos indicativos para a (re)corrência dessas práticas são 

atribuídos por eles. Buscou-se analisar as diferenças ou similitu- 

des dessas percepções e os elementos a elas correlacionados. 

Embora só tenhamos tomado consciência dessa indagação 

quando assumimos o cargo de docente no Mestrado Profissional 

Adolescente em Conflito com a Lei, sentimos hoje claramente que 

ela já existia antes mesmo de ingressarmos neste curso. Data, pre- 

cisamente, do período em que coordenei o “Projeto Crianças de 

Rua”, na década de 1980, vinculado apenas administrativamente à 

Febem-SP, mas sob a responsabilidade do então Secretário Carlos 

Alfredo de Souza Queiróz - Secretaria de Promoção Social do Esta- 

do de São Paulo. 

À época, já lutávamos contra o tradicionalismo imobilizador 

e obstruidor de qualquer proposta inovadora. O embate com os 

profissionais ligados à antiga Unidade de Recepção da Febem era 

constante. Insistiam em trancafiar as crianças e adolescentes que 

frequentavam o Projeto, quando pegos pela Polícia Militar, por 

desconfiarem da capacidade do Projeto de oferecer estratégias 

que pudessem possibilitar a essa população outros caminhos para 

além da rua e dos muros das unidades. As relações se estremece- 

ram e não conseguíamos mais retirar nenhum deles da Unidade 

de Recepção. 

Houve um fato, porém, que deve ser mencionado: a ida do Se- 

cretário a essa unidade, com um ônibus, para retirada de 70 crian- 

ças e adolescentes atendidos pelo Projeto e que se encontravam 

naquele setor, e a proibição expressa da permanência de qualquer 

um deles, salvo em situação de ato infracional grave. Este aconte- 

cimento deu novo ânimo aos profissionais do Projeto. 

É certo que a equipe do Projeto contava, naquele momento, 

com o apoio de um grupo institucional composto pela OAB, a Asso- 

ciação Viva o Centro, a presidência da Companhia do Metropolitano 
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de São Paulo - Metrô e um representante da Igreja Católica, padre 

Batista. Além disso, contávamos com o apoio do próprio governo 

de São Paulo, na pessoa de Dona Lucy Montoro, que acompanhou 

passo a passo a trajetória desse Projeto, e a assessoria de Madalena 

Freire. 

Entretanto, nesse processo, tivemos algumas frustrações. A 

nossa compreensão era de que, obstruindo as variáveis interve- 

nientes no processo educativo relacionado às questões internas do 

Projeto e da Febem, alcançaríamos excelentes resultados. A experi- 

ência teve algum êxito, enquanto a equipe conseguiu manter certo 

nível de entusiasmo e de fôlego demandantes de um trabalho que 

exigia e consumia muitas energias (afinal, o atendimento atingia 

de 100 a 120 crianças e adolescentes), face aos desafios cotidianos 

e à inexperiência dos profissionais diante de um trabalho inédito 

no país, nesta área, no campo das políticas públicas. Porém, os fa- 

tores externos acabaram falando mais alto. 

Estes fatores externos dizem respeito à forma como as políti- 

cas públicas, voltadas para essa população, naquele momento es- 

tavam orientadas e com o que estavam comprometidas. É possível 

afirmar que o êxito de uma prática educativa inovadora certamen- 

te depende de variáveis que fogem do controle da experiência em 

si. Além disso, houve mudança de gestão governamental. 

É nessa experiência profissional, na reflexão constante com 

a equipe de profissionais do Projeto, que surgem as primeiras in- 

dagações sobre a temática do envolvimento do adolescente com 

a prática infracional. Colabora também para esta inquietação a 

trajetória profissional da pesquisadora, tendo atuado em diversos 

momentos junto aos adolescentes em conflito com a lei e desem- 

penhado várias funções e atribuições quando profissional da Fe- 

bem. O segundo momento refere-se à inserção da pesquisadora 

no Programa de Mestrado Profissional Adolescente em Conflito 

com a Lei, sentindo-se instigada a iniciar um novo ciclo de estu- 

dos. Identifiquei, nesta possibilidade, a grande oportunidade de 

pesquisar o envolvimento do adolescente com o ato delitivo. 

Se o contexto profissional ao longo dos anos ofereceu espa- 

ços de tempo, de interação e ação com diversos atores em contex- 

tos profissionais tão diversos, ao mesmo tempo permitiu constatar 

a insuficiência de estudos sobre relatos de adolescentes autores de 

ato infracional que explicitem suas vivências, seus dilemas e ex- 

pectativas. Esta constatação é evidente também no campo educa- 

cional e mesmo na literatura relacionada às ações socioeducativas 
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bem-sucedidas. Privilegiam as percepções relativas ao professor, 

educadores, técnicos, juízes e outros. Subjacente a isto, está a sig- 

nificação de que o conhecimento não se dá isolado do sujeito, nem 

é concebido fora do contexto no qual o fenômeno se encontra 

(TUCKMAN, 2000). 

As incursões pelo campo socioeducativo nos ajudaram a elu- 

cidar alguns aspectos importantes. Em princípio, descobrimos 

que, substancialmente, pouco se alterou na forma como grande 

parte da sociedade compreende o envolvimento dos adolescentes, 

sobretudo das classes populares, nas práticas de delitos, no Bra- 

sil. Continua prevalecendo a ideia de que esses sujeitos se consti- 

tuem numa forte ameaça aos postulados da propriedade privada, 

incluindo aí a integridade física, psicológica e econômica de outra 

parcela da sociedade. Assim sendo, devem ser acionados os meca- 

nismos de prevenção e controle (preventivos, punitivos ou repres- 

sivos) para introduzir o indivíduo numa situação de ajustamento 

(QUEIROZ, 1984). 

Pudemos verificar que houve tempos em que essa visão pode- 

ria até fazer sentido, dado o contexto sociocultural em que estavam 

insertas as instituições executoras das chamadas ações de “recupe- 

ração” ou “ressocialização”. Verificamos, em períodos recentes, que 

toda a ideologia que alimentava e alimenta este campo continua a 

explicitar uma clara contradição com os princípios preconizados 

na Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Desde então, 

a nossa preocupação tem se constituído em identificar e oferecer 

uma visão atualizada e em profundidade das tendências atuais na 

explicação das práticas de delitos por adolescentes e, ao mesmo 

tempo, dar voz aos sujeitos mais implicados nesta questão. 

Durante esta trajetória, ficou evidente que as ações socioe- 

ducativas voltadas para os jovens de baixo status econômico ofe- 

recem poucas condições de transição para o mundo adulto, sendo 

frágeis as dimensões de provisão de um futuro. Mais que isso, essas 

ações têm uma lógica eminentemente calcada na institucionali- 

zação e estigmatização. Decorre daí a nossa preocupação com a 

temática. 

Grande parte da sociedade tem manifestado preocupações so- 

bre essa problemática, ainda que sejam diversos os interesses que 

mobilizam cada um dos setores. Esta preocupação não é surpre- 

sa para aqueles que, há muito tempo, vêm alertando para o grave 

cenário em que vivem os jovens e os adolescentes no Brasil: o en- 

volvimento de adolescentes cada vez mais precoces nas situações 
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vinculadas ao “mundo” do crime, o aumento crescente do número 

de internações e um número maior de adolescentes vítimas de vio- 

lência envolvidos nas práticas infracionais. 

Em que pese que essas questões tenham assumido destaque 

gigantesco em tempos mais recentes e as autoridades governa- 

mentais e setores da sociedade da civil tenham expressado grandes 

preocupações, os esforços ainda podem ser considerados incipien- 

tes, agravados por uma incongruência entre o modelo econômico 

vigente e a interpelação de determinados grupos da sociedade por 

ações mais repressivas, no limite de sua eliminação. 

As proposições para a resolução da questão quase sempre 

são desarticuladas da realidade da população infanto-juvenil 

brasileira. Em tais direcionamentos investe-se em programas de 

prevenção ao uso de drogas e contra a violência em programas de 

atenção à família e, sobretudo, em propostas de enfrentamento da 

problemática por meio de estratégias de repressão e contenção via 

construção de prisões (ASSIS & CONSTANTINO, 2001). Verifica-se, 

portanto, a tendência política e social de agir sobre o fenômeno, 

sem, no entanto, buscar uma compreensão da realidade e sem le- 

var em conta sua complexidade. 

Algumas constatações teóricas para explicar esse envolvi- 

mento do adolescente com a criminalidade caminham em pelo 

menos cinco direções: “mudanças na sociedade e nos padrões con- 

vencionais de delinquência e violência; crise do sistema de justiça 

criminal; desigualdade social e segregação urbana” (ROCHA, 2010, 

p. 34). A primeira delas se refere às análises que se voltam às mu- 

danças de padrão de crimes contra o patrimônio, cometidos por 

“bandidos” individuais, ao crime organizado em moldes empresa- 

riais e transnacionais. Argumenta-se que o crime cresceu e mudou 

de qualidade, “colonizando e conectando diferentes formas de cri- 

minalidade: crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra o 

sistema financeiro, contra a economia popular” (ADORNO, 2002, 

p. 102). A violência, no cenário atual, é definida como um evento 

cujas implicações e desdobramentos atingem, sem distinção, to- 

dos os segmentos sociais. Agrava-se o cenário das violações de di- 

reitos humanos e se incluem os altos índices de impunidade penal 

com relação a extermínios, chacinas e outras formas de eliminação 

desse segmento. 

A segunda direção tem conexão com o sistema de justiça cri- 

minal. Aumenta sobremodo o fosso entre a evolução da criminali- 

dade e da violência e a capacidade do Estado de impor lei e ordem. 
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Iníquo e conflituoso, esse sistema nega o princípio da igualdade 

formal perante a lei, impede o acesso de parcelas significativas da 

população aos tribunais e compromete a efetividade dos direitos 

fundamentais. Os estudos explicitam que as punições têm como 

alvo preferido sobretudo os negros e migrantes, passando a falsa 

ideia de que somente estes grupos praticam condutas criminosas 

(ADORNO, 2002, p. 102) e construindo um processo que denomi- 

namos de criminalização dos pobres, considerando que as agên- 

cias de controle social exercem sua ação especialmente contra a 

delinquência cometida por cidadãos pobres. 

A terceira direção está relacionada à desigualdade social e à 

segregação urbana como processos geradores da violência e cri- 

minalidade. As desigualdades sociais englobam dimensões múlti- 

plas, por isto falamos de “pluralidade de desigualdades”, e, apesar 

de suas características distintas, elas se relacionam e interagem 

entre si (THERBORN, 2006). Essas desigualdades incluem as di- 

ferenças entre rendimento e riqueza, entre os diferentes níveis de 

escolaridade e qualificação profissional e as diferenças de acessi- 

bilidade às redes sociais e às competências cognitivas e culturais. 

Dizem respeito ao desigual reconhecimento dos indivíduos como 

pessoas, suas liberdades e seus direitos (THERBORN, 2006, p. 7) e, 

ao mesmo tempo em que promovem barreiras e tornam restrito o 

acesso aos bens materiais e simbólicos, tornam-nos invisíveis, sem 

reconhecimento. Isto porque, no dizer de Martins, 

As políticas econômicas atuais, no Brasil e em outros países, que se- 
guem o que está sendo chamado de modelo neoliberal, implicam a 
proposital inclusão precária e instável, marginal. Não são, propria- 

mente, políticas de exclusão. São políticas de inclusão das pessoas 

nos processos econômicos, na produção e na circulação de bens e 

serviços, estritamente em termos daquilo que é racionalmente con- 
veniente e necessário à mais eficiente (e barata) reprodução do ca- 

pital. E também, ao funcionamento da ordem política, em favor dos 

que dominam (MARTINS, 1997, p. 20). 

Essa nova desigualdade implica o esgotamento das possibilidades 

de mobilidade social para os jovens1. Nesse contexto, as relações 
 

1. Segundo Silvério (2010), o Brasil é o único país que conseguiu diminuir con- 

sideravelmente a desigualdade de renda nos últimos 20 anos, saindo de um 
Gini de 0,61 em 1990 para 0,54 em 2009 – menor índice de sua história. Outra 

conquista do país é que os 20% mais pobres e os 20% de renda média foram os 

principais beneficiados. Disponível em http://observatorio-das-desigualdades. 

cies.iscte.pt/index.jsp?page=projects&id=12. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
afirma que na primeira década do século XXI, os 10% mais ricos tiveram um 

http://observatorio-das-desigualdades/
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entre indivíduos e entre eles e o Estado se transformam em confli- 

tos sociais e políticos, crescem os fenômenos da violência difusa e 

as dificuldades das sociedades e dos estados contemporâneos em 

enfrentá-los (GIDDENS, 1991). 

Os processos de segregação vividos pela população, em ge- 

ral, no contexto urbano das grandes cidades brasileiras, tendem a 

ser altamente concentrados em termos espaciais, assemelhando- 

se ao da pobreza. A segregação é visível na forma desigual de tra- 

tamento dada à população desses espaços segregados por parte 

dos poderes locais, além da produção de um efeito cumulativo dos 

riscos sociais e ambientais em pequenos nichos denominados de 

“hiperperiferias” (TORRES & MARQUES, 2002), o que abre espaço 

para traficantes de drogas e milícias, para o isolamento, a separa- 

ção e a apartação. 

A segregação se expressa por meio do controle de uns sobre 

os outros, ou seja, a segregação está sempre ligada à manifesta- 

ção de um poder. Embora se materialize de diferentes formas, a 

segregação se constitui numa forma de enquadre social, realizado 

por um determinado grupo ou classe hegemônico mediante a su- 

jeição forçada de outro grupo às regras impostas por aquele. Esta 

é a efetivação do tipo de controle coletivo sobre essa população, 

que limita os movimentos desta, apesar da proximidade entre os 

diferentes grupos sociais em determinados territórios, pois 

Embora os moradores e cientistas sociais ainda concebam e dis- 
cutam a cidade em termos da polarização centro-periferia que 

dominou a expansão da cidade dos anos 1940 aos anos 1980, uma 

terceira forma vem se configurando desde os anos 1980 e mudan- 

do consideravelmente a cidade e sua região metropolitana (...) As 
transformações recentes estão gerando espaços nos quais os dife- 

rentes grupos estão muitas vezes próximos, mas estão separados 

por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou 

interagir em áreas comuns (CALDEIRA, 2000, p. 211). 

Ao lado disso, o controle sobre esses territórios se dá por 

meios de ações de natureza repressiva. Estas ações reforçam pro- 

cessos de segregação, ao criar mecanismos que ajudam a manter 

a distância social, simbólica e corpórea entre os segregados e os 
 

crescimento na renda real de 10,03% contra 67,9% na renda dos 50% mais po- 

bres, o que significa um crescimento 577% maior do que o alcançado pela parce- 

la no topo da pirâmide social. Apesar de tais conquistas, o país ainda está entre 
os mais desiguais do mundo, pois os 20% mais ricos concentram cerca de 60% 

da renda. 
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segregadores (SPOSITO, 2006). Estes mantêm, sobre os primeiros, 

sentimento de medo e repulsa e, por vezes, de ódio. 

O medo assume contornos radicais, cria-se e recria-se a guer- 

ra nas favelas, o apossamento do urbano pela polícia, produzindo a 

militarização desse espaço. Tais mecanismos produzem constran- 

gimentos que se expressam como barreiras simbólicas no acesso 

e usufruto de certos espaços da cidade pelos grupos considerados 

indesejáveis. 

Hoje, como naquela época, com efeito, as elites olham assustadas 

para a cidade e identificam na sua suposta desordem a causa de 
seus problemas sociais. Ontem a crise sanitária era a consequência 

dessa desordem. Hoje é a violência. Nos dois momentos, a desor- 

dem emana dos espaços das camadas populares e de suas práticas. 
Ontem, os cortiços. Hoje as favelas e as periferias pobres das me- 

trópoles (RIBEIRO, 2004, p. 17). 

Esse contexto resulta, também, no menor acesso a bens pú- 

blicos; maior exposição a certos tipos de agravos à saúde; efeitos 

perversos sobre a escolaridade da população infanto-juvenil e me- 

nores oportunidades de mobilidade social em função de maior fra- 

gilidade das redes de relações. 

A quarta direção tem implicações nos processos geradores 

de violência e criminalidade. No cenário dos anos 1990, o cres- 

cimento da violência e da criminalidade no país é associado à 

ascensão do tráfico de drogas e à disseminação de armas de fogo 

(ZALUAR, 1998)2. Ao lado disso, o capital mobilizado para essas 

transações e a lavagem de dinheiro, bem como a rede de tráfi- 

co de influências requerida para sua operação, são fatores que 

são vistos como potencializadores de violência e criminalidade. 

Qualquer destes aspectos pode ser constatado num número con- 

siderável de estudos. 

Segundo Kliksberg (1999), outra característica socioeco- 

nômica geradora de violência e criminalidade é a intensidade do 

desemprego dos mais jovens. Na América Latina, segundo as esti- 

mativas de Abdala (2002), no ano 2000, o desemprego entre os jo- 

vens de 15 a 24 anos era 2,5 vezes mais elevado que o desemprego 

geral. Tomando-se o grupo de jovens de 15 a 19 anos, a situação 

piorava e quadruplicava. Segundo os dados da Organização Ibe- 

ro-Americana da Juventude (REYES, 2004), o desemprego entre 
 

2. Segundo Zaluar , “Hoje, no cenário da violência no mundo, não se pode excluir 

o impacto local do contrabando de armas, que [...] entram ilegalmente em paí- 
ses do chamado Terceiro Mundo, entre os quais o Brasil (ZALUAR, 1998, p. 5). 
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os jovens é cinco vezes maior do que o verificado entre os adultos 

maiores de 45 anos3. 

Em 2013, 74,5 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos estavam 

sem trabalho – quase um milhão a mais que no ano anterior. Isso 

representa uma taxa de desemprego juvenil de 13,1%, mais que 

o dobro da taxa de desemprego geral de 6%. No Brasil, 18,4% das 

pessoas até 29 anos não trabalham ou estudam, segundo a OIT. 

Entre os homens, o índice chega a 12,1%. Em relação às mulhe- 

res, a taxa alcança 21,1%. O percentual aumenta para 28,2% entre 

as mulheres afrodescendentes (Relatório Tendências Mundiais de 

Emprego - 2014 da Organização Internacional do Trabalho - OIT). 

Os jovens são os que mais sofrem como vítimas ou executo- 

res dos investimentos maciços com a indústria do medo no país. 

A maior parte das vítimas de homicídios se concentra na popula- 

ção masculina, com idade entre 15 e 24 anos4, executadas através 

de disputas entre gangues e, sobretudo, nas chacinas envolvendo 

grupos de extermínio, cujos agentes são, muitas vezes, recrutados 

entre as polícias civis e militares dos estados, quando não pelas 

ações das próprias polícias. 

Galeano (1999) afirma que, pelo contexto em que vem se de- 

senhando essa realidade, pode-se dizer que o modelo de desen- 

volvimento econômico proposto pelo modelo neoliberalista não 

demonstra interesse algum em incorporar esses adolescentes e jo- 

vens no mercado formal de trabalho, cabendo à responsabilidade 

individual a garantia de sua sobrevivência. 

Essas questões têm ocupado o debate nacional e a mídia, es- 

pecialmente com o recrudescimento da violência sempre por esta 

estampada. Ganha publicidade a violência sofrida pelos adoles- 

centes e, ao mesmo tempo, a violência praticada pelos adolescen- 

tes. Esta última forma tem ocupado a mídia e constituído o ponto 

nevrálgico de combate à violência. 

A quinta direção tem implicações com as políticas públicas vol- 

tadas à infância e à adolescência. A perspectiva protetiva à infância 
 

3. “O Relatório Tendências Mundiais de Emprego 2014 da Organização Inter- 
nacional do Trabalho (OIT), divulgado nesta segunda-feira (20), mostra que o 

desemprego entre os jovens continua aumentando. Em 2013, 74,5 milhões de 
pessoas entre 15 e 24 anos estavam sem trabalho – quase um milhão a mais do 

que no ano anterior. Isso representa uma taxa de desemprego juvenil de 13,1%, 

mais do que o dobro da taxa de desemprego geral de 6%.” (Jornal do Brasil, 2 

de março de 2014). 
4. De acordo com dados do IBGE, divulgados pelo Jornal do Comércio, de 30 

de abril de 2008. 
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e à adolescência do Estado brasileiro encontra-se espelhada nos ar- 

tigos referenciais da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA. No campo das políticas sociais, os 

direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer previstos no ECA 

não atingem grande parte da população das classes populares. A le- 

gislação vigente estabelece a universalização e obrigatoriedade da 

atenção à educação aos jovens como condições mínimas para o de- 

senvolvimento do indivíduo no âmbito de marcos civilizatórios. 

Constata-se que o sistema público não tem conseguido im- 

plementar um projeto de educação geradora de oportunidade, 

promotora de cidadania e democracia em termos de acesso e per- 

manência, incluindo a formação para o trabalho, no caso dos jo- 

vens. Completa este elenco de violências: o sistema de educação 

moldado em modelos pedagógicos autoritários e discriminatórios, 

reproduzindo e fortalecendo, de um lado, traços das violências e, 

de outro, a exclusão escolar e a criminalização das crianças e ado- 

lescentes pobres. 

O contexto nacional e internacional, sem dúvida, propiciou e 

criou condições éticas, políticas e jurídicas de proteção da infância 

e da juventude, sob a forte influência de dois grandes movimentos 

que eclodiram no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, e que alavan- 

caram uma mobilização popular em favor dos direitos da criança: 

a Pastoral do Menor e o  Movimento  Nacional  de  Meninos  e  Meni-  
nas de Rua. A Pastoral do Menor, criada em 1979, criou alternati- 

vas comunitárias de atenção à criança sob o argumento “de que, 

reconhecendo-se o fracasso da política nacional do bem-estar do 

menor, era preciso rever o papel do Estado, considerando-se que a 

responsabilidade deveria ser da sociedade como um todo” (RIZZI- 

NI, 2000, p. 75). Essa mudança de mentalidade, aliada à eferves- 

cência da luta por direitos, oriunda dos movimentos populares e 

sindicais, faz eclodir, em 1985, o Movimento Nacional de Menino- 

se Meninas de Rua – MNMMR5. 
 

5. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), que surge a 
partir da década de 80, do século XX, idealizado por um grupo de educadores, 

políticos, ativistas e religiosos que defendem os direitos das crianças e dos ado- 
lescentes marginalizados. O MNMMR é uma organização que luta pelos direitos 

de crianças e adolescentes das camadas populares, com o propósito de transfor- 

má-los em sujeitos políticos e agentes da defesa de seus próprios direitos e da 

cidadania. Seu princípio fundamental de atuação é considerar crianças e ado- 
lescentes como seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento, cida- 

dãos, sujeitos de direitos legítimos, que devem participar das decisões sobre sua 

vida, de sua comunidade e da sociedade em geral. E sua principal linha de ação 
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Entretanto, a direção que vem sendo dada ao tratamento des- 

tas questões de violência é o aumento da severidade no controle do 

crime e na punição, enfatizando seu caráter repressivo, na contra- 

mão da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Além 

de outros fatores de cunho econômico e político, a direta associa- 

ção entre adolescência e perigo, entre adolescência e transgressão, 

constrói um ideário sobre a punição que defende o aumento da 

repressão e do encarceramento dos adolescentes autores de ato 

infracional. 

Os dados nacionais indicam que a proporção de encarcera- 

mento de adolescentes cresceu 14,3%. O número de adolescentes 

apreendidos pela polícia no estado de São Paulo mais do que do- 

brou nos últimos dez anos. Em 2012, foram 12.392, segundo a Secre- 

taria de Segurança Pública, um aumento de 138% em relação a 2002. 

Esse crescimento foi quase o triplo que o registrado entre os maiores 

de idade presos nesse mesmo período (48%) (SEDH, 2012). 

Vemos, nesse caminho, que as propostas de respostas para 

solucionar a problemática e, em particular, o caso das políticas de 

execução de medidas socioeducativas de ordem de execução do 

Estado, como as 

Sanções privativas de liberdade do adolescente têm eficácia inver- 
tida, produzindo estigmatização, prisionalização e maior crimi- 

nalidade, e estão em contradição com o conhecimento científico 

e com o princípio constitucional de dignidade da pessoa humana 

(SANTOS, 2000). 
 

Por último, resta-nos apontar que o conteúdo dessas cinco 

constatações são fatores que podem operar, de forma integrada e 

articulada ou não, na permanência ou no avanço desse cenário de 

criminalidade, no atual cenário brasileiro. A primeira hipótese é de 

que não se tem ainda uma compreensão da prática infracional do 

adolescente. O cenário atual de violência e criminalidade, na Amé- 

rica Latina e Caribe, apresenta elementos facilmente identificá- 

veis, mas a marcante presença de outros aspectos de grande com- 

plexidade torna esse quadro ainda obscuro (KLIKSBERG, 1999). O 

pressuposto aqui enunciado é o de que o segmento populacional 

constituído por adolescentes é uma das áreas cujo status atual na 
 

é informar e organizar meninos e meninas em situação de rua para o debate so- 
bre a condição social de excluídos, que propiciará a aquisição de conhecimento 

e a consciência dos direitos e dos serviços públicos disponíveis e capacitará a 

elaboração de soluções para sua vida (RIZZINI, 2000). 
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compreensão do envolvimento de adolescentes com a criminali- 

dade é ainda impreciso e fragmentado. 

Na segunda hipótese, o sistema estatal opera de forma delibe- 

rada e ignora abordagens mais eficazes de prevenção (não se trata 

aqui de eliminação) da criminalidade, impondo um pesado ônus 

sobre todas as instâncias envolvidas e à sociedade, proporcionan- 

do um impacto marginal sobre a criminalidade (KING, 2005). 

A partir dessas constatações, pudemos definir mais objetiva- 

mente o que nos propomos a assumir como objeto de estudo. É 

nesse contexto que se expressa sua relevância que assume como 

tema central o ato infracional cometido por adolescentes com o 

objetivo de verificar e analisar quais são as formas de percepção 

que o adolescente em conflito com a lei tem do seu envolvimento 

com a criminalidade. E ainda: a que ele atribui o seu envolvimen- 

to com o ato infracional? Esta questão-chave norteou o presente 

estudo com o objetivo de analisar, sob sua ótica, contextos e pro- 

cessos que possibilitam a sua recorrente presença em situações de 

(re)produção da criminalidade. Os objetivos deste trabalho foram 

construídos e sistematizados a partir do seguinte pressuposto: os 

sujeitos criam significados referentes à realidade na qual vivem. 

A exploração bibliográfica realizada sobre esse envolvimen- 

to criminal de adolescentes indica que, em grande parte, suas 

explicações recaem na variável econômica, porém a motivação 

econômica não explica a crescente utilização de mecanismos de 

violência utilizados na prática de crimes (KLIKSBERG, 1999). Em 

outras palavras, os autores dessa vertente tendem a enfatizar prin- 

cipalmente os processes socioeconômicos geradores de pobreza e 

exclusão. 

Outra preocupação deste estudo foi o de identificar e anali- 

sar os paradigmas historicamente adotados no que diz respeito às 

teorias do envolvimento do adolescente com a criminalidade e as 

formas como esses estudos têm se constituído ao longo dos anos. 

Constata-se que as grandes contribuições, neste campo, vêm da Psi- 

cologia, da Psiquiatria, da Sociologia, da Criminologia e da Antro- 

pologia. Todas essas áreas seguiram trajetórias independentes, com 

poucas tentativas de articulação e integração (RUTTER, 1989). 

O trabalho, portanto, inicia-se com algumas reflexões de or- 

dem teórica com o objetivo de fazer um breve balanço do estado 

atual das principais teorias sobre a criminalidade, no plano nacio- 

nal e internacional. Para tanto, inicia-se com uma breve revisão 

das principais tendências teóricas que marcaram a evolução da 
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criminalidade na literatura internacional. Posteriormente, detém- 

se na análise da recente produção brasileira sobre a temática, pro- 

curando compará-la com as tendências anteriormente apontadas, 

e discutem-se os desafios futuros que se colocam à produção nacio- 

nal dessa área de conhecimento, especialmente no que diz respeito 

à sua visibilidade e impacto no cenário acadêmico internacional. 

A complexidade do objeto desta investigação levou-nos à op- 

ção por um estudo de natureza exploratória de caráter qualitativo, 

cujo levantamento de dados foi feito por meio de entrevistas em 

profundidade. Buscou-se desenhar uma proposta de pesquisa que 

propiciasse identificar e analisar as percepções que subsidiassem 

a compreensão das práticas delitivas dos entrevistados. O univer- 

so empírico desta pesquisa foi composto de 20 adolescentes, sexo 

masculino, reincidentes, em privação de liberdade, cumprindo 

medida de privação de liberdade, na Fundação Casa. 

O arcabouço teórico de interpretação dos resultados foi se 

constituindo à medida que avançávamos na leitura e análise das 

entrevistas, tendo como referência o contexto e os processo viven- 

ciados pelos sujeitos informantes-chave. Assim, a nossa posição 

teórica fica em evidência nas conclusões do trabalho. 

Embora tenhamos clareza de que se trata de um estudo limi- 

tado e circunscrito, consideramos a análise da percepção dos ado- 

lescentes uma contribuição importante para a compreensão da 

temática em questão. Partiu-se do pressuposto de que para conhe- 

cer a dimensão de um determinado fenômeno social é importante 

considerar a percepção dos sujeitos envolvidos. 

Vale enfatizar que trabalhamos com um recorte bastante es- 

pecífico no contexto da perspectiva do fenômeno criminalidade 

envolvendo adolescentes. Interessaram-nos primordialmente: a 

infância, relações intrafamiliares, o contexto do início da prática 

de delito, tipos de delitos, a reiteração do ato infracional, as prá- 

ticas infracionais, as apreensões, a medida de internação e o seu 

cumprimento, na forma como foram por eles próprios relatados. 

As menções às normas, aos valores, às associações e aos seus argu- 

mentos serão entendidas como recursos utilizados pelos sujeitos 

na construção de relatos que têm sentido para eles. 

Em nenhum momento fomos tomados pela pretensão de po- 

der chegar a uma compreensão objetiva da prática de delito. A apre- 

sentação das análises e dos resultados pretende tão somente ser 

coerente com o objetivo proposto: como os adolescentes em cum- 

primento de medida de internação, sentenciados pela reiteração da 
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prática de crimes, respondem a esta questão, visando maior com- 

preensão deste fenômeno e contribuir para a ampliação do debate 

sobre a questão. 

O presente livro está estruturado em duas partes. Na primei- 

ra, incluem-se três itens e se inicia por apresentar a problemática 

da pesquisa e o seu contexto, a pertinência do campo de estudo, os 

objetivos que serviram de alicerce à pesquisa, à fundamentação da 

metodologia adotada, bem como as especificações do objeto em- 

pírico, dos instrumentos de recolha e de análise dos dados. Ainda 

nesta primeira parte, com base em referencial teórico diversificado, 

apresentam-se bases teóricas que subsidiaram o estudo, partindo 

de uma análise sócio-histórica. Com tais referências, pretende-se 

contribuir para o alargamento do conhecimento do delito envol- 

vendo adolescentes e a ampliação do debate sobre a temática. 

A segunda parte, composta por cinco itens, dedica-se à apre- 

sentação da análise e interpretação da informação, obtida por 

meio dos procedimentos descritos na primeira parte deste relató- 

rio. Procura-se refletir sobre as diferentes etapas desenvolvidas no 

processo de pesquisa em relação às percepções dos entrevistados 

sobre o seu envolvimento e da recorrência com o delito. É, pois, 

aqui, que mostraremos em detalhe a descrição dos dados obtidos, 

as categorias de análise que nos permitiram apresentar de um 

modo planificado e estruturado o conhecimento sobre o objeto 

estudado. 

Por fim, serão também apresentadas as considerações com 

base nos resultados obtidos que consideramos pertinentes sobre a 

dimensão do objeto estudado. 

 

 
 

 


