
 
 

MICHELE MORGANA DA SILVA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI:  

ROMPENDO COM A TRAJETÓRIA DE INFRAÇÃO 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Pernambuco como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Psicologia. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Jaileila de Araújo 

Menezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

Adolescente em conflito com a lei: rompendo com a trajetória  

de infração 

 

. 

                                           Comissão Examinadora:   

 

                    ____________________________________ 

                                         Profa. Dra. Jaileila de Araújo Santos 

                                     1º Examinador/Presidente 

                             ______________________________________ 

                                 Profa. Dra Ana Lucia Francisco 
                          2º Examinador 

 

                               _____________________________________ 

                         Prof. Dr. Luis Felipe Rios 
                         3º Examinador 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 18 de fevereiro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha filha Júlia, que me ensinou o 

verdadeiro sentido da palavra amor. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente e, acima de tudo, a Deus, pela possibilidade de ter reencarnado em 

um contexto o qual me possibilitou durante toda a minha existência o vínculo com o saber. 

Aos meus pais, pelo incentivo aos estudos desde os primórdios da minha infância. 

Pelo esforço e dedicação para que a minha infância e adolescência fossem períodos 

encantadores da minha vida. 

À minha irmã Sharlene, pelo apoio, pela paciência nos momentos críticos e pelas 

constantes orações para a manutenção do meu equilíbrio físico, espiritual e emocional. 

Ao meu grande e eterno amigo Bob, meu primeiro orientador, o qual muito me 

ajudou durante a construção do pré-projeto de pesquisa, a fase da seleção e continuou me 

ajudando no decorrer de todo o processo até a etapa final. Pelos conselhos, pela amizade, 

incentivos, enfim, pelo companheirismo de todas as horas. 

Ao Isaias, que muito me incentivou e orientou através das nossas longas conversas, 

principalmente para enfrentar o medo de participar da seleção do mestrado.  

A Josilene Sales, Lívia e D. Francisca, que me acolheram como irmã e filha durante 

o tempo em que passei em Recife-PE. 

À professora e orientadora Jaileila de Araújo Menezes, pelo profissionalismo, 

paciência e crédito no meu potencial. 

 Aos adolescentes que participaram da minha pesquisa, pela boa vontade e coragem 

de compartilharem comigo suas vivências, cuja contribuição não só possibilitou a construção 

deste trabalho, como também a minha evolução como pessoa. 

A minha amiga Auzeni, cujo apoio foi crucial durante o período em que tive que 

conciliar a gestação da minha filha Julia com a gestação desta dissertação. 

Ao Marcos Junior, colega de trabalho, única pessoa que conseguiu baixar o artigo de 

um livro que eu precisava muito. 

Ao Adauto, que me ajudou na construção de um trabalho da grade curricular. Sem 

aquela ajuda o processo se tornaria muito mais difícil. 

Ao Cicinho, colega de trabalho que me acompanhou à casa de um dos adolescentes 

para que eu pudesse realizar a entrevista. 

A Elisangela, Quinha, Eliziana, Kelma, Marcio, Mônica, Scheila, Nilton, enfim, 

todas as pessoas que de uma forma ou outra contribuíram para a realização deste grande 

sonho da minha vida. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é Sério 
 

 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem 

não é sério 

O jovem no Brasil nunca é levado a sério 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem 

não é sério, não é sério 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem 

não é sério 

O jovem no Brasil nunca é levado a sério 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem 

não é sério, não é sério 

 

Sempre quis falar 

Nunca tive chance 

Tudo que eu queria 

Estava fora do meu alcance 

Sim, já 

Já faz um tempo 

Mas eu gosto de lembrar 

Cada um, cada um 

Cada lugar, um lugar 

Eu sei como é difícil 

Eu sei como é difícil acreditar 

Mas essa porra um dia vai mudar 

Se não mudar, prá onde vou... 

Não cansado de tentar de novo 

Passa a bola, eu jogo o jogo 

 

[...] 



 
 

A polícia diz que já causei muito distúrbio 

O repórter quer saber por que eu me drogo 

O que é que eu uso 

Eu também senti a dor 

E disso tudo eu fiz a rima 

Agora tô por conta 

Pode crer que eu tô no clima 

Eu tô no clima.... segue a rima 

 

Revolução na sua mente você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Revolução na sua vida você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Revolução na sua mente você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Também sou rimador, também sou da banca 

Aperta muito forte que fica tudo a pampa 

 

Eu tô no clima! Eu tô no clima ! Eu tô no 

clima 

Segue a Rima! 

 

[...]  

 

Revolução na sua mente você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Revolução na sua vida você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Revolução na sua mente você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

Revolução na sua mente você pode você faz 

Quem sabe mesmo é quem sabe mais 

 

[...] 

 

"O que eu consigo ver é só um terço do 

problema 

É o Sistema que tem que mudar 

Não se pode parar de lutar 

Senão não muda 

A Juventude tem que estar a fim, 

Tem que se unir, 

O abuso do trabalho infantil, a ignorância 

Só faz destruir a esperança 

Na TV o que eles falam sobre o jovem não é 

sério 

Deixa ele viver! É o que Liga." 

 

 

Charlie Brown Jr. 

http://letras.mus.br/charlie-brown-jr/


 
 

RESUMO  

 

 

O presente trabalho analisa os processos que apontam para uma possível 

desvinculação de três adolescentes com as práticas infracionais. Utilizamos como referencial 

teórico-metodológico estudos do desenvolvimento humano como os Ciclos de vida 

(OLIVEIRA, M. K., 2004), rede de significações (ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; 

SILVA, 2000) e a Psicologia Cultural de Jerome Bruner (1997). Enfocamos a adolescência a 

partir da perspectiva do self narrativo, enfatizando a influência dos contextos sociais, culturais 

e da linguagem na produção dos significados e sentidos do ser adolescente. Utilizou-se, para 

coleta das informações, a entrevista narrativa, em que o informante é estimulado a narrar fatos 

importantes de sua vida. As narrativas foram divididas em três eixos temáticos: contexto de 

desenvolvimento durante a infância e adolescência, a instituição de internação como contexto 

de desenvolvimento e projetos de vida. Analisamos em cada eixo os circunscritores que 

possibilitaram o envolvimento do adolescente com as práticas infracionais e os pontos de 

viragem que geraram reflexão para uma possível desvinculação com tais práticas. Os 

resultados encontrados apontam que uma rede de apoio familiar e social, principalmente com 

os pais, os monitores e pares dentro da própria instituição, o contato com alguma religião, 

vínculos afetivo-sexuais, medo de morrer, humilhações sofridas, constituem um conjunto de 

vivências que colaboram para a reflexão e possível rompimento do adolescente com as 

práticas infracionais. 

 

 

Palavras-chave: Adolescente em conflito com a lei. Práticas Infracionais. Rede de 

Significações. Pontos de Viragem. Narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The paper analyzes the processes that point to a possible decoupling of three 

teenagers with practical infractions. Used as a theoretical and methodological studies of 

human development as the cycles of life (OLIVEIRA, M. K., 2004), a network of meanings 

(ROSSETTI-FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2000) and Jerome Bruner's Cultural 

Psychology (1997). We focus on adolescence from the perspective of the narrative self, 

emphasizing the influence of social, cultural and language in the production of meanings and 

senses of being a teenager. Was used for the collection of information, the narrative interview, 

in which the informant is encouraged to narrate important events in their lives. The narratives 

were divided into three themes: context of development during childhood and adolescence, 

the institution of confinement as the context of development and life projects. Analyzed on 

each axis the circunscritores that allowed the teen's involvement with the practice infractions 

and turning points that led to reflection for a possible disconnection with such practices. The 

results show that a network of family and social support, especially with parents, trainers and 

peers within the institution, contact with any religion, sexual, emotional bonds, fear of dying, 

humiliations, are a set of experiences that contribute to the reflection and possible disruption 

of the teenager with the practices infractions. 

 

 

Keywords: Adolescence in conflict with the law. Practices infractions. Network of meanings. 

Turning Points. Narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em estudar o adolescente como autor de práticas infracionais, iniciou-se 

durante o período em que atuei como psicóloga clínica junto a crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, no período entre 2005 e 2008, em um município do sertão 

alagoano. Três fatos motivaram-me a investigar esse fenômeno: o primeiro adveio da 

constante veiculação de notícias sobre o assunto pelos meios de comunicação; o segundo 

devido ao meu contato com pesquisas sobre adolescentes autores de infrações; e, o terceiro, 

deveu-se a minha crença de que, as pessoas podem mudar significativamente suas vidas, 

rompendo com trajetórias consideradas criminosas.  

Após o levantamento de dados no banco de teses e dissertações do portal da CAPES, 

considerando o período de 2005 a 2009
1
, constatei que as dissertações produzidas sobre 

adolescente em conflito com a lei nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como 

Psicologia, Direito, Serviço Social, entre outras, versam frequentemente sobre o envolvimento 

do adolescente com as práticas infracionais, o cumprimento efetivo das leis de proteção ao 

adolescente autor de infrações e sobre análise da eficácia das medidas socioeducativas. 

 Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa que originou esta dissertação foi 

investigar como ocorre o processo que aponta para um possível rompimento dos adolescentes 

com as trajetórias de infração, ou seja, quais as vivências e reflexões que impulsionaram o 

adolescente a construir um caminho longe de práticas infracionais. A pesquisa buscou 

experiências significativas que podem provocar mudanças na vida dos adolescentes
2
. Como 

objetivos específicos, procuramos conhecer os sentidos atribuídos pelos adolescentes à 

vinculação e à desvinculação com as práticas infracionais; os circunscritores (ROSSETTE-

FERREIRA; AMORIM; SILVA, 2004) que direcionaram os adolescentes ao envolvimento 

com as práticas infracionais; e, por fim, conhecermos os pontos de viragem (OLIVEIRA, M. 

K, 2006) que contribuíram para um possível rompimento com tais práticas. 

                                                 
1
 Oliveira (2005), Feruzzi (2006), Candine (2006), Fonseca (2006), Durat (2006), Roseno (2006), Resmim 

(2006), Jesus (2006), Saraiva (2006), Soares (2006), César (2006), Tomazeli (2007), Linhares (2007), Nedel 

(2007), Massayuki (2007), Farias (2007), Pinto (2007), Warn (2007), Sugamosto (2007), Pereira (2008), 

Carvalho (2008), Bezerra (2008), Vilas Boas (2008), Cruz (2008), Oliveira (2009), Pinto (2009), Moté (2009), 

Pessoa (2009). 
2
 Destaquei, no entanto, as mudanças significativas que podem ocorrer com adolescentes que passaram pela 

medida socioeducativa privativa de liberdade, pois segundo D’Agostini (2008), são os adolescentes que foram 

privados de liberdade os que possuem grandes chances de reincidência.  
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   A pesquisa em questão deu voz a três adolescentes (Dario, Theo e Alam), que 

através da narrativa puderam contar suas próprias historias de vida. Como veremos mais 

adiante, a narrativa é uma ferramenta privilegiada para a investigação da mente humana 

(BRUNER, 1997). Através das historias de vida desses três adolescentes, organizadas em 

forma de narrativas, foi possível compreendermos o processo que aponta para um possível 

rompimento com as trajetórias de infração. Espero, com o resultado desta pesquisa, contribuir 

para a melhoria das políticas públicas voltadas para os adolescentes, principalmente no 

tocante à compreensão dos complexos motivos que os levam a praticar atos ilícitos, promover 

reflexões e melhorias das ações de profissionais que trabalham direta ou indiretamente com 

essa adolescência específica e, por fim, propor algumas reflexões à sociedade sobre a 

possibilidade de mudança das pessoas que se envolveram com o crime e, no caso dos 

adolescentes, a desvinculação com as práticas infracionais. 

 

O QUE OUVIMOS POR AÍ A RESPEITO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM 

A LEI 

 

O grande aumento da violência urbana protagonizada por adolescentes tem levado a 

opinião pública a exigir dos órgãos competentes medidas mais rígidas de combate às práticas 

infracionais. A redução da maioridade penal para os 16 anos, atualmente fixada em 18 anos, é 

uma dessas exigências. O primeiro argumento utilizado pelos que defendem essa redução da 

maioridade penal, seria a utilização de adolescentes por adultos, cada vez mais frequente, para 

cometerem seus crimes impedindo assim a “ação policial”; o segundo argumento seria o fato 

do adolescente possuir o direito para votar aos 16 anos, o que implica certo discernimento 

social e, portanto, também teria condições para ser julgado como adulto; o terceiro, baseia-se 

na compreensão de que os adolescentes possuem hoje em dia um fácil acesso às informações, 

as quais propiciam o amadurecimento (VOLPI, 2008).   

Segundo Silva (2003, p. 25), no senso comum e também no meio acadêmico 

predomina a ideia da pré-destinação à tragédia das pessoas que se envolvem com o crime, 

sendo praticamente impossível a construção de uma nova trajetória de vida longe do crime. 

Tal discurso é alicerçado na visão determinista do ser humano, segundo a qual as pessoas 

nascem com certas tendências ao crime, e “uma vez criminoso sempre criminoso”. Predomina 

nessa concepção, uma visão individualizante que responsabiliza apenas o sujeito pelo seu 

destino, sem fazer leitura do contexto no qual está inserido e das margens de manobra 
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disponíveis para forjar uma existência alternativa à realidade, muitas vezes cruel, que se 

impõe a ele.  

Em 2002, Ana Paula Soares da Silva
3 

e Maria Clotilde Rossetti-Ferreira fizeram um 

estudo crítico ao revisarem a literatura científica em Psicologia do Desenvolvimento, nos 

últimos dez anos, sobre as práticas infracionais ao longo do ciclo vital. As autoras 

identificaram, no âmbito do discurso social hegemônico, dois grandes blocos de opinião. Um 

deles corrobora a pesquisa realizada por Silva (2003), em que existe uma forte visão 

determinista do homem, atribuindo as causas da criminalidade a fatores individuais, nesse 

ponto a perspectiva de mudança é quase nula. O outro bloco defende a possibilidade de 

mudança na trajetória de vida dos criminosos
4
 porém, atribui ao meio social, a criação de 

recursos que possibilitem a esses indivíduos a desvinculação de tais práticas. As autoras 

também localizaram nas pesquisas uma grande preocupação em identificar os fatores 

envolvidos nas práticas criminais, os quais se dividem em dois eixos de interesse, a saber: i) a 

necessidade de explicar os fatores que estão envolvidos nas causas e origem da delinquência; 

ii) o interesse em compreender os processos que colaboram para a manutenção do 

envolvimento em práticas delinquentes, durante toda a vida dos sujeitos. 

Os fatores identificados como causas e origens da delinquência foram os de “ordem 

individual” – tais como agressividade na infância, problemas de temperamento, síndrome de 

déficit de atenção e hiperatividade e repertório comportamental restrito; no âmbito familiar – 

disciplina parental rigorosa, relações familiares violentas, histórico de comportamento anti-

social na família, perturbações nos vínculos afetivos com os pais, composição numerosa e 

baixa renda familiar; e, por fim, fatores causais ambientais – tais como ambientes 

criminogênicos, relacionamento pobre com parceiros e condições de pobreza (SILVA E 

ROSSETTI-FERREIRA, 2002). Todos esses fatores também seriam as causas da 

continuidade do envolvimento com o crime. 

As autoras citam, ainda, pesquisas que tratam do não envolvimento com o crime ou a 

desvinculação deste, de pessoas que vivenciaram as mesmas condições de vida daquelas que 

se envolveram, surgindo assim a hipótese de que existem fatores protetores à prática 

infracional. Assim, pessoas que vivenciaram situações causais e riscos citados acima, aliados 

aos fatores ligados ao período da adolescência, oportunidade de envolvimento com atos 

criminais e convivência com pares em conflito com a lei poderiam se envolver ou não com 

práticas infracionais, e uma vez envolvidos, poderiam continuar com esse comportamento ou 

                                                 
3
 Mencionada acima. 

4
 Nesse estudo, as autoras se referem  a sujeitos adultos. 
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romper com a trajetória de infrações. Aqui, entrou exatamente o interesse desta pesquisa: 

compreender o processo que aponta para uma possível desvinculação dos adolescentes com as 

práticas infracionais, destacando o que favorece o re-posicionamento do adolescente frente a 

tais práticas, sobre o mundo e sobre si mesmo. 

No que tange aos fatores protetores dos atos criminais, foram identificados: suporte 

social na família e na comunidade, experiências posteriores, oportunidades para o 

desenvolvimento de habilidades pró-sociais e recursos sociais e ambientais. Esses fatores 

contribuiriam para o não envolvimento com práticas infracionais (SILVA; ROSSETTE-

FERREIRA, 2002). 

Com relação aos atos infracionais cometidos por adolescentes, Volpi (2001) aponta 

três mitos que circulam na sociedade. O primeiro deles seria a ideia de que, atualmente, o 

aumento da violência urbana deve-se aos atos infracionais cometidos por adolescentes. É o 

que o autor chama de “hiperdirecionamento”, ou seja, a parcela de infrações cometida pelos 

adolescentes seria bastante significativa ao ponto de serem os responsáveis pelo aumento da 

violência no país. Um outro tem relação com a gravidade das infrações, ou “mito da 

periculosidade“, por se acreditar que as infrações cometidas pelos adolescentes são de 

extrema gravidade. Por último, o “mito da irresponsabilidade penal”, ideia de que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) isenta os adolescentes da responsabilidade por suas 

condutas. Portanto, para as pessoas que sustentam esses discursos, os adolescentes não devem 

ser reeducados e sim punidos como adultos e encarcerados. 

Pretendo com esta pesquisa contribuir para a desmistificação desse discurso 

pessimista e estereotipado, que serve para marginalizar cada vez mais os adolescentes que 

circulam entre a posição de vítima e algoz.  

 Na revisão de literatura sobre o tema, encontrei no trabalho de Costa (2005) um 

forte aliado para a construção do meu argumento sobre a possibilidade de mudanças 

significativas na trajetória de vida dos adolescentes autores de atos infracionais no sentido do 

rompimento com tais práticas. Porém, diferentemente de Costa, que afirma que essas 

possibilidades de mudança, só ocorrem quando esses adolescentes vivenciam experiências 

positivas durante o período do cumprimento das medidas socioeducativas, meu interesse foi 

localizar acontecimentos considerados significativos pelos adolescentes, sendo estes 

dolorosos ou não, mas que tiveram um papel importante para a sua desvinculação com as 

práticas infracionais, com destaque em sua narrativa dos acontecimentos que tiveram efeitos 

positivos para um possível distanciamento da trajetória de infrações. 
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Na tentativa de investigar os processos que apontam para uma possível 

desvinculação dos adolescentes com as práticas infracionais, este trabalho utilizou como 

referencial teórico, estudos que compreendem o desenvolvimento humano como um 

fenômeno complexo, relacional e contextual, rompendo com paradigmas sobre linearidade 

temporal, evolução, continuidade, ordenamento e previsibilidade. Corroboramos a 

compreensão de que o self é constituído na interação com o outro em contextos culturalmente 

e socialmente regulados e organizados pela linguagem, ou seja, as relações sociais e a 

linguagem ocupam um lugar central na constituição do ser humano. Utilizamos, assim, a 

perspectiva da Rede de Significações de Rossette-Ferreira, Amorim e Silva (2004), 

particularmente, os conceitos de Contextos Culturalmente e Socialmente Organizados, 

Constituição Semiótica do sujeito e Circunscritores, indispensáveis para o entendimento do 

envolvimento dos adolescentes pesquisados com as práticas infracionais; os Ciclos de vida, de 

Marta Kohl (2006), com o conceito de pontos de viragem, central para o entendimento do 

processo de desvinculação com as práticas infracionais, por fim, a Psicologia Cultural de 

Jerome Bruner (1997) que defende a cultura como central na produção de significados e a 

narrativa como instrumento poderoso para a investigação da mente humana.  

Assim, esta dissertação está dividida em 4 capítulos organizados da seguinte 

maneira: no capítulo 1, tratamos mais especificamente sobre a adolescência, adolescente em 

conflito com a lei e as medidas socioeducativas; no capítulo 2, abordamos o referencial 

teórico que fundamenta o trabalho; no capítulo 3, tratamos da metodologia e das questões 

éticas pertinentes à pesquisa; no capítulo 4, os resultados e análise dos dados;  
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1 REVISÃO TEÓRICA PERTINENTE AO TEMA 

 

1.1 A ADOLESCÊNCIA  

 

A adolescência é comumente entendida como uma fase de transição entre a infância 

e a idade adulta. Erickson (1968 apud Palácios; Oliva, 2008), denominou essa fase de 

“moratória social”, em que a sociedade oferece aos jovens um tempo de espera enquanto se 

preparam para a fase adulta. Conflitos e turbulências marcariam essa fase, pois os 

adolescentes na tentativa de construírem sua identidade passam por situações de sofrimento e 

mudanças significativas em seu corpo e em sua mente. Essa ideia de adolescência é 

compartilhada por alguns autores, tais como Aberastury e Knóbel (1981) e contribuiu para 

fomentar o imaginário social sobre adolescência como período de crise e desordem.   

A adolescência que conhecemos hoje, na verdade nem sempre existiu. Ela foi 

“inventada” no século XX, antes desse período, a adolescência não era considerada como uma 

fase específica e obrigatória do desenvolvimento humano. Não existia uma cultura 

adolescente, identificada por características próprias como as roupas, estilo musical, hábitos e 

estilo de vida próprios a essa “fase”. A revolução industrial do século XIX foi o grande marco 

para a produção dessa forma de viver esse momento da existência. A industrialização, com a 

exigência da mão de obra qualificada, tornou os estudos e a formação acadêmica valorizadas. 

Enquanto os filhos dos operários continuaram ingressando precocemente no mundo do 

trabalho, os jovens das classes média e alta frequentavam as escolas. A necessidade de 

pessoas mais qualificadas imposta pelo novo mundo industrializado fez repercutir um novo 

perfil para os jovens, os quais precisavam se desenvolver para tornarem-se aptos a assumir os 

novos cargos. Aos poucos, os filhos dos operários foram se juntando a esse grupo, 

desenvolvendo assim, o conceito de escolarização obrigatória, que serve para marcar esse 

tempo de preparação. O jovem que antes passava da infância para a fase adulta, agora 

permanece alguns anos no estágio chamado adolescência, ocorrendo assim um atraso
5
 da 

entrada no mundo dos adultos. A marcação sociocultural do conceito de adolescência foi 

discutida pela antropóloga cultural norte-americana Margaret Mead (1901-1978), em seu 

estudo clássico sobre Samoa (Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, 1928), demostrando 

                                                 
5
 Esse atraso na passagem da infância para o mundo adulto, na verdade, configura-se como uma preparação 

socialmente incentivada, o que Eric Erickson chama de “interregno, moratória”. 
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que cada cultura constrói rituais específicos para caracterizar os ciclos de vida (PALACIOS; 

OLIVA, 2008). 

Quando a adolescência passou a ter sua importância e necessitada de estudos para 

conhecê-la melhor, várias foram as teorias desenvolvidas para este fim. O pioneiro nesse 

estudo foi o norte-americano Granville Stanley Hall (1844-1924), com sua obra Adolescence, 

publicada em 1904. Para esse autor, a adolescência era considerada como um período crítico 

no desenvolvimento humano, pois Hall, influenciado pelas ideias de Darwin, acreditava que 

essa fase corresponderia a um momento da evolução da espécie humana, supondo a passagem 

da selvageria para a civilização. Esse período de turbulência ocorreria devido aos conflitos 

existentes entre os impulsos do adolescente e as demandas da sociedade (PALACIOS; 

OLIVA, 2008). 

A psicanálise também contribuiu para o estudo da adolescência. Sigmund Freud 

(1856-1939) elaborou a teoria psicossexual do desenvolvimento humano caracterizado por 

estágios de acordo com a fixação temporária de pulsão sexual nas zonas erógenas, cada uma 

com características próprias. A adolescência estaria compreendida entre o final do estágio de 

latência e início do estágio genital, fase em que os impulsos sexuais ressurgiriam “a todo 

vapor”. O adolescente vivenciaria ainda o retorno do complexo de Édipo, podendo superar o 

distanciamento emocional de seus pais e voltando-se para os seus iguais na busca de um 

objeto sexual aceito socialmente.  

Em contrapartida, a vienense Anna Freud (1895-1982) acreditava que durante a 

adolescência, a maturação seria a responsável pelo aumento dos impulsos sexuais, levando o 

eu (self) a criar mecanismos de defesa mais eficientes próprios para essa fase. A 

intelectualização é um desses mecanismos, que seria pensamentos e reflexões filosóficas 

conflituosas sobre alguns assuntos para o adolescente, tais como sexo, mantendo-o assim, 

protegido emocionalmente desses temas no intuito de controlar a ansiedade que poderiam 

provocar. Outro mecanismo específico dessa fase é o ascetismo, o qual seria uma rejeição do 

adolescente às atividades que geram prazer, não apenas de ordem sexual, fazendo com que o 

adolescente se mostre severo e puritano a essas situações que poderiam ocasionar risco para 

que seus impulsos fujam do seu controle (PALACIOS; OLIVA, 2008). 

Para Peter Blos (1904-1997), durante a adolescência ocorreria um segundo processo 

de individuação (o primeiro ocorreria na infância) levando o adolescente a um distanciamento 

emocional de seus pais e aproximação com os pares. Esse distanciamento provocaria certo 

vazio no adolescente, contribuindo para o aparecimento de comportamentos regressivos, 

próprios da infância. Essa regressão seria responsável por comportamentos do tipo idolatria e 
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fanatismo por algum personagem famoso; sensação de estar completamente vinculado a um 

amigo (fusão); inconformismo e rebeldia que contribuem para o processo de distanciamento 

dos pais, gerando conflitos de amor e ódio por estes (PALACIOS; OLIVA, 2008). 

As contribuições sobre o estudo da adolescência também partiram de análises 

sociológicas que defendem uma adolescência marcada por conflitos e dificuldades, porém 

diferentemente dos psicanalistas que focam a origem dos conflitos no próprio indivíduo, 

defendem que as causas dos conflitos estão no contexto social e nos acontecimentos externos. 

De acordo com esse enfoque, os processos de socialização são mais complicados no período 

da adolescência, devido às mudanças de papéis que os adolescentes devem assumir frente às 

demandas da sociedade, as quais muitas vezes chegam a ser contraditórias, gerando conflitos. 

Segundo Havighurst (1972 apud PALACIOS; OLIVA, 2008), a adolescência seria 

marcada pela substituição das demandas pessoais dos adolescentes pelas demandas da 

sociedade e divide em oito etapas as tarefas evolutivas que os adolescentes precisam 

enfrentar. Seriam elas: aceitação do próprio corpo após as mudanças físicas; consolidação dos 

papéis de gênero; relacionamentos maduros com os pares; independência emocional dos pais; 

preparação para a vida profissional, vida de casal e familiar ou aquisição de outros valores 

como guia de comportamento. 

Até este ponto, abordamos estudos que consideram a adolescência a partir de um 

enfoque individual ou de um enfoque social, enfatizando as crises, conflitos, separações, 

imaturidade, temores, com base nas transformações da puberdade e nas novas exigências do 

campo da sexualidade; a incidência das exigências sociais sobre o adolescente que ainda não 

está preparado para lidar com elas, tendo em vista as concessões pessoais que terá de fazer 

para se adequar ao socialmente exigido. Essas teorias pouco ou nada abordam da interação 

entre aspectos individuais e socioculturais que circunscrevem o desenvolvimento.  

Porém, existem abordagens que não entendem a adolescência como um período de 

turbulências e sofrimentos, como no caso de Margaret Mead (1928), no enfoque da 

antropologia cultural, em uma pesquisa realizada em Samoa. Mead não encontrou 

adolescentes, apenas pré-puberes, e constatou que estes não apresentavam nenhum tipo de 

turbulência, ao contrário, a transição da infância para a fase adulta, apesar das mudanças 

fisiológicas, é tranquila e fácil, tornando a puberdade uma fase agradável e feliz (PALACIOS; 

OLIVA, 2008). 

Buscando uma mediação entre as abordagens individual e sociocultural, este trabalho 

entende a adolescência segundo a perspectiva narrativista dialógica, que se distancia da ênfase 

negativista desse momento do ciclo vital como necessariamente revestido de crises, tensões e 
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sofrimentos. Ela tenta superar a visão normativa que a psicologia do desenvolvimento atribuiu 

à adolescência.  

Por muito tempo, a Psicologia do Desenvolvimento trabalhou com metodologias de 

outras áreas do saber, tais como a área médica e estudos demográficos, que, na verdade, não 

procuravam entender a adolescência através de seus problemas reais, naturalizando suas 

características e separando-as das práticas sociais que a originaram (OZELLA; AGUIAR, 

2008).  

A perspectiva narrativista dialógica sobre a adolescência está em conexão com 

perspectivas contemporâneas críticas do estudo da subjetividade, tais como a psicologia 

discursiva e a perspectiva dialógica, buscando compreender o desenvolvimento humano 

através da interação entre os processos biológicos e a cultura (LOPES DE OLIVEIRA, 2006). 

Guanaes e Japur (2003) apontam três descrições construcionistas para a natureza do 

self. A psicologia discursiva de Potter e Wetherell, que busca compreender como as versões 

de selfs são construídas na interação com o outro; a teoria do posicionamento de Harré e Van, 

que busca as especificidades das conversações; e a noção de self narrativo de Gergen, que se 

refere às narrativas no intuito de compreender as explicações que as pessoas atribuem a si 

mesmas. O self, para os autores construcionistas, seria “visto como um discurso, uma 

construção social, produto das práticas discursivas nas quais as pessoas dão sentido ao mundo 

e às suas próprias ações” (GUANAES; JAPUR, 2003, p. 135). 

A noção de self aqui defendida, não o considera como sendo o senso de si, individual 

e separado do outro, mas como a noção de self narrador, que reconhece o caráter transitório, 

contextual e relacional da pessoa. O self seria constituído pela multiplicidade dos modos de 

ser disponíveis, junção de muitas vozes sociais, que ganham significado no encontro com o 

outro. 

Essa perspectiva compreende o self como interdependente desse outro, da interação 

social em contextos socioinstitucionais concretos organizados pela linguagem humana, 

enfatizam a centralidade das relações sociais e da linguagem no processo de constituição do 

ser humano. “O modelo de self dialógico, em oposição ao modelo de self individualista, parte 

do pressuposto de que há muitas posições de Eu que podem ser ocupadas pela mesma pessoa” 

(JARDIM; SOUZA; GOMES, 2009, p. 3). 

Silva (2003, p. 44) afirma que o self seria o sentimento que o indivíduo tem de si, das 

suas continuidades e mudanças ao longo de todo o ciclo vital: 



20 

 

Construímos, na interação com os outros, ao longo do nosso processo de 

socialização, um sentimento de que somos únicos e mesmos, mas também 

reconhecemos que durante a nossa vida mudamos. Mudam nossas crenças, 

nossos ideais, nossos objetivos, nossos corpos. 

Segundo a autora, as sociedades ocidentais se orientam por um sentimento de 

continuidade, o que tensiona com nossas vivências que indicam mudança. Porém, a partir do 

momento em que mudamos, temos a possibilidade de atribuir sentido às nossas novas 

experiências. O self estaria então se constituindo num jogo dialético entre continuidade e 

mudança (LERNER; CASTELLINO, 2002 apud LOPES DE OLIVEIRA; VIEIRA, 2006). 

No caso do adolescente, a construção da sua subjetividade é influenciada por fatores 

biológicos, psicossociais e culturais. Embora as mudanças físicas e os processos de maturação 

sexual sejam universais, é a cultura em que o adolescente está inserido que irá orientar o 

desenvolvimento do seu self.  

Cada grupo cultural insere o conjunto de fenômenos biológicos da 

puberdade em sistemas de significação, os quais são articulados às questões 

de gênero, às hierarquias familiares e sociais, bem como à assunção de uma 

identidade pessoal e social, construída contra o pano de fundo das relações 

sociais e institucionais. Diferentes constraints culturais podem acelerar ou 

retardar a menarca, a extensão da vida reprodutiva e a fertilidade, por 

exemplo. Em todos os casos, o sujeito se vê, quando da transição para a 

adolescência, na necessidade de negociar uma ampla pauta de reconstruções 

identitárias ditadas, num nível, pelo novo corpo e a nova autoimagem que 

ele impõe, mas principalmente pelas mudanças de posicionamento subjetivo 

no jogo das relações sociais, que a condição adolescente traz. O self 

adolescente, assim, é o arranjo que se produz na 

internalização/externalização ativa de experiências capitalizadas em 

diferentes esferas da vida cultural e se expressa nas práticas narrativas 

(LOPES DE OLIVEIRA, 2006, p. 432). 

Nessa perspectiva, a adolescência é considerada como um período de intenso 

desenvolvimento do self, isso graças à intensidade dos processos biológicos somado às várias 

experiências psicossociais que o adolescente vivencia. E o que vai especificar a adolescência 

é a forma como cada um irá vivenciar nas trocas sociais, elementos de identificação, ou 

imitação persistente, e elementos de diferenciação e criatividade. “Os adolescentes passam a 

criar sistemas semióticos (gírias, estilos de vestimenta e corte de cabelo, por exemplo) que são 

incorporados à chamada cultura juvenil típica de cada geração” (LOPES DE OLIVEIRA, 

2006, p. 433). 
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Esses sistemas semióticos que são criados pelos adolescentes em determinada cultura 

podem ter elementos da cultura coletiva como da cultura individual de cada integrante, tendo 

o adolescente maior ou menor influência na criatividade. 

A perspectiva narrativista dialógica ao enfatizar a centralidade das relações na 

constituição do sujeito, principalmente o desenvolvimento do self na adolescência, torna-se 

ideal para o entendimento dos processos que apontam uma possível desvinculação do 

adolescente com práticas infracionais. Entendendo que nesse processo de desvinculação são 

relevantes os aspectos da cultura desse adolescente, a cultura da instituição que frequentou, a 

relação com os pares, a família, os contextos como um todo, tudo isso perpassado por uma 

perspectiva temporal, como constituinte do seu self . 

Assim, vinculação/desvinculação passa a ser entendido como possíveis posições 

ocupadas pelo adolescente dependendo do sentido atribuído por este ao ato infracional e 

desvinculação deste. Ele poderá assumir, negar e/ou recriar os significados que são atribuídos 

à vinculação/desvinculação com as/das práticas infracionais. E esses significados passam a ser 

incorporados de forma criativa em suas ações, que o adolescente pode ressignificá-las a partir 

das funções psicológicas que lhe dão suporte, remodelando seus propósitos e abrindo novas 

possibilidades de desenvolvimento (OLIVEIRA, 1995 apud ROSSETTI-FERREIRA; 

AMORIM, 2000). 

 

1.1.1 A adolescência, cultura do consumo e o tráfico de drogas 

 

É cada vez mais frequente o envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de 

drogas, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Esse 

envolvimento com o tráfico de drogas pode ser considerado como um dos principais fatores 

do aumento de homicídios entre os jovens pobres (HUGUET, 2005). 

A entrada dos jovens pobres no tráfico de drogas vai além de uma mera escolha. Esse 

ingresso é facilitado por questões variadas, tais como a evasão e o baixo rendimento escolar, 

aliados a fatores como o precário acesso à saúde, baixa renda familiar, desqualificação 

profissional dos pais devido à baixa escolaridade e falta de perspectiva de vida quanto ao 

futuro. Antes de qualquer julgamento baseado em interpretações que rotulam e estigmatizam 

esses jovens, a análise dos motivos que levam um adolescente ao envolvimento com o tráfico 

de drogas deve levar em conta todo o contexto socioeconômico e cultural, no qual está 
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inserido este jovem. A grande maioria objetiva soluções imediatas para seus problemas e o 

tráfico de drogas se configura como o caminho “mais fácil” (GUILHON; PERES, 2007). 

Os adolescentes das camadas pobres acabam por formar uma opinião negativa a 

respeito do trabalho, a partir de suas experiências e observação da vida de seus pais 

(ZALUAR, 1981 apud HUGUET, 2005). Os filhos passam a não mais se identificarem com 

seus pais por acharem que estes se resignam diante do trabalho precário, denominado pelos 

jovens de escravidão ou coisa de otário. Seus heróis passam a ser os traficantes ou bandidos, 

e aguardam ansiosos por uma oportunidade de trabalharem junto a eles no tráfico de drogas 

(BARCELLO, 2003 apud HUGUET, 2005). 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, em 

2006, o grau de envolvimento e as funções assumidas por crianças e adolescentes no tráfico 

de drogas possuem uma grande diferença em relação aos dados obtidos na década de 1970. 

Décadas atrás, crianças e adolescentes assumiam pequenas funções como olheiros e 

aviãozinhos e recebiam presentes pelos serviços prestados. Atualmente, crianças e 

adolescentes comercializam as drogas, andam armadas e recebem um salário pelo “trabalho” 

realizado. Os jovens possuem uma rotina, um ponto de comercialização das drogas e uma 

clientela. 

Esse contrato com regras e obrigações a serem cumpridas, embora seja uma atividade 

ilegal, dá ao tráfico de drogas um status de trabalho. Para garantir com segurança a ponte com 

o consumidor, essa atividade precisa ser bem estruturada (FEFFERMANN, 2004). 

Na grande maioria das vezes, o envolvimento de crianças e adolescentes com o 

tráfico de drogas tem um final que de certa forma é uma tragédia anunciada: a morte. Porém, 

o jovem possui plena consciência do que o espera, porém assume esse risco (FEFFERMANN, 

2004; LEITE, 2006).  

O jovem que se envolve com o tráfico de drogas possui um perfil específico. Em 

relação à questão étnica e racial, existe um predomínio de negros e pardos. A composição 

familiar desses jovens caracteriza-se por frequentes reconfigurações. Famílias numerosas, 

constantes separações, filhos de pais diferentes, pais com filhos de várias mulheres e que 

muitas vezes não assumiram os filhos ou não prestaram assistência necessária. Famílias com 

renda abaixo de três salários mínimos, monoparentais com predominância das mulheres como 

chefes de família. Muitos jovens, entretanto, não moram com a família nuclear (23%), são 

criados por avós e tias, as quais são percebidas como figuras significativas para os 

adolescentes. O número de adolescentes que moram sozinhos apareceu de forma significativa 

5,66% ou com amigos 3,04%. Quase metade dos entrevistados, 46% desistiram da escola 
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entre os 11 e 14 anos de idade, dado que coincide com a idade do ingresso no tráfico 60%. 

Estabelecendo, assim, uma relação entre o ingresso no tráfico de drogas e o rompimento da 

trajetória escolar (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2006). 

Além da precarização do trabalho e do desemprego prolongado, um outro fator 

contribui para o engajamento e a permanência do adolescente no tráfico de drogas: a 

valorização dos bens de consumo pelos jovens. A necessidade de ter esses bens de consumo é 

constantemente reforçada pela mídia, dando-os um status de imprescindíveis para uma vida 

plena. Os adolescentes, por sua vez, deparam-se com a dura realidade: seus pais 

desempregados ou com qualificação precária no mercado de trabalho não possuem condições 

de lhes proporcionar tais bens (HUGUET, 2005). O adolescente então, que necessita trabalhar 

para contribuir com a renda da família, enfrenta situação pior do que a de seus pais, não 

consegue uma boa qualificação no mercado de trabalho e é explorado com os subempregos, 

os quais são denominados de “bicos”. Nesse contexto, o tráfico de drogas se desdobra diante 

de seus olhos como a única maneira e a mais imediata de conseguir dinheiro. 

 Todavia, segundo Zaluar (2004, p. 159), não é apenas a impossibilidade de ter esses 

bens materiais que incomodam os jovens que se envolvem com o tráfico de drogas, mas o 

valor simbólico desses bens: “de afirmação da posição hierárquica ou de uma identidade 

através do estilo – mais do que para a sobrevivência física”. Assim, os adolescentes de hoje, 

estão inseridos em uma sociedade que valoriza e incentiva o consumo, e o fato de não poder 

consumir mexe com a autoestima dos jovens pobres, que são deixados à margem da 

sociedade. Diante disso, para alguns, vale a pena correr riscos em prol do prazer de ter bens e 

ser aceito socialmente. 

Diante do exposto, pensamos o quanto o problema relacionado ao tráfico de drogas, 

principalmente no que tange aos adolescentes, é uma responsabilidade da sociedade civil, do 

poder público, enfim de todos. O descaso das políticas públicas voltadas para os jovens, 

principalmente os pobres, tem como consequência a visão de que estão sozinhos, à margem, 

sem perspectivas de futuro e, por isso, precisam “se virar” para garantirem sua sobrevivência. 

Desta maneira, estabelece-se um paradoxo: arriscar a vida para garantir a vida.  

Esse jovem pobre, sem presente nem futuro, ao adentrar no mundo do tráfico obtém 

como resposta da sociedade, a repressão, forma mais fácil de resolver o problema da violência 

e se excluir da responsabilidade, fechando os olhos para a complexidade de fatores que 

permeiam o envolvimento dos adolescentes com as práticas infracionais. 
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1.1.2. Adolescência pobre e projeto de vida 

 

A imagem que a sociedade faz da pobreza contribui para a naturalização e 

estigmatização desse fenômeno, deixando de levar em conta todo um contexto sócio-histórico 

que contribuiu para o seu desenvolvimento ao longo do tempo (OLIVEIRA, 2002). Essa visão 

da pobreza como algo natural que sempre existiu e sempre existirá implica na exclusão social 

das pessoas pertencentes às classes populares. De acordo com Campos (2004, p. 33 apud 

GOTIJO; MEDEIROS, 2007, p. 120): 

 

[...] a exclusão social manifesta-se crescentemente como um fenômeno 

transdisciplinar que diz respeito tanto ao não-acesso a bens e serviços 

básicos, como à existência de segmentos sociais sobrantes de estratégias 

restritas de desenvolvimento socioeconômico, passando pela exclusão dos 

direitos humanos, de seguridade e segurança pública, da terra, do trabalho e 

da renda suficiente. 

 

As famílias pobres com possibilidades limitadas enfrentam severos conflitos 

decorrentes da exclusão social, tais como precarização do trabalho, pois sem a qualificação 

profissional adequada submetem-se a péssimas condições de trabalho, com baixa 

remuneração. A falta de acesso à saúde e ao planejamento familiar implica em famílias 

numerosas, contribuindo para a pobreza absoluta. A precarização da educação implica na falta 

de formação e informação, contribuindo para a necessidade do trabalho infantil e do 

adolescente, perpetuando a marginalização. Diante de tantas dificuldades, os vínculos 

familiares tornam-se frágeis, o que leva ao grande aumento das famílias monoparentais, da 

violência doméstica, da violência urbana entre outras. Outro fato que marca profundamente as 

famílias pobres, contribuindo para a sua exclusão social é a visão de que o pobre é ameaçador, 

é bandido (GOTIJO; MEDEIROS, 2007). É inserido nesse contexto de exclusão social que as 

crianças e jovens brasileiros das camadas populares se desenvolvem. Levando-se em conta 

sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, são o grupo que mais sofrem com a 

pobreza e a exclusão social.  No entanto, na contramão dessa realidade, o artigo 3º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) diz: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades a fim de lhes facilitar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e igualdade 

(BRASIL, 2004). 
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Ao analisarmos a historia acerca das diferentes visões sobre a criança e sobre o 

adolescente, bem como das políticas públicas direcionadas a eles ao longo do tempo, 

percebemos que o ECA trouxe significativos avanços, porém a realidade nos mostra as 

contradições existentes entre a Lei e a sua efetivação (GOTIJO; MEDEIROS, 2007). Diante 

desse quadro, pensamos em quanto se torna difícil para os adolescentes pobres desenvolverem 

um projeto de vida. 

De acordo com Mendes (2008, p. 101), projeto de vida seria entendido como algo 

que está por vir, e sua construção se baseia “em escolhas e possibilidades mediadas pelas 

condições históricas, sociais, culturais e econômicas do tempo presente”. Levando-se em 

conta este conceito, a realidade em que vive o adolescente pode dificultar sua capacidade de 

se reportar ao futuro de forma positiva. A visão de futuro se torna frágil e desestimulante ou 

praticamente inexistente (COSTA; ASSIS, 2006). 

Pensar em projetos de vida é vislumbrar a oportunidade de ser feliz, é movimentar 

recursos internos para superar as adversidades e reinventar o futuro (COSTA; ASSIS, 2006). 

Embora seja difícil para o adolescente autor de atos infracionais refletir sobre perspectivas 

futuras, não é impossível. O futuro do adolescente autor de atos infracionais não está traçado e 

anunciado com a bandeira da reincidência e do engajamento cada vez maior nas práticas 

infracionais. Porém, o adolescente necessita ser apoiado, incentivado e o próprio contexto 

socioeducativo pode favorecer a elaboração desse projeto. O cumprimento da medida 

socioeducativa deve consistir entre outras coisas para o adolescente elaborar e estruturar seu 

projeto de vida (COSTA; ASSIS, 2006), assim estará mais confiante e consciente sobre a 

possibilidade de construir uma nova trajetória de vida longe das práticas infracionais. 

 

1.2 O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 

Segundo o levantamento estatístico da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (MURAD, 2004), 

identificou-se que existiam no Brasil 39.578 adolescentes no sistema socioeducativo. Este 

quantitativo representava 0,2% (zero vírgula dois por cento) do total de adolescentes na idade 

de 12 a 18 anos existentes no Brasil (SINASE, 2006). 

De acordo com pesquisas retiradas da SINASE (2006), havia no país 9.555 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Destes, 90% eram do 

sexo masculino; 76% tinham idade entre 16 e 18 anos; 63% não eram brancos e destes, 97% 
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eram afrodescendentes; 51% não frequentavam a escola; 90% não concluíram o ensino 

fundamental; 49% não trabalhavam; 81% viviam com a família quando praticaram o ato 

infracional; 12,7% viviam em famílias que não possuíam renda mensal; 66% viviam em 

famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos; e 85,6% eram usuários de drogas. 

Em cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade existiam em 2002 

1.260 adolescentes. Destes, 96,6% (noventa e seis vírgula seis) eram do sexo masculino; 

68,5% (sessenta e oito vírgula cinco) tinham entre 15 e 17 anos; 62,4% (sessenta e dois 

vírgula quatro por cento) eram afrodescendentes; 58,7% (cinquenta e oito vírgula sete por 

cento) estavam fora da escola formal antes do cometimento do ato infracional; 75,7% (setenta 

e cinco vírgula sete por cento) não trabalhavam; 70% (setenta por cento) declararam-se 

usuários de drogas; e 87,2% (oitenta e sete vírgula dois por cento) viviam com a família antes 

do início do cumprimento da medida socioeducativa (SINASE, 2006). 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou uma pesquisa em todo o Território 

Nacional, no período de 19 de julho de 2010 a 28 de outubro de 2011, que percorreu as 

unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei a fim de traçar o panorama da 

situação destes, mais especificamente no que tange aos aspectos da estrutura física das 

unidades de internação, ao atendimento prestado ao adolescente internado e à forma de 

tramitação dos processos de execução de medida socioeducativa. Foram entrevistados 1.998 

adolescentes dos 17.502 que cumprem, atualmente, a medida socioeducativa privativa de 

liberdade nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.  

No tocante ao perfil dos adolescentes em conflito com a lei, os resultados 

apresentados pela respectiva pesquisa foram os seguintes:  

A idade média dos adolescentes em cumprimento da medida de internação dos 

entrevistados é de 16, 17 anos, e grande parte desses adolescentes alcança a maioridade civil e 

penal durante o cumprimento da medida. Em relação à faixa etária do adolescente ao cometer 

o primeiro ato infracional, a maioria, 47,5%, tinha idade entre os 15 e 17 anos. Em relação ao 

tipo de infração cometida, o roubo teve o percentual mais alto 26% (Região Sul) a 40% 

(Região Sudeste). O crime de homicídio foi bastante expressivo em todas as regiões do país, 

com exceção da Sudeste, onde esse delito corresponde a 7% do total. Nas regiões Sul, Centro-

Oeste, Nordeste e Norte, o percentual varia de 20% a 28%. O tráfico de drogas se destaca nas 

regiões Sudeste e Sul, sendo o segundo ato infracional mais praticado, com representação de 

32% e 24%, respectivamente. Estupro, furto, lesão corporal e roubo seguido de morte 

apresentam-se em menores proporções. Quanto ao aspecto da reincidência, entre os 

adolescentes entrevistados, 43,3% já haviam sido internados ao menos uma outra vez. O 
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índice de reincidência foi bastante significativo nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, 54% e 

45,7%, respectivamente, nas demais regiões o índice de reincidência entre os entrevistados 

varia entre 38,4% e 44,9%.  

Em relação à escolaridade, o percentual dos adolescentes entrevistados não 

alfabetizados foi de 8%. Esse índice nacional comporta uma disparidade entre as regiões, 

considerando que no Nordeste, 20% dos adolescentes entrevistados declararam-se 

analfabetos, enquanto no Sul e no Centro-Oeste, 1%. Tais regiões destacam-se por apresentar 

índice de 98% de adolescentes em conflito com a leis alfabetizados. No contexto nacional, 

entre todos os adolescentes analfabetos, 44% encontra-se na Região Nordeste. Em média, os 

adolescentes relataram terem parado de estudar entre os 8 e 16 anos, 57% dos jovens 

declararam que não frequentavam a escola antes de ingressarem na unidade. Quanto à 

escolaridade, 86% dos adolescentes não concluíram a formação básica, e uma parcela 

considerável teve a quinta ou a sexta série do ensino fundamental como a última série 

cursada.  

Referente ao aspecto família, 14% dos jovens têm filhos. A respeito da criação, 43% 

foram criados apenas pela mãe, 4% pelo pai sem a presença da mãe, 38% foram criados por 

ambos e 17% pelos avós. Dos jovens entrevistados, aproximadamente 75% faziam uso de 

drogas ilícitas, sendo este percentual mais expressivo na Região Centro-Oeste (80,3%). 

Ainda, quanto ao perfil dos adolescentes autores de infrações, Silva e Guedes (2003 

apud ASSIS; CONSTANTINO, 2005) identificaram a supremacia dos afrodescendentes, 40% 

eram pardos e 21% negros. A maioria era pobre, 66% com renda familiar de até dois salários 

mínimos; 81% viviam com a família quando cometeram o delito; 89,6% não concluíram o 

ensino fundamental, muitos pela necessidade de trabalhar. Mesmo os que estudaram, 

percebeu-se poucos anos de estudos, apesar da faixa etária entre 16 e 18 anos.  

Em pesquisa sobre o perfil dos adolescentes privados de liberdade em Santa Maria, 

Rio Grande do Sul, a idade dos adolescentes que dão entrada na instituição de privação de 

liberdade é em torno dos 16, 17 anos. Em relação à escolaridade, 96, 3% desses adolescentes 

não possuem o ensino fundamental completo, apesar de possuírem idade para tê-lo concluído. 

No que diz respeito ao tipo de ato infracional que cometeram para ingressarem na instituição, 

52,8% cometeram crime contra o patrimônio (furto, arrombamento, roubos e latrocínio), 18% 

contra a vida, percentual bastante inferior ao crime contra ao patrimônio (ZAPE; RAMOS, 

2010). 
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Outro estudo com 200 adolescentes autores de atos infracionais em 2002, no Rio 

Grande do Sul
6
, 67,7% das infrações cometidas por adolescentes foram contra o patrimônio, 

15,4% contra a vida. A média de idade dos adolescentes era em torno dos 16.5 anos. 66,7% 

não concluíram o ensino fundamental. Em relação ao contato com familiares, 42,9% possuíam 

contato com um dos pais ou irmãos. 47% possuíam entre quatro e sete irmãos (SILVA, 2002). 

Silva e Guedes (2003 apud ASSIS; CONSTANTINO, 2005), em seus estudos, 

localizaram o que eles chamaram de “fatores de risco” que seriam responsáveis pela entrada 

dos jovens no mundo da criminalidade. Para as autoras, ser do sexo masculino já seria um 

desses “fatores de risco”, considerando os dados de 2002 que localizaram 94% dos 

adolescentes privados de liberdade sendo de sexo masculino. 

Algumas características biológicas e psicológicas também podem ser consideradas 

“fatores de risco”, tais como: danos neurológicos sutis, impulsividade, hiperatividade, 

precário controle diante das frustrações, déficit de atenção, incapacidade de planejamento e 

fixação de metas para o futuro e baixos níveis de inteligência. Elevada “vulnerabilidade” e 

tendência à exclusão social também foram enfocados, segundo programas de prevenção 

(Idem, 2005). As autoras citam, ainda, negligência, abandono, pobreza, criminalidade e 

violência na família, escola, comunidade e sociedade como responsáveis pelo envolvimento 

com o crime. 

As famílias dos adolescentes em conflito com a lei vivenciam extremo grau de 

fragilidade em várias situações, tais como, precária situação socioeconômica, ausência 

constante da mãe no lar por conta do trabalho ou distanciamento da figura paterna. Mortes e 

doenças constantes na família, relacionamento intrafamiliar marcado por agressões físicas e 

emocionais, ausência de diálogo entre pais e filhos e dificuldades dos pais em impor limites 

(Idem, 2005).  

O uso de drogas é considerado como um “fator de risco altíssimo” e que, geralmente, 

está associado ao envolvimento com os pares. Uma grande parcela de adolescentes usuários 

de drogas foi identificada entre os adolescentes que estavam privados de sua liberdade. Em 

2002, 85,6% faziam uso de drogas quando foram apreendidos. Destes, 67% faziam uso de 

maconha, 32% de álcool, 31,7% de cocaína ou crack e 22,6% de inalante (Idem, 2005). 

Em Alagoas, de acordo com o Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (2011), a falta de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, o 

                                                 
6
 Grande parte das produções sobre adolescente em conflito com a lei estão concentradas na região sul do país.  



29 

 

abandono, o desemprego e a miséria foram apontados como fatores desencadeadores do 

aumento dos índices de jovens envolvidos com as drogas e práticas infracionais no Estado. 

Essa adolescência pobre, afrodescendente, com escolaridade baixa e que em algum 

momento da vida cometeu um ato infracional e que passou por uma medida socioeducativa 

privativa de liberdade, é a adolescência específica do nosso trabalho. Essas características, tais 

como condição socioeconômica precária, baixa escolaridade, uso de drogas, envolvimento 

com pares em conflito com a lei, vivência de violência doméstica que alguns autores (ASSIS; 

CONSTANTINO, 2005; SILVA; GUEDES, 2003) chamam de “fatores de risco”, são 

considerados como circunscritores no desenvolvimento desses adolescentes. Limitando 

possibilidades de um desenvolvimento menos ameaçado por situações de comprometimento 

da integridade física e psicológica e abrindo caminhos para o envolvimento com práticas 

criminais. 

Ao ampliar o olhar em relação a esses fatores de riscos vivenciados pelas crianças e 

adolescentes no país, podemos perceber que poucos foram os avanços na tentativa de garantir 

a proteção integral às crianças e aos adolescentes, proposta pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A concepção de que crianças e adolescentes são cidadãos, sujeitos de 

direito e por isso devem ser tratados com prioridade absoluta encontra-se apenas no “papel” 

(CABRAL; NUNES; CAVALCANTE; CERQUEIRA, 2009). A realidade está muito distante, 

sobrando apenas para o adolescente os deveres que devem cumprir com ênfase na 

responsabilidade individual pelo prejuízo que venha a causar ao meio social.  

 Contrário a isso, o ECA ainda recebe severas críticas equivocadas de que o 

adolescente autor de infração é acobertado pelo estatuto fica impune pelos seus atos 

infracionais. Prevalece um quadro de “esquecimento” social com relação aos direitos do 

adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento e que tem direito a uma 

vida digna com acesso à saúde, educação, lazer, alimentação etc. O que vemos são crianças e 

adolescentes vivendo em condições precárias, quando não está na mais absoluta miséria, 

desafiando assim a sociedade na qual estão inseridos. 

Silva (2006) cita um estudo sobre a opinião de três mil juízes acerca de assuntos 

relacionados à política, legislação, trabalho e meio ambiente. De acordo com a pesquisa, 61% 

dos entrevistados são ‘totalmente favoráveis à redução da maioridade penal’. Sobre o tempo 

de internação de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, o levantamento 

aponta que 75,3% dos juízes defendem o aumento desse período. Como podemos exigir 

medidas tão radicais como esta para tentar mascarar a realidade: desarticulação das políticas 

públicas e descaso das autoridades competentes (CABRAL; NUNES; CAVALCANTE; 



30 

 

CERQUEIRA, 2009), ao passo que não somos capazes de garantir condições adequadas para 

que a criança e o adolescente pobre, negro, de baixa escolaridade tenham um 

desenvolvimento digno?  

Segundo Silva, Rossetti-Ferreira e Carvalho (2004) existem também os marcadores 

que dificultam a desvinculação do adolescente das práticas infracionais, como a força da ideia 

da predestinação para o crime, compartilhada no senso comum; as ameaças de rivais, 

dificuldades em arrumar empregos etc. Tais circunscritores são produzidos histórica, social e 

culturalmente dificultando a construção de trajetórias de vida consideradas bem sucedidas 

para essa população que vive à margem da sociedade. “Esses circunscritores não apenas 

demarcam caminhos, mas também interditam lugares possíveis de serem ocupados” (SILVA, 

ROSSETTI-FERREIRA E CARVALHO, 2004, p. 86, grifo das autoras).  

E ainda conforme Lopes de Oliveira (2008), o próprio cumprimento da medida 

socioeducativa pode ser considerado com um ponto que dificulta a construção de novas 

trajetórias de vida longe das práticas infracionais. Pois a partir do momento em que o jovem 

adentra em uma instituição socioeducativa, passa a carregar o rótulo de bandido e 

posteriormente à sua saída, reduzem-se as possibilidades de emprego, acesso à educação e a 

confiança das pessoas. 

A constituição do self do adolescente que está privado de sua liberdade se dá através 

das relações produzidas entre os sistemas semióticos formais e não-formais da instituição de 

internação. Os formais seriam as normas de funcionamento, hierarquias, dispositivos de 

avaliação técnica. Os não-formais, tão importantes quanto os primeiros, seriam as crenças e os 

valores sobre criminalidade que são disseminados dentro da instituição, os mecanismos sutis 

de disciplina, a cultura organizacional e a cultura dos jovens ali internados. Outro fato 

marcante seria o entrecruzamento de várias temporalidades institucionais: o tempo de 

internação, o tempo da adolescência, o tempo das rotinas diárias, o tempo que não passa etc. 

(LOPES DE OLIVEIRA; VIEIRA, 2006). 

 

1.3 AS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS 

 

A trajetória das leis brasileiras em defesa das crianças e dos adolescentes tem uma 

longa historia e remota ao período da colonização do Brasil. As crianças indígenas eram 

separadas da família para serem civilizadas e “doutrinadas” pelos cristãos que aqui chegaram. 

Enquanto as crianças negras eram também separadas de suas famílias e escravizadas. A lei 
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que vigorava era a de senhor/escravo. Com a lei do ventre livre, as crianças, filhos de escravos 

que nasciam após a lei vigorar, eram considerados livres e denominados “menores”, porém 

não possuíam condições materiais para garantir a vida com dignidade. Essas crianças 

ganharam as ruas, onde vagavam, trabalhavam e cometiam pequenos furtos. Diante disso, a 

República preocupada não com as crianças e os adolescentes, mas preocupada em controlar o 

que eles chamavam de moralmente abandonados, instituiu no Código Penal de 1890, a 

redução da idade penal para 9 anos de idade, assim crianças eram enviadas para as casas de 

detenção. Em relação ao trabalho infantil, a Republica então regularizou ao invés de abolir o 

trabalho infantil, deixando as crianças fora das escolas (DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Em 1927, criou-se o primeiro código de menores, em que a idade penal, o trabalho 

infantil e destituição do pátrio poder para institucionalizar as crianças e adolescentes pobres 

eram permitidos, porém regularizados (DIREITOS HUMANOS, 2006). Assim, o código de 

menores de 1927 caracterizava-se como um instrumento de proteção e vigilância da infância e 

adolescência vítima da omissão e transgressão da família em seus direitos básicos. E a visão 

que tinham da infância e adolescência era de menor abandonado ou delinquente, objeto de 

vigilância da autoridade pública, no caso o Juiz (CODIGO DE MENORES, DECRETO n.º 

17.943/27). 

Em 1979, instituiu o segundo código de menores, como instrumento de controle 

social da infância e adolescência vítima da omissão e transgressão da família, da sociedade e 

do Estado em seus direitos básicos. A criança e o adolescente eram vistos como menor em 

situação irregular, objeto de medidas judiciais (CÓDIGO DE MENORES, LEI N.º 6.697/79 

E LEI N.º 4.513/45). Porém, a substituição de um código pelo outro, não obteve melhora no 

tratamento de crianças e adolescentes, os dois códigos tinham o mesmo propósito: controle 

social e confinamento. Após muita luta, pesquisas e documentações que provavam a 

ineficácia desse modelo corretivo-repressivo, o Brasil na Constituição de 1988, adotando a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e o pré-texto da Convenção 

Internacional da ONU
7
, aboliu o Código de Menores de 1979 e, em seu lugar, em 1990, 

promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da Lei 8.069.  

Assim, o ECA caracteriza-se como instrumento de desenvolvimento social, voltado 

para o conjunto da população infanto-juvenil do país, garantindo a proteção especial àquele 

segmento considerado de risco social e pessoal. A criança e o adolescente passam a ser 

                                                 
7
 O pré-texto da Convenção Internacional da ONU ainda não havia sido apresentada à Assembléia Geral das 

Nações Unidas e só foi promulgada em 1989 (DIREITOS HUMANOS, 2006). 



32 

 

considerados sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento (ECA, Lei n.º 

8.069/90). 

No ECA, do art.101 ao 189, trata-se especificamente dos adolescentes autores de atos 

infracionais. Existem ainda normativas internacionais que reforçam os direitos das crianças e 

adolescentes e orientam as ações voltadas para a proteção dos adolescentes em conflito com a 

lei
8
. E como garantia de que os direitos das crianças e adolescentes estão sendo cumpridos 

existem ainda as organizações responsáveis pela fiscalização: Conselho Nacional dos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes (CONANDA); Sistema de Garantia de Direitos (SGD); 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Fórum Nacional de Organizações 

Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente (FONACRIAD); Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos (SEDH) e Associação Brasileira de Magistrados e Promotores 

da Infância e Juventude (ABMP). 

No que tange especificamente à adolescência, existem as políticas de atendimento ao 

adolescente, conceituadas como: “um conjunto de ações dirigidas à adolescência, com todas 

as demandas e especificidades que esta etapa da vida humana possui” (SPOSATO, 2004, 

p.11). São elas: 

 

1. Políticas Sociais Básicas, definidas no artigo 4º do ECA (saúde, alimentação, 

habitação, educação, esporte, lazer, profissionalização e cultura); 

2. Políticas de Proteção Especial, conforme os artigos 101, 129, 123 – parágrafo 

único – e artigo 134 do ECA (orientação, apoio e acompanhamento temporários, regresso 

escolar, apoio sócio-familiar e manutenção de vínculo, necessidades especiais de saúde, 

atendimento a vítimas de maus tratos, tratamento de drogadição, renda mínima familiar, 

guarda subsidiada e abrigo); 

3. Políticas Socioeducativas, descritas a partir do artigo 112, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA (Prestação de Serviços à Comunidade, Liberdade Assistida, 

Semiliberdade e Internação). É nesta última que iremos nos deter a seguir. 

 

De acordo com o Guia Teórico e Prático das Medidas Socioeducativas (SPOSATO, 

2004, p. 11), as políticas socioeducativas possuem um caráter mais específico do que as 

demais políticas para adolescentes, pois:  

                                                 
8
 Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças; Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração 

da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de Beijing; Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção 

dos jovens Privados de Liberdade; Código de Condutas para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da 

Lei; Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da Delinqüência Juvenil. 
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[...] corresponde ao conjunto de ações que são realizadas no âmbito do poder 

público a partir da ocorrência de um acontecimento delituoso, que teve o 

adolescente como seu protagonista. Significa reconhecer que as medidas 

socioeducativas e seus respectivos programas de execução têm incidência, 

duração e lugar limitados, não se estendendo para todo adolescente, nem 

tampouco por toda a fase da adolescência no caso daqueles que infringiram a 

lei. 

As medidas socioeducativas são disciplinadas pela Constituição Federal de 1988, 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069/90) e pela lei que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Lei n.º 12.594/06).  

O que seria então as medidas socioeducativas? As medidas socioeducativas possuem 

suas ações equivalentes à pena criminal no caso dos adultos. Atuando como controle social, 

na tentativa de impedir novos atos infracionais cometidos pelos adolescentes, bem como 

diminuir a vulnerabilidade desses mesmos adolescentes em conflito com a lei no que tange 

aos tradicionais métodos de controle (SPOSATO, 2004). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo segundo, conceitua 

adolescente como uma pessoa que está entre os doze e os dezoito anos incompletos de idade. 

Adolescente em conflito com a lei é aquele que cometeu um (ou mais) ato infracional. Ainda 

conforme o ECA, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. É 

importante explicar as diferenças existentes entre crime, contravenção penal e ato infracional.  

No ECA crime, contravenção penal e ato infracional aparecem como sinônimos. Deixando 

claro esses três conceitos, poderemos entender melhor a questão da inimputabilidade dos 

adolescentes.   

Segundo o código penal, no seu artigo 1.º, crime é definido como infração, cuja lei 

culmina em pena de reclusão ou detenção. Enquanto que contravenção penal é a infração 

considerada de menor potencial, mas que não pode deixar de receber a devida punição 

(GAYA, 2011). Ou seja, a contravenção penal não deixa de ser um crime, porém é mais leve 

do que este e pode ser diferenciado através das punições. Assumpção (2002) nos explica que 

o crime é uma ação/omissão típica, descrita no tipo legal, ilícita pois contraria a ordem 

jurídica e culpável porque é censurável ao agente. Portanto, na ausência de qualquer um 

desses elementos, não é possível falar em crime ou contravenção. 

Como perante a lei, menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, o 

adolescente não sofre uma pena por sua conduta e sim uma medida socioeducativa. A 

inimputabilidade do adolescente decorre do seu desenvolvimento psíquico, moral e social 
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ainda incompleto. O ato do adolescente poderá ser típico e também ilícito, mas não 

efetivamente culpável (ASSUMPÇÃO, 2002). Por esta razão, é um grande equívoco falar de 

crime quando se trata de criança e adolescente, o termo correto seria ato infracional. 

O fato do adolescente ser inimputável gera erronias discussões a respeito da sua 

responsabilidade diante do ato cometido, o que segundo D’Agostini (2009), caracteriza-se 

como um dos maiores obstáculos à plena efetivação do ECA, que nesse cenário passa a ser 

visto inclusive como o grande responsável pelo aumento das transgressões a Lei. 

Saraiva (2008) explica que o fato do adolescente ser inimputável, não o isenta da 

responsabilidade pela infração cometida, como pensam os que defendem o rebaixamento da 

maioridade penal. Ao contrário, o ECA prevê medidas socioeducativas eficazes, oferecendo 

alternativas de responsabilização que vão da advertência à internação sem atividades externas.  

O ECA conseguiu assegurar os direitos e garantias de crianças e adolescentes, 

inclusive adolescentes em conflito com a lei, baseado nos princípios dos direitos humanos, em 

detrimento ao código de menores – Lei n.º 6.697, de 10 de outubro de 1979 – que segundo 

Saraiva (2008, p. 158), “não reconhecia a criança e o adolescente como sujeitos, mas meros 

objetos do processo”.  

O ECA garante ao adolescente que cometeu alguma infração, proteção integral, com 

respeito à sua condição de ser humano em situação peculiar de desenvolvimento. Porém, a 

forma como essa garantia deve ser efetivada não fica clara no estatuto. Diante dessa realidade, 

surge o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), cuja preocupação é “o 

que deve ser feito no enfrentamento de situações de violência que envolvem adolescentes 

enquanto autores de ato infracional ou vítimas de violação de direitos no cumprimento de 

medidas socioeducativas” (SINASE, 2006). A SINASE prioriza medidas socioeducativas em 

meio aberto, em detrimento da restritiva da liberdade, sendo aplicáveis em caráter de 

excepcionalidade e brevidade. A medida socioeducativa privativa de liberdade só é aplicada 

nos casos de contravenções graves tais como homicídio, sequestro, estupro, roubo qualificado 

entre outros. 

As medidas socioeducativas, de acordo com Lopes de Oliveira (2006) dividem-se em 

dois grupos: as não privativas de liberdade (advertência; obrigação de reparar o dano; 

prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida); e as privativas de liberdade 

(semiliberdade e privativa de liberdade). 

As medidas socioeducativas de Advertência e Obrigação de reparar o dano são 

consideradas medidas sem regime, pois não necessitam de programas estruturados para sua 
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execução. Elas são exclusivamente executadas pelo Poder Judicial local sem qualquer 

controle da sociedade civil. 

A Advertência não restringe a liberdade do adolescente, portanto, é a mais leve de 

todas as medidas socioeducativas. É aplicada aos casos de infrações consideradas leves, as 

quais não impõem grave ameaça ou violência às pessoas. O adolescente é censurado por sua 

conduta e prevenido sobre sua reincidência, mas também recebe orientações para que 

internalize valores sociais que os leve a refletir e utilize comportamentos considerados 

adequados. A Advertência, portanto, tem um caráter informativo, formativo e imediato 

(SPOSATO, 2004).  

Obrigação de reparar o dano. Essa medida impõe ao adolescente a obrigação de 

restituir a coisa, ressarcir a vítima pelo dano ou compensá-la de alguma forma, quando se 

tratando do ato infracional que acarreta danos patrimoniais. Possui além do caráter punitivo, 

um cunho de valor educativo. Assim, “a reparação do dano tem por objetivo não só prover à 

vítima o reparo do prejuízo econômico, mas também reeducar o adolescente para nele 

despertar o senso de responsabilidade” (SPOSATO, 2004, p. 173). 

A medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC possui 

prioridade sobre as medidas de semiliberdade e privativa de liberdade. Segundo o ECA, ela 

atribui ao adolescente em conflito com a lei serviços de interesse social em instituições tais 

como escolas, hospitais, casas de acolhimentos etc. A PSC possui um prazo determinado de, 

no máximo, seis meses e atendendo ao princípio da proporcionalidade do ato infracional 

estabelecido pelo ECA. A PSC é aplicada aos adolescentes que tenham entre 14 e 21 anos, 

tendo como parâmetro a Constituição Federal que, em seu artigo 227, parágrafo 3º, inciso I, 

determina ser 14 (quatorze) anos a idade mínima para admissão no trabalho. A PSC 

proporciona ao adolescente a experiência da vida comunitária, de valores sociais e 

compromisso social (SPOSATO, 2004). 

Já a medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) é um sistema institucional 

em meio aberto e, segundo o ECA, essa medida “será adotada sempre que se figurar a medida 

mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” (ECA, art. 118). 

Um orientador com o apoio e a supervisão da autoridade competente, é incumbido de: 

Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 

de auxílio e assistência social; supervisionar a frequência e o aproveitamento 

escolar do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho; apresentar 

relatório do caso (ECA, art. 119). 
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Assim, a LA restringe a liberdade do adolescente, porém não o priva desta, 

priorizando seu convívio com a família e a comunidade. Essa medida é aplicada aos casos 

considerados leves e também para egressos da medida privativa de liberdade. 

A Semiliberdade, segundo o art. 120 do ECA, é a medida em que o adolescente é 

parcialmente privado de sua liberdade. Ele irá se submeter às regras institucionais e 

educacionais, porém exercerá atividades em meio aberto sozinho, com ou sem a autorização 

do Juiz. Por não interferir totalmente no direito do adolescente de ir e vir, a Semiliberdade é 

menos grave que a internação (SPOSATO, 2004). 

Segundo o ECA, essa medida pode ser determinada inicialmente ou como forma de 

transição entre a medida de internação e o meio aberto. A escolarização e a profissionalização 

são ferramentas obrigatórias, utilizando sempre que possível, os recursos disponíveis na 

comunidade (ECA, art. 120, § 1). 

Este é um fator relevante no que diz respeito à ressocialização do jovem, 

pois é importante para sua readaptação às normas sociais que se sinta parte 

da comunidade e da sociedade como um todo. Importante ressaltar que este 

dever/direito do adolescente à escolarização e à profissionalização deve ser 

operacionalizado segundo as diretrizes legais, ou seja, através de uma 

política integrada e intersetorial que garanta o estudo do socioeducando na 

rede formal de ensino (SPOSATO, 2004, p.109). 

De acordo com D’Agostini (2009, p. 113), a medida socioeducativa privativa de 

liberdade “é a mais rigorosa aplicada aos casos nos quais as medidas judiciais a serem 

cumpridas em meio aberto não se mostram eficientes ou eficazes”. Ainda assim, existem 

algumas condições para a aplicação dessa medida, tais como: a gravidade do ato infracional, 

as circunstâncias em que foi praticado, a condição sócio-familiar e a capacidade do 

adolescente em cumpri-la. O tempo máximo estabelecido pela medida socioeducativa 

privativa de liberdade são de três anos ou compulsoriamente quando o adolescente completar 

21 anos de idade, sendo reavaliada a cada seis meses. O ECA no seu art. 122, diz-nos que a 

medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa; 

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; e 

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta. 

§1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não 

poderá ser superior a 3 (três) meses.  

§2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra 

medida mais adequada. 
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Segundo D’Agostini (2009), os adolescentes que passam por internações possuem 

grandes chances de reincidências. Isso se dá porque, de acordo com a autora, apesar do 

discurso de proteção, tratamento e recuperação defendido pelo Estado, os adolescentes em 

conflito com a lei são colocados em estabelecimentos socioeducativos, mas que na verdade 

são minipenitenciárias, onde ainda são adotados castigos e sistema de encarceramento, sem 

instalações físicas adequadas, profissionais especializados na área e capacitados, para ao invés 

de carcereiros tornarem-se educadores. Ainda, para a autora, a proposta socioeducativa que 

realmente ressocialize esses adolescentes não é colocada em prática. 

Porém, Costa (2005) nos afirma que é possível a construção do processo de mudança 

em adolescentes autores de atos infracionais que estão privados de sua liberdade. As 

mudanças podem vir a partir de novas experiências positivas vivenciadas pelos adolescentes 

dentro da instituição, dando ao contexto socioeducativo uma responsabilidade maior, quanto à 

promoção de situações institucionais significativas para o desenvolvimento do adolescente 

que proporcione a efetiva construção de alternativas de vida longe das práticas infracionais.  

Diante de D’Agostini (2009) e Costa (2005), consideramos que existem 

adolescentes, que, com o cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade 

passam por um processo de mudanças significativas em suas vidas, ou seja, não mais 

cometem infrações, enquanto outros, reincidem, demonstrando dificuldades em abandonar 

tais práticas. Considerando a possibilidade de haver reflexões e vivências subjetivas na vida 

de alguns adolescentes que cumpriram medida socioeducativa privativa de liberdade que 

apontam para a descontinuidade do ato infracional, buscamos compreender como se dá o 

processo em direção a um possível rompimento com tais práticas.  

Diferentemente de Costa (2005), que busca compreender de que maneira as medidas 

socioeducativas podem funcionar efetivamente para proporcionar aos adolescentes 

experiências positivas que possibilitem a desvinculação com as práticas infracionais, 

buscaremos considerar a diversidade de situações, experiências e encontros vivenciados nesse 

contexto que são indicados como significativos para o processo de descontinuidade com a 

prática infracional. É importante lembrar, que embora minha hipótese nos leve a acreditar que 

os adolescentes podem elaborar possibilidades de desvinculação mesmo inseridos em um 

ambiente de medida socioeducativa adverso, acreditamos que a instituição onde o adolescente 

fica privado de sua liberdade, deve contribuir de forma positiva e humanizada para a 

reeducação desses adolescentes, possibilitando assim, os direitos assegurados pelo ECA. 

Para compreender como ocorre o processo que aponta para uma possível 

desvinculação com as práticas infracionais buscamos os sentidos que os adolescentes 
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atribuem à vinculação e à desvinculação com tais práticas, como o adolescente se posiciona 

em relação a esses dois pólos distintos, vinculação e desvinculação. Também se tornou 

necessário identificarmos os circunscritores que possibilitaram o envolvimento dos 

adolescentes com práticas infracionais; o que os fez seguir o caminho da delinquência. E, 

finalmente, localizar possíveis pontos de viragem, considerados como marcos importantes na 

vivência institucional que provocaram reflexões e apontam para um possível rompimento com 

a trajetória de infração, ou seja, o que esses adolescentes vivenciaram nesse período em que 

estavam privados da liberdade, com quais “vozes” interagiram de modo a construir uma nova 

versão para seu self, estabelecendo um divisor de águas entre o engajamento com as práticas 

infracionais e o rompimento com essas práticas. 

Como alicerce de nossa pesquisa, utilizamos o estudo do desenvolvimento humano 

segundo a perspectiva dos ciclos de vida (OLIVEIRA, M. K., 2006), com o conceito de 

pontos de viragem; a abordagem teórico-metodológica da Rede de Significações, com sua 

concepção sobre a constituição semiótica do sujeito (self); contextos de desenvolvimento 

culturalmente e socialmente regulados; conceito de circunscritores;  bem como a Psicologia 

Cultural de Jerome Bruner (1997), da qual utilizamos o conceito de narrativa e os processos 

de significação orientados pela cultura. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1 A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

O campo de estudo da presente pesquisa é o Desenvolvimento Humano. Os estudos 

clássicos da Psicologia do Desenvolvimento Humano, como Freud e Piaget, por exemplo, 

defendem a ideia de um desenvolvimento divido em estágios,  em que ocorrem as mudanças 

necessárias em cada fase específica. Estes estágios possuem início e fim e seriam universais, 

ou seja, todos os seres humanos estariam submetidos a eles e em ambos há  uma ênfase na 

infância e adolescência, comungando com uma perspectiva maturacionista. O 

desenvolvimento ainda seria orientado em direção a uma meta que deveria ser alcançada, 

como no caso da genitalidade adulta de Freud ou as operações formais de Piaget 

(PALACIOS, 2008). 

A partir da década de 1970, a disciplina sofre importantes transformações 

(PALACIOS, 2008) com surgimento de uma nova forma de pensar o desenvolvimento 

humano: a Psicologia Evolutiva do ciclo vital. Segundo a Perspectiva do ciclo vital, o 

desenvolvimento humano ocorreria durante toda a vida do sujeito e só se encerraria com a sua 

morte. O desenvolvimento seria orientado para várias metas, as quais não seriam nem 

universais  nem necessárias e, por último, o desenvolvimento seria influenciado por variáveis 

de natureza histórica e cultural (PALACIOS, 1998, p. 17): 

[...] o desenvolvimento psicológico humano acontece em uma encruzilhada 

de influências entre as quais os traços individuais não ficam perdidos, mas 

estão longe de serem os únicos aspectos que se deve considerar se o que se 

quer é entender por que o desenvolvimento psicológico acontece de uma 

determinada maneira. 

A maturação biológica é responsável por muitos dos processos de mudanças que 

ocorrem com o indivíduo, porém, ao passo que impõem limitação, abre caminhos, os quais 

são influenciados pela cultura. Os acontecimentos psicológicos ligados à maturação possuem 

um caráter normativo universal, pois fazem referência a traços próprios da espécie humana; já 

os acontecimentos psicológicos, ligados e influenciados pela cultura, possuem um caráter 

normativo, porém não universal, mas apenas dentro da cultura em que o indivíduo está 

inserido. O fato de existirem acontecimentos psicológicos de caráter normativo, não invalida a 

existência das diferenças entre os indivíduos, das quais podem caracterizar determinados 
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subgrupos dentro de uma determinada cultura ou podem ser exclusivas de um único 

indivíduo, ou seja, idiossincrática (PALACIOS, 2008). 

De acordo com Marta Oliveira (2004), o desenvolvimento consiste em transformação 

e as transformações ocorrem durante toda a vida e estão relacionadas a complexos fatores. Os 

processos de transformação, ou de desenvolvimento, relacionam-se entre si e seriam, segundo 

Palacios (1995, p. 9 apud OLIVEIRA, 2004): “a etapa da vida em que a pessoa se encontra; as 

circunstâncias culturais, históricas e sociais nas quais sua existência transcorre e experiências 

particulares privadas de cada um e não generalizáveis a outras pessoas”. 

Marta Oliveira (2004 apud OLIVEIRA, M. K.; REGO; AQUINO, 2006, p. 121), ao 

relacionar o desenvolvimento psicológico e o processo pelo qual o indivíduo constrói a sua 

subjetividade, traz a ideia da periodização do desenvolvimento, não como estágios 

predefinidos, mas “como modos de inserção dos sujeitos em suas condições de vida históricas 

e concretas, bem como múltiplas formas de apropriação de tais condições”. Assim é possível 

identificar na historia de vida das pessoas, marcadores em suas trajetórias de vidas, que 

podem ser temporais, espaciais, que se relacionam a eventos ou interpessoais. No caso dos 

adolescentes pesquisados, eles fizeram referência, por exemplo, a primeira vez que faltaram à 

aula para passear ou o primeiro contato com as drogas. Estes marcadores são próprios de cada 

indivíduo, ou seja, idiossincráticos, mas podem dialogar com marcadores culturalmente 

estabelecidos.  

Segundo Oliveira, Rego e Aquino (2006), alguns desses marcadores servem apenas 

para reorganizar as narrativas, porém outros identificam pontos de viragem, pois provocam 

profundas modificações nas vidas dos sujeitos. Os pontos de viragem geralmente são 

vivenciados como momentos de tensão, contradição, rompimento ou crise. Assim, ao 

analisarmos a historia de vida de cada adolescente, narrada por eles mesmos, procuramos 

identificar os pontos de viragem que contribuíram para gerar reflexão e, consequentemente, o 

desejo de romper com a trajetória de infrações. 

 

2.2 CONTRIBUIÇÕES DA REDE DE SIGNIFICAÇÕES 

 

A Rede de Significações (RedeSig), proposta por Rossetti-Ferreira e colaboradores 

(2004), é entendida como uma abordagem teórico-metodológica à investigação do processo 

de desenvolvimento humano. Possui em seu alicerce teórico, autores sociohistóricos ou 

histórico-culturais tais como Vigotsky, Wallon, Valsiner e Bakhtin, bem como autores de 
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orientações variadas dentro da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia Social, tais 

como Bruner e Bronfenbrenner.  

A RedSig propõe que o Desenvolvimento Humano ocorre através de processos 

complexos, mergulhados dentro de uma malha de elementos de natureza semiótica.  

Esses elementos são concebidos como se inter-relacionando dialeticamente. 

Por meio dessa articulação, aspectos da pessoa em interação e dos contextos 

específicos constituem-se como partes inseparáveis de um processo em 

mútua constituição. Dessa forma, as pessoas encontram-se imersas em, 

constituídas por e submetidas a essa malha, e a um só tempo, ativamente a 

constituem, contribuindo para a circunscrição dos percursos possíveis ao seu 

próprio desenvolvimento, ao desenvolvimento de outras pessoas ao seu redor 

a da situação em que se encontram participando (ROSSETTI-FERREIRA, 

AMORIM; SILVA, 2004, p. 23). 

As autoras utilizam-se da metáfora da rede para entender as diferentes, complexas e 

múltiplas interconexões em que estão submetidos os elementos presentes no desenvolvimento 

humano. Estudar o desenvolvimento humano só se torna possível, “considerando as relações 

em que ele se encontra articulado, pertencente e submetido” (ROSSETTI-FERREIRA, 

AMORIM; SILVA, 2004, p. 23).  Do ponto de vista da RedSig não podemos pensar o 

desenvolvimento de uma só pessoa, o desenvolvimento é, ao mesmo tempo, da pessoa e de 

todas as outras envolvidas no processo de interação em recíproca constituição. 

Em relação ao caráter semiótico da constituição do sujeito, a RedSig incorpora em 

seu campo teórico a ideia de que o indivíduo em interação está incessantemente produzindo 

significados, sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. A pessoa é considerada múltipla porque 

múltiplos são os outros que participam da sua constituição, e esse encontro se dá em contextos 

específicos. Aqui, podemos verificar a importância do contexto no processo do 

desenvolvimento humano que não é visto como mero pano de fundo onde se dá o processo de 

desenvolvimento, mas como um instrumento necessário para sua concretização. Segundo esta 

abordagem, “o meio só pode ser definido em função da pessoa ou de um grupo de pessoas 

específico que o frequentam, com interesses, objetivos em um dado momento sócio-histórico” 

(ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM; SILVA, 2004, p. 26). 

Diante da diversidade de outros na constituição do ser humano, cada um com 

experiências anteriores e expectativas futuras, segundo Silva (2003), várias redes são 

configuradas e articuladas entre si, constituindo assim uma malha com vários pontos de 

encontros e desencontros. Essa malha é atravessada por uma dimensão temporal.  
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A RedSig defende a ideia de que tudo que nos acontece, situa-se em um contexto 

espaço-temporal, levando-se sempre em conta o lugar e o momento em que ocorrem os 

processos de desenvolvimento. Ainda segundo Silva (2003), a RedSig propõe que as 

significações sejam compreendidas na intersecção entre quatro tempos: o tempo presente ou 

microgenético, que envolve o aqui e agora das situações e onde os outros três tempos se 

mostram presentes e combinados; o tempo vivido ou ontogenético, que são as vozes 

evocadas das experiências vividas, são socialmente construídas durante o processo de 

socialização; tempo histórico ou cultural, marcados por conteúdos e práticas socialmente 

construídos ao longo da historia de determinada sociedade; e, por fim, o tempo prospectivo 

ou orientado para o futuro, que são as expectativas individuais e coletivas. Essas quatro 

dimensões temporais são dinamicamente inter-relacionadas e atualizam-se no aqui e agora das 

situações.  

O ser humano, portanto, é construído na relação com o outro, em contexto específico, 

transformando e sendo transformado por esse outro. A construção da identidade individual e 

da subjetividade é construída na historia relacional de cada um e ganha sentido nas relações 

situadas e contextualizadas. “Dependendo das interações, do contexto e do poder de 

hegemonia, em um movimento de figura e fundo, determinado conjunto de significados 

adquirem maior relevância na captura de pessoas dos processos de produção de sentido” 

(SILVA, 2003, p. 69). Assim sendo, as pessoas podem assumir reciprocamente vários 

posicionamentos, negociar uns, negar outros, possibilitando  continuidades ou mudanças nas 

suas trajetórias de vida. 

O desenvolvimento humano, segundo a RedSig, não ocorre de forma linear, marcado 

por um tempo cronológico e individual. Ele ocorre durante todo o ciclo vital, “de forma 

dinâmica, complexa e com constantes possibilidades de transformação” (SILVA, 2003, p. 70). 

A RedSig trabalha com a ideia de que a construção da rede dispõem de um conjunto 

de significados mediadores das ações prováveis da pessoa que impulsionam as ações humanas 

em determinadas direções em detrimento de outras. Esse conjunto de possibilidades e limites 

é denominado circunscritor. “Toda configuração das redes abre um leque de significações, 

cada qual podendo levar a trajetórias diversas” (ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM; SILVA, 

2004, p. 29). Ao mesmo tempo, essa mesma configuração pode limitar, restringir certas ações.  

Os circunscritores tornam-se reguladores do movimento do presente 

ao futuro imediato do organismo-meio em desenvolvimento, permitindo 

pensar ações no tempo presente e suas implicações futuras, de modo que o 

desenvolvimento seja considerado simultaneamente como determinado e 
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indeterminado em vários domínios, ocorrendo tanto a possibilidade de 

inovação como certa previsibilidade de trajetórias desenvolvimentais 

(ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM; SILVA, 2004, p. 29).  

A pessoa então se encontra mergulhada em um mundo semiótico. E dependendo de 

estruturas mais rígidas de certas configurações, algumas posições e comportamentos tendem a 

se repetir. A pessoa pode passar a ter pouco controle sobre essas posições, as quais estão 

vinculadas a elementos fortemente circunscritores. Situação esta denominada de 

enredamento (idem, 2004). 

Assim, pensando no objetivo desta pesquisa: entender como ocorre o processo que 

aponta para uma possível desvinculação do adolescente com as práticas infracionais. O que 

nos ajudou norteando a construção desse conhecimento foram os seguintes conceitos trazidos 

pela Rede de Significações:  

 

 Contextos de desenvolvimento culturalmente e socialmente regulados, entendidos 

como ambiente onde as condutas são aplicadas e, ao mesmo tempo, como recurso ou 

instrumento de desenvolvimento; 

 Constituição semiótica do sujeito,  em que o adolescente em conflito com a lei, a 

partir do contexto de internação, constrói sentidos sobre sua prática infracional na interação 

com esse contexto (inclusive ressignificando suas vivências do passado e intenções de futuro) 

e no caso dos adolescentes que apresentaram (até o momento do nosso contato) ruptura com a 

prática infracional, a construção de sentidos sobre a desvinculação com essas práticas; 

 O Conceito de circunscritores, como possibilidades e limites para a vinculação e 

também a desvinculação com a prática infracional. No caso dos adolescentes em conflito com 

a lei a situação de dificuldade financeira, a violência doméstica, uso de drogas, entre outros, 

tudo isso perpassando pela perspectiva temporal, como possíveis circunscritores para a 

entrada desse adolescente no mundo do crime. 

 

2.3 A PSICOLOGIA CULTURAL DE JEROME BRUNER 

 

Jerome Bruner (1997), ao fazer parte da primeira revolução cognitiva, esperava com 

essa nova forma de entender o ser humano, o retorno do estudo da mente às Ciências 

Humanas que muitos anos ficou desprestigiado em função da influência Behaviorista, e sua 

postura de eliminação de qualquer conceito mentalista para explicar os processos 
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psicológicos.  Para Bruner (1997), a revolução cognitiva tinha como meta estabelecer o 

significado como conceito central da Psicologia. Seu interesse era entender os significados, 

criados pela mente humana e como esses significados são compartilhados e negociados no 

encontro do indivíduo com o mundo. 

Porém, o que Bruner presenciou com a revolução cognitiva foi o interesse em 

descobrir como a mente processa as informações. E para isso, o computador foi utilizado 

como metáfora de compreensão do funcionamento da mente humana. Dentro dessa Psicologia 

Cognitiva, o significado não era levado em conta. Aqui o conhecimento seria o “formador de 

informações finitas, codificadas e não ambíguas. Isto contrasta com o processo de saber, uma 

vez que este é frequentemente confuso e repleto de ambiguidades” (CORREIA, 2003, p. 507). 

Bruner (1997) afastou-se do movimento e continuou seus estudos sobre a mente 

defendendo a ideia de que esta se constitui na e pela cultura produzindo significados que são 

compartilhados e negociados entre seus membros. Como pode ser observado, nessa 

abordagem a cultura é fundante no processo de adaptação e funcionamento das ações 

humanas. De acordo com Bruner, o tamanho do cérebro e a postura bípede não foram 

suficientes para explicar essa adaptação, pois foi a partir de sistemas simbólicos 

compartilhados pela maneira de viver e trabalhar em conjunto, que a mente humana ganhou 

forma. Bruner defende três razões pelas quais a cultura deve ser um conceito central da 

Psicologia. O primeiro deles seria o argumento constitutivo que advoga a impossibilidade de 

uma Psicologia humana focada apenas no indivíduo, posto que o homem se expressa na e pela 

cultura. “Os seres humanos são expressões de sua cultura” (p. 23).  

Partindo desse princípio, o estudo da Psicologia deve se preocupar com os processos 

que produzem significados e que servem como mediadores entre o homem e sua cultura. 

Assim, podemos afirmar que o significado é público e compartilhado. Por fim, o principal 

instrumento da Psicologia, que Bruner denomina Psicologia Popular, além de considerar o 

contexto em que as pessoas estão inseridas, leva em conta também suas intenções, desejos e 

crenças. 

A Psicologia popular continua, portanto, a dominar as transações da vida 

cotidiana. E embora mude, ela resiste a ser reduzida à objetividade, pois está 

arraigada em uma linguagem e em uma estrutura conceitual compartilhada 

imersa em estados intencionais – crenças, desejos e comprometimentos. E 

por ser um reflexo da cultura, partilha com ela seus modos de valorizar e de 

conhecer (BRUNER, 1997, p. 24). 
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A psicologia Cultural de Bruner considera que, o que as pessoas dizem é tão 

importante quanto suas ações. Segundo o autor, existe a ideia que acredita que o que as 

pessoas dizem não é necessariamente o que elas fazem. Essa afirmação torna a ação humana 

mais importante do que o dizer humano, renegando o pensamento, sentimento, crenças e 

experiências ao segundo plano como meros estados mentais. 

Na sua Psicologia Cultural, o dizer e o fazer são inseparáveis e são interpretáveis no 

contexto da conduta comum do dia-a-dia. A forma como conduzimos nossas vidas deve ser 

entendida através da relação entre o dizer e o fazer humano e as circunstâncias onde esse dizer 

e fazer ocorrem. 

São estabelecidas concordâncias a respeito de relacionamentos canônicos 

entre o significado do que nós dizemos e o que nós fazemos em 

determinadas circunstâncias, e tais relacionamentos governam a forma como 

nós conduzimos nossas vidas uns com os outros. Há, além disso, 

procedimento de negociação para retornarmos o caminho habitual quando 

essas relações canônicas são violadas. Isso é o que torna centrais, em uma 

psicologia cultural (ou em qualquer Psicologia ou ciência mental, a 

interpretação e o significado) (BRUNER, 1997, p. 27). 

Assim, a Psicologia Cultural de Bruner interessa o estudo das ações humanas em 

detrimento do comportamento. Ações estas que são situadas dentro da cultura em que o 

indivíduo faz parte em constante interação com os outros.  Nas palavras de Marta de Oliveira, 

Rego e Aquino (2006, p. 21): “Culturas diferentes, mapeiam o desenvolvimento humano de 

maneiras diferentes”. 

Segundo Correia (2003), Bruner defende o estudo da narrativa como forma de 

entender a mente humana. Explorando a natureza da nossa narrativa estaremos explorando 

também a nossa forma de raciocínio. Bruner propõe dois modos de pensamento para a 

compreensão do mundo: o modo paradigmático ou lógico científico, onde procuramos 

compreender o mundo através da razão e do raciocínio e o mundo narrativo, onde os eventos 

são explicados em historias organizadas no tempo (SILVA, 2003). 

Somos narradores por natureza, ou seja, o ser humano é “forçado” a narrar os fatos 

do dia a dia. Narramos sobre nossas experiências e sobre a dos outros. Possuímos uma 

necessidade de contar historias e assim nos comunicamos uns com os outros. De acordo com 

Bruner (1997), desde cedo compartilhamos e interpretamos historias, daí a narrativa ser uma 

das formas mais poderosas de discurso.  

Ao narrarem fatos passados, as pessoas não estão apenas lembrando o que realmente 

aconteceu, suas experiências são postas em uma sequência e passam a encontrar explicações, 
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sentidos para os fatos (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008). A narrativa é importante 

independente de serem reais ou imaginárias. 

A narrativa possui algumas características: a primeira delas seria a sequencialidade – 

os eventos, estados mentais e as ocorrências envolvendo os seres humanos são organizados 

em sequências; a narrativa pode ser real ou imaginária sem por conta disso perder seu poder 

como historia, pois o que interessa é o que foi escolhido pelo indivíduo para fazer parte da sua 

historia (OLIVEIRA, M. K. et al., 2006). Essa seria a segunda característica. A terceira seria 

sua função de instrumento da Psicologia Popular, no sentido de ponte entre o mundo 

“canônico da cultura e o idiossincrático do sujeito” (SILVA, 2003, p. 50). 

Outra ideia defendida por Bruner, que nos ajudará a entender o processo que aponta 

uma possível desvinculação com o crime, é o significado que o adolescente atribui à 

vinculação e à desvinculação com as práticas infracionais. Pois só “utilizamos” as ideias que 

fazem algum sentido para nós. Porém, faz-se necessário entender como os seres humanos 

produzem significados.  

Como já foi visto anteriormente, a mente humana é produtora de significado, porém 

essa produção não é individualista, ao contrário, é coletiva, social, pois é constituída na e pela 

cultura, onde o ser humano na relação com o outro compartilha e negocia as ideias, os 

conceitos, os sentidos das coisas e do mundo. Assim, para entendermos o significado que o 

adolescente atribui à vinculação com o crime, por exemplo, necessário se faz 

compreendermos como esse significado foi moldado pela cultura na qual o adolescente está 

inserido. 

Segundo Bruner (1997) é através da linguagem que conseguimos chegar até o 

significado. É a linguagem a ferramenta utilizada na investigação psicológica para explorar a 

mente e buscar o significado. Portanto, “aprender a usar a linguagem envolve ao mesmo 

tempo aprender a cultura e aprender como expressar as intenções em congruência com a 

cultura” (BRUNER apud CORREIA, 2003). Assim, o que utilizamos de Bruner para o estudo 

em questão foram as ideias de produção de significados, orientados pela cultura e pelas 

narrativas.  
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3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa traz como forma de investigar o processo que aponta para uma possível 

desvinculação dos adolescentes com as práticas infracionais, a Pesquisa Qualitativa, que pode 

ser definida como uma abordagem interpretativa,  em que o pesquisador estuda o fenômeno 

no seu ambiente natural, buscando a compreensão dos significados que a eles são atribuídos 

pelas pessoas (DEZEN; LINCON, 2007). 

Uma característica da pesquisa qualitativa é o fato do pesquisador e pesquisado 

interagirem de forma muito próximas (MINAYO; SANCHES, 1993). Outra característica 

seria o fato da pesquisa qualitativa, “responder à questões muito particulares” (MINAYO, 

2003, p. 21). No caso dos adolescentes em conflito com a lei, cada um tem sua versão sobre 

as motivações para se vincularem e se desvincularem de tais práticas. 

A pesquisa qualitativa atua no nível da subjetividade e do simbolismo, pois considera 

como imprescindível o estudo das emoções, das intenções, das motivações, das atitudes, das 

crenças e dos valores. Aspectos estes que são veiculados pela linguagem no cotidiano das 

pessoas (MINAYO; SANCHES, 2003).  

Os fenômenos por nós pesquisados possuem um caráter complexo, sistêmico e 

interdependente (ROSSETE-FERREIRA et al., 2008). Devemos sempre pensar o 

desenvolvimento humano situado em contextos socioculturais. Assim, de acordo com a 

RedSig, 

[...] a análise dos processos desenvolvimentais psicológicos deve considerar 

a pessoa em desenvolvimento como parte de sistemas e buscar apreender as 

relações entre ela, as pessoas e os fenômenos de seu entorno, assim como a 

natureza dos sistemas dos quais ela participa, a inter-relação de suas partes e 

a inter-relação desses e de outros sistemas em diferentes espaços, de modo a 

compreender as leis fundamentais que regem sua organização (ROSSETE-

FERREIRA et al., 2008, p. 151). 

Dentro das perspectivas que reconhecem o caráter qualitativo das pesquisas com 

seres humanos, vamos encontrar uma forma poderosa de investigação social: a narrativa. Mais 

do que um ato de relatar alguma coisa, a narrativa é considerada um princípio organizador, 

onde os seres humanos a partir dela, constroem coerência para os fatos vividos (SABIN, 1996 

apud GERMANO; SERPA, 2010). 

Apesar das narrativas tratarem de versões da realidade muito 

específicas à situação e ao sujeito, elas se utilizam de formas linguísticas 
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convencionais tais como gêneros, estruturas de enredo, linhas de estória e 

diferentes modalidades retóricas. Assim sendo, a estória, seus interlocutores 

(aqueles que falam e os que ouvem) e a situação em que a própria estória é 

contada, tudo isso se relaciona a uma base histórico-cultural de produção. 

Em outras palavras, nosso repertório local de formas narrativas é entrelaçado 

a um cenário cultural mais amplo de ordens discursivas fundamentais, que 

determinam quem conta qual estória, quando, onde e para quem 

(BROCKMEIER; HARRÉ, 2003, p. 257). 

Os relatos narrados permitem aos indivíduos, no encontro com o outro, dar sentindo 

ao mundo e a si mesmo, rompendo com o que é canônico, interpretando e reinterpretando a 

realidade a sua volta. Ao narrar, os indivíduos estão agindo no mundo, e em constante 

transformação do seu self. 

 

3.1. ENTREVISTA NARRATIVA – O MÉTODO 

 

Utilizamos para a coleta das informações a Entrevista Narrativa, que segundo 

Jovchelovitch e Bauer (2008), é classificada como um método de pesquisa qualitativa. O 

entrevistado é encorajado e estimulado a contar a historia de algum fato importante de sua 

vida. Aqui, a intenção é reconstituir acontecimentos a partir do ponto de vista dos 

informantes. O entrevistado fica livre para narrar a historia dos fatos com a mínima 

interrupção por parte do entrevistador e sem tempo determinado. 

O estudo das autobiografias é um recurso valioso para se investigar a constituição 

das subjetividades, uma vez que o ser humano ao narrar sua historia de vida vai expressar os 

significados que foram apreendidos e compartilhados por ele numa determinada época e 

cultura. As narrativas autobiográficas ao ponto que nos permite estudar a singularidade do 

indivíduo, permite-nos, ao mesmo tempo, caminhar pela mentalidade de uma sociedade em 

determinada época. Passamos a conhecer de forma geral o si mesmo dentro da grande 

variedade de contextos específicos, que referenciam culturalmente os sujeitos (OLIVEIRA, 

M. K. et al., 2006). 

Ao narrar sua historia de vida, o adolescente está ativamente produzindo sentidos 

sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Assim como, também, no momento da 

narrativa, atribui sentido às experiências que o levaram a cometer infrações, bem como atribui 

sentido às experiências que o conduziram à desvinculação de tais práticas. 
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3.1.1 Os Participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram três adolescentes com idade entre 16 e 18 anos, 

do sexo masculino, que cometeram uma ou mais infrações, passaram por medida 

socioeducativa privativa de liberdade e que, atualmente, encontram-se na medida 

socioeducativa de liberdade assistida – LA ou Prestação de serviço à comunidade – PSC, pois 

tiveram a chamada progressão
9
 da medida. E a minha intenção aqui foi investigar o processo 

que aponta para uma possível desvinculação das práticas infracionais, processo esse que pode 

ocorrer a partir da vivência do adolescente dentro da instituição socioeducativa.   

A escolha pelo sexo masculino foi motivada por pesquisas retiradas do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (2006), de cujos dados 9.555 

adolescentes que cumpriam medida socioeducativa de internação e internação provisória, 90% 

eram do sexo masculino. Esses adolescentes foram convidados a participar da pesquisa após 

visitas à instituição de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade situada em 

Maceió. Contamos com a mediação de técnicos (psicólogos e assistentes sociais) que 

acompanhavam os adolescentes e indicaram os três participantes, considerando seus discursos 

e comportamentos que apontavam para um possível rompimento com as práticas infracionais.  

 

3.1.2 Contexto atual dos adolescentes em conflito com a lei – conhecendo a LA e PSC 

 

Os três adolescentes entrevistados estavam vinculados ao Núcleo de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, instituição vinculada à prefeitura de Maceió 

que recebe adolescentes autores de infrações em duas situações: obtiveram como sentença 

pelas infrações cometidas a medida socioeducativa de Liberdade Assistida ou prestação de 

serviço à comunidade; ou após o cumprimento da medida socioeducativa privativa de 

Liberdade, tiveram a chamada progressão da sentença, os quais deixam a instituição de 

privação da liberdade, a Unidade de Internação Masculina (UIM) para cumprirem a medida 

socioeducativa em meio aberto
10

.  

                                                 
9
 Ocorre quando o adolescente em cumprimento da medida socioeducativa privativa de liberdade passa por  

avaliação e constata-se  que possui condições de cumprir a medida em meio aberto.  
10

 A medida socioeducativa de Liberdade Assistida e a medida socioeducativa de Prestação de serviço à 

comunidade são duas medidas distintas, porém em Maceió funcionam no mesmo espaço físico, sob a mesma 

coordenação. 
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Durante o período de construção deste trabalho, a instituição estava realizando a 

primeira pesquisa com o objetivo de traçar o perfil dos adolescentes que passam por lá. Os 

dados que possuem são aproximações. Segundo o coordenador da instituição, existem 

atualmente em torno de 330 adolescentes e a grande maioria é composta por adolescentes do 

sexo masculino e a infração mais cometida é o roubo, seguido do tráfico de drogas. 

Os três adolescentes entrevistados cumpriram anteriormente a medida socioeducativa 

privativa de liberdade
11

, e na ocasião da nossa pesquisa, dois deles estavam em medida 

socioeducativa de liberdade assistida e um cumpria a medida socioeducativa de prestação de 

serviço à comunidade. 

A instituição no seu quadro de funcionários conta com sete psicólogos, doze 

assistentes sociais, um coordenador com curso superior, dois pedagogos, uma advogada, 16 

orientadores comunitários, uma atendente, dois motoristas, um profissional de serviços gerais, 

um vigia e um segurança. 

No que tange às instalações físicas, a instituição possui duas salas para atendimento 

individual, uma sala de reunião, um miniauditório para a realização de oficinas
12

, uma sala da 

coordenação, uma sala para a equipe 1, uma sala para a equipe 2
13

, três banheiros, sendo um 

de uso comum e dois exclusivos para a equipe técnica. 

A rotina da instituição tem como principal atividade o atendimento individual dos 

adolescentes por psicólogos e assistentes sociais. Através desses atendimentos são produzidos 

relatórios sobre o comportamento do adolescente para enviar ao juizado. Esses atendimentos 

são realizados mensalmente, podendo os técnicos realizarem visitas domiciliares a estes 

adolescentes. O papel dos orientadores sociais é monitorar a rotina dos adolescentes no intuito 

de “garantir” que  compareçam  às aulas, frequentem algum curso profissionalizante ou  

alguma atividade ressocializadora, não se envolvam em nenhuma confusão ou reincidência 

etc. O LA e PSC, em parceria com o SENAI e SENAC, ofertam cursos profissionalizantes 

para os adolescentes tais como, mecânica de motos, mecânico de condicionador de ar, 

empacotador, repositor e estoquista dentre outros. 

Fora o atendimento individual
14

 e a oferta de cursos profissionalizantes, não constatei 

uma proposta de ressocializaçao (relação com a comunidade), reeducação (propicie a 

reelaboração das práticas) e apoio ao adolescente em acompanhamento. O atendimento possui 

                                                 
11

 Um dos pré-requisitos para a participação na pesquisa era de que os adolescentes tivessem passado pela 

medida socioeducativa privativa de liberdade. 
12

 Essas oficinas são destinadas apenas aos profissionais que atendem aos adolescentes. 
13

 As duas equipes são compostas por assistentes sociais, psicólogos e orientadores comunitários. 
14

 Os adolescentes recebem vale-transporte para comparecerem à instituição e, geralmente, vão acompanhados 

pelos pais ou responsáveis, porém vi alguns adolescentes comparecerem sozinhos à instituição. 
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um intervalo muito grande de um mês, e assim mesmo, segundo as próprias técnicas, os 

adolescentes não ficam à vontade para falarem de suas inquietações, pois sabem que tudo que 

disserem poderá constar no relatório e seguir para as mãos do juiz, com o risco de prolongar 

sua permanência na instituição. Também constatei a ausência de trabalhos com grupos de 

convivência, atividades de lazer, atividades artísticas e culturais etc., atividades que 

propiciariam uma rede de apoio fortalecendo assim os vínculos dos adolescentes com os 

profissionais, com outros adolescentes, com a família e a comunidade. 

Os adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de prestação de serviço à 

comunidade, geralmente realizam algum serviço em instituições públicas como as escolas, 

Centros de referência da Assistência Social – CRAS, entre outras. Geralmente, os serviços 

realizados são de porteiro, serviços gerais, telefonistas etc., e essas experiências não são 

devidamente contextualizadas no campo do cumprimento de uma medida socioeducativa, ou 

seja, aqui sim há uma desvinculação desse cumprimento com tematizações éticas sobre o 

viver em sociedade, sobre direitos e deveres dos cidadãos, sobre o bem comum. Na verdade, o 

sistema não tem tempo para cumprir sua função de reeducar e ressocializar.  

 

3.1.3. O contexto geral do contato estabelecido com os adolescentes e implicações da 

pesquisadora com os sujeitos da pesquisa 

 

Neste momento da dissertação gostaria de refletir sobre pesquisa que acolhe a 

temática “adolescência e práticas infracionais” e compartilhar as dificuldades que enfrentei no 

campo. O contato com os adolescentes ocorreu após várias idas ao Núcleo de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviço à comunidade do município de Maceió. Inicialmente, reunida 

com as psicólogas e assistentes sociais da instituição, prestei informações sobre o trabalho que 

precisava realizar ali, bem como obter informações sobre o perfil dos adolescentes 

participantes da pesquisa. Como citado anteriormente, os adolescentes que seriam 

entrevistados precisavam ter idade até os 18 anos, ter passado pela medida socioeducativa 

privativa de liberdade e que apresentassem discursos e comportamentos
15

 que apontassem 

para uma possível desvinculação com as práticas infracionais.  

                                                 
15

 Comportamentos tais como dedicação aos estudos ou algum trabalho, envolvimento com pares não em 

conflito com a leies etc. 
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O objetivo desta pesquisa é entender como se dá esse processo que aponta para uma 

possível desvinculação dos adolescentes com tais práticas, pois vimos anteriormente em 

outras pesquisas que essa desvinculação é possível (COSTA, 2005; SILVA, 2003). 

Minha dificuldade começou logo no início, pois para realizar a pesquisa na 

instituição eu precisava da carta de anuência assinada pelo coordenador do local. Fiquei 

sabendo que a coordenadora havia sido exonerada do cargo e que o coordenador atual não 

havia ainda formalizado sua situação junto à instituição e por isso não poderia assinar a carta 

de anuência. Então, fui à busca da diretora da Proteção Especial
16

, à qual o LA e PSC estava 

vinculado para que ela pudesse assinar a carta de anuência autorizando a realização da 

pesquisa naquela instituição. Porém, ao chegar ao LA e PSC com a carta de anuência nas 

mãos, o coordenador do LA e PSC só naquele momento me informou que eu precisaria ainda 

da autorização do Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude para poder entrevistar os 

adolescentes. Começou, então, a minha segunda trajetória em busca dessa autorização. No 

Juizado, orientada pela assessora do Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude, tive que refazer 

três vezes o ofício com a solicitação da autorização para entrevistar os adolescentes, pois 

sempre que o Juiz analisava o pedido alegava que as informações estavam incompletas. Por 

fim, quando o ofício ficou conforme as exigências do Juizado, fui informada de que eles 

mesmos enviariam a autorização ao LA e que eu ficasse no aguardo. Dois dias depois, liguei 

para o Juizado e fui informada de que a autorização do Juiz havia sido enviada ao LA e PSC. 

Com a autorização da diretora da Proteção Especial e do Juizado, entrei em contato 

com as técnicas do LA e PSC, psicólogas e assistentes sociais que acompanham os 

adolescentes, e informei novamente sobre o objetivo da pesquisa bem como o perfil dos 

adolescentes que eu procurava. Em princípio, coube às profissionais que acompanham os 

adolescentes indicarem quais deles estavam dentro do perfil estabelecido.  

Encontrar esses adolescentes não foi uma tarefa fácil. A maioria que estava na 

instituição não havia passado pela medida socioeducativa privativa de liberdade. Dos 

adolescentes que haviam cumprido essa medida, uns  haviam alcançado a maioridade e outros 

não apresentavam (para essas profissionais) interesse em “mudar de vida”, ou seja, 

desvincularem-se das práticas infracionais, outros haviam reincidido. Notei, também, pouco 

interesse de algumas técnicas em contribuir com a minha pesquisa . Uma delas chegou a me 

                                                 
16

 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) divide-se em serviço de proteção básica e serviço de proteção 

especial. O serviço de proteção básica trabalha no âmbito preventivo atuando com famílias em vulnerabilidade 

social, as quais ainda possuem seus vínculos familiares e comunitários mantidos. O serviço de proteção especial 

trabalha com famílias em vulnerabilidade social as quais tiveram seus vínculos familiares e comunitários 

rompidos. Em Maceió, LA e PSC estão vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social no serviço de 

proteção especial. Daí, a autorização da diretora geral da proteção especial. 
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falar que só trabalhava lá porque havia sido lotada naquele setor, mas que não gostava do 

trabalho com os adolescentes. Perdi a conta de quantas  vezes  fui ao LA e PSC ou telefonei 

para saber se já haviam encontrado algum adolescente dentro do perfil. As respostas eram 

sempre as mesmas: “ah, é muito difícil de encontrar”; “não tive tempo de procurar”; “tem 

fulana que atendeu um assim, mas está de férias”; “não lembro de ter atendido ninguém com 

esse perfil”; “hoje não é o meu dia de trabalho na instituição”. Confesso que fiquei bastante 

desanimada e pensei até em mudar de instituição, mas não tinha outra opção.  

Após esse tempo de indefinições, uma das psicólogas da instituição lembrou que ela 

havia acompanhado um adolescente com o perfil que eu desejava, mostrou-me  o processo e 

assim tive informações sobre Dario. A psicóloga da instituição se dispôs a falar com ele e 

perguntá-lo se tinha interesse em participar da pesquisa. Com a resposta afirmativa, a 

psicóloga marcou a entrevista que eu faria com o adolescente no mesmo dia em que ela o 

atenderia naquele mês. Uma entrevista estava garantida, porém faltavam mais dois 

adolescentes.   

Uma dificuldade evidente foi a falta de tempo dessas profissionais para se 

disponibilizarem a me ajudar nessa procura, pois a demanda era grande e poucos 

profissionais. Cheguei a ficar mais de uma hora esperando que alguma técnica terminasse seu 

atendimento e viesse conversar comigo. O fato de eu ter prazos a cumprir, parecia não  

repercutir nenhum efeito para as profissionais que lá trabalhavam. Porém, decidi não mais 

esperar passivamente. Como eu tinha a autorização do Juizado da 1ª Vara da Infância e 

Juventude para realizar a pesquisa na instituição, pedi ao coordenador do núcleo para ter 

acesso aos processos dos adolescentes, assim eu mesma poderia procurar os adolescentes. 

Com os processos nas mãos, separei os adolescentes que cumpriram a medida 

socioeducativa privativa de liberdade e que estavam dentro da idade limite, bem como  os 

nomes dos profissionais que os estavam acompanhando. Após essa primeira seleção, entrei 

em contato com as psicólogas e assistentes sociais que estavam acompanhando os 

adolescentes selecionados e obtive informações sobre a impressão que elas tinham deles. 

Assim cheguei a Theo. A assistente social que o acompanha não se dispôs a fazer a ponte e 

me passou o endereço e o número do telefone do adolescente para que eu mesma entrasse em 

contato com ele. Liguei e falei com a madrasta de Theo. Expliquei o objetivo do meu 

interesse em entrevistá-lo e ela concordou em falar com o adolescente e  retornar a ligação. 

Theo concordou em ser entrevistado, assim marquei nosso encontro para o dia seguinte, na 

própria instituição. Avisei a assistente social que o acompanhava que iria entrevistá-lo e que 

ela ficasse com ele enquanto eu chegasse. Porém, quando Theo chegou à instituição no dia 
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seguinte, a assistente social estava em seu horário de almoço e ele foi informado por uma 

atendente que aquele não era o seu dia de atendimento. Quando falou do encontro que teria 

comigo, a atendente disse que não trabalhava nenhuma Michele naquela instituição e que ele 

estava liberado. Quando cheguei à instituição, o adolescente havia ido embora. Fiquei 

desolada por mim e por ele ter se deslocado de tão longe, atendendo a um pedido de uma 

pessoa que ele nem conhecia e ter pedido a viagem. Liguei para ele me desculpando pelo 

ocorrido e pedi autorização a ele e à sua madrasta para ir naquele mesmo dia em sua 

residência, e assim foi feito. Realizei a entrevista na residência de Theo. Esse relato 

minucioso de encontros e desencontros serve para compartilhar as múltiplas vozes e 

intercorrências que circunscrevem o percurso de uma pesquisa, principalmente, quando 

desenvolvida em contexto institucional.  

Quando cheguei à residência de Theo, já era início da noite. Fui muito bem recebida 

pelo pai de Theo e pela madrasta que estava de saída para o trabalho, ela leciona  em uma 

escola pública. Theo também não estava em casa, sua madrasta havia falado com ele por 

telefone e ele estava a caminho. Soube que estava na casa de um dos instrutores da UIM que 

ele conheceu quando estava internado e estabeleceu um vínculo de amizade. Theo chegou 

minutos depois e pude iniciar a entrevista sem a presença de seus familiares. 

Ainda faltava um adolescente para completar a pesquisa. Certo dia que eu estava na 

instituição à espera da permissão para ter acesso aos arquivos dos adolescentes, em conversa 

com uma assistente social, ela me informou que uma colega estava naquele momento 

atendendo a um adolescente, que segundo ela, estava dentro do perfil que eu procurava. 

Esperei ansiosa que o atendimento acabasse. O adolescente passou por mim, retribuiu o meu 

cumprimento e foi embora. Conversei com a assistente social que o estava atendendo e 

confirmou o que eu ansiosamente esperava: aquele adolescente estava dentro do perfil e 

solicitou a uma orientadora social que intermediasse meu contato com o adolescente, tendo 

em vista que ele não tinha telefone. Essa assistente social teve todo o cuidado de me perguntar 

se eu estava com o termo de esclarecimento e livre consentimento para o adolescente e seus 

responsáveis assinarem. Questionou sobre a garantia de manter o sigilo sobre as informações 

que eu iria coletar. Depois de tudo esclarecido, a orientadora social marcou a entrevista, e 

assim cheguei até Alam.  

No  tocante à postura adotada pela pesquisadora, levando-se em conta os sentimentos 

como ansiedade, frustração, inquietações, bem como os valores e idéias a respeito dos 

adolescentes em conflito com a lei, houve uma repercussão em todo o processo de construção 

dessa pesquisa. Isto ocorre porque adotamos a concepção metodológica de que é impossível 
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manter a neutralidade e distanciamento do sujeito pesquisado. A escolha dessa temática está 

diretamente associada à prática profissional como psicóloga, bem como a paixão do trabalho 

com adolescentes. E no que tange aos adolescentes em conflito com a lei, há o anseio de que é 

possível um reposicionamento em relação a si mesmo e romper com a trajetória de infrações. 

É possível ao adolescente se reinventar e construir um futuro com dignidade, respeito e 

felicidade. 

Durante as visitas ao LA e PSC fui algumas vezes questionada se sentia medo de 

ficar a sós com os adolescentes. Esse medo não me acompanhou. Ao ter contato com eles, 

presenciei nos seus olhos, não crueldade ou falta de respeito, mas um desejo de serem 

simplesmente adolescentes. 

 

3.1.4 Cuidados éticos 

 

Durante todo o processo de construção desta pesquisa, as questões éticas sempre 

foram levadas em  consideração. O projeto de pesquisa passou pelo comitê de ética, o qual 

deu autorização para a execução do trabalho. Também obtive autorização do Juizado da 1ª 

Vara da Infância e Adolescência para entrevistar os adolescentes e da diretora geral da 

Proteção Especial para realizar a pesquisa dentro da LA e PSC.  

Diante de uma pesquisa com seres humanos, o pesquisador deverá ter o cuidado de 

cumprir os três princípios éticos defendidos por Spink (2000): “O consentimento informado, 

resguardo do poder abusivo entre pesquisador e pesquisado e proteção do anonimato”. Todos 

esses princípios foram cuidadosamente observados.   

Os adolescentes bem como seus pais assinaram um termo de esclarecimento e livre 

consentimento sobre a participação na pesquisa. O termo de esclarecimento foi lido 

juntamente com os adolescentes e seus pais,  e a pesquisadora se mostrou disponível para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas que pudessem surgir. Depois de esclarecidas todas as 

dúvidas, os adolescentes e seus pais ficaram à vontade para aceitarem ou não participarem da 

pesquisa, podendo, caso aceitassem, desistirem em qualquer momento, sem que nenhum 

prejuízo viessem a sofrer por isso. Porém, todos entenderam bem o objetivo da pesquisa e 

aceitaram  em participar. 

O sigilo e a preservação do anonimato foram resguardados, os nomes que identificam 

os relatos dos adolescentes e de outras pessoas identificadas por eles na narrativa são fictícios. 

Não houve nenhuma etapa que oferecesse riscos de natureza física ou mental para os 
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adolescentes, contudo, deixamos claro para eles que não poderíamos impedir que eventuais 

desconfortos e inquietações emocionais surgissem durante a exploração de sua historia de 

vida.  

 

3.1.5 Procedimentos para Análise 

 

A proposta inicial de coleta de dados da pesquisa era a realização de três entrevistas 

com cada adolescente individualmente, totalizando nove entrevistas. Porém, ao passar pelo 

comitê de ética, questionaram o porquê da necessidade de três momentos, pois no caso da 

historia de vida, poderiam surgir conteúdos que causasse incômodos nos adolescentes e como 

a entrevista não tinha tempo de duração determinado, um encontro poderia ser suficiente. 

Considerando essa orientação do comitê e todas as intercorrências para coleta de dados em 

função das negociações institucionais, resolvi realizar uma entrevista intensiva com cada 

adolescente, atentando para os procedimentos éticos de cansaço e desconforto do entrevistado.  

As entrevistas foram divididas em três momentos: no primeiro, pedi ao adolescente 

que narrasse sobre sua experiência até o momento em que se envolveu com as práticas 

infracionais. Os adolescentes narraram sobre a infância, relacionamento com os pais, 

relacionamento com os pares, entrada na adolescência e qual o dispositivo que desencadeou 

sua vinculação às práticas infracionais; no segundo momento, o adolescente foi estimulado a 

narrar sobre sua vivência na instituição socioeducativa, quando esteve privado de sua 

liberdade e atualmente com a sua liberdade sendo monitorada; por fim, no último bloco, pedi 

para que o adolescente narrasse sobre suas reflexões e vivências que apontaram para a 

desvinculação de tais práticas, com ênfase para acontecimentos e encontros significativos que 

pudessem ser considerados na análise como pontos de viragem. Pedi, ainda, que o adolescente 

narrasse sobre seu projeto de vida, considerando planos para o futuro e rede de apoio para a 

realização de seus projetos, aspectos que colaborassem na localização de reposicionamentos 

de si mesmo e em relação ao mundo. 

As entrevistas foram gravadas em gravador de áudio e transcritas na íntegra. A 

análise ocorreu segundo as três características da narrativa defendida por Bruner (1997): a 

sequencialidade, pois ao narrar sobre sua historia de vida, os adolescentes organizaram suas 

narrativas em sequências, segundo a ordem que eles achassem necessária; análise dos fatos 

que o adolescente escolheu para fazer parte de sua historia, sem a importância de serem esses 
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fatos reais ou imaginários; e, por fim, análise entre o que é peculiar, próprio, idiossincrático 

de cada adolescente com o canônico da cultura. 

Na análise, procuramos identificar o sentido que os adolescentes atribuíram à 

vinculação com o ato infracional e à desvinculação do ato infracional, os “pontos de viragem” 

vivenciados e que serviram como parâmetro para o processo de reflexão para a mudança e os 

circunscritores como possibilidades e limites para a vinculação com a prática infracional e 

também a desvinculação. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Para a análise dos dados obtidos através da historia de vida dos três adolescentes, 

narradas por eles mesmos, estabelecemos três eixos temáticos, a saber: contexto de 

desenvolvimento da infância e adolescência; a instituição de internação como contexto de 

desenvolvimento e projetos de vida; considerando o contexto de desenvolvimento como lugar 

social e culturalmente organizado, não como mero pano de fundo em que as ações são 

realizadas, mas como condição, recurso e instrumento de desenvolvimento. Esses contextos 

são constituídos: 

[...] pelo ambiente físico e social, pela sua estrutura organizacional e 

econômica, sendo guiados por funções, regras, rotinas e horários específicos. 

Eles definem e são definidos pelo número e características das pessoas que 

os frequentam, sendo ainda marcados pela articulação da história geral e 

local, entrelaçadas com os objetivos atuais, com os sistemas de valores, as 

concepções e as crenças prevalentes. São, também, definidos por e definem 

os papéis sociais e as formas de coordenação de papéis/posicionamentos, 

contribuindo para a construção das relações profissionais, pessoais, afetivas 

e de poder entre os seus participantes. Nesse sentido, o contexto desempenha 

um papel fundamental, visto que, inseridas nele, as pessoas passam a ocupar 

certos lugares e posições – e não outros –, contribuindo com a emergência de 

determinados aspectos pessoais – e não outros – delimitando o modo como 

as interações podem se estabelecer naquele contexto (ROSSETTE-

FERREIRA et. al., 2004, p. 26). 

São as pessoas ou grupos de pessoas, através de suas características, interesses e 

objetivos em um dado momento sociohistórico que irão definir o meio onde vivem. Pessoa e 

meio estão constantemente em interação, assim como em constante interação estão as pessoas 

inseridas nele. Influenciam e são influenciados através de um forte poder simbólico, que ao 

passo que delimitam, abrem ao mesmo tempo possibilidade aos comportamentos das pessoas.  

Em relação à análise desta pesquisa, em cada eixo consideramos os circunscritores e 

os pontos de viragem na narrativa individual. Os aspectos comuns referentes às três narrativas  

serão analisados  no capítulo posterior, exclusivo para esse fim. 
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4.1 A ENTREVISTA NARRATIVA COM DARIO 

 

Eu pensava que não tinha adiantado nada 

daquilo, porque o dinheiro que eu pegava me 

trouxe alegria e tudo, mas depois só problema 

e tristeza. 

 

Dario 

 

Dario, solteiro, 17 anos, estava cursando o 5º ano do ensino fundamental e trabalhava 

como servente de pedreiro. Cumpria a medida socioeducativa em meio aberto, a liberdade 

assistida, como progressão da medida socioeducativa em meio fechado, onde permaneceu 

durante um período de 10 meses por envolvimento com o tráfico de drogas. 

A entrevista com Dario foi realizada na sala de atendimento do Núcleo de Liberdade 

Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), do município de Maceió. Dario é 

um rapaz negro, estatura alta e magro. Mostrou-se receptivo para realizar a entrevista apesar 

de seu aspecto calmo e reservado. Iniciou narrando sua historia timidamente, com a cabeça 

levemente inclinada para baixo, contudo, com o passar do tempo assumiu uma postura mais 

confiante. Sua fala era mansa e trazia um pouco de tristeza em sua entonação. 

 

4.1.1 Contexto de desenvolvimento durante a infância e adolescência 

 

Dario opta por iniciar sua narrativa a partir da infância. Sua historia de vida é 

marcada pela pobreza, abandono e constantes mudanças na busca de uma melhoria de vida.  

Sua mãe exerce um papel central na sua narrativa. Ela fora abandonada pelo marido, ainda 

grávida, e assumiu sozinha a responsabilidade de criar os três filhos.   

Oxe, a minha infância ela não foi tão boa assim não, porque assim que eu 

nasci ai eu completei mais ou menos uns três meses como a minha mãe diz, 

ai meu pai se abandonou da minha mãe, porque ele usava drogas e depois 

desse tempo a minha mãe começou a morar sozinha, a minha vó comprou 

uma casa  lá na beira da lagoa  pra ela no Sururu de Capote, uma casa não, 

um terreno né? Ai comprou um terreno pra ela, ai disso a gente começou a 

se justificar com... minha mãe começou a catar sururu ai... além  d’eu tinha 

minha irmã e meu outro irmão, era três, três crianças, um com cinco anos e 

a outra tinha mais ou menos três pra dois anos e ai a gente, ela não teve...  

de correr atrás de emprego, começou a trabalhar em casa doméstica, ai ela 
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saiu do emprego, ai ela começou a catar sururu, foi o modo mais fácil ai a 

gente ficava catando sururu, ai ela começou a  criar a gente desse jeito. 

Nesse contexto, a mulher desempenha uma dupla função: além dos cuidados com os 

filhos, cabe a ela a função de prover o sustento de toda a família (BARROSO; BRUSCHINI, 

1981 apud BRITO, 2008). O trabalho da mulher pobre se insere como um fato histórico. No 

cenário aqui descrito, a mulher passa a trabalhar fora, porém como possui baixa escolaridade 

ou na maioria das vezes mal sabe assinar o próprio nome, é muito comum o trabalho como 

empregada doméstica (BRITO, 2008).  

O trabalho feminino nas camadas populares, embora pouco remunerado e pouco 

gratificante, pode conceder à mulher certa independência, no sentido de que ela passa a ter um 

dinheiro seu e é retirada do contexto doméstico, embora esse dinheiro seja destinado a suprir 

as necessidades da família e não apenas as necessidades dela (SARTI, 2003). 

No caso de Dario, a rede de apoio familiar é constituída pela avó materna, ou seja, 

uma outra mulher. Esse apoio possibilitou à família sair do local onde vivia para tentar a vida 

na beira da lagoa, no Sururu de Capote.
17

 Segundo Amazonas et al. (2003), as famílias das 

classes populares necessitam desenvolver estratégias de sobrevivência de acordo com a sua 

realidade. Diante disso, constroem uma relação de solidariedade para ajudar a garantir a 

sobrevivência de cada um e do grupo.   

Essa mudança para um novo bairro, embora em uma favela, é um marco muito forte 

na vida de Dario, pois vai mudar completamente sua rotina de vida. Antes só a mãe 

trabalhava, porém morar na beira da lagoa e viver despinicando sururu passou a ser a tarefa de 

toda a família. Assim, o trabalho infantil passou a ser uma dura realidade, privando-o das 

brincadeiras de infância pelo trabalho incessante. A mãe e os três filhos trabalhavam dia e 

noite despinicando sururu. Mãe e filhos foram privados de qualquer tipo de lazer:  

Não (brincava) só despinicava sururu. O dia todo ficava em casa mais 

a minha mãe, meus irmãos, despinicando sururu. Só... a gente vivia... que a 

minha mãe não tinha emprego e também nesse tempo ela não recebia o 

bolsa família,18 ai o único modo da gente se sustentar era despinicando 

sururu. Era uma lata de sururu, ai ganhava dinheiro (...). 

O ECA, capítulo 5, art. 60, diz: “É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. E, mais adiante, no art. 67, proíbe ao 

                                                 
17

 Sururu de Capote era uma favela situada no Vergel do Lago à beira da lagoa em Maceió. Os moradores foram 

realocados pelo governo estadual para  um conjunto residencial chamado Cidade Sorriso I.  
18

 Programa de transferência de renda do governo federal com o intuito de acabar com a fome no Brasil. 



61 

 

adolescente aprendiz “trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais 

prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e realizados 

em horários e locais que não permitam a frequência à escola”. Porém, o que fazer quando o 

trabalho infantil é a garantia que a criança tem de ter acesso ao mínimo, que é a alimentação?  

O estatuto estabeleceu que a criança e o adolescente tenham direito à proteção a vida 

e a saúde, que através da efetivação das políticas públicas permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas e, caso a família não tenha 

condições para isso, cabe ao Estado suprir suas necessidades (ECA, 1990). Para Dario e 

muitas outras crianças e adolescentes do Brasil, esse direito torna-se utópico. A criança é 

obrigada a ter uma responsabilidade que não cabe a ela.  

O trabalho infantil se faz presente nas camadas populares atuando como um acordo 

moral dentro da família. Além da ajuda financeira que esse compromisso vai proporcionar, 

leva os pais a acreditarem que trabalhando os filhos estão a salvo dos riscos, tais como das 

más amizades, que podem encaminhá-los à criminalidade ou ao uso de drogas. Porém, os pais 

das camadas populares valorizam a educação formal e esse trabalho aparece como 

complemento da escola em horários compatíveis (SARTI, 2003). 

A referência a um dos benefícios do governo, o bolsa família, “nesse tempo ela não 

recebia o bolsa família” sugere que, se naquela época a mãe estivesse recebendo esse 

benefício, talvez não precisassem se sacrificar tanto trabalhando dia e noite. 

E quando Dario se refere aos domingos como dia de “folga” ainda aproveita para 

catar objetos para reciclar.  A folga entendida aqui é do trabalho de despinicar sururu, dando-

lhe oportunidade para outro tipo de trabalho, a reciclagem, sacrificando seu lazer na tentativa 

de aumentar a renda da família. Com essa atitude, Dario demonstra um grande senso de 

responsabilidade com a família. A pobreza, nesse contexto, passa a ser por si só um fator de 

risco: “ai quando eu tava nas horas vagas que era dia de domingo eu lembro que eu ainda ia 

catar pau, garrafa pra vender. (Brincava não?). Não, só quando ela levava a gente pra praia, 

era final de semana, quando ela decidia levar a gente pra praia ai a gente ia pra praia”. 

De acordo com Gontijo e Medeiros (2007), a pobreza atualmente está diretamente 

relacionada  ao trabalho. A baixa escolaridade, o desemprego estendido por longos períodos, 

famílias numerosas, a violência, são características que marcam as famílias pobres, sobrando 

para as crianças e adolescentes um contexto de desenvolvimento marcado pelo abandono, 

miséria e violência. 

No inicio da  narrativa de Dario, a droga já se faz presente na sua historia, 

evidenciando a vulnerabilidade social de todo o grupo familiar. O abandono do pai é 
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justificado pelo uso de drogas. Esse abandono paterno aparece na narrativa de Dario 

carregado de mágoa e ressentimento: “ela [a mãe] não falava dele não e nem eu perguntava 

dele pra ela. Não tenho interesse não, nunca vi ele. Não tenho interesse de ver”. 

Mesmo mais tarde numa tentativa de aproximação, quando o pai morando em São 

Paulo, convida Dario e a irmã para passarem o dia dos pais com ele, o adolescente se nega a 

conhecê-lo, apesar dos incentivos da mãe.  

Ai a minha mãe também queria que eu fosse ver ele, ai eu disse a ela 

que eu não queria, ai diz [a mãe] que era por causa de ódio, eu dizia que 

não era ódio, raiva dele. Eu dizia que não tinha raiva dele, só que não tinha 

interesse de conhecê-lo e nem de ver ele. Por que minha mãe... quando 

minha mãe me contava, eu... num gostava muito de falar nada com ela,  

porque ela uma vez ela me contou que o meu pai  quando assim que minha 

mãe tava grávida dele, ai foi eu né? Ai ele pegou e agrediu ela e expulsou 

ela de casa. Ai ela ficou sem ter onde dormir, ai ficou, dormindo na casa da 

minha tia, na casa de um e de outro (...). 

Nesse trecho da narrativa de Dario, onde aparece a violência do pai contra a mãe,  

explica-se o ressentimento que ele tem do pai. Ressentimento que ele interpreta como 

indiferença. O adolescente, ao longo de toda a sua narrativa demonstra grande cumplicidade 

com a mãe e o fato dessa violência ter ocorrido durante o período em que sua mãe estava 

justamente grávida dele, evidenciou a rejeição do pai em relação ao filho ainda no ventre 

materno. 

O apego à mãe fica mais evidente no trecho a seguir: 

(...) sempre foi boa [relação com a mãe], até hoje é graças a Deus. Até hoje é 

uma mãe carinhosa, uma mãe legal. A única pessoa que eu gosto dali é só 

minha mãe, minha mãe, meus irmãos, somente. Negócio de família não 

conheço nenhum, só conheço minha mãe. Minha mãe e minha vó que eu 

moro perto dela. Mas eu não falo com minha vó e nem com ninguém da 

minha família. (Por que?) Porque eu não sou apegado a família, sou 

apegada mais a minha mãe e meus irmãos, somente.  

Segundo Brito (2008), as famílias monoparentais femininas têm como característica 

uma relação afetiva de respeito e carinho recíprocos entre mães e filhos e essa afetividade 

contribui para a coesão familiar. 

Uma segunda mudança/migração se faz presente na vida de Dario e aparece 

carregada de expectativas de uma vida melhor: “Ai depois disso a gente se mudou para a 

Cidade de Deus lá no Trapiche. Dali a gente pensou que ia até melhorar, mas pelo jeito que a 

gente viu...”. 
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A mudança do Sururu de Capote para a Cidade de Deus, embora tivesse ganho uma 

casa do governo, levou a família a tamanha privação material que o adolescente foi esmolar 

nas ruas do Trapichão
19

. 

(...) ganhou uma casa [do governo], ai nisso a minha mãe continuou com a 

rotina do sururu. Ai eu fazia era catar sururu e catar garrafa que era pra 

ajudar a ela. Já cheguei a pedir esmola. Já cheguei a fazer um monte de 

coisa, mas não cheguei a  roubar e tudo. Pedia na rua e em todos os cantos, 

saía no Trapichão, eu tinha 12 anos. 

Dario, nesse trecho da narrativa, deixa entender que apesar da difícil situação que 

passou, continuou firme na sua conduta moral em relação às práticas ilícitas. Parece que pedir 

esmola não foi motivo suficiente para roubar, porém, mais adiante, ao justificar seu 

envolvimento com o tráfico de drogas afirma que o que motivou foi ver os irmãos passando 

fome. Em sua escala de valores/avaliação, traficar não é uma infração grave, comparada com 

o roubo, posto que envolve trabalho. 

Várias passagens de sua narrativa demonstram que ele é uma pessoa solitária, 

reservada, sem amigos. Apenas em um momento faz referência a um vínculo afetivo com um 

primo: 

(...) eu num falava com ninguém no colégio, até hoje eu não sou de falar 

com os outros no colégio vivo mais sozinho. (Por que?) Não sei costume 

meu. (Não tinha amigos no colégio?) Ter tinha, tinha colega de trabalho e 

tudo mais, mas aquelas amizade, amizade mesmo pra sair, brincar, jogar 

bola, não. Minha amizade mesmo só era meu primo, mesmo que é o que 

cresceu comigo somente, que me ajudou, a gente andava junto e tudo. Só ele 

mesmo, o único garoto que me apeguei foi ele. 

Esse trecho faz referência à falta de amigos na escola. Essa ausência de relação com 

os pares pode ser explicada pelo fato do contexto escolar sempre competir com o trabalho. 

Porém, Dario faz referência à falta de amigos também no trabalho, isso durante a sua 

adolescência. No bairro onde morava,  com 14, 15 anos também costumava andar sozinho, 

reforçando assim a ideia de ser uma pessoa solitária: “eu não tinha amigos só andava sozinho. 

Desde a infância até hoje eu ando sozinho”. 

A entrada na adolescência se desdobra como a continuidade da rotina de sua 

infância: o trabalho. Continuou despinicando sururu até que a mãe decidiu mudar novamente 

com a família para outro bairro.  
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 Como é mais conhecido o Estádio Rei Pelé, campo de futebol de Maceió, situado no bairro Trapiche da Barra. 
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Ai a minha mãe pegou e quis vender a casa ai minha mãe vendeu a casa e a 

gente foi pra perto da minha família, perto da minha vó, meu tio, minha tia. 

Ai nisso a gente se mudou lá pra cima, pro Benedito Bentes20. Ai chegou lá a 

gente num... a gente pensava que ia ser bom mas não foi, né.  Família perto 

pensando que ia ajudar, mas se enganou. 

A primeira rede social de apoio para a criança é a família. E mais tarde essa rede 

amplia-se incluindo membros que não fazem parte da família, como os amigos e professores. 

O apoio familiar reduz o nível de ansiedade em crianças em situação de crise e esse apoio é 

mais importante ainda em crianças e adolescentes que vivenciam situações altamente 

estressantes, advindos de famílias com problemas socioeconômicos (SIQUEIRA et. al., 

2002).  

Dario esperou contar com solidariedade entre consangüíneos, que costuma existir 

entre as famílias pobres (FONSECA, 2000), porém isso não aconteceu. Dario novamente 

expressa a expectativa que tinha em melhorar de vida com essa mudança. Na sua narrativa 

fica claro a esperança depositada na família. Todavia, novamente teve o desejo frustrado e 

para piorar a situação, eles mudaram para um bairro muito distante da lagoa e sua mãe ficou 

muito tempo sem emprego. O adolescente então passou a sacrificar as aulas por “bicos” como 

servente de pedreiro, o que lhe rendia precária remuneração: “Ai disso [quando se mudou para 

o Benedito Bentes], eu comecei a trabalhar de servente quando eu tava com 14, 15 anos, 

servente, ajudante de pedreiro, fazendo massa e tudo o mais, carregando tijolo essas coisas. 

Ai depois disso eu sai desse serviço”. 

O trabalho de servente de pedreiro geralmente é temporário. Quando termina uma 

obra, termina também o “contrato”, restando apenas a espera de uma nova construção. Assim, 

a família fica sem renda, sobrevivendo apenas do benefício do governo federal. As 

dificuldades aumentaram e, nessa época, a família havia aumentado: “Passei 6 meses 

trabalhando nesse serviço, ai eu sai, ai foi quando começou as dificuldades, minha mãe 

começando, minha mãe como já até tava recebendo o bolsa família ai ela recebia, mas não 

era suficiente, ela não trabalhava. Nesse tempo já era sete irmãos”. 

Com a menção de que Dario ganhara mais irmãos, pedi a ele que narrasse sobre a 

vida afetiva de sua mãe. Sua postura, o tom de sua voz deu a entender que aquele assunto o 

incomodava, mesmo assim ele aceitou falar. A mãe do adolescente tentou alguns 
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 Um dos maiores bairros de Maceió. Complexo Benedito Bentes. Até pouco tempo estava inserido no perfil de 

periferia, no entanto, com a construção de um grande shopping center e condomínios residenciais, de classe 

média-alta, atualmente, evidencia o contraste entre Benedito Bentes 1, de classe média e média-alta, e Benedito 

Bentes 2, de extrema pobreza, caracterizado por conjuntos construídos pelo governo, áreas verdes invadidas e 

grotas.  
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relacionamentos afetivo-sexuais, porém pelo fato de interferirem diretamente na vida dos 

filhos, ela rompia com os companheiros.  

Quando eu era pequeno ela arrumou outros companheiros, mas 

nunca dava certo os casamentos dela (...). Quando ela arruma uma pessoa 

ela ficava com essa pessoa, demorava um tempo, só que os maridos que ela 

arrumava às vezes queria agredir os filhos dela, agredir os meus irmãos. (E 

agredia?) Chegou a agredir só que a minha mãe não deixava, rolava aquela 

confusão. Agredia com palavrão, começava com palavrão, quando ele 

chegava no ponto de agredir fisicamente ela já não gostou, ela não gostava. 

Ela não deixava nenhum mexer com um da gente porque ela só quem criou a 

gente desde pequeno só foi ela. Nenhuma pessoa parou com ela, porque 

todas as pessoas que parava com ela, os meninos lá em casa era tudo 

danado pequeno, é confusão ai começavam a reclamar, ai queriam partir já 

pra agressividade e minha mãe não deixou. 

 A partir dessas palavras de Dario, fica claro o papel de mãe protetora da prole. Ela 

abria mão dos seus relacionamentos em prol do bem estar dos filhos. Na estrutura familiar das 

famílias pobres,  a mulher desempenha um papel central, seja como única provedora da 

família ou de cuja contribuição financeira se sobressai a do homem, disso, percebe-se a 

prioridade entre os laços mãe-filho, irmão-irmã, em detrimento do laço conjugal, valorizando 

a questão da consanguinidade (FONSECA, 2000). 

Ai quando eu tava até com uma certa idade um queria bater na minha 

irmã que era a mais velha ai foi até nesse tempo que eu cheguei a meter uma 

pedra na cabeça dele que acabou fazendo até um ferimento. (Ela tinha 

quantos anos nesse tempo?) Ela tinha 14 anos. (E ele agrediu por que?) Não 

sei não lembro direito só sei que ele queria agredir ela. Ai depois desse 

tempo, depois disso, ai eu comecei a botar na cabeça, ai falei com a minha 

mãe pra ela ter mais cuidado com negócio de colocar cara pra dentro de 

casa. Ai eu conversei com ela, ela conversou com a minha irmã ai depois 

disso não lembro mais nada de namorado dela não. 

Existe uma solidariedade entre mãe e filho do sexo masculino adolescente, que a 

defende da violência praticada pelo companheiro afetivo-sexual quando essa mulher não 

possui próxima a ela pai ou irmão. Entre os homens das camadas populares configura a ideia 

de que os maus tratos direcionados à mulher atingem a honra de todos os homens da família 

(FONSECA, 2000). 

São lembranças tristes que Dario demonstra uma certa hesitação em narrar. Mais 

adiante ele vai dizer que a mãe está muito bem com um novo companheiro, união que parece 

deixá-lo também satisfeito: “Só uma pessoa que tá vivendo com ela até agora, ela tá casada 
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se chama Paulo
21

, o nome dele, deu certo, graças a Deus já faz um ano já que estão juntos, 

ele não bebe, não fuma, não faz nada só vive com ela, trabalha é do trabalho pra casa, nunca 

vi ele com reclamação”. 

A trajetória escolar de Dario era precária, apesar dos incentivos da mãe para que 

estudasse. Ele chegou a apanhar da mãe para ir à escola. Segundo Brito (2008), há uma 

preocupação das mulheres pobres e chefes de família com a educação formal dos filhos, pois 

para essas mulheres, o estudo dos filhos poderia garantir um futuro melhor.  

Tanto a infância como a adolescência de Dario foram marcadas pelo estudo e 

trabalho, porém a necessidade de ganhar dinheiro para ajudar em casa e o cansaço por 

trabalhar durante o dia e estudar durante a noite foi enfraquecendo a vontade de estudar. Até 

que ao se envolver com o tráfico de drogas, o adolescente abandona as salas de aula. 

(E escola?) A única coisa que eu fazia era do colégio pra casa, escola 

eu estudei, estudei não, estudo até hoje, eu tô no oitavo ano, sétima 

serie. Tô indo pro colégio e tudo. Mas o que eu procurava mais era 

arrumar um serviço, mas... Cheguei a faltar no colégio também por 

causa disso. Arrumava um bico aqui ai em outro dizia que tava 

cansado trabalhava de noite. (E sua mãe?) Minha mãe dava em mim 

pra eu ir pro colégio de manhã. 

Dario passou a ser o único provedor da família. Arrumou um emprego em uma 

oficina de bicicleta, porém, o que ganhava era irrisório. Esse dinheiro ele dava todo à mãe, 

sacrificando suas necessidades pessoais em prol da família. As famílias pobres, geralmente, 

possuem certas dificultadas no que diz respeito à afirmação da individualidade, por isso 

muitas vezes, os objetivos individuais são postos de lado para dar espaço à satisfação da 

necessidade de todos, assim mantém-se um elo de obrigações recíprocas em relação aos 

familiares (SARTRI, 2003). 

Os processos de desenvolvimento humano obedecem a um conjunto de significados 

os quais mediam os cursos prováveis das ações humanas. Esses significados impulsionam a 

trajetória de uma ou mais pessoas envolvidas em uma determinada situação para uma direção 

em detrimento de outras. Assim, as pessoas estão imersas em um mundo semiótico, do qual 

não conseguem escapar. E, dependendo de estruturas mais rígidas de certas configurações que 

podem resultar de um elemento fortemente circunscritor, submetem a pessoa a certas posições 

que têm pouco controle, esse processo recebe o nome de enredamento (ROSSETTE-

FERREIRA et al., 2004).  
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 Nome fictício. 
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Desse modo, a família de Dario encontra-se enredada a partir do momento  que não 

consegue mobilizar recursos para romper com a trajetória de pobreza em que vive, e o 

adolescente, por sua vez, não vê outra solução a não ser dar todo o dinheiro que ganha para 

suprir as despesas da família. 

Eu trabalhava como ajudante de pedreiro daí eu sai porque era bico 

não era carteira assinada. Eu fiquei 6 meses nesse negócio de servente e 

depois acabou o serviço ai tinha que sair do serviço. Ai eu fiquei parado, um 

tempo parado, ai vi a dificuldade em casa, os meninos tudo sem comer, sem 

nada, ai eu sai pra arrumar emprego, sai catando, ai eu saia, quando... ai eu 

arrumei um emprego de ajudante numa oficina de bicicleta, ai eu comecei a 

trabalhar lá só que eu ganhava muito pouco que era 40 conto por semana, 

às vezes eu ganhava 40, 30 conto ai eu não achava suficiente (Esse dinheiro 

era pra que?) Eu dava a minha mãe, o dinheiro que eu ficava era 1 real. E 

mesmo assim não dava, só eu trabalhava. 

(...) 

E disso eu tava vendo meus irmãos reclamando com fome e tudo mais, 

ai eu comecei a vender drogas. 

As três situações de mudança de bairro na vida de Dario em busca de melhores 

condições de vida estabelecem-se de forma gradativa, ou seja, a cada mudança há um 

aumento de precariedade na vida da família. Em cada mudança, um novo contexto e com ele 

uma nova forma de estratégia de sobrevivência que se degrada cada vez mais. Abandono 

paterno, a mãe provedora da família, trabalho infantil, mendicância, fome e envolvimento 

com o tráfico de drogas. 

Rossette-Ferreira et al. (2004)  trazem o conceito de circunscritores, que podem ser 

entendidos como possibilidades e limites que influenciam a nossa trajetória de vida, 

direcionando as nossas ações para determinadas situações em detrimento de outras. 

Todos esses contextos de mudanças podem ser interpretados como circunscritores na 

vida de Dario, que impulsionaram sua trajetória de vida ao envolvimento com as práticas 

infracionais para fugir da pobreza.  

Eu andava no Frei Damião22, ai nesse negócio do Frei Damião eu comecei a 

andar na oficina de bicicleta. Ai eu vendendo, eu conheci um cara da loja de 

bicicleta lá, ai esse cara me dava mixaria, tudo mais... tudo bem. Ai ele 

chamou a gente pra fazer um racha de bicicleta... ai bora! ai a gente 
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 Frei Damião é um dos vários conjuntos existentes no bairro Benedito Bentes, situa-se no Benedito Bentes 2, 

último lugar para onde Dario se mudou com a família. Como todos os conjuntos de Benedito Bentes 2, o Frei 

Damião se caracteriza como conjunto de grande vulnerabilidade social marcado por miséria, violência e um 

grande fluxo de tráfico de drogas. 



68 

 

começou a andar junto de noite, saia andando, eu dizia vou ali mãe saia de 

bicicleta, andava ai comecei a andar, a andar ai depois eu descobri o que 

ele fazia. Que era vender drogas. 

O trabalho que Dario arrumou nessa oficina de bicicleta, a amizade estabelecida com 

o colega de trabalho, aliado a toda a sua trajetória de miséria somando com a vontade de 

melhorar de vida possibilitaram o início do seu envolvimento com o tráfico de drogas: “Ele 

dizia, eu dizia o que tu faz que nunca falta dinheiro no bolso? Ele dizia: oxe, eu faço um 

negócio. Ai eu tá certo. Eu já tava com 15 anos já. Ai eu tá certo, ai continuei andando com 

ele. Mas nunca ele me levou pro mau caminho”. 

Na sua narrativa mostra a curiosidade de Dario em saber o que o amigo fazia para ter 

sempre dinheiro no bolso, pois ambos trabalhavam na mesma oficina. Dario em outras 

passagens da sua narrativa, mostra que prefere ser sozinho, porém aceita a amizade desse 

colega de trabalho dando a entender que tinha interesse em descobrir sua fonte de renda.  

Quando perguntado se esse amigo lhe ofereceu drogas, o adolescente responde que 

não, talvez numa tentativa de negar a influência do amigo como incentivador do seu 

envolvimento com as drogas, assumindo sozinho a responsabilidade por este envolvimento. 

Na sua narrativa, “mas nunca ele me levou pro mau caminho”, está afirmando seu 

sentimento em relação às drogas como algo que não leva a um bom caminho, ou seja, não é 

algo bom, correto, lícito.  

(...) ai eu chamei ele, conversei com ele que eu tava liso, pedi dinheiro 

emprestado a ele, ele me emprestou ai do nada, eu fui bater na casa dele. 

Ele me chamou pra ir na casa dele, ai eu bora! Ai chegou la ele tinha uma 

casa de aluguel, não era uma casa não... era uma casa de aluguel que ele 

morava. Ai nessa casa a gente começou a conversar, ai ele começou a me 

dizer como era esse negócio de drogas e tudo o mais. Ele me dizia que 

comprava um tanto, cortava por um tanto pra fazer o dinheiro. Ai nesse 

tanto eu comprei um pedaço de droga a ele que era crack (Ele fabricava?) 

Não ele comprava na feira do rato23 e revendia. Ai nisso eu comecei a 

comprar a ele, comprei, comprava 200 reais um pedaço e fazia um dinheiro 

e esse dinheiro que eu pegava eu dava a minha mãe. Só que ela não sabia 

que eu vendia droga, nem nada. (Que tamanho você comprava?) Pequeno, 

eu tirava o dinheiro de comprar mais e tirava o dinheiro do meu lucro. (Era 

bom o dinheiro?) Pegava mais que na oficina. Ai comecei a trabalhar com 

isso, a ficar nisso. 
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 Próximo ao Mercado da Produção, funciona a “Feira do Passarinho” (também conhecida como “Feira do 

Rato”), famosa em Maceió pelas mercadorias de origem duvidosa. Sua principal característica é a sua 

localização: sobre os trilhos de uma linha ferroviária ativa. Todos os dias, por alguns minutos a feira é totalmente 

desmontada para a passagem dos trens que tem como origem ou destino a  Estação Ferroviária de Maceió. Essa 

peculiaridade a tornou por diversas vezes foco de reportagens e até mesmo brincadeiras de programas de 

televisão, ganhando notoriedade em todo o Brasil (Fonte: WIKIPEDIA). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercadoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_ferrovi%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trens
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_de_Macei%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reportagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programas_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programas_de_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Uma pesquisa realizada com 220 jovens, em 34 comunidades populares do Rio de 

Janeiro, pelo Observatório de Favelas, em 2006, revelou que a inserção no tráfico de drogas 

se dá principalmente pela motivação econômica e a falta de acesso ao mercado de trabalho. 

Apesar do baixo nível de escolaridade, mais de 60% dos entrevistados tiveram experiências 

de trabalho anteriores fora do tráfico de drogas. É o caso de Dario. Sempre trabalhou, porém o 

dinheiro que recebia era irrisório e a situação financeira cada vez mais precária. 

Dario narra como iniciou seu envolvimento com o tráfico de drogas, onde conseguiu  

comercializar. Sua mãe nada sabia sobre esse “trabalho”, que ele havia arrumado, pois ela não 

concordaria com esse envolvimento do filho com coisas ilícitas. Mais na frente, a sua 

narrativa ratifica a posição da mãe em relação a práticas ilícitas: 

Ai a minha mãe uma vez desconfiou ai me chamou e perguntou o que eu tava 

fazendo, porque o dinheiro que eu ganhava na oficina era muito pouco e 

com as drogas eu passei a dar mais dinheiro a ela, ai ela desconfiou. Ai eu 

disse – não mãe, é que o povo me dá uma gorjeta, um negocinho. Ai ela – tá 

certo, mas não tá fazendo nada de errado não, né? Ela desconfiava que a 

gente roubava. Ai eu não, tô nesse negócio de roubar não, roubo nada não. 

Ai ela – tá certo vou confiar em você. Ai eu tá certo, ai eu comecei, continuei 

vendendo droga, vendendo droga até o dia que eu fui preso. 

Nessa mesma pesquisa do Observatório, em 31,7% dos casos, os jovens ajudam 

financeiramente a família, porém o envolvimento com práticas ilícitas não é aprovado pelas 

mães.  

Segundo Yunes e Szimanski (2008), em sua pesquisa sobre as famílias pobres que 

superam as adversidades, essas possuem regras morais, tais como honestidade, respeito ao 

outro, à propriedade alheia, verdade e seriedade. Esses valores seriam repassados de geração 

em geração e, para as autoras, talvez seja essa a forma que as famílias das classes populares 

utilizem para amenizar o estigma negativo que a pobreza gera. 

Com o ingresso no mundo das drogas como traficante, a rotina de Dario havia 

mudado, passou a traficar no horário de trabalho na oficina de bicicleta para que a mãe não 

desconfiasse de nada.  

Eu saia de sete da manhã, mas só que eu não tava mais na oficina eu tava eu 

tinha já tava começando a vender droga no Frei Damião. Eu chegava em 

casa de 6 horas porque eu não queria que a minha mãe soubesse que eu 

vendia droga. Eu chegava em casa e de vez em quando comprava o 

chocolate quando minha mãe não tinha dinheiro. Ai eu tomava banho, 

tomava chocolate e ia pra escola. 
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No bairro, existiam vários pontos de venda de drogas, denominados “boca de fumo” 

e Dario conquistou ali seu espaço: “Vendia na rua, comecei a vender nas esquinas”; “Ali já 

era o ponto de drogas, não tinha só eu vendendo. Tinha essa pessoa que lhe falei... só. Nesse 

tempo só tinha eu e ele. A gente começou  a vender”. 

Sua vida financeira melhorou, o adolescente passou a ganhar muito mais traficando 

drogas do que um mês inteiro de trabalho na oficina de bicicleta. Passou a contribuir melhor 

em casa, a comprar coisas que antes parecia impossível, como roupas e outros. Segundo a 

pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas, além de ajudas a família, mais de 57% dos 

jovens que traficam gastam os rendimentos com roupas e lazer: “O dinheiro que eu pegava eu 

dava a minha mãe e ficava com um pedaço. Comprava roupa, essas coisas”. 

Quando perguntado se ele chegou a usar o crack (droga que ele comercializava), ele 

nega e se refere à droga como “isso”: “Nunca usei isso não”. 

E mais adiante ele diz: 

Eu não achava esse negócio de certo e nem achava esse negócio de errado. 

Eu só botava na minha cabeça uma coisa, porque eu rodava, rodava atrás 

de emprego, saia de porta em porta atrás de emprego. O povo me olhava da 

cabeça aos pés e dizia tem não, tem não. Quando aparecia era muito abuso 

pro meu lado. Ai eu achei esse bico, ai nesse bico eu achava muito pouco, ai 

o lado que eu achei mais assim foi esse. Ai eu comecei a vender drogas. Esse 

foi o único que dava pra me ajudar, tava ajudando a minha mãe e me 

ajudando. Ai depois disso eu não tava mais vendo meus irmãos nem pedindo 

de comer, com fome, nem nada. (Como vc se sentiu?) Eu me senti até mais 

melhor, ajudando a minha mãe.  

Dario, ao longo de sua narrativa, vai demonstrando sentimentos contraditórios em 

relação ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. Embora ele afirmasse anteriormente que 

se trata de “um mau caminho”, aqui, ele justifica sua trajetória nesse mau caminho ao dizer 

que até tentou arrumar emprego, porém, levou muitos “nãos”. As pessoas o olhavam da 

cabeça aos pés e negavam emprego (talvez por preconceito), que o que pagavam era muito 

pouco, que recebia “abusos” dos patrões. E que, enquanto isso, seus irmãos estavam passando 

fome. Traficando ele se ajudava (sendo patrão dele mesmo) e ajudava sua família, o que lhe 

dava grande satisfação. 

Porém, ele admite que esse, foi “o jeito mais assim” que encontrou para sair da 

miséria, dando a entender que esse foi o jeito mais fácil. E, mais adiante, ele confirma ao dizer 

para a mãe que esse foi o jeito mais fácil que ele encontrou para ganhar dinheiro. 

Quando diretamente questionado se já havia usado algum tipo de droga, ele admite 

que chegou a usar maconha e loló. Nessa época, já morava no bairro Benedito Bentes e tinha 
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uns 14 anos. Sobre os amigos dessa época, ele reafirma que não tinha amigos, que sempre 

andou sozinho, porém tinha “amigos” para jogar bola e ir para a escola, e que alguns deles 

usavam drogas. 

Segundo Zamora (2008), nove em cada dez adolescentes que se envolveram com 

práticas infracionais usavam drogas. Grande parcela de adolescentes usuários de drogas foi 

identificada entre os adolescentes que estavam privados de sua liberdade (ASSIS; 

CONSTANTINO, 2005). 

Quando perguntado o que ele sentia quando usava as drogas, Dario narrou: 

(...) dava aquele negócio diferente. Quando eu usava não usava droga era 

uma coisa quando eu usava era outra. Eu me sentia mais... diferente, mais 

relaxado, a cabeça mais vazia, fora dos problemas. Não pensava muito nos 

problemas. Ai de vez em quando eu parava e ficava pensando, pensando, ai 

eu saia e começava a usar loló. Pensava no que eu fazia antes, quando eu 

pedia esmola, catava sururu. Que... quando eu catava sururu era o dia 

todinho, todo santo dia, acordava de manhã e tinha aquele saco de sururu 

pra despinicar. Toda de manhãzinha, só isso que eu fazia. Ai de tarde ia pro 

colégio, do colégio chegava pra casa. Chegava em casa a mesma rotina, 

despinicar sururu até umas 10 horas da noite. Era difícil eu sair pra 

brincar. Os meninos dizia, oxe não brinca não é? Brincar como? 

Trabalhando. Nem a minha mãe mesmo saia pra nada. Não tinha tempo de 

fazer nada. Ai foi até quando a gente vendeu a casa e saio desse negócio. Ai 

depois disso eu fui lá pra cima e comecei a vender drogas ai eu fui preso. 

Na narrativa de Dario parece que o uso de drogas está relacionado às lembranças 

dolorosas do passado, mais precisamente da infância sofrida, das privações das brincadeiras 

pelo trabalho incessante e no período em que precisou mendigar para a sobrevivência dele e 

de toda a família. Usar drogas era uma forma de esquecer essas tristes lembranças. 

Dario continuou nessa rotina até o momento em que foi preso. Nessa ocasião, ele 

havia alugado uma casa para melhor comercializar a droga. Certo dia, um morador do bairro 

foi assassinado
24

, e o adolescente acredita que por envolvimento com o tráfico de drogas. Um 

conhecido avisou a ele sobre o assassinato: “ai disseram – olha mataram um bem lá perto da 

oficina”. 

Dario “quis dar uma olhada”, porém ao chegar ao local indicado não havia nada. 

Resolveu então seguir para o ponto de venda de droga e foi nessa circunstância que foi preso. 

(...) na hora que eu sai, tinha uma casa que eu tinha alugado, ai nessa casa 

eu entrei, que era o lugar onde eu guardava as drogas. Ai eu entrei, quando 
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 Essas ocorrências são bastante frequentes nesse bairro. 
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eu peguei as drogas, os negócios, já pra pular pelo portão de trás, ai os 

policiais invadiram a minha casa, invadiram a casa que eu tava...  

Pela narrativa acima, subtende-se que houve algum tipo de denúncia na prisão do 

adolescente, pois a polícia entrou em sua casa  com a ordem de prisão: “ai nisso já entraram 

dando a ordem de prisão”. 

Os policiais acusaram Dario de ter matado o homem em questão. Na verdade, houve 

uma denúncia talvez as mesmas pessoas que haviam denunciado pelo tráfico de drogas. Essa 

situação de prisão pode ser entendida com uma emboscada na disputa pelo ponto de drogas.  

Ai meteram o pé na porta, entraram com tudo. (Quantos?) Oxe, mais de 

cinco. Ai nisso me prenderam lá dentro [silêncio]. (Bateram em você?) 

Bateram [bem baixinho] [silêncio]. Ai depois disso eles me levaram. Diziam 

que a casa caiu, perguntaram de quem eram as drogas, eu dizia que eram 

minhas, só que eles não acreditavam ai diziam diga de quem é a droga de 

quem é a droga. Ai eu disse é minha, comprei com meu dinheiro. Ai eles, 

você usa? Uso não eu vendo. Ai eles tá certo, é sua então vamos investigar 

isso direito lá na central. (Sentiu medo?) Senti, mas eu tava indo. 

Houve na prisão do adolescente, muita violência da parte dos policiais. 

(...) eles dizendo que foi eu que tinha matado a pessoa, por que eu fui preso 

no mesmo dia e mesmo local que tinha matado essa pessoa. Ai eles diga se 

sabe quem matou essa pessoa, eu disse sei não. Ai pra mim dizer a polícia 

sacou, começaram a bater em mim, meteram garrafa de guaraná na minha 

cabeça. Ai eu disse sei não. Ai davam tapa na minha cara, murro, ai eu não 

sei não, no estômago, eu não sei não, sei não. Então me diga de quem é essa 

droga. Ai eu disse, oxe a droga é minha eu não disse pro senhor? Ai nisso 

foi entrando mais e cada um que entrava queria participar do tapa. 

 O ECA, no seu art. 5º, vai dizer que: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto 

de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”. E, mais adiante, no art. 18: “É dever de todos velar pela dignidade da criança 

e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor”. Porém, não é o que ocorre na realidade. Um grande estudo 

realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2007,  entrevistou 513 adolescentes, 

destes 23,4% revelaram que sofreram excessos durante a abordagem dos policiais. Os 

excessos mais frequentes citados pelos adolescentes são tapas (17,9%), socos (14,6%), chutes 

(14,1%) e xingamentos (12,3%). Esse estudo cita ainda uma pesquisa realizada pelo Centro de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos/SP (CEDE), em 2006, com 
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116 adolescentes autores de atos infracionais, e revela que 95% dos entrevistados relataram 

ter havido violência durante a abordagem policial: 51% de ordem física, 43% psicológica e 

1% sexual. 

 Fui algemado, me botaram dentro do carro, no camburão não, no 

carro da Polícia Civil. Dentro do carro, eu algemado com as mãos nas 

costas eles começou a bater nos meus peito, na minha cabeça, na minha 

cara. Ai diziam quantos anos você tem? Tenho 16 anos, ai eles, não você já 

é de maior, diga rapaz quantos anos você tem. Eu tenho 16 anos. Bora 

quero ver seus documentos. Ai pegaram meus documentos, viram que eu 

tinha 16 anos. 

Ao narrar esses fatos, principalmente a violência que sofreu pelos policiais, Dario 

baixa o tom de voz, demonstrando o quanto estava sendo difícil para ele reviver aquele 

momento. Apesar de sentir medo, assume uma posição de firmeza, como se não pudesse 

fraquejar naquele momento: (Sentiu medo?) “senti, mas eu tava indo”. 

Os policiais usaram de violência para o adolescente confessar um crime que ele não 

havia cometido. Não obstante, em relação ao tráfico de drogas ele assume a responsabilidade 

prontamente. Essa parece ser uma característica de Dario.  

Quando ele afirma que é menor, os policiais não acreditam, precisando assim, 

consultar seus documentos. O adolescente realmente parece ser muito mais velho do que na 

realidade, o que talvez tenha relação com o excesso de responsabilidade desde a infância. 

Existe toda uma rede de atendimento ao adolescente quando há apreensão por 

flagrante de ato infracional. O adolescente é encaminhado ao Sistema de Justiça do município 

onde reside, composto pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Ministério 

Público, centro de Assistência Jurídica e as respectivas Varas da Infância e Juventude. Assim 

o adolescente poderá ser processado, sentenciado e receber a medida socioeducativa: “me 

levaram pra de menor.
25

 Na de menor eu passei 16 dias. Depois eu tive uma audiência, ai me 

internaram na provisória. Ai na provisória eu passei 60 dias”. 

Na medida provisória o adolescente aguarda a decisão judicial, onde será 

determinada pelo Juiz qual a medida socioeducativa mais adequada ao seu caso. Porém, as 

regras de cumprimento da internação provisória são as mesmas aplicadas à medida de 

internação permanente (CABRAL et. al.. 2009). Dario foi acusado por tráfico de 

entorpecentes que é considerada uma infração grave. E no seu caso, a medida aplicada foi a 

privativa de liberdade na Unidade de Internação Masculina (UIM), de Maceió, onde 
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 Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). 
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permaneceu por 10 meses: “Ai esse tempo que eu fiquei na provisória, ela [a mãe de Dario] 

ficou me visitando. Ai disso eu tive outra audiência, ai eles me pegaram e me colocaram na 

UIM, ai na UIM eu passei quase um ano”. 

Um dos princípios que norteiam as medidas socioeducativas em meio fechado são as 

noções de brevidade e excepcionalidade, pois restringem o direito de ir e vir dos adolescentes 

que nelas estão inseridos e o respeito por sua condição de pessoa em desenvolvimento (GUIA 

TEÓRICO E PRÁTICO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS). 

 

4.1.2 A instituição como contexto de desenvolvimento 

 

A vivência de Dario dentro da instituição quando estava privado de sua liberdade não 

foi fácil. A realidade oferecida pela instituição  contrariava os parâmetros estabelecidos pelo 

ECA. Logo nos primeiros dias, o adolescente é submetido a um ritual de isolamento: “Na 

UIM não foi aquele negócio legal, nem nada bom não. Quando eu cheguei, passei cinco dias 

trancado em um quarto sozinho”. 

Segundo o manual teórico e prático das medidas socioeducativas, as instituições de 

internação para os adolescentes não devem se assemelhar as prisões e por mais que restrinjam 

a liberdade do adolescente de ir e vir, se diferenciam das unidades prisionais por serem 

guiadas por princípios específicos como o caráter socioeducativo e a condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

Esse ritual de ficar sozinho no quarto é o chamado tranca, procedimento bastante 

utilizado nas instituições. O adolescente é trancado no quarto e fica isolado dos demais 

internos e até mesmo excluído das atividades realizadas na instituição. Segundo seu relato, 

questionaram (provavelmente os monitores e/ou instrutores) se ele era rebelde e se gostava de 

aprontar. Ele se descreve como uma pessoa calma que gosta de estar sozinho: “Eu dizia que 

não, que gostava mais de ficar sozinho, calmo quieto”. 

Essa imagem de que o adolescente envolvido com práticas infracionais é rebelde, 

agressivo e mau, circula no imaginário social. Os próprios monitores que estão acostumados 

em lidar com esses adolescentes, assim os classificam inicialmente. Porém, com a resposta 

negativa de Dario, eles procuram aconselhar ao lhe explicarem sobre a regra do bom 

comportamento como fator para a medida ser reduzida: “olhe se você quiser sair daqui bem, 

certo e mais cedo é só se comportar, não ir na onda de ninguém que tá aqui dentro, fazer 

tudo certo. Ai eu tá certo”. 
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O adolescente, apesar de gostar de ser sozinho, dentro da instituição fez amizades, 

porém naquele contexto procurou a companhia dos rapazes que se julgavam inocentes e com 

meninos classificados como comportados. Ao se inserir nesse grupo assume o posicionamento 

de “menino bem comportado” e já indica seu direcionamento para sair daquela situação. 

Ai eu continuei levando assim, não me envolvi com problemas, 

ninguém discutia comigo lá dentro. Fiz amizade com dois meninos que 

foram acusados de homicídio, que provaram que não foi eles que cometeu o 

homicídio e foram logo liberados na minha frente. Ai tinha outros meninos 

comportados lá dentro. Que não fumavam, não usavam drogas nem nada. 

Não usar drogas e não fumar são para ele características de bom comportamento, 

novamente demonstrando conflito em relação à opinião que ele tem das drogas. Ao passo que 

se identifica como comportado, estava cumprindo a medida por tráfico de drogas e em uma 

passagem da sua narrativa admitiu que fumava maconha. 

Dario durante todo o processo de institucionalização recebeu apoio da mãe que, 

semanalmente, visitava-o e foi durante o período de reclusão que a relação afetiva deles se 

intensificou.  

Ai eu fiquei recebendo visita da minha mãe, todo final de semana eu 

recebia visita da minha mãe. Ela só podia ir no domingo. Eram dois dias de 

visita, na quinta feira e no domingo, só que ela só podia ir no domingo. Ai 

nisso ela me levava lanche, pipoca, essas coisas e minha tia ajudava ela dá 

e tudo mais. Ai eu fiquei lá e foi nesse tempo que ela se amigou com esse 

homem. 

A rotina dentro da instituição era assinalada por uma atividade durante o dia e na 

maioria do tempo ociosidade. Essa atividade que Dario participava, fazer pão e distribuir nos 

alojamentos, foi destinada apenas para os mais comportados. Porém, de acordo com o art. 124 

do ECA é um direito de todo adolescente que está privado de sua liberdade receber 

escolarização e profissionalização e não só como prêmio para aqueles que se comportam. 

Segundo Costa (2005, p. 82), muitas são as críticas a respeito da eficácia das medidas 

socioeducativas privativas de liberdade:  

Mesmo os direitos fundamentais como escolarização, profissionalização e 

saúde, apesar de existentes nas instituições, são passíveis de críticas: a 

escolarização, ainda que satisfatória em relação à oferta sofre com a falta de 

professores e de capacitação dos mesmos para lidarem com a proposta 

socioeducativa; a profissionalização, em geral viabilizada por meio de 

convênios e parcerias, converte-se via de regra em dispositivo de premiação 

ou punição, atrelada a um critério disciplinar. Oficinas e cursos, ao invés de 
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constituir-se uma via de acesso à cidadania, são manipulados enquanto 

prêmios, destinados a poucos. 

Dario, ainda, relata sobre a atividade que desenvolveu na UIM: 

Ai nisso acordava nós três da UIM todinha acordava só nós três pra 

ir pra padaria pra fazer pão. Era tipo um curso. Ai perguntaram você 

quer participar desse curso? Era pra os mais comportados ir. Esses 

que eram rebeldes, que faziam rebeliões já não iam e ficavam por lá 

mesmo (...). 

(...) Ai todo santo dia a gente acordava pra fazer pão e saia à noite 

para entregar pão também em cada alojamento da UIM. Ai eu ia 

fazer fazia o pão mais com os meninos e esperava até meio dia. Ai 

quando dava uma hora, duas horas eles trancavam a gente. Tiravam 

a gente da padaria e colocava lá pra dentro. Ai a gente ficava o dia 

todo sem fazer nada. 

O período em que Dario cumpriu a medida de internação coincidiu com o período 

em que teve uma rebelião na instituição. Essa rebelião aconteceu em virtude da revolta dos 

internos que reivindicavam mais atividades na instituição. Essa melhoria havia sido prometida 

pelo diretor, porém como não foi cumprida, deu início a uma rebelião. Daí, como castigo, o 

diretor suspendeu as poucas atividades que funcionavam na instituição
26

 e os internos 

passaram um grande período na ociosidade. 

O diretor prometia isso, prometia aquilo. E a gente se comportava, se 

comportava. Tinha vez que os meninos se indignavam e fazia rebelião. Do 

nada começava a confusão e começava a rebelião. Ai chegava a polícia, o 

BOP27 de vez em quando chegava. Até os monitores no início acalmava as 

rebeliões mas de vez em quando não conseguiam, porque do nada aparecia 

pau, espeto, tudo. Telha pra todo lado. 

[...] 

O tempo que fiquei lá, ficou mais de tempo sem jogar bola, sem ter atividade 

pro colégio, sem ter aula de pintura, nem nada. 

 A realidade da medida que priva a liberdade do adolescente não oferece uma 

proposta educativa como determina a doutrina da proteção integral, que tem um papel 

orientador para assegurar condições de desenvolvimento digno aos adolescentes, 

independente de sua situação jurídica (COSTA, 2005).  
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 Futebol, aulas de pintura, televisão. 
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 Batalhão Ostensivo de Policiamento 
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A rebelião do ponto de vista do adolescente era feita pelos meninos rebeldes. Os 

comportados não se envolviam e, por isso, gozavam de proteção por parte do diretor da 

instituição: “O diretor tirava logo os mais comportados pra outros cantos e só ficava aquela 

zueira dentro da unidade toda. Tocavam fogo nos colchões e tudo. E os mais comportados 

saiam pelo fundo, ficava mais lá na frente que tem um lugar pra ficar o pessoal por causa de 

rebelião”. 

Novamente o caráter punitivo em detrimento do educativo. Aqui a punição é em 

massa, não importando quem participou da rebelião. Todos pagam por isso. Essa punição em 

massa ocorre nas situações de grande tumulto onde não se consegue identificar quais 

adolescentes participaram da rebelião (GUIA TEÓRICO E PRÁTICO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS, 2004). 

Ai depois disso eles tiravam os colchões, lençóis, tirava tudo. Ai a gente 

ficava lá, dormia só com a bermuda. Ficava só a pedra pra dormir. Esse era 

o castigo pra todo mundo, até para os que não se envolveram. Ai a gente 

ficava lá, um mês, um mês e pouco sem lençol, sem nada. Até sem visita 

ficava meses. 

Segundo o “Guia Teórico e Prático das Medidas Socioeducativas” nas unidades de 

internação, podem ocorrer situações diversas e por isso cabe ao governo (responsável pela 

execução da medida) tomar providências para resolver os conflitos que surgirem. Todavia, 

por falta de uma regulamentação de sanções disciplinares, abre espaço para que  muitos 

administradores usem seu poder de forma abusiva e desumana. Esses exemplos vivenciados 

por Dario, tais como, dormir na pedra dura sem colchões, cobertores ou mesmo roupas, 

aplicação de castigos em massa para culpados ou não, suspensão das visitas e de atividades 

recreativas etc., são exemplos dessas condutas abusivas.  

Segundo o manual, as Regras das Nações Unidas para Proteção de Jovens Privados 

de Liberdade, estipulam que: 

Art. 67: são proibidas todas medidas disciplinares que se traduzam num 

tratamento cruel, desumano ou degradante, tais como castigos corporais, 

colocação numa cela escura, num calabouço ou em isolamento, ou qualquer 

outro castigo que possa comprometer a saúde física ou mental do jovem em 

causa. A redução de alimentação e a restrição da recusa de contato com os 

membros da família devem ser proibidas, sejam quais forem as razões. O 

trabalho deve ser sempre visto como um instrumento educativo e um meio 

de promover o auto-respeito do adolescente preparando-o para o regresso à 

comunidade e não deve ser imposto como sanção disciplinar. Nenhum jovem 

deve ser punido mais do que uma vez pela mesma infração disciplinar. 

Devem ser proibidas sanções coletivas. 
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Em relação aos momentos felizes e aos mais difíceis vivenciados dentro da 

instituição, Dario destaca as visitas de sua mãe. 

(...) ah quando ela [mãe] chegava eu ficava alegre, mas quando ela não ia 

eu chorava que só a gota. E quando ela ia embora ai vinha a tristeza. (Quais 

as reflexões?) Ah eu só pensava em sair de lá. Eu pensava que não tinha 

adiantado de nada aquilo, porque o dinheiro que eu pegava me trouxe 

alegria e tudo mais depois só problema e tristeza. 

Em relação aos fatores que geraram reflexão e ajudaram o adolescente a querer se 

desvincular das práticas infracionais, foram os conselhos que recebeu dos monitores e 

professores e o vínculo de amizade que estabeleceu com eles. Dario ouvia os conselhos dos 

monitores e procurava andar pelos caminhos sugeridos por eles. No entanto, o que mais pesou 

para sua vontade de querer mudar, podemos dizer que foi o sofrimento da mãe por ver o filho 

envolvido com tráfico de drogas e depois ter que ficar quase um ano em uma instituição 

privado de liberdade. Dario tem um forte vínculo com a mãe, sempre procurou ajudá-la, por 

isso ver a mãe feliz, sorrindo de novo foi um grande estímulo para ele querer se desvincular 

das práticas infracionais. 

Minha mãe sempre dizia que eu era um menino bom, educado. Nunca 

me julgou. Ela falou e tudo quando descobriu das drogas, mas eu falei pra 

ela que o único jeito fácil que encontrei foi esse [baixando o tom de voz]. 

Ela me dizia que quando eu saísse dali não procurasse mais esse caminho 

mesmo que a gente passasse fome e tudo mais que era só esperar que um dia 

aparecia. Nessas horas eu ficava pensando que tinha feito algo feio, só. 

[nessa hora lágrimas desceram por suas faces]. Me arrependi muito, não 

gostei. Ela já chegou a chorar muito lá dentro. A única coisa que eu fazia 

era chorar com ela. E ela me dizia que isso não era vida pra ninguém. Que 

eu pedia esmola e tudo mais que não havia necessidade disso. Ai eu 

coloquei isso na cabeça e esqueci esse negócio de droga, de maloqueiragem, 

de droga. Ai eu saí e hoje só procuro fazer o que ela quer mesmo [silêncio, 

reflexão]. 

Dario enquanto cumpria a medida socializadora pode contar com o apoio de sua mãe. 

Segundo Nardi (2010), alguns fatores que podem auxiliar o adolescente a não mais reincidir 

seria uma rede social e afetiva e, principalmente, relações próximas com a família. No caso de 

Dario, ver o sofrimento da mãe seria o ponto de viragem para que ele se arrependesse do 

envolvimento com o tráfico de drogas e decidisse se desvincular de tais práticas. Segundo ele, 

era nas horas em que via a mãe chorando que pensava que tinha feito algo feio, como se 

apenas naquele momento tomasse realmente consciência da proporção do seu envolvimento 

com o tráfico de drogas. 
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Lima (Apud ZAMORA, 2008) constatou que os jovens pesquisados por ele relataram 

culpa por ter decepcionado a mãe, demonstrando que, apesar das vivências familiares serem 

de conflitos, os jovens acreditam no apoio desses laços como forma de ajudá-los a se 

desvincular das práticas infracionais. 

Apesar do sofrimento que passou dentro do sistema socioeducativo motivado pela 

ineficácia da medida, foi a dor em ver a mãe sofrendo, o fator que aponta para uma possível 

desvinculação de Dario com as práticas infracionais.  

 

4.1.3 Projeto de Vida 

 

Dario não se referiu, naquele momento, a qualquer projeto de vida, apenas revelou 

que não mais pretende se envolver com o tráfico de drogas. 

 

4.1.3.1 Sentido atribuído por Dario à vinculação com as práticas infracionais 

 

Para Dario, o envolvimento com o tráfico de drogas foi a maneira mais fácil e 

imediata para conseguir dinheiro. Dinheiro que, em apenas algumas horas, rendia muito mais 

do que um mês inteiro de trabalho. Ver os irmãos passando fome, poder ajudar a mãe com as 

despesas da casa, foram considerados por ele a justificativa para o envolvimento e para a 

permanência no tráfico de drogas. 

 

4.1.3.2 Sentido atribuído por Dario à desvinculação das práticas infracionais 

 

Ver a felicidade da mãe, não mais decepcioná-la e não ficar longe dela parecem ser 

para Dario os sentidos  para romper com as práticas infracionais. 

 

4.1.3.3 Principais circunscritores na trajetória de Dario que possibilitaram seu envolvimento 

com as práticas infracionais 

 

A ausência da figura paterna, devido ao abandono afetivo e material por parte do pai, 

pode ser considerado o primeiro circunscritor na vida de Dario. A ausência paterna gerou uma 

situação em que sua mãe precisou sozinha cuidar dos filhos, dividindo-se entre os cuidados da 

casa e o trabalho fora para sustentar a família. Sozinha, a família precisou migrar para outro 
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bairro, com a ajuda da avó, e devido à falta de qualificação profissional da mãe teve que 

trabalhar em um subemprego de despinicar sururu. Como o dinheiro pago por cada saco de 

sururu era insignificante, os filhos tiveram que ajudar a mãe nessa tarefa, ainda assim o 

dinheiro não era suficiente para as despesas. Inicia, assim, para o adolescente uma infância 

marcada pelo trabalho e pela miséria. 

A situação socioeconômica precária pode ser considerada o circunscritor mais 

importante para o envolvimento de Dario com as práticas infracionais. A necessidade de se 

manter a família, a busca de dinheiro imediato e de uma maneira mais fácil facilitou seu 

envolvimento com o tráfico de drogas. 

O trabalho infantil é considerado um circunscritor na trajetória de Dario, limitando 

suas possibilidades de desenvolvimento no âmbito escolar, pois o trabalho incessante 

competia com a escola e ocasionando falta de motivação em relação aos estudos. Essa 

escolarização precária limitou a convivência de Dario com outros garotos de sua idade, 

relacionamento com os professores, atividades físicas oferecidas pela escola, acesso à cultura 

letrada, limitando suas possibilidades de acesso ao posto de trabalho e mesmo a algumas 

bolsas e programas sociais.  

A mudança/migração da família para um conjunto chamado Cidade de Deus, com 

unidades habitacionais cedidas pelo governo também é considerado um circunscritor, pois 

como o bairro ficava muito distante da lagoa, sua mãe ficou sem trabalho, levando-o a pedir 

esmolas nas ruas. Esse novo contexto,  proporcionou a convivência com garotos que vagam 

nas ruas, situações humilhantes e revoltantes, contribuindo para um desenvolvimento em alta 

situação de risco e vulnerabilidade. 

O trabalho na oficina de bicicleta foi um circunscritor que possibilitou seu contato 

com pares em conflito com a leies abrindo possibilidades para ingresso no tráfico de drogas e 

inicio de uma trajetória de envolvimento com práticas infracionais. O dinheiro fácil em pouco 

tempo de atividade, mesmo ilícita e a possibilidade de ajudar financeiramente a família 

podem ser considerados um dos circunscritores para a permanência de Dario no tráfico de 

drogas. 

 

4.1.4 Pontos de viragem 

 

Há algumas situações que contribuíram para mudanças significativas na sua vida, 

possibilitando  o repensar a sua trajetória de vida e querer romper com a trajetória de práticas 
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infracionais, são elas: construção de vínculo afetivo com os monitores, dos quais recebia 

muitos conselhos, sem discriminação e, acredito que o fato de ter sido  tratado com dignidade 

por estes, também pode ter ajudado Dario a refletir. 

A rede de apoio familiar, mais precisamente da mãe que sempre  visitava-o sem 

jamais julgá-lo e o sentimento de culpa por ter feito a mãe sofrer, podem ser entendidos como 

marcadores poderosos no processo de desvinculação de Dario  das práticas infracionais.  

 

4.2 ENTREVISTA NARRATIVA COM THEO 

 

Eu sempre pensei em mudar... sei lá, foi 

de repente na minha cabeça. Todo mundo me 

dava conselho, quem gostava de mim e eu 

ouvia os conselhos. 

 

Theo 

 

Theo, 16 anos, solteiro. No momento não estuda, pois não havia conseguido vaga em 

uma escola próximo à sua residência. Trabalhava entregando café da manhã em domicílio. 

Cumpria a medida socioeducativa em meio aberto, a liberdade assistida, como progressão da 

medida socioeducativa em meio fechado, onde permaneceu durante o período de 1 ano e meio 

por envolvimento com o roubo e tráfico de drogas. 

A entrevista com Theo ocorreu na sua própria residência em um bairro da periferia 

de Maceió. Theo é um rapaz negro, estatura média e forte, sorridente e muito simpático. 

Aceitou, prontamente, falar sobre a sua vida e sua narrativa ocorreu de forma dinâmica, clara 

e detalhada. Respondia espontaneamente as perguntas que lhe eram dirigidas. Theo se 

preocupou em descrever inclusive o tipo, cor e marca das roupas que usava em vários 

episódios de sua narrativa. Demonstrou estar bastante à vontade enquanto vivenciava agora no 

campo das lembranças a sua trajetória de vida.  

Theo optou por iniciar a sua narrativa a partir da infância, mais precisamente do 

período em que morava com a avó paterna. A avó é apresentada como um marcador central na 

sua vida, que apesar de ter pai e mãe sempre por perto, foi a avó quem exerceu o papel de mãe 

e esse papel é reconhecido e reforçado por Theo durante toda a sua narrativa. Theo faz um 

grande resumo da sua infância até o momento em que se envolveu com as práticas 

infracionais. Foi um resumo bastante rico, porém eu precisava de mais informações, então  
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pedi a Theo que falasse novamente sobre esse período da sua vida, agora com mais detalhes e 

ele assim o fez. 

 

4.2.1 Contexto de desenvolvimento durante a infância e adolescência 

 

Theo sempre esteve sob os cuidados da avó paterna, fato que o levou a acreditar ser 

filho biológico da avó. A mãe visitava-o com frequência, porém Theo não gostava dessas 

visitas e se esquivava dela, demonstrando que o vínculo mãe–filho não fora construído. 

Depois que os pais se separaram, o pai passou um tempo juntou com  ele na casa da mãe (avó 

de Theo) até que se casou novamente e foi morar com a esposa em outra casa, deixando Theo 

definitivamente com a  avó. 

O que eu lembro era quando eu tava lá na casa da minha vó. Que eu 

morava com ela, que eu nem lembrava da minha mãe, que a minha mãe, 

vinha lá me buscar, ela ficava me chamava – vem aqui filho – eu não ia 

porque eu não pensava que ela era minha mãe. Eu pensava que era minha 

vó que me criou desde pequeno. Ai quando eu completei uns 8 anos, fui 

crescendo mais ai minha vó ainda comigo ai depois meu pai  passou a ficar 

morando lá em casa e depois ele se casou com a mulher dele ai foi morar 

em  outra casa com a mulher dele. Ai eu fiquei lá com a minha vó. 

 Mais adiante, Theo narra situações que denotam forte cumplicidade entre ele e a 

avó. Esta parece exercer grande influência sobre o neto, dificultando a tentativa da mãe de 

Theo de estabelecer um vínculo amoroso com o filho. Theo sorri com satisfação ao narrar as 

ocasiões em que a mãe queria levá-lo para passear e a avó dizia para ele não ir. Esse fato 

parece causar grande satisfação em Theo, pois reforça a certeza do apego que a avó sentia por 

ele: “ai toda vez que minha mãe vinha me buscar eu não ia porque... [risos] minha vó gostava 

muito de mim, ai minha vó dizia – num vá não – ai eu nun ia não. Ai ficava com a minha vó”. 

Atualmente, profundas mudanças têm ocorrido no âmbito familiar. Novas 

configurações de família se fazem presente demarcando novos papéis aos protagonistas 

familiares. Esse fato aliado à vulnerabilidade pela qual a família vem passando, provocaram 

mudanças no papel assumido pelos avós. Estes, agora, passam a ser coeducadores dos netos 

em parceria com os pais, isso quando não assumem sozinhos a responsabilidade da criação 

dos netos (VITALE, 2007). No caso de Theo, a fragilidade no casamento de seus pais, 

fragilidade caracterizada pelo uso de drogas por parte da mãe, que resultou em separação e 

um segundo casamento do pai, acabou por deixar Theo definitivamente sob os cuidados da 

avó paterna. 
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A separação conjugal entre seus pais ocorreu porque a mãe de Theo bebia e era 

usuária de drogas.  O argumento utilizado por Theo para a decisão do pai em se separar  foi de 

que os princípios da religião evangélica que o pai praticava  não admitiam o comportamento 

adotado por sua mãe. Ao falar sobre o envolvimento da mãe com as drogas, Theo demonstra 

constrangimento e baixa o tom de voz. 

Meu pai se separou da minha mãe porque ela começou a beber, ficava 

usando drogas também... depois se separaram porque meu pai é Evangélico, 

ai se separou dela. [baixa o tom de voz]. Eu era bem pequeno, eu nem me 

lembro, acho que uns dois, três anos. Bem novinho mesmo.  

Theo não vivenciou situações de privação material como a grande maioria dos 

adolescentes envolvidos com as práticas infracionais. Garante que nunca lhe faltou nada, 

sempre teve o que queria e precisava. A família supria suas necessidades materiais. Sua 

justificativa para o envolvimento com o roubo e o tráfico de drogas seria seu envolvimento 

com pares em conflito com a leies, os quais ele denomina de “quem não presta”. Ao atribuir 

essa característica aos amigos, ele se exclui desse grupo, não demonstrando identificação com 

esse termo. 

De acordo com Oliveira (2003), a relação dos adolescentes com os pares, formando 

grupos ou tribos com características próprias, representaria para esses adolescentes uma forma 

de socialização menos repressiva do que a família, possibilitando fortemente a referência 

social. Principalmente, quando o adolescente busca uma maior autonomia em relação aos 

pais. Assim, quando se trata de envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas ou outras 

infrações, além de fatores socioeconômicos, estão presentes fatores de ordem subjetiva, visto 

que o adolescente na construção de sua identidade muitas vezes busca novas formas de 

socialização e inserem-se em grupos pelos quais promovem sentimentos de pertencimento. A 

sensação de onipotência, prazer pelas descobertas, aceitar desafios, entre outros, pode 

influenciar o adolescente dependendo do sentido que apresentam. E uma vez influenciado, o 

adolescente pode se envolver com práticas infracionais na busca desses sentimentos ou 

sensações (GUILHON; PERES, 2007). 

Quando pertencia ao grupo de em conflito com a leies, Theo se identificava com 

eles, pois assim como seus amigos, usava drogas e cometia assaltos (ASSIS; 

CONSTANTINO, 2005). Agora analisando a amizade de fora do grupo, Theo se exclui e 

coloca a motivação pelas práticas infracionais tão só em virtude do envolvimento com os 

pares em conflito com a leies, excluindo sua vontade e outras questões de ordem subjetiva que 
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permearam seu envolvimento com as práticas infracionais: “Meu pai trabalhava, minha vó 

era aposentada, eu tinha as coisas. Não faltava nada não. Tinha também os meus tios. Me 

davam de tudo. Mas só que depois que eu comecei a andar com quem não presta, terminei se 

desimbestando, fazendo coisa errada [bem baixinho]”. 

A vida escolar é colocada no lugar de um grande empecilho para o lazer. Theo 

estudava durante os dois períodos do dia. Pela manhã em um colégio particular e à tarde em 

um colégio estadual, evidenciando a preocupação do pai em proporcioná-lo uma boa 

educação: “Estudei, estudei. Quando eu tava com uns dez anos meu pai me botou numa 

escola particular. Quando eu completei uns doze eu fiquei numa escola estadual e uma 

particular. Ai ia de manhã pra particular e de tarde pra estadual (...)”. 

O fato de estudar os dois horários impedia Theo de sair e ficar com seus amigos. 

Através de amizades construídas no âmbito escolar, passa a gazear aulas. Novamente, 

posiciona-se como influenciável pelos amigos. As mentiras eram constantes. Theo demonstra 

criatividade para enganar o pai ao inventar tarefas escolares e levá-las para casa como se 

tivesse frequentado às aulas. 

Hermans (Apud SILVA, 2003, p. 52), vai definir o self dialógico como um 

movimento de posições,  em que o indivíduo em um processo de negociação, constrói e 

reconstrói o sentido de si e do mundo. O discurso e a linguagem individual seriam 

constituídos por vozes sociais e coletivas, organizando os sistemas de significados que 

surgem dos diálogos. Essas vozes interagem entre si, escutam-se, respondem-se, refletem. O 

significado dado a um determinado tema não seria estático e imutável. Assim, “o self 

dialógico seria compreendido como uma multiplicidade dinâmica de posições do eu, 

corporificado e espacialmente estruturado, povoado por vozes, descentralizado, com limites 

abertos e contextualizado cultural e historicamente. Sua polifonia caracteriza-o com 

oposições, contradições e conflitos”. 

Ai eu comecei a tá se envolvendo com os meninos que eram do colégio, me 

chamavam pra gazear ai eu ia. (...) quando eu chegava na metade do 

caminho eu não ia, ai meu pai pensava que eu ia, ai quando chegava em 

casa, chegava com outro dever em casa só pra dizer que eu tinha ido pro 

colégio. 

Theo achava divertido e engraçado não ir para a escola, gazeando aula, mentindo 

para o pai, demonstrando que não media as consequências de seus atos. Continuou assim até 

que, segundo ele, envolveu-se com “pessoas piores”. Assim, ocorre uma gradação em relação 

ao seu envolvimento com as práticas infracionais. No início, algo leve e divertido como 
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gazear aulas, posteriormente, infrações mais graves, tais como o tráfico de drogas e o roubo: 

(O que vc pensava nessa hora?) “Pensava em negócio de diversão, achava engraçado e fiquei 

assim até se envolver com pessoas pior”. 

Pedi a Theo que narrasse sobre seu relacionamento com a mãe biológica. Ele afirma 

não gostar dela e abre em sua narrativa um espaço privilegiado para falar sobre seu vínculo 

com a avó. Quando perguntado se ele era uma criança agitada, ele nega e descreve-se como 

uma criança quieta, que brincava no quarto com os brinquedos dados pela avó. Seu apego à 

avó era  tanto que gerava certa ansiedade ao se separar dela mesmo por poucas horas, 

querendo acompanhá-la em todos os lugares.  

Eu não gostava dela não [da mãe], porque eu gostava mesmo da 

minha vó, até hoje eu fico pensando... minha vó me tratava bem. Quando 

meu pai ia bater ni mim ela não deixava não, quando eu aprontava alguma 

coisa. Mas só que ela não gostava quando eu fazia as coisas erradas. Ela 

dava em mim também, mas só que ela... dormia comigo numa cama, dormia 

abraçado, ai eu ficava lá com ela. (Você era uma criança agitada?) Não, eu 

era quieto. Eu brincava de boneco, que tinha um monte de boneco lá, ai 

tinha bem dizer um quarto cheio que a minha vó comprava. Ai eu ficava lá 

brincando. Saia com a minha vó, ia pra mercadinho, padaria, pra onde ela 

ia eu ia. Até quando ela saia pra algum canto e dizia – você não vai – eu 

ficava chorando, abria a porta e ia atrás dela... 

Um marcador importantíssimo na vida de Theo, que pode ser considerado como um 

ponto de viragem (OLIVEIRA, M. K., 2006) foi o falecimento da sua avó. Esse fato mudou 

profundamente a sua vida. A perda da pessoa que mais amava remonta dois marcos 

significativos na vida de Theo: a entrada na adolescência e o rompimento definitivo com os 

pais, cujo vínculo era considerado bastante frágil: “Ai quando eu tava dormindo, ela passou 

mal e eu acordei assustado. Ai levaram ela pro hospital. Ai na hora em que vieram dizer a 

notícia, ai eu fiquei azoado da cabeça. Eu tinha uns doze, ia completar treze”. 

Theo perturbou-se com a notícia. Sentiu raiva pensando que alguém poderia ter 

atentado contra a vida da sua avó, que já havia sido criticada por frequentar um terreiro como 

religião. A raiva, misturada com a dor da perda, mexeu com Theo ao ponto dele não querer ir 

ao enterro. 

Eu pensava que tinha sido alguém da minha família ou alguém que fez 

alguma coisa pra minha vó (...) assim... porque tinha muitas pessoas que 

ficavam dizendo coisa com a minha vó porque ela andava com essas coisa 

(espíritos), ficavam dizendo – óia a vó desse menino não presta porque fica 

andando nessas coisas – ai eu ficava meio assim... achava que alguém podia 

fazer alguma coisa com a minha vó. 
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Theo diz não lembrar o que se passava pela sua cabeça naquele momento. Não foi ao 

enterro não querendo confirmar a morte da avó. Saiu de casa e ficou vários dias vagando pelas 

ruas. Não queria mais voltar para casa, lugar que para ele não fazia mais sentido. Pensou 

inclusive em se matar, no intuito de ficar perto dela. Essa foi a primeira vez que pensou em 

suicídio, mais a frente quando dentro da instituição, onde cumpria a medida socioeducativa 

em meio fechado, Theo tenta se matar, assumindo a posição de uma pessoa que não suporta 

fortes pressões de caráter emocional. 

Eu fiquei com raiva. Nem fui pro enterro, eu não sei porque, não sei o 

que tava passando na minha cabeça, ai eu saí pelo meio da rua. Fiquei 

chorando o dia todinho e ai passei uns dias sem voltar pra casa. Uns vinte 

dias. Ficava dormindo na rua, dentro desses negócios de tonel, em cima de 

galho de árvore, ai quando tava com fome, ia na casa de uns meninos lá, 

eles perguntavam se eu tava com fome ai eu comia. Eu nem pensava em 

voltar, pensava em se matar pra ficar junto com ela (...). 

Dando sequência à narrativa acima, Theo resume sem entrar em detalhes que 

imediatamente à morte da avó ele passou a cometer infrações. Recebeu conselhos, passou um 

tempo quieto, porém voltou a cometer infrações. Uma tia da qual ele gostava muito veio do 

Rio de janeiro para buscá-lo na tentativa de fazê-lo parar, mas lá chegando, Theo se vinculou 

aos rapazes da favela
28

 e sua tia o mandou de volta para Maceió. 

Em pouco tempo, mudanças profundas aconteceram na vida de Theo, “que lhe 

definiram, de modo radical, um outro lugar social e uma outra perspectiva na apreensão de si 

mesmo” (OLIVEIRA, M. K., 2006, p. 125). 

(...) mas, ai todo mundo ficava me dando conselho – faça isso não, não sei o 

que – ai eu fiquei um tempo quieto ai depois me juntei de novo. Ai minha tia 

do Rio de Janeiro veio me buscar, ai eu fui com ela pro Rio de janeiro, por 

que aqui eu já tava aprontando. Ai quando eu cheguei lá me juntei com os 

cara da favela lá, ai minha tia me botou pra voltar pra cá de novo. 

Perguntei ao Theo se foi a perda da avó que o motivou a praticar infrações ou se 

antes dela morrer ele já estava envolvido em alguma coisa ilícita. Ele responde que apenas 

quatro dias após sua morte passou a usar drogas e roubar. E que antes apenas gazeava aulas 

porque o impedia de ter lazer. Theo obedecia a avó, era a pessoa que ele mais escutava.  

Dois pontos interessantes podem ser observados nessa passagem da narrativa de 

Theo. Primeiro, a autoridade moral da avó exercida sobre ele, “garantindo” certa imunidade 

                                                 
28

 Segundo Silva (2003 apud GUILHON; PERES, 2007), existe uma grande concepção dominante sobre os 

jovens pobres moradores das favelas, de que a única alternativa para eles é a entrada no tráfico de drogas. 

Concepção errônea, pois segundo a autora, apenas 1% desta população está envolvida com o tráfico de drogas. 
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contra o crime. Outro ponto foi o tempo curto de apenas 4 dias após a morte avó para que ele 

se envolvesse com drogas e roubo.   

(...) quando eu comecei a aprontar mesmo já tinha uns quatro dias que ela 

tinha morrido, por que eu fiquei mais azoado ainda. Antes da minha vó 

morrer eu gazeava aula porque eu não tinha tempo pra me divertir, porque 

passava o dia todo na escola. Depois que a minha vó morreu eu comecei a 

fazer essas coisas. Porque quando ela tava viva, ela falava comigo e eu 

escutava ela. Eu não usava droga e nem roubava. 

As infrações cometidas  contra o patrimônio (roubo, furto, entre outros) são os mais 

praticados entre os adolescentes (SINASE, 2006; CNJ, 2012; SILVA, 2002; ZAPE; RAMOS, 

2010): “Depois que ela morreu eu assaltava com os meninos, bebia cachaça, usava drogas”. 

Theo, cujo vínculo com o pai era fragilizado, intensificou os conflitos depois da 

morte de sua avó. Já envolvido com as infrações não obedecia ao pai, agora responsável por 

Theo que passara a morar com ele.  Passava grande parte do dia fora de casa, o pai saía à sua 

procura e Theo se escondia, levando o pai a agredi-lo fisicamente, deixando Theo com mais 

raiva ainda do pai. Agora não existia mais avó para defendê-lo quando apanhava do pai, cujas 

agressões traduziam-se como a única forma de controle, na tentativa de fazer o filho se 

desvincular das práticas infracionais. Contrariamente, as agressões só pioravam a situação, 

afastando Theo cada vez mais da família e o levando a se envolver cada vez mais com as 

drogas e os assaltos. 

A família dos adolescentes em conflito com a lei aparece como um fator de risco em 

potencial, pois revelam grande fragilidade em sua estrutura devido a fatores diversos, tais 

como situação socioeconômica precária; deficiente supervisão por separação dos pais; 

ausência da mãe do lar devido ao trabalho; ou distanciamento da figura paterna; morte e 

doenças rotineiras na família; relacionamento marcado por agressões físicas e emocionais; 

precário diálogo intrafamiliar; e, dificuldade em impor disciplina (ASSIS; CONSTANTINO, 

2005; ZAMORA, 2008).  

No caso da família de Theo, embora tivesse razoável situação financeira, encontrava-

se desestruturada. Uma vez que, a mãe usuária de drogas “abdicou” da responsabilidade de 

criar o filho; o pai, ainda que presente, mantinha uma relação frágil com Theo e por não 

conseguir impor disciplina, usava da violência para este fim. Todos esses fatores aliados à 

morte da avó, figura significativa na vida de Theo, facilitaram sua vinculação cada vez mais 

forte com as práticas infracionais. 
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Theo, temendo o castigo físico imposto pelo pai, saiu de casa e passou quase um mês 

na companhia dos amigos em conflito com a leies. Porém, ao vivenciar uma situação em que 

quase foi assassinado por estar em companhia de um amigo que roubava, Theo voltou para 

casa demonstrando que apesar de todos os conflitos, é na família que busca refúgio e 

proteção.  

Os adolescentes em conflito com a lei, principalmente os privados de liberdade, 

mesmo com os vínculos familiares conflituosos ou rompidos, veem na família um grupo em 

que um se compromete com o outro, um lugar de convivência e compartilhamento de 

experiências (ASSIS, 1999 apud ZAMORA, 2008). Ou seja, independente das relações 

estabelecidas dentro da família, ainda, ela  se constitui como ponto de referência para esses 

jovens (ANDRADE, 2007). 

Na época eu não obedecia meu pai, um dia fiquei com raiva dele porque ele 

me bateu. (Motivo) Porque eu ficava o dia todo na rua, ai o povo da rua 

dizia – óia teu pai veio aqui atrás de tu – ai eu ficava com medo de apanhar 

e não voltava pra casa. Ficava de novo uns vinte dias sem voltar pra casa 

com medo de apanhar. Ai depois eu voltei. Porque cheguei ao ponto de 

quase morrer. Porque um dia eu tava na rua com um amigo meu e apareceu 

um cara lá pra matar ele e quase me matou ai eu fui simbora pra casa. 

Queriam matar ele porque ele assaltava, roubava as coisas dos outros ai eu 

tava com ele. Mas eu não sabia, ele não tinha me dito. Ai iam matar ele e eu, 

ai ele correu e me deixou só. Hoje ele tá internado também. 

Theo em companhia dos amigos em conflito com a leies, além de traficar drogas, 

passou a praticar roubo com grave ameaça às vítimas. Esses roubos eram programados com 

antecedência. Theo juntamente com os companheiros andava sempre armado. Assaltavam 

ônibus, pontos de ônibus, postos de gasolina, e até mesmo assaltavam pessoas no meio da rua. 

A gente programava os roubos. A gente via que horas ia, que horas a 

polícia ia almoçar porque os policiais trocam de turno pra almoçar, ai  

agente dizia – a hora é essa. Ai ia nos pontos de ônibus, armados. A gente 

comprava arma com esses caras que eram traficantes. A gente pegava 

emprestado e com o dinheiro do roubo a gente comprava e ficava pra gente 

mesmo. 

A seguir, narra um de seus assaltos, demonstrando a ousadia de assaltar um posto de 

gasolina com apenas uma bala no revólver e ainda fugir a pé: 

Foi nun dia em que a gente foi num posto lá em cima, e a gente tava 

com uma bala no revólver, só uma mesmo. Ai a gente esperou um policial 

sair do posto e deu a voz do assalto – vai, isso é um assalto. Bota a mão na 

cabeça. Ai revistou, pegou 1.800 reais, ai a gente foi simbora correndo. 
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Theo, quando cometeu o roubo narrado acima, fugiu com a polícia em seu encalço, o 

que culminou na passagem do policial por uma boca de fumo. O traficante responsável pelo 

local culpou Theo por ter levado a polícia até lá e isso foi motivo suficiente para ele querer 

matar Theo: “Ai a gente passou por uma boca de fumo lá em cima. Ai quando a gente passou 

tinha um cara que eu conhecia ele, era traficante, ai ele disse que ia me matar porque eu 

passei por lá e a polícia foi atrás, pra polícia não ir até onde ele tava. Ai ele disse que ia me 

matar”. 

Para não morrer, Theo foi aconselhado pelo colega de matar primeiro e assim foi 

planejado. Theo se mostra como um rapaz determinado, corajoso, que não mede esforços para 

salvar a própria vida. Matar para ele naquele momento significava salvar a própria vida. Ele 

se justifica ao afirmar que não existia nenhuma pessoa na época que o aconselhasse do 

contrário. Theo faz referência a alguém significativo, o qual ele confiaria e escutaria, alguém 

que substituísse o lugar da avo, única pessoa que Theo realmente escutava e obedecia. Theo 

não matou o rapaz porque não acertou o tiro, caso contrário seria hoje um homicida.  

Ai esse meu amigo disse – oxe, então vamo matar ele. Ai eu disse – 

borá. Ai a gente nunca tinha ido, ai a gente roubou uma moto, a Traxx no 

Vilage29 ai roubou e ficou pra mim a moto. Ele ficou com outra. Ai eu fui na 

minha. Ai quando eu passei tava os cara todinhos da boca de fumo, ai ele 

tava lá e eu passei direto ai não me viu, ai quando eu voltei eu engatilhei o 

revólver, ai tava mexendo na hora que ele tava lá. Ai o menino: – atira, 

atira. Olha ele ali – ai eu atirei, pá pá, dei três tiros, mas ele se escondeu 

num poste ai não pegou nele nenhum não, ai ele deu dois de volta. (Você 

queria matar ele mesmo?) Queria, porque ele me falou que ia me matar, ai 

eu queria matar primeiro pra eu não morrer. Porque os menino – oxe, o 

cara disse que ia te matar, mata ele logo – ai não tinha nenhuma pessoa pra 

me dizer – não faça isso não – só chegava pessoa pra me dizer – mata ele 

logo. Porque as pessoas que eu andava também... 

Nessa época, Theo  morava com os companheiros de infrações. Ele não queria morar 

com o pai e chegou a morar com uma tia. Na casa de sua tia, seu pai dava-lhe dinheiro para as 

suas despesas e ele gastava o dinheiro com droga. Quando a tia perguntava se ele havia pego 

o dinheiro, ele mentia e dizia que o pai ainda não havia dado: “Na casa da minha tia, meu pai 

me dava as coisas eu ia buscar e o dinheiro que eu pegava eu gastava em drogas. Ai minha 

tia dizia – e ai pegou o dinheiro? – eu dizia – peguei não, ele vai dar ainda”. 

O pai de Theo aparece em várias passagens da sua narrativa como um pai presente, 

que se preocupa com o filho apesar de não morarem na mesma casa. Entretanto, esse apoio 
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 Vilage Campestre, bairro da periferia de Maceió, próximo ao complexo Benedito Bentes. 
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dado pelo pai não era considerado bem vindo para Theo, que sempre dava um jeito de se 

esquivar da presença do pai. 

 O adolescente segue narrando que saiu da casa de sua tia porque ela descobriu a  arma 

e não o quis mais  em sua casa: 

(...) ai descobriu [a tia], porque teve uma vez que eu tava com uma arma, ai 

entrei com a arma. Ai meu primo que tinha dois anos, ai ele brincando, 

brincando, eu  deixei dentro de uma gaveta, ai ele foi lá mexer na gaveta ai 

pegou e saiu com a arma assim mostrando pra minha tia, ai minha tia me 

chamou, ai conversou comigo ai mandou eu dar fim a ela. Ai fiquei com 

medo dela dizer pro meu tio, ai ela foi e disse pro meu tio, o marido dela, ai 

o marido dela disse pro meu tio pra minha tia, ai começou a confusão, ai 

disse que não queria mais eu lá, ai eu saí. Ai fui morar no Reginaldo
30

. Eu e 

o outro menino que foi comigo assaltar o posto. A gente alugou uma casa lá 

e ficou lá morando e vendendo droga. 

 Ele narra, detalhadamente, a primeira vez em que foi apreendido. Em sua narrativa, 

ele se preocupa em descrever as roupas e outros objetos que usava, inclusive as marcas.  

 

Que eu ia de novo pra matar aquele cara que disse que ia me matar. 

Eu tava com dois revólver, ai eu vinha dentro do ônibus. Até na hora eu tava 

com uma camisa Ciclone [marca], bermuda e outro também tava com uma 

camisa Ciclone e uma calça. A gente tudo com chapéu, com volta e anel e lá 

dentro a gente não pagou passagem, a gente pulou. Ai eu tava com o 

revólver ai um cara viu assim o revólver e aí ligou pra polícia. Ai o ônibus 

já tava indo ali na de menor [Delegacia da Criança e do Adolescente] ai 

naquela hora a gente apertou e o motorista não queria abri ai o meu amigo 

puxou o revolver e disse – abra a parta se não eu vou atirar ai o motorista 

abriu, ai já tinham chamado a viatura, ai quando a gente desceu na rua seis 

viaturas vieram atrás da gente. Ai a gente se escondendo, ai foi na hora que 

ele entrou na casa da vó dele, ai quando ele entrou e eu fui entrar ai a 

polícia – vai vai, mão na parede, deita no chão deita no chão ai eu deitei no 

chão, ai – se levanta – ai quando ele revistou pegou as duas armas, ai fica 

ai, e correu atrás do outro. Foram pegar ele no quintal. Ai eu fui preso. Ai 

disse – você comprou essa arma aonde? Eu disse – na Feira do Rato, eu 

comprei ao Negão da Bicicleta – só que era mentira, eu tinha comprado a 

traficante. Ai pronto, ai depois fiquei sete dias na de menor. 

A necessidade de consumir está afetando cada vez mais a vida dos jovens das classes 

populares. E não apenas consumir certos bens pelo valor do uso para qual ele foi destinado, 

mas consumir bens e produtos valorizados socialmente e que possuem a marca que atestam 

seu luxo. Através do consumo, da posse dos bens valorizados, os lugares ocupados por cada 

indivíduo são definidos e significados. O produto desejado se apresenta como um signo que 
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 Bairro da periferia de Maceió,  grande, vulnerável socialmente e com alto índice de violência. 
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vai distinguir os grupos de pertencimentos, ou seja, através do consumo de bens valorizados 

socialmente o adolescente, além do prazer, busca status, forma de ser reconhecido 

socialmente (SEIXAS, 2009). Inclusive a arma de fogo utilizada pelos jovens tem um signo 

de status e poder (ZALUAR, 2004; FEFFERMANN, 2004). 

A sentença de Theo nessa primeira vez em que foi preso foi a medida socioeducativa 

de Liberdade Assistida. Passou alguns dias detido na Delegacia da Criança e do Adolescente 

(vulgo ‘delegacia de menores’) e depois foi liberado para cumprir a medida de LA e estudar. 

Enquanto estava na Delegacia foi assistido pelo pai, o qual reclamou muito pelo que ele havia 

feito. Fato que sempre parece irritar Theo: “Ai meu pai foi lá, levou uns negócios pra mim. 

Ficou falando – rapaz você fez isso? Olha o que você faz! – ai depois eu fui pra audiência. Ai 

o Juiz disse que eu ia simbora pra casa, que eu ficar cumprindo esse negócio de Liberdade 

Assistida”. 

Theo precisaria estudar por designação do Juiz. Sua mãe se responsabilizou por essa 

etapa. Procurou uma escola, matriculou o filho, providenciou materiais e fardamento e o 

levou pessoalmente à escola para que ele iniciasse sua trajetória escolar. Mas esse não era o 

intuito dele, pois ainda não pensava em se desvincular das práticas infracionais e muito menos 

morar com os pais. Ao dar ao vigia da escola a desculpa de que ia comprar lanche, fugiu e 

voltou para perto dos amigos em conflito com a leies, passando quase um ano sem aparecer 

em casa, na época Theo tinha apenas 14 anos de idade. 

Ai minha mãe compro caderno, uma farda nova pra mim, ai eu – oxe 

vou pro colégio – ai amanheceu, e quando deu uma hora da tarde a minha 

mãe foi me levar no colégio ai eu fui. Eu tinha 14 anos ainda. Ai eu botei 

uma bermuda por debaixo, uma calça, uma sandália Kenner [marca], botei 

a camisa e o chapéu, ai fui com o caderno, cheguei lá, entrei ai quando a 

minha mãe saiu, eu tava com dinheiro ai eu disse pro vigia – vigia deixa eu 

comprar um negócio ali – ai o vigia deixou, ai eu sai, joguei a calça, o 

caderno novo e fiquei com a bermuda e a camisa da farda, ai na hora que eu 

saí eu peguei um ônibus e fui pro Reginaldo, ai os cara tava tudo lá. Ai 

quando eu cheguei os cara – e aí? Não sei o que, tá solto é. Ai comecei de 

novo vendendo drogas, usando, não voltei mais pra casa. 

(...) 

Passei na base de um ano prá lá. Aprontando, ia nas discotecas, na 

casa do meu pai mal ia. 

A seguir, Theo narra com riqueza de detalhes outro assalto em sua trajetória de 

infrações:  
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Até que um dia os meninos disseram – vamo roubar? Ai eu disse – 

bora! Ai a gente foi, roubou um ônibus, uns 40 celular e 300 e pouco do 

cobrador e do povo ainda, um bocado de dinheiro. Eu e mais dois. Ai o 

ônibus tava cheio, a gente pegou o dinheiro e desceu. Ai antes de descer eu 

tava com o revólver assim pra cima Ai no ônibus tinha um policial e eu não 

sabia eu engatilhei e pensei – qualquer coisa eu atiro. Ai tinha uma mulher 

com um bebê balançando assim ai bateu em mim ai na hora que bateu o 

policial ia puxando o revólver ai eu atirei e o tiro já foi certo nele – Tuff – 

no braço do policial. Ai ele caiu, quando ele caiu ai meu colega tava com 

outro revólver, só que eu não atirei mais não, eu fiquei assustado porque 

pensei que o tiro tinha pego na menina que a mulher tava balançando. Ai 

meu colega foi e desceu do ônibus e faz – Tá – pá pá pá – assim atirando no 

ônibus. Ai matou uma pessoa inocente. Um mudo. Ai a gente mandou o 

menino ir simbora com a bolsa do celular, pegou um taxi e a gente roubou 

outra moto no meio do caminho e foi simbora. Ai a gente foi pro Reginaldo, 

ai chegando lá a gente dividiu os negócios.  

Theo demonstra não hesitar quando se trata em atirar em alguém que o ameaça de 

alguma forma, porém, ao narrar que ficou com medo que o tiro tivesse pego na criança, 

demonstra consideração pelas pessoas que não estão atrapalhando seus objetivos. Demonstra 

que não é tão frio o quanto tenta aparentar em sua narrativa.  

A compra de roupas de marca é o destino dado ao dinheiro roubado. Theo utiliza 

marcas que são valorizadas e divulgadas pela mídia, demonstrando a influência de 

determinantes econômicos e de consumo na prática dos atos infracionais (JACOBOSKI, 

2008). Quando perguntado se ele roubava para esse fim, ele nega afirmando que não 

precisava, pois sua família lhe proporcionava o uso desses artigos: “Peguei o dinheiro fui 

comprar roupa, só comprava roupa de marca. Comprando comprando. (Você roubava pra 

isso?) Não! Precisava não, meu pai, minha família me dava, mas eu não queria. Ai comecei a 

comprar roupa ia pro shopping direto com os caras”. 

Os shoppings centers são lugares que vão além de espaços de compra de bens e 

serviços. Eles se configuram como um “centro urbano de lazer, serviços e alimentação” 

(PADILHA, 2008, p. 106). Uma cidade artificial que fascina, bem distante dos problemas 

reais da sociedade urbana, uma vez que exclui a miséria e a marginalidade. Portanto, um lugar 

seletivo e monitorado. As pessoas circulam despreocupadas, pois os shoppings proporcionam 

proteção, separando-as do mundo lá fora. Inseridos numa sociedade que, nos dias atuais, 

valoriza o consumo, o shopping center é tido como ícone dessa cultura do consumo de bens 

materiais. Esses espaços de comércio e lazer influenciam a construção da identidade de quem 

os frequenta e de quem, na ânsia de consumir artigos valorizados pela mídia, deseja 

frequentar (PADILHA, 2008). 
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A trajetória de infrações na vida de Theo é marcada por período ativo,  em que os 

roubos são freqüentes, por  um período mais tranqüilo, em que  ele não “precisa” mexer com 

ninguém. Acredito que durante esses períodos de calmaria, Theo pode contar com uma 

reserva do dinheiro roubado e quando esse dinheiro acaba, o círculo recomeça. Outro ponto 

que caracteriza essa trajetória é a constante tentativa dos pais em resgatar o filho, sempre indo 

procurá-lo apesar de Theo esconder-se nessas ocasiões, demonstrando não querer contato com 

a família. 

(...) ai de novo, um tempo eu parava ai começava de novo. Quando eu 

parava ficava só no meu canto quieto, sem eu mexer com ninguém e 

ninguém mexer comigo. Minha família ia até lá atrás de mim e eu se 

escondia. Meu pai ia lá, minha mãe, ai eu se escondia. Ai até quando a 

gente foi pego.  

Antes de relatar os últimos e sucessivos assaltos antes de ser preso, Theo me 

pergunta se pode contar, tendo a minha permissão fala com muito detalhe, sempre tendo o 

cuidado de descrever as roupas que usava, as técnicas utilizadas para roubar: “A gente foi 

assaltar no Benedito Bentes [bairro] que foi dessa vez agora que eu caí, posso contar?”. 

Depois de roubar uma moto, alguns celulares de alunos na porta de um colégio, ele e 

um companheiro tenta assaltar um policial que também estava de moto sem saber e daí 

começa uma perseguição com trocas de tiros, Theo e o policial são feridos:  

Ai a gente tinha roubado uma moto no São Jorge [bairro]. Ai a gente 

foi simbora de moto – vuuuum –. Eu com o revólver atrás. Eu com uma 

camisa Maresia [marca] e ele com uma da Mancha [marca da torcida do 

CSA]. Ai minha camisa era vermelha. Ai eu de chapéu vermelho também. 

Bermuda branca e uma sandália Kenner [marca]. Ai daí tinha um povinho 

do colégio que a gente assalta, uns meninos e meninas. Celular... Ai de cima 

da moto a gente – borá, borá, assalto. Ai vinha um cara de moto ai eu não 

sabia que ele era um policial, ai quando ele veio de moto ai eu – bora que é 

uma assalto – isso eu numa moto que eu sei dirigir e meu amigo na noutra. 

Ai eu – bora isso é um assalto – ai na hora que ia pegar a moto ai o cara 

[policial] pulou da moto e atirou – Pá pá pá. Deu mais de 40 tiros. Ai 

primeiro ele deu uns 20. Ai meu colega saiu correndo, ai eu se escondi com 

o capacete enganchado, ai meu amigo – sai dai, sai daí – ai quando eu fui 

correr ai minha sandália ficou escorregando, ai quando eu escorreguei 

assim com a chinela ai eu fui botar outro pente na pistola ai eu atirei, dei 

três tiros, sem olhar, aí – tá tá tá – três tiros, ai um pegou na cara do velho, 

ai ele caiu, quando ele caiu ele ficou lá, ai quando eu fui correr, ai ele deu 

mais 20 tiros, ai um pegou no meu braço. 

Theo, mesmo ferido no braço, consegue fugir e vai procurar atendimento médico em 

um posto de saúde. O policial atingido busca reforços e acaba encontrando Theo no posto. 
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Ainda sem ter recebido atendimento, inicia-se o seu martírio provocado pelos  policiais. Sofre 

violência física e psicológica
31

 para dizer o nome do companheiro que havia conseguido fugir. 

Esse episódio da vida de Theo mostra claramente as falhas existentes na condução dos 

menores pelos policiais, inclusive da Delegada da Infância e Juventude que não trata os 

adolescentes que cometeram infração com respeito e dignidade. 

 (...) ai de repente chega a viatura com o policial sangrando com o tiro na 

cara. Ai ele me colocou assim na parede e começou a dar na minha cara. 

Dando em mim, dando, dando. Ai o povo viu e ficaram tudo assim de boca 

aberta, ai me botaram lá de novo ai eu – pronto – ai tirou foto minha. Ai – 

eu quero que você vá da conta do outro (...). 

Após sofrer violência dentro do posto de saúde, diante de várias pessoas sem que 

nenhuma intervenção tivesse sido feita para por fim àquele desrespeito com o adolescente, 

Theo também sofre violência dentro da viatura. Métodos ultrapassados e desumanos como o 

choque elétrico foram utilizados na tentativa de fazer o adolescente confessar quem era seu 

companheiro de infração. Essa conduta policial viola o art. 178, do ECA, ao afirmar que o 

adolescente autor de ato infracional não será transportado em ambiente fechado de veículo 

policial em condições que atentem contra a sua dignidade ou que impliquem risco à sua saúde 

física e mental. 

 Ai me algemaram, deram murro na minha cara, deram tapa foi até 

enquanto eu fiquei assim deitado. Ai fiquei com o braço sangrando, 

pegaram e disseram – pega um pedaço de ferro ai – ai foram pegar o ferro. 

Ai queriam meter desse lado assim e puxar a bala. Ai eu fiquei lá gritando – 

aaaiii, socorro, socorro, socorro. Ai o policia – você atirou no meu primo. 

Só metendo o psicológico pra eu dizer. Ai eu já sabia, que eu já fui preso ai 

eu – oxe esse cara tá com ideia, mas acho que eu vou morrer. Ai ele – você 

vai morrer agora – não sei o que. Ai puff, puff. Ai pegou uma máquina de 

choque daquelas. Ai pegou aqui ni mim, aqui nas partes daqui [partes 

íntimas], aqui [braço], aqui também [costas], ai me botaram de tapete e 

ficaram lá me pisando, me pisando e tome tome (...). 

A violência tem continuidade quando Theo chega à Delegacia, e a própria Delegada 

da Infância e Juventude age de forma violenta e desrespeitosa: 

(...) Ai depois eu fui pra de menor. Ai na de menor ainda me deram outra 

pisa. Ai quando cheguei lá me deram outra pisa, ai a Dra. delegada – seu 

filho não sei do que, seu filho do cranco [pessoa ruim], gritando comigo. Ela 
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grita com a pessoa – você é um filho do cranco, um ladrão safado. Ai eu 

fiquei calado porque eu não podia falar nada porque eles é... é... sei lá. Ai 

tava lá falando coisa ai me botaram na sela, ai quando cheguei lá tinha 

conhecido meu, tudo conhecido meu os cara, porque eu conheço muita 

gente. Ai os cara e aí chocolate, porque eles me conhecem como chocolate32. 

– O que foi isso? Ai eu – levei um tiro de polícia. 

Theo passa alguns dias detido na delegacia especializada para o atendimento de 

adolescentes em conflito com a lei à espera de uma audiência. Os dias que passou lá teve a 

visita de seus pais que ficaram desesperados ao verem o estado em que o filho estava. Depois 

passou pela Unidade de Internação Provisória (UIP), onde ficou 45 dias, ainda sem 

atendimento médico . Essa situação somada ao fato de estar privado de sua liberdade, deixou 

Theo perturbado levando-o a brigar lá dentro com um dos internos, posicionando-se como 

brigador. Por fim, recebe a sentença: seis meses em regime fechado na Unidade de Internação 

Masculina – UIM. 

Ai eu fiquei 15 dias na de menor. Meu pai foi me visitar, ai meu pai 

me viu assim com o braço (que ainda não havia tido atendimento nenhum) 

ai ficou assim meio desesperado, minha mãe começou a chorar. Ai eu subi 

pra provisória UIP. E ainda não fui atendido, não fui pra nenhum hospital 

(...) Ai fiquei lá, até teve um dia que eu peguei uma briga com um menino lá, 

porque eu tava com esse negócio do tiro, ai os meninos escreveram um 

nome lá ai o outro apagou. Ai o menino pensou que foi eu ai veio falar coisa 

comigo. Eu já tava lá azuado porque tava lá dentro, ai eu se levantei e dei 

um murro nele. Ai começou a briga (...) Ai depois disso eu tive uma 

audiência e a sentença foi seis meses de internação, UIM. Nessa época eu 

ainda tinha 14 anos. 

Da  trajetória do momento em que foi apreendido até o momento em que passou o 

período internado na UIM não recebeu qualquer atendimento médico. O objetivo primordial 

da SINASE “é o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos 

direitos humanos” (SINASE, 2006, p. 16). Porém, os adolescentes em conflito com a lei estão 

longe de serem tratados com humanidade. Aqui, o direito à saúde, um direito básico garantido 

pelo ECA foi totalmente negado. Muito se exige dos adolescentes internados: bom 

comportamento, disciplina etc. Mas o que recebem em troca? Seria essa a forma para reeducar 

os jovens? E os profissionais envolvidos, psicólogos, assistentes sociais, monitores, 

professores. Fecharam os olhos diante da situação vivenciada por Theo? Para essa situação 

sim, porém, mais adiante quando ele, vencido pelas vicissitudes que vivenciava dentro da 
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 Chocolate faz referência à cor negra de Theo. O apelido também e fictício evitando qualquer forma de 

identificação do adolescente. 
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instituição se revolta, um relatório contendo informações do comportamento adotado por 

Theo, chegou às mãos do Juiz. E o resultado? Mais seis meses cumprindo a medida. 

 

4.2.2 A instituição como contexto de desenvolvimento 

 

Dentro da instituição instaura uma rotina que, inicialmente, apesar de muito 

perturbado deixa Theo longe das confusões. Completa 15 anos dentro da instituição. Possui 

nesse período apenas o artesanato como atividade. Recebe frequentemente a visita do pai, da 

mãe e da namorada.  No entanto, parece não gostar muito das visitas da mãe.   

Assim que eu cheguei, ai passou um mês e eu completei 15 anos. E passando 

os tempo e eu lá. Ai eu ficando azuado lá dentro. Meu pai ia me visitar, 

minha mãe, minha namorada ia. Ai eu tava lá e todo mundo ia me visitar lá. 

Ai só a minha família. Ai eu ficava fazendo uns negócios La de papel de 

artesanato. Ai eu fiquei os seis meses quieto. 

Em várias passagens da narrativa, ele se descreve como uma pessoa “azuada”
33

. 

Como se tivesse pouco controle emocional sobre si mesmo. Talvez por ser intolerante. É 

intolerante com os pais, com os pares, etc. 

Passados os seis meses iniciais, Theo passa a se envolver em constantes brigas com 

outros internos. Envolve-se também em rebeliões, para as quais fabricava armas escondido 

aguardando uma oportunidade para se rebelar. Como era de se esperar, teve a medida 

aumentada por mais seis meses. Essa quietude era aparente, pois todos os garotos sabem que 

se se comportarem o tempo da medida é reduzida. Theo tentou, mas chegou uma hora que não 

aguentou mais as provocações e partiu para a briga. 

Ai tinha uns cara lá que tiravam onda comigo, ai eu me vinguei de 

tudinho depois. 

(...) 

Ai os cara ficavam me olhando assim, ai foi quando eu me azuei e 

peguei mais seis meses de internação. Eu já tinha seis ai peguei mais seis. 

(O que vc fez para merecer mais seis meses?) Comecei a brigar. Eu pulei 

pra cima de um pivete lá, dei um murro nele e comecei brigando, brigando, 

brigando. Ai teve uma vez que eu quebrei o nariz de um menino lá, aí só 

brigando. 
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 Significado informal: louco, doido, perturbado. 
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Dentro da instituição é grande a rotatividade dos adolescentes, pois o prazo de 

cumprimento da medida é de seis meses podendo prorrogar de acordo com o comportamento 

do adolescente. Seu tempo limite é de três anos. Theo como teve a medida prorrogada por 

mais seis meses tornou-se um dos quatro internos mais antigos de lá. Theo não gostava de 

brincadeiras e como partia para a briga era tido como “brabo” pelos outros internos, que 

faziam de tudo para provocá-lo. Ele aparece novamente como uma pessoa que não hesita em 

atingir quem lhe prejudica ao fabricar “armas” que podem furar ou até levar à morte. 

Ai depois eu parei. Ai os cara que ficaram lá não tiravam mais onda 

comigo. Ai eu fiquei o mais velho de lá. Ficou eu e mais quatro [velho em 

tempo de permanência lá].  

(...) 

(...) Porque eu não gostava de brincadeira. Ai os cara – que nada você é 

todo peidado (brabo), ai eu – sou não, se você é, não sei. Logo depois que 

eles falaram isso, ai durou um tempo, ai eu me azuei  eu peguei um negócio 

de ferro, tipo um espeto de churrasco. Ai amolei numa cadeira e coloquei 

um cabo de Rexona com cimento que tinha lá, porque a gente fazia 

escondido, pra furar um ao outro quando tivesse alguma coisa, quando 

tivesse com raiva, podia até matar, se pegasse no pescoço de um varava o 

outro lado.  

A seguir, ele se defende ao dizer que não chegou a furar ninguém, porém, não por 

falta de oportunidade ou coragem, mas porque estabeleceu vínculos de amizades com esses 

internos que antes eram seus “inimigos”. Conseguiu também o respeito por parte dos outros 

internos.  

Ai eu guardei lá. Ai a gente ficava com um daqueles. Mas ai eu não 

furei ninguém não, porque os cara pegaram amizade tudinho comigo. 

Quando eles iam fazer alguma coisa comigo eles me chamavam e dizia – 

Chocolate a gente vai fazer aquilo ali. Quando não era comigo era com o 

outro menino o André, um colega meu, ai chamava. Ai eu dizia – não, 

dispense, dispense. Ai eu nun ia não. Até os monitores lá, que tinham muita 

amizade comigo. Assim pra respeitar os presos eu não tava nem ai, mas peu 

respeitar os monitores todinho. Por isso que eu vim simbora, só fiquei lá 

mesmo por causa do ato que eu cometei, que foi com o negócio de polícia. 

Ai eu fiquei lá. Fiquei, até o dia de ser liberado. 

Um fator importantíssimo que pode contribuir para a desvinculação das práticas 

infracionais é a rede de apoio social, que pode ser definida como “um conjunto de sistemas e 

de pessoas significativas que compõem os elos de relacionamento recebidos e percebidos do 

indivíduo” (SIQUEIRA et. al., 2006, p. 149). O apoio afetivo imprime qualidade às relações, 
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contribuindo para a manutenção dos vínculos. Assim, o apoio social e afetivo refere-se à 

percepção que a pessoa tem do mundo, como se orienta nele, como estabelece vínculos, como 

mobiliza recursos internos e externos para o enfrentamento de situações difíceis.  

Theo constituiu uma rede de apoio social e afetivo com os pares e monitores dentro 

da instituição. Dessa rede, recebia conselhos, os quais o ajudaram a refletir. Sentia-se querido 

e respeitado. Ele afirma ainda que se dependesse dos monitores poderia ter ficado menos 

tempo dentro da instituição e que isso só não aconteceu porque ele havia atirado em um 

policial. Essa rede de apoio pode ser considerada como ponto de viragem na vida de Theo. 

Até os monitores lá, que tinham muita amizade comigo. Assim pra 

respeitar os presos eu não tava nem ai, mas peu respeitar os monitores 

todinho. Por isso que eu vim simbora, só fiquei lá mesmo por causa do ato 

que eu cometei, que foi com o negócio de polícia. Ai eu fiquei lá. Fiquei, até 

o dia de ser liberado. 

Além dos constantes conflitos com os companheiros internos, existia também uma 

grande rivalidade entre os internos da UIM e da Unidade de Internação para Jovens e Adultos 

ente 18 e 21 anos (UIJA), ambos vizinhos, onde Theo aparece como inimigo de alguns  

jovens da UIJA, o quais já se conheciam antes da internação: “Mas antes disso eu ainda 

arrumei confusão com os cara da CRM [hoje chama-se UIJA – Unidade de Internação para 

Jovens e Adultos]. Que fizeram rebelião e pularam pro lado de lá, porque eram vizinhos de 

onde a gente tava”. 

Os internos da UIJA, em situação de rebelião, subiam  no telhado de onde avistavam 

o pátio da UIM, provocando os internos da UIM e, assim, começava a confusão. 

Tinha uns 60 cara do UIJA e onde eu tava só tinha 20. Ai eu tava no 

campo, eu e os 20 meninos. Ai se eu fosse pra cima dos cara do UIJA, todos 

os meninos iam também. Ai eu vi uma brecha de uma entrada assim, no 

campo, ai tinha um buraco, ai eu passei por baixo, ai quando eu passei os 

cara passou tudinho ai começou a doidera lá. Ai eu peguei pedra, ia 

quebrar aos negócios da enfermaria todinha lá dentro. Ai os monitores 

seguraram a gente. 

Theo parece exercer influência sobre os outros internos ao afirmar: “Ai se eu fosse 

pra cima dos cara do UIJA, todos os meninos iam também”, demonstrando assim sua aptidão 

para líder natural, levando-o a ser o alvo dos internos da UIJA: “ai outra vez, o Carlos André 

[da UIJA] e mais dois me viram assim sozinho ai vieram pra cima de mim, mas não 

conseguiram”. 
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E, assim, Theo segue narrando as várias confusões que arrumou dentro da instituição 

e com os internos da UIJA, afirmando cada vez mais sua posição de briguento. Quando 

perguntado o que se passava por sua cabeça para brigar assim, ele responde que a raiva o 

motivou. Raiva, pelo fato de ficar seis meses quieto e, por isso, era alvo de provocação por 

parte dos outros internos. O temperamento agressivo de Theo fazia com que alguns dos 

internos não se atrevessem a tirar qualquer brincadeira com ele. Arrumou tanta confusão que 

os próprios colegas ficaram admirados, achando que ele de repente havia enlouquecido. Theo 

era punido pelas brigas, alem do isolamento, era suspenso das atividades, lazer e inclusive das 

aulas. 

(...) era raiva, porque eu passei seis meses quieto sem brigar com ninguém e 

os cara tudinho só tirando onda comigo. Eu eu – oxe, não tiro onda com 

ninguém e os cara vem tirar onda comigo. Ai eu me enraivei e comecei, mas 

eu não tirava onda não. Ia logo pra cima de qualquer um que tirasse um 

negocinho comigo. Ai tinha cara que não falava nada porque já sabia como 

eu era. Ai os cara – oxe, esse bicho ficou doido de repente, não sei o que. 

Porque eu só tava arrumando confusão. Ai eu ficava, trancado, isolado. 

Passava 20 dias sem ir pra banho de sol, sem jogar bola, esses negócios, 

sem nenhuma aula. 

Theo considera como o pior momento dentro da instituição quando não recebia 

visita. Era difícil ver os outros internos com suas mães e ele não. Theo demonstra sentimentos 

contraditórios em relação à mãe. Diz não gostar muito das suas visitas pelo fato da mãe viver 

reclamando com ele, não acreditar que ele pudesse se desvincular das práticas infracionais. 

Declara mais uma vez a preferência pela tia e, principalmente, pela avó se tivesse viva. Por 

outro lado, quando a mãe não ia visitá-lo, Theo sentia muito à sua falta.  

(...) era quando chegava dia de visita e a minha visita não ia (Pior 

momento). Ai quando acaba a hora das visitas e não podia ir mais visita ai 

os meninos diziam: – a minha mãe veio, ai sem a minha ter vindo, oxe. Eu 

queria que a minha tia fosse, mas de preferência mesmo a minha vó se ela 

tivesse viva. Eu gostava que minha mãe fosse, mas não gostava muito 

porque ela ficava dizendo coisa. Dizia meu filho eu sei que você não vai 

mais sair dessa vida. Eu sei que quando eu dizia que não ia fazer mais ai 

terminava fazendo ela não acreditava mais em mim. Ai eu disse – eu não vou 

fazer mais não. Ai ela dizia – você vai fazer sim, ai começou. 

Dentro da instituição, ele vivenciou um fato que pode ser considerado como ponto de 

viragem: seu pai passou a tratá-lo de forma diferente, sem acusá-lo, ouvindo-o, aconselhando-

o, numa nova forma de apoio, despertando em Theo novos sentimentos em relação ao pai. 
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Nesse período passa a gostar do pai e a confiar nele, sentindo-se à vontade para confessar para 

ele das brigas que se envolvia e das punições.  

Os estudos sobre a rede de apoio apontam três formas de apoio mais importantes 

para os adolescentes, a saber: apoio instrumental onde o indivíduo recebe ajuda ou assistência 

para executar tarefas; apoio informacional onde o indivíduo recebe informações orientações a 

respeito dos recursos disponíveis na comunidade; e, por fim, o apoio emocional  que 

possibilita ao indivíduo estabelecer uma relação de confiança  para  conversar, dividir os 

problemas (SIQUEIRA et al., 2006). O apoio emocional, Theo passou a receber de seu pai: 

“meu pai ia, ai, foi ai que eu comecei a gostar do meu pai, porque ele ia e não falava nada, 

só me dava conselho. Ai eu dizia a ele as coisas que eu fazia lá dentro. Quando eu brigava, 

eu dizia – olha pai eu briguei e tô recolhido – ele dizia – rapaz, tome cuidado”. 

Assim, dentro de uma perspectiva relacional, a mudança de posição assumida pelo 

pai na relação com o filho ressignifica o próprio adolescente, transformando o sentimento que 

Theo sentia pelo pai. A partir disso, podemos refletir sobre o desenvolvimento humano, o 

qual não ocorre com uma só pessoa, mas  com todas as outras envolvidas no processo de 

interação (ROSSETE-FERREIRA et al., 2004). 

Theo também recebeu muito apoio da namorada que, constantemente, ia visitá-lo, 

aconselhando-o a se desvincular das práticas infracionais. Essa namorada possui alguns anos a 

mais do que Theo. No final da entrevista,  ele me mostrou uma foto dela e da mãe, a partir das 

quais pude perceber uma semelhança física entre ambas. 

Outros fatos são marcantes na trajetória de Theo dentro da instituição. Um deles foi 

sua tentativa de suicídio, logo após uma rebelião. Como punição, a reclusão para todos os 

internos. Theo, então, tocou fogo no colchão e se trancou dentro do banheiro do alojamento.  

Ele havia chegado ao seu limite, não suportava mais ficar privado da liberdade. Na primeira 

vez em que vivenciou uma situação  de desespero, no caso a morte de sua avó, Theo pensou 

em morrer, porem não chegou a efetivar o ato,  todavia, dessa vez houve a tentativa e só não  

atingiu o intento porque os monitores chegaram a tempo.  

Ai nesse dia eu toquei fogo no colchão dentro do alojamento 

porque eu queria me matar dentro do alojamento porque eu não tava 

mais aguentando ficar lá. Ai eu fiquei lá com o colchão queimando, ai 
o monitor veio e jogou água e eu e mais três a gente tava dentro do 

banheiro sufocado, assim, com a fumaça preta. Eu só pensava em 

morrer, por que eu... sei lá acostumado a ficar na rua, não aguentava 

ficar mais tempo lá. 
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Depois dessa tentativa de suicídio e os constantes conselhos da namorada, parece 

haver em Theo momentos de reflexão: “ai depois eu parei com isso. E fiquei quieto. Ai eu – 

oxe, vou puxar meu carrinho de boi e vou simbora. É o melhor que eu faço. Minha namorada 

me dava conselho. Eu ficava lá, depois ela ia simbora”. 

As rebeliões dentro da instituição chegaram ao ponto de um interno ser morto e outro 

ferido com uma bala pelo pessoal do Grupo de Apoio Penitenciário (GAPI). Situações que 

também fizeram Theo querer sair da instituição e para isso teria que se comportar. Ele narra 

com se sentia lá dentro: “Era muito ruim lá, abafado. A pessoa já tava preso, se fizesse 

qualquer negócio ficava mais preso ainda, parecendo um cachorro”. 

Quando perguntado se ele pensou em continuar envolvido com as drogas e assaltos, 

ele responde que sempre pensou em se desvincular, porém não sabe precisar como construiu 

esse pensamento de mudança.  Recorda os  conselhos que recebeu das pessoas que ele afirma 

gostar dele e o contato que teve com a religião evangélica, onde recebeu muito apoio dos 

praticantes da religião que iam visitá-lo no abrigo. 

Não, eu sempre pensei em mudar. (O que te fez querer mudar?) Sei lá 

foi de repente na minha cabeça. Todo mundo me dava conselho, quem 

gostava de mim e eu escutava os conselhos. Ai começaram a ir um povo da 

igreja indo lá, indo ai sempre conversavam comigo, até hoje eu tenho no 

celular, ai o povo liga pra mim de vez em quando os irmãos, ai – rapaz se 

você tiver pensando em fazer alguma coisa você ligue pra mim, que eu te 

dou um conselho, i eu digo - tá certo. Ai quando eu tô triste, alguma coisa ai 

eu ligo. 

 Ele construiu amizades dentro da instituição e estas também contribuíram para a sua 

mudança: (Fez amizades verdadeiras lá dentro?) “Fiz, eles me ajudaram e eu ajudei eles, me 

davam conselhos, me seguravam quando alguém me provocava. Um ajudava o outro. Até 

hoje eu falo com eles tem um que já tá querendo se envolver de novo, eu hoje até aconselhei 

ele: – rapaz faça isso não”. 

Atualmente, está sem estudar (contrariando exigência da justiça), porém alega que 

foi por falta de vaga. Trabalha como entregador de quentinha. O dinheiro é só para suas 

necessidades. Mora com o pai, a madrasta e dois irmãos, 5 e 3 anos do segundo casamento do 

pai. O pai trabalha como embalador em uma fábrica de macarrão. A madrasta leciona em uma 

escola publica.  

Dois fatores contribuíram para Theo não gostar de morar com o pai. Um deles é o 

fato de Theo viver com medo que o policial se vingue dele pelo tiro e mate-o. Por conta disso 

ia morar no Rio de Janeiro com a tia, porém, os patrões de sua tia não permitiriam que ele 
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fosse. O segundo seria os conflitos com a madrasta. Theo afirma não gostar dela e faz questão 

de passar na cara da madrasta que ela não é sua mãe. A mãe o visita constantemente,  telefona 

várias vezes ao dia para saber do filho.  

Minha madrasta não gosto muito dela não porque eu discuti com ela 

logo que cheguei, porque ela veio falar alto comigo e eu disse a ela que ela 

não era minha mãe. Gosto dos meus dois irmãos [uma menina de uns 3 anos 

e um menino de 5 anos, filhos de seu pai com a atual esposa]. Minha mãe 

sempre vem aqui me ver, hoje mesmo ela me ligou três vezes aperriada 

porque eu fui sozinho no LA. 

Quando perguntado sobre seu sentimento pela mãe, ele responde: “eu gosto, mas não 

gosto muito não, de quem eu gostava mesmo era minha vó e minha tia que tá no Rio de 

Janeiro”. 

 

4.2.3 Projeto de Vida 

 

Não possui planos definidos para o futuro, apenas afirma não querer mais morar com 

o pai. Em relação ao futuro, almeja pela maioridade para poder trabalhar. Neste aspecto, 

qualquer trabalho serve, contanto que possa se sustentar sozinho. Continua namorando, porém 

não faz referência à construção de uma família. Afirma que não pretende se envolver com 

práticas infracionais. Theo não suportaria passar por tudo novamente. Afirma que caso fosse 

preso de novo: 

(...) termino endoidando lá ou eu me mato ou mato alguém. (...) agora eu só 

penso em ficar quieto e não aprontar mais nada. Um monte de cara que eu 

conheço e não era perdido e agora tá. Me chamam pra fumar maconha eu 

não vou, me chama pra beber e eu bebia, fumava, fazia um monte de coisa, 

mas hoje eu não vou mais não.. (Por qual motivo você não quer mais se 

envolver?) Porque se eu me envolver vou terminar morrendo ou ser preso de 

novo e eu não quero ser preso de novo. Se eu for eu termino endoidando lá 

ou eu me mato ou mato alguém. 

Pergunto-lhe: o que você pensa a respeito do roubo, do tráfico de drogas? Ele 

responde: 

 Pra mim é errado, eu não sei porque fazia mesmo sabendo que é 

errado, eu pensava – é errado, mas eu já tô fazendo... quanto mais eu fazia 

mais eu gostava porque é fácil ganhar o dinheiro. Você trabalha espera, 15 

dias, o mês todo pra poder ganhar o dinheiro. Você com 50g de noia hoje, 

passa o dia todo vai vender e ganha mil e pouco lijeirinho. Ai como é fácil a 

pessoa vai gostando, gostando. 
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4.2.3.1 Sentido atribuído por Theo à vinculação com as práticas infracionais 

 

O sentido atribuído às infrações cometidas estava diretamente associado ao ganho 

fácil de dinheiro, promovido pelo tráfico de drogas, somado à desvalorização do trabalho 

honesto, porém precário tanto nas condições de trabalho como na remuneração recebida.  

Mas quer mesmo completar 18 anos, trabalhar e sair de casa. Afirma não dar certo 

morar como pai e a madrasta. 

 

4.2.3.2 Sentido atribuído por Theo à desvinculação  das práticas infracionais 

 

O sentido de se desvincular das práticas infracionais está atrelado ao medo de morrer 

ou matar alguém, medo de voltar para a instituição e ser privado da liberdade, que Theo tanto 

valoriza. 

 

4.2.3.3 Circunscritores na trajetória de Theo 

 

Vínculo afetivo muito forte com a vó possibilita um desenvolvimento infantil menos 

sujeito a situações traumáticas que poderiam ser causadas pela falta de estabelecimento de 

vínculo com os pais biológicos. Porém, a profundidade desse vínculo limitava a possibilidade 

construir vínculos também com os pais. 

Os dois períodos do dia preenchidos pela escola, limitando a possibilidade de lazer, o 

que levou Theo a matar aula para poder ficar com os amigos. Esse fato levou Theo a buscar 

um grupo que também matava aula para se divertir.  Ele demonstra aqui seu temperamento 

desafiador em relação às normas socialmente estabelecidas,  principalmente pelo pai. 

Fragilidade dos vínculos parentais após a morte da avó. Essa fragilidade possibilitou 

o rompimento definitivo de Theo com os pais, reforçando cada vez mais a identificação com 

os pares em conflito com a leies. 

Valorização de artigos de consumo divulgados e valorizados pela mídia. Theo 

demonstrou valorizar roupas e acessórios de marcas famosas. O fato de não aceitar que esses 

artigos de luxo fossem comprado pelo pai ou familiares, abriu a possibilidade de conseguir 

dinheiro para esse fim, através do tráfico de drogas. 
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O envolvimento com pares em conflito com a lei foi um circunscritor que abriu 

caminho para que Theo se envolvesse com o tráfico de drogas e assaltos. Como ele narrou, os 

assaltos eram praticados na companhia de algum amigo. Theo chegou a morar na companhia 

deles,  e juntos planejavam os assaltos que iam praticar. 

A própria institucionalização de Theo pode ser considerada um cirscunscritor para 

que ele rompa com a trajetória de infração. Pois em várias passagens, Theo expressa sua 

insatisfação quando estava lá dentro, a tentativa de suicídio como fuga da realidade, as 

constantes brigas em que ele poderia morrer ou matar alguém lá dentro, complicando mais 

ainda sua situação como adolescente autor de infrações. 

 

4.2.4 Pontos de Viragem 

 

A morte da avó, cujo vínculo era fortíssimo e aparentemente o único que Theo 

conseguiu estabelecer. Esse fato mudou profundamente a sua vida e pode ser considerado 

como um divisor de águas entre a trajetória sem infrações e a trajetória com infrações. 

Mudança de atitude do pai em relação a Theo, que apesar de sempre ter estado ao 

lado do filho, passou a tratá-lo com mais apoio, sem julgamento, ganhando-lhe a confiança  e 

iniciando a construção de um novo vínculo: pai e filho. 

A rede de apoio construída dentro da instituição com os outros internos e com os 

instrutores contribuíram na reflexão de Theo em romper com a trajetória de infração. Theo 

recebia muitos conselhos dos monitores, dos professores e até mesmo dos colegas. O vínculo 

que estabeleceu com um dos monitores o acompanha até o dia de hoje. Theo frequenta a casa 

desse monitor e é acolhido pela família deste. 

 O adolescente também recebeu apoio da namorada que constantemente ia visitá-lo. 

Esta sempre o aconselhava a deixar “a vida de infrações”. Até que  ele decide ouvi-la. 

O contato com a religião evangélica também ajudou Theo a querer romper com a 

trajetória de infrações. O apoio que recebeu dos evangelizadores o ajudou a refletir e o ajuda 

até hoje, como suporte preventivo contra a reincidência. Ele, hoje, é praticante dessa religião e 

juntamente com sua família frequenta a igreja evangélica. Possui ainda o contato telefônico de 

alguns evangelizadores que iam visitá-lo e sempre que pensa em reincidir liga para eles e é 

aconselhado.  

Medo de morrer e de voltar para a instituição. Theo teme a vingança do policial que 

foi ferido por ele. Muitas vezes ficou dentro de casa com medo de sair na rua e encontrá-lo. O 
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medo de voltar para a instituição também contribui para que Theo não reincida, pois segundo 

ele, não aguentaria passar novamente por uma instituição de privação de liberdade. 

 

4.3 ENTREVISTA NARRATIVA ALAM 

 

 

Tô pagando ainda, mas não quero saber 

mais disso não. Oxe, o cara aprende com a vida, 

uma hora o cara aprende. 
 

Alam 

 

Alam, 18 anos, casado. Atualmente, está cumprindo a medida socioeducativa em 

meio aberto, a Prestação de Serviço à Comunidade como progressão da medida privativa de 

liberdade onde permaneceu por alguns meses por roubo e tráfico de drogas. 

A entrevista com Alam aconteceu na Instituição de Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviço à Comunidade – LA e PSC. Alam é um rapaz de estatura mediana, magro, cor 

parda e olhos claros. Apesar de ter aceitado participar da pesquisa, mostrou-se bastante 

reservado inicialmente. Seu olhar era desconfiado, narrando sua historia de forma sucinta, 

com respostas curtas e muito resumidas. Porém, ao longo da entrevista foi confiando em mim 

e mais relaxado passou a falar com mais detalhes de sua vida. 

Alam iniciou sua narrativa a partir do momento em que se envolveu com as práticas 

infracionais, entretanto, narra de uma forma muito resumida a transição entre o trabalho que 

possuía anteriormente e o início do envolvimento com tais práticas: “Eu, trabalhava né? Ai 

depois me envolvi aí com o pessoal. Foi assim mesmo, eu tava trabalhando ai eu sai do 

trabalho. Eu tinha 15 anos. Foi assim que tudo começou”. 

 

4.3.1 Contexto de desenvolvimento durante a infância e adolescência 

 

Pedi a Alam que narrasse com detalhes os fatos para que eu pudesse entender o 

contexto de sua trajetória de vida. Ele, então, volta-se para a sua infância. Uma infância 

pobre, que tem como marcadores a morte do irmão, o abandono do pai e as brincadeiras 

infantis. Aqui, podemos fazer uma comparação com a historia de vida de Dario e Theo. O 

abandono paterno e a pobreza fazem parte da vida de Dario e Alam. Theo conviveu com o 
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pai, embora tenha sido através de um relacionamento distante. As brincadeiras infantis 

encontramos na narrativa de Alam e de Theo. No caso de Theo, brincadeiras solitárias com os 

brinquedos dados pela avó, já Alam brincava com os amigos do bairro. Dario foi totalmente 

privado das brincadeiras, pois desde cedo era obrigado a trabalhar.  

Alam ao relembrar o irmão, demonstrou constrangimento, não quis entrar em detalhe 

sobre o acontecimento e denominou esse fato de “besteira”: “Oxe, quando eu era criança. 

Hum... eu tinha um irmão, faleceu. De um atentado ai. Isso ai é besteira, isso ai. E eu tenho 

um irmão ainda. Agora só tem eu e o meu irmão”. 

Com a palavra “atentado” Alam deixa entender que o irmão foi assassinado, mas não 

explicou o contexto da morte. 

Alam segue narrando as lembranças da infância. Ao falar do pai, fica um tempo em 

silêncio, olhar perdido, demonstrando o quanto estava sendo difícil para ele relembrar o 

abandono paterno: “Eu morava com a minha mãe. Com a minha vó e com a minha mãe. Meu 

pai foi arrumar um trabalho e desapareceu. Até hoje. Nunca mais eu vi mais, até hoje” 

[silêncio longo]. 

Abandonada pelo marido, coube à mãe de Alam a responsabilidade de cuidar dos 

dois filhos,  mas conta com a ajuda de uma outra mulher, a avó materna de Alam. As duas 

mulheres trabalhavam. A mãe de Alam como empregada doméstica e a avó ele não soube 

dizer, justificando que nessa época era muito pequeno. Mesmo assim, Alam considerava sua 

vida boa: “A vida era boa, era tudo bom. Minha mãe trabalhava, sempre trabalhou em casa 

de família. Minha vó, não sei não o que a minha vó fazia. Trabalhava também, né? Só que eu 

era menor, era bem pequenininho, naquele tempo eu não sabia”. 

É bastante significativo, atualmente, o número de crianças que vivem com os avós. 

“A precária condição em que vivem os netos, tendem a mobilizá-los na direção de lhes prestar 

atendimento” (VILALE, 2007, p. 96). Assim, os avós emergem como rede de apoio, 

principalmente, para as famílias pobres. Mesmo havendo, no âmbito familiar, trocas 

informais, daí a rede de apoio torna-se mútua (op.cit.). 

As famílias pobres tendem a buscar estratégias de sobrevivência (FONSECA, 2000) 

e a solidariedade familiar intergeracional apresenta-se como saída para a sobrevivência de 

todo o grupo. As transferências afetivas e de suporte formam um circuito de solidariedade 

entre as gerações (VITALE, 2007, p. 96), principalmente entre as mulheres estabelecendo 

uma relação de gênero. Assim,  na narrativa de Alam, Theo e Dario as avós desempenham um 

papel central dentro da família. 
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Ao narrar sobre as brincadeiras infantis, Alam sorri e deixa o semblante descontraído 

demonstrando que as lembranças eram realmente boas. Diferentemente de Dario, que 

praticamente não brincou, devido ao incessante trabalho despinicando sururu: “Eu brincava 

de um monte de coisa. Se esconder. Brincava de... oxe, um monte de coisa, só besteira”. 

A relação com a mãe também foi considerada boa. Com a avó nem tanto, Alam a 

considerava chata, porém justifica o fato de ter que gostar dela por que é avó, demonstrando o 

quanto é importante para ele os vínculos consanguíneos. E também pelo fato de, mesmo 

chata, a avó supria suas necessidades: “Oxe sempre foi boa, sempre foi bom [relação com a 

mãe]. Teve nada ruim não. Minha vó era um pouquinho chata, mas ela... ela é vó né? Me 

dava as coisas, me dava tudo também”. 

Quando perguntado sobre o pai, Alam diz não se lembrar mais dele, por ser muito 

pequeno quando o pai saiu de casa para arrumar um emprego e nunca mais voltou. A mãe de 

Alam parece não ter esquecido do marido, falando nele o tempo todo, fato que incomoda 

Alam. Ele declara não sentir nada pelo pai, apesar de suas palavras deixarem transparecer 

certo ressentimento que ele guarda pelo abandono. Essa parte da narrativa foi intercalada com 

silêncios longos da parte de Alam:  

(E o seu pai?) Oxe, lembro dele mais não [silêncio longo]. Oxe eu era desse 

tamanho assim, bem pequenininho [falou medindo uma altura com a mão até 

o chão]. [silêncio] (Sua mãe falava dele?) falava. Até hoje fala, mas agora 

esqueceu mais. Falava que ele tinha arrumado um emprego e desapareceu. 

Falava... só. Falava que ele tinha arrumado um trabalho e desapareceu 

[silêncio]. (O que você sente por ele?) Nada, ele não sentiu por mim, eu vou 

sentir por ele é? Oxe, eu tô vivo até hoje, graças a Deus. Só minha mãe 

mesmo... teve como me manter [silêncio]. 

A trajetória escolar é bastante precária, primeiro pela concorrência com o trabalho e 

segundo pelo excesso de exigências na qual Alam não conseguia encontrar um sentido.  

Marcada por consecutivas repetências da terceira série (hoje segundo ano do ensino 

fundamental) até que foi expulso do colégio. Alam tinha dificuldade de aprendizagem, não 

conseguia fazer as tarefas que o professor mandava e esse fato o deixou com raiva. Passou a 

gazear aula, até que desistiu de estudar, pois segundo ele não conseguia aprender mesmo. 

Mentia para mãe, dizendo que ia para a escola, porém ficava andando de ônibus até dar o 

horário de voltar pra casa. A Mãe até tentou manter o filho na escola, usando inclusive de 

força física, porém desistiu, conformando-se com a decisão do filho de não estudar mais. 

Ai eu fui crescendo, estudei até... na escola eu repeti um monte de 

ano. Estudei um monte de ano, mas também repeti. Eu gazeava direto. 
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Ficava gazeando. Ai depois eu fui expulso. (Série?) Oxe, eu tava na terceira. 

Aí eu ficava gazeando, andando de ônibus. Eu ia, mas depois ficava brabo. 

(Bravo?) É porque eu ia e não conseguia fazer o dever direito. Peguei e 

ficava gazeando direto. Chegava em casa e dizia... dizia que tinha sido boa  

a aula. Mentia né? Ai depois eu fiquei expulso. Ai eu fiquei indo, né? Pegava 

a farda e a calça e vestia. Ai ficava andando pela rua. Ai quando dava meio 

dia, onze horas, eu ia pra casa. Ai ficava lá se desdobrando. Ai depois, 

minha mãe ficou sabendo. Ai ela dava em mim. Dava ni mim e ai, depois 

ficava tudo bem. Ai depois ela se acostumou. Ai eu fui crescendo e não quis 

estudar mais. Pensava: – Oxe, vou estudar mais nada, não conseguia 

aprender – eu dizia. Ai pronto. 

A precarização da trajetória escolar, está presente também nas narrativas de Theo e 

Dario, porém por diferentes razões. A baixa escolaridade e abandono escolar se configuram 

como fator de risco para o envolvimento com as práticas infracionais (DESTRO; SOUZA,
 

2011; ASSIS; CONSTANTINO, 2005). 

A mãe de Alam por mais que quisesse que o filho estudasse, não procurou saber a 

causa das suas repetências, e buscar ajuda profissional. Alam até hoje se queixa de que “sua 

memória é ruim”. Não consegue memorizar onde deixa os objetos, tendo sempre que procurar 

bastante até encontrar: “Minha memória é ruim. Tem vez que eu guardo dinheiro assim num 

canto e ai esqueço. Ai depois eu acho né? Fico procurando até achar”. 

Essa dificuldade de memorização pode estar diretamente associada ao fracasso 

escolar. Se não conseguia memorizar o que aprendia na escola, a saída que Alam encontrou 

foi abandonar os estudos. Esse fato marca a autopercepção do adolescente, é uma imagem de 

self que talvez ele construa para explicar e, em certa medida, atribuir-se o fracasso escolar. 

Alam coloca a culpa pela dificuldade de memorização ao fato de ter usado drogas, 

porém apesar do uso de drogas afetar o funcionamento do cérebro, acredito que seu déficit de 

memória o acompanha desde a infância, pelo fato de antes de começar a usar drogas, ainda na 

infância, Alam já relata dificuldades de aprendizagem: “Acho que foi depois que eu comecei a 

usar [silêncio]. (Drogas?) É. Já usei muitas drogas já” [silêncio]. 

Alam demonstra dificuldade em pronunciar a palavra droga. Essa construção também 

é intercalada com momentos de silêncio. 

Depois que foi expulso da escola, Alam começou a trabalhar. Geralmente é isso que 

acontece com os adolescentes das classes populares. Precisa trabalhar para se manter. De 

acordo com Ministério do Trabalho e Emprego e Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, em 2001, os principais fatores que contribuem para a entrada de crianças e 

adolescentes no mercado de trabalho estão relacionados à situação de pobreza; deficiência do 

setor educacional; e restrições impostas pela tradição. O fator econômico se destaca, pois o 



109 

 

trabalho infanto-juvenil possui sua importância enquanto estratégia de sobrevivência das 

famílias pobres que necessitam da renda ou dos serviços prestados pelos seus filhos pequenos. 

Essa realidade encontramos também na narrativa de Dario, que ainda criança precisou 

trabalhar para ajudar no sustento de casa. 

Alam se define como uma pessoa que gosta de trabalhar e que é querida pelos 

colegas de trabalho.   

(...) ai depois que eu fui expulso, comecei a trabalhar, no Galeto São Luiz 

que tinha lá. Eu fazia entrega. Os outros de lá gostavam que só a pêga de 

mim. Fazia entrega de bicicleta. Passei assim uns dois anos trabalhando. 

Trabalhei numa mecânica de moto, ajeitando moto lá com o dono. Trabalhei 

também na entrega de suco. 

O dinheiro que recebia, era destinado para as suas necessidades pessoais, Alam não 

parece priorizar a família. Valorizava os artigos de marca, em compensação, ao tempo em que 

usava roupas de feira. A sociedade atual valoriza e incentiva o consumo de bens materiais, 

porem não quaisquer bens, precisa ser artigo de luxo, que possua uma marca. Contudo, a 

desigualdade social limita o número de pessoas que podem ter acesso a esses bens. O trabalho 

precário, não permite ao adolescente pobre e sua família o acesso a esses bens (MULLER et 

al., 2009), levando o adolescente a cometer práticas ilícitas em prol da necessidade de 

utilizarem roupas e artigos parecidos, pertencentes a determinadas marcas, cujo valor é 

simbólico. Isso acontece pela necessidade do adolescente de ser  visto e valorizado por seu 

estilo (LEITE, 2006). 

A ética do consumo vai concorrer com os valores morais do grupo familiar, como no 

caso da solidariedade existente entre consanguíneos (FONSECA, 2000). Alam não faz 

menção  a ter contribuído com as despesas domésticas. Trabalhou até o momento em que “se 

desviou para essas vidas”, com essa frase Alam expressa que o caminho das drogas é um 

desvio de trajetória, ou seja, não é o caminho certo a ser seguido. 

(Fazia o que com o dinheiro?) Oxe, eu comprava roupa né? Comprava 

bicicleta, comprava DVD. Comprava tudo de marca. Quando eu comecei a 

trabalhar comprava tudo de marca, porque quando era a minha mãe ela só 

comprava na feirinha mesmo, sem ser marca. Ai depois que eu comecei a 

trabalhar, botando a minha mola ai eu comprei. Bicicleta, um monte de 

coisa. Eu gostava de trabalhar, até hoje eu gosto, só quando o cara se 

desvia pra essas vida, ai... eu comecei a vender droga... ai sim, eu saí do 

trabalho, ai não consegui mais arrumar trabalho.  
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Trabalhou em vários locais, mas as condições de trabalho eram péssimas, exploração 

por parte dos patrões e pelo fato de ser menor ganhava menos do que os outros funcionários. 

Até que saiu do trabalho e não conseguiu arrumar mais nenhum emprego. 

Eu saí porque tava recebendo pouco, mal. Eu tinha uns 13, 14 anos. 

Ai eu ganhava pouco, 30, 40 reais por semana. Trabalhava que só a poxa 

até 3 horas (da tarde), mas tinha vez que eu ficava ate 7 horas (noite) 

porque tinha coisa que só pra fazer. Ai eu reclamava lá do dinheiro que eu 

recebia: – Oxe, nunca vai aumentar não é ali? Os outros ficava recebendo 

mais do que eu e eu recebendo isso. Ai ele dizia – não, você é criança. Ai eu: 

– Oxe, é brincadeira. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 60 a 69, trata da 

profissionalização e proteção do trabalho aos menores de 18 anos. Art. 60: “É proibido 

qualquer trabalho ao menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz” (ECA, 1990). 

São princípios da garantia da formação técnico-profissional: garantia de acesso e frequência 

ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário 

especial para o exercício das atividades. O artigo 65, do Estatuto, define que o trabalhador 

aprendiz tem direitos trabalhistas e previdenciários. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), nos artigos 402 ao 441, trata do 

Trabalho do Menor, estabelecendo as normas a serem seguidas por ambos os sexos no 

desempenho do trabalho. Segundo a legislação trabalhista brasileira é proibido o trabalho do 

menor de 18 anos em condições perigosas ou insalubres. Os trabalhos técnicos ou 

administrativos serão permitidos, desde que realizados fora das áreas de risco à saúde e à 

segurança. Ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 anos. A partir dos 14 anos é admissível o Contrato de Aprendizagem, o 

qual deve ser feito por escrito e por prazo determinado conforme artigo 428. Ao menor é 

devido, no mínimo, o salário mínimo federal, inclusive ao menor aprendiz é garantido o 

salário mínimo hora, uma vez que sua jornada de trabalho será de, no máximo, 6 horas 

diárias, ficando vedado prorrogação e compensação de jornada, podendo chegar ao limite de 8 

horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental, e se nelas forem 

computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Assim, existe toda uma 

regulamentação para o trabalho do menor aprendiz, mas nem sempre são cumpridas. No caso 

de Alam, seus patrões aproveitavam o fato dele ser criança para explorá-lo, agindo de forma 

contrária ao que preconiza o ECA. 

Esse fato deixou Alam revoltado, pois trabalhava até tarde e o dinheiro não 

compensava tanto o trabalho. Alam passou a usar drogas: a maconha. Ele e seus amigos. A 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/adaptabilidade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/insalubridade.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nrs.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nrs.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/jornada_computo_horas.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/acordo_compensacao_horas.htm
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mãe de nada sabia. O uso de drogas parece estar associado às dificuldades encontradas no 

âmbito do trabalho. Alam era um adolescente consumidor e o dinheiro que ganhava não dava 

para suprir suas necessidades, como roupas de marca, por exemplo. 

Ai nessa época eu já comecei a fumar uma né? Eu e os garotão que eu 

andava. Até hoje eu conheço eles. Se criou comigo, mas um não usa mais, o 

outro não usa mais porque é crente, tem só um que ainda usa. Ai eu usava 

escondido, né? (Sentia o que quando fumava?) Ficava de boa, sentia nada 

não, é pro cara ficar sossegado, mas o cara esquece um pouquinho as 

coisas, esquece os problemas. Ai eu fumava escondido, sem a minha mãe 

saber. Minha mãe só veio saber depois que eu fui preso. Eu ia pra praia e 

fumava, eu só usava. Trabalhava e comprava. Fumava em cima das árvores 

mesmo, fumava cigarro. Mas oxe, eu passava mal toda vez que fumava 

cigarro, mas maconha eu não passava mal não. Cigarro eu ficava tonto e ai 

vomitava. Eu ia pra casa do menino lá, botava pasta na boca, fazia um 

gargarejo pra minha mãe não desconfiar. E às vezes eu ficava até tarde lá 

conversando, ai quando ia pra casa não tinha mais cheiro nenhum. 

Nessa passagem da narrativa percebemos a influência dos pares para o consumo de 

drogas. Essa influência dos pares apareceu também na narrativa de Theo, o qual afirmou que 

seu envolvimento com as práticas infracionais se deu por influência dos “amigos”. 

Alam se define como uma pessoa quieta, que resolve sozinho seus problemas, 

partindo para a briga apenas quando necessário, quando ameaçado. Nesse ponto da narrativa, 

novamente, relembra na infância quando as brigas eram por bobagem, diferente de hoje 

quando as consequências colocam em risco a própria vida. Alam ao narrar que quando criança 

ao se envolver em alguma briga, apanhava dos garotos maiores e buscava o consolo materno, 

deixando entender que hoje não apanha mais e não precisa mais “choramingar” pela mãe. 

Percebemos na narrativa até aqui, a mudança da infância para a adolescência, agora capaz de 

resolver seus próprios problemas. 

O envolvimento de Alam com as práticas infracionais também possui como forte 

marcador, o afastamento dos amigos de infância, os quais, segundo ele, apenas fumavam 

maconha. Alam passa a ter como companhia outros garotos que  estavam envolvidos com as 

infrações. A partir dessa nova rede de amizade, Alam passa a vender drogas.  

Depois eu não tinha mais amizade não com meus colegas, fiz 

amizades com outros ai. Ai pronto. Eu fui inventar de vender drogas. Meus 

amigos de antes só fumavam, só um que iniciou um roubo ai, foi preso, mas 

no outro dia ele foi solto. E eu fui inventar de vender drogas só. Foi assim. 

Na sua frase, “Eu fui inventar de vender drogas”, denota certo arrependimento por 

essa invenção. Alam ao iniciar sua comercialização de drogas, ou seja, traficar, ganhou mais 
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em um espaço menor de tempo do que um mês inteiro de trabalho. Isso o animou, reforçou 

sua vontade de continuar traficando: “Eu peguei um dinheiro ai que eu tinha, comprei um 

negócio ai, umas gramas de coisa (O que?) Maconha, cocaína. Aí eu peguei e fiquei né? Ai 

eu ganhei dinheiro, ai eu – oxe, tá bom! Oxe, eu ganhei um troco massa da poxa”. 

Alam demonstra dificuldade em pronunciar a palavra droga ou suas denominações. 

Pode ser por constrangimento ou por hábito, pois como se trata de um comércio ilícito, os 

traficantes procuram disfarçar adotando outros adjetivos para designá-las. 

Alam segue explicando como comercializava as drogas. Onde comprava, como os 

usuários mantinham contato com ele, o que dizer se a policia perguntasse onde a droga é 

comprada. 

Eu vendia assim: eu tinha o número dos cara, eles tinham o meu 

número, aí ligava pra mim, ai dizia – eu quero tanto – ai eu dizia – iapois, 

eu vou ai levar. Eu comprava nuns canto aí. Geralmente né, quando os cara 

perguntam a gente diz que comprou na feira do rato, mas não é na feira do 

rato não, era com uns cara que a gente tem contato aí né? Mas o cara tem 

que dizer que é na feira do rato e a gente vai entregar os cara pra morrer é? 

A fidelidade no mundo do crime se dá por medo (FEFFERMANN, 2004,), como 

também pela possibilidade de ascensão através de um sistema que compensa a lealdade e a 

capacidade (LEITE, 2006). Alam para se defender adquiriu uma arma, porém afirma que 

jamais atirou em alguém para machucar, apenas para assustar. Afirma ainda que não tem 

coragem de matar ninguém. Mesmo assim, a arma pode assumir também um valor simbólico 

de status e poder (SOARES, BILL E ATHAYDE, 2005 apud por LEITE, 2006):  

Ai eu fiquei vendendo um bom tempo. Depois minha mãe ficou 

sabendo. Minha mãe viu a minha arma. eu comprei logo uma arma. Foi 700 

contos a arma que comprei de um carinha ai”. (Pra que a arma?). Oxi pra 

ficar seguro, né veio. Todos os cara lá tinha, eu queria ter uma também. Aí 

pronto, mas eu nunca fui pego não por porte. Eu atirava, atirava por 

brincadeira, mas nunca atirei em ninguém não, né veio? Não vou mentir. Só 

uma vez que o cara deu um tapa na minha cara, ai peguei o ferro [revólver] 

e dei um tiro, mas não pegou nele não. Só fiz botar ele pra correr. Nunca 

tive coragem não de matar ninguém. 

Alam refere-se ao tráfico de drogas como um trabalho. E segundo Ferffermann 

(2004), o tráfico de drogas assume realmente essa função, pois existe uma rotina, uma 

estrutura, organização, disciplina, ponto de venda, clientela, um salário pago pelo trabalho 

prestado: “Aí eu fui né? Fui trabalhando, vendendo droga assim”. 
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Além do tráfico de drogas, Alam se envolveu em um roubo. Como estava precisando 

de dinheiro para pagar uma dívida, ele e outro colega assaltaram uma loja de celular. Para 

Alam roubar era a única alternativa para conseguir dinheiro. 

Teve uma vez que eu roubei. Eu tava com um dívida com um cara ai. 

E aí né, a única alternativa era meter uma boa. (Como foi?) Roubei 1000 

conto e celular, um monte de celular. Foi em uma loja ai de celular. (Como 

foi?) Oxe eu entrei lá. Nessa hora deu uma coragem em mim. Eu e um 

garotão lá. Eu disse – eu não quero machucar ninguém só quero os pertence 

e mandei ele pegar tudo. Aí todo mundo ficou de boa e passou tudo pra mim. 

Aí fechei a porta, uma porta de rolo e saí de bicicleta. Aí eu paguei ao cara, 

ai fiquei mais levantado ainda, fiquei com um troco mais massa. Aí pronto, 

foi isso. 

Certo dia, Alam quase chegou a ser preso. A polícia invadiu a sua casa a procura dele 

e de outro colega. Alam foi avisado por companheiros e da rua mesmo seguiu para a praia. 

Prenderam seu irmão por tráfico de drogas. Porém, a droga era de Alam. Ele não se entregou 

para livrar o irmão, que segundo ele, usava drogas, mas não traficava. 

Aí depois eu fui fazer uma cobrança ai de um dinheiro, fui só cobrar, 

aí o cara pegou e me deu uma televisão. Ai eu vindo no caminho, aí os 

pessoal da rua ligou pra mim dizendo – olha os policiais invadiram a tua 

casa aqui e pegaram teu irmão, e o Murilo [nome fictício]. Ai eu disse: – 

Oxe, isso é mentira, veio. Fala a verdade – aí os cara, – oxe venha pra cá 

não, meu fio, os home tá atrás de você e de outro ai. Aí nesse dia eu não fui 

pra casa, fui pra praia. Fiquei lá na praia tomando cerveja. 

Quando perguntado se Alam não se preocupou com o fato do irmão ser preso em seu 

lugar, ele afirma que nada podia fazer, pois se voltasse para casa ia ser preso também. Passou 

a mandar dinheiro para o irmão e depois de tudo esclarecido, Alam ficou sendo procurado 

pela polícia.  

Oxe, eu ia fazer o que? Se eu fosse lá ia ser preso também. Os home 

queria eu e outro cara ai. Aí ficaram os dois presos, ai eu sempre mandava 

dinheiro pra eles. Eles foram presos com as minhas drogas que tavam 

dentro de casa. Eles não tinham envolvimento nenhum, só tavam fumando. 

Eles achavam que a droga era do meu irmão. Mas ai meu irmão disse que 

era minha. Eu mandei o meu irmão dizer que era minha. Ai levaram o meu 

irmão e o Murilo. Aí meu irmão foi pra lá pra provisória, ai ficou um mês, 

dois meses sei lá. Ai ficou lá. E eu fiquei corrido dos home. 

Alam estava foragido, por isso decidiu não voltar mais para casa. Foi morar em um 

outro bairro com a namorada e com a permissão dos traficantes de lá, continuou vendendo 
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drogas no bairro. O namoro não deu certo, ele passou a morar na casa de uma colega do 

tráfico. 

Os home doido pra me pegar lá. Aí eu não fui morar lá mais não. Não 

voltei pra lá mais não, fui morar lá na federal, Clima Bom [bairro da 

periferia]. Aí fiquei arrepiando droga lá. Eu conhecia os cara de lá, os cara 

deixou eu vender droga lá. Ai depois eu senti saudades da família né? Por 

que eu fiquei morando com uma menina lá. Arrumei uma mulher lá. Ai 

fiquei morando mais ela. Ai fiquei vendo droga lá, morando lá, curtindo, eu 

fazia tudo. Ai depois enjoei de lá. Ai se separei da mulé que eu tava ficando. 

Se separei e fiquei morando sozinho na casa de uma mulher lá, uma 

traficante lá. Fiquei morando lá, ela deixava – pode ficar aí – fiquei um 

tempo da poxa morando lá. Ai depois tinha muita criança morando dentro 

da casa. Eu ficava doido. Filhos da mulé. 

Alam conheceu um rapaz que também estava sendo procurado pelos traficantes. Os 

dois resolveram mudar juntos para outro município e também lá continuaram vendendo 

drogas. 

(...) ai eu peguei e conheci um garotão ai. Um garotão que morava no 

Jacintinho [bairro da periferia, com grandes concentrações de bocas de 

fumo] e que tava lá também, os cara queria matar ele também. Tava dando 

5000 mil reais pra matar ele os cara traficante. Ai ele disse – e ai Alam, 

vamo pinotar nós dois? Ai eu disse – bora veio. Vamos pra onde? Ai ele 

disse bora lá pra Marechal34. Ai a gente foi pra Marechal. Oxe a gente ficou 

morando lá, a gente. A gente comprou umas droga né, comprou um monte 

de droga, pegamo uma besta (van) levamo pra Marechal. Ai eu fiquei em 

Marechal. 

 Em Marechal, enquanto vendia loló em uma casa de show, Alam se desentendeu 

com um dos traficantes de lá. O rapaz foi buscar mais dois amigos e armados queriam matar 

Alam. Ele, inicialmente armado com um revólver tinha a pretensão de enfrentar o trio. Mas 

desistiu e decidiu ir para casa da mãe, que continuava morando com sua avó. 

Ai arrumei uma bronca lá, o cara queria me matar. Eu tava vendendo 

lolô dentro de uma discoteca. Ai um cara chegou assim e disso – oxe meu 

irmão, bota um pouco de lolô ai pra mim cheirar. Ai eu coloquei pra ele. Ai 

ele ficou me pedindo direto. Ai eu disse – oxe véio, aqui é pra mim vender e 

cheirar. Ai ele disse – oxe véio e esse loló você pegou com quem? Ai eu disse 

– oxe véio, pra que você quer saber?ai ele – oxe garotão! Ai deu um murro 

na minha boca, aqui. Ai eu fui pra cima dele. Ai depois veio mais dois cara 

pra cima de mim. Ai eu fui pra cima dos três. Ai eu tava com o revólver lá 

em Marechal. Ai eu disse – é nenhuma, fica aí que eu volto já cara. Ai os 

cara foram pegar as armas também porque os cara era de lá. Ai eu peguei o 

ferro e fiquei lá. Ai os cara vinha assim arrodeando as duas ruas assim. Ai 

                                                 
34

 Município a 45km de Maceió, onde fica a famosa praia do francês. 
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eu peguei e invadi a casa da mulher lá, ai fiquei lá dentro e eu só com uma 

arma. E os cara todo armado. E o meu colega também tinha uma arma só 

que ele não tava não, eu tava sozinho, depois foi que ele chegou. Aí com 

essa bronca com os traficantes de lá eu pinotei pra cá de novo no 

Jacintinho. 

De volta à casa da avó, Alam não teve muito tempo de se estabelecer novamente, 

pois dois dias depois a polícia invadiu a casa e Alam foi apreendido por tráfico de drogas: 

“Fiquei no Jacintinho, completei ano no Jacintinho, 17 anos, não foi 16. Ai eu fui dormir na 

casa da minha vó, minha mãe morava lá também. Passei só dois dias dormindo lá, ai a 

polícia invadiram lá e ai me prenderam. Ai depois fiquei preso”. 

Alam, diferentemente da maioria dos casos, não sofreu nenhum tipo de violência 

policial durante a apreensão. Os policiais o interrogaram procurando saber sobre outros 

traficantes, porém Alam apesar de conhecê-los, negou as informações. Isso se dá por medo de 

uma possível vingança por parte dos traficantes traídos. Alam assume sozinho as 

consequências de seus atos. 

Ficavam perguntando pelo traficante. Ai eu – oxe sei não de 

traficante – ficavam me mostrando um monte de traficante. Só que eu 

conhecia, né? Mas ai eu dizia – conheço nenhum não doutor. Oxe sei de 

nada não. Só sei que as droga que o senhor pegou é tudo minha. Tô 

assumindo pelo que é meu. Não envolvo ninguém nisso ai não. 

 

4.3.2 A instituição como contexto de desenvolvimento 

 

Dentro da instituição, Alam encontrou muitos conhecidos, a maioria do próprio 

bairro onde Alam reside. Sua trajetória dentro da instituição inicia-se de forma sofrida, não 

pelos maus tratos, mas pelo fato de está ali preso, submetido às regras do lugar: “Logo que eu 

cheguei, só vivia chorando. Tinha um monte de cara que eu conhecia lá do Jacintinho”. 

Passados os primeiros dias, que geralmente são os mais dolorosos, Alam em sua 

narrativa afirma que “ficou de boa”, ou seja, resignado, de bom grado, porém, logo em 

seguida assume que se envolveu em muitas brigas, estas como reação as investidas dos outros 

internos. Alam assume a posição de briguento, que não se intimida.: “Ai fiquei lá de boa. 

Arrumei um monte de treta lá [confusão]. Os cara queria dar ni mim, eu ia ficar quieto é?eu 

botava pra lá também”. 

Segundo Alam, muitas dessas investidas se deram por inveja ou por não se gostarem, 

talvez pelo histórico fora da instituição ou mesmo rivalidade pelo tráfico de drogas. Essas 
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brigas acabaram por estender o prazo do término da medida, pois a conduta de bom 

comportamento é substituída pela de garoto briguento e, portanto, não apto a conviver em 

meio aberto. Entretanto, Alam justifica sua conduta com o código de honra de não engolir 

calado as provocações e essa atitude é interpretada por ele de “sem querer”. Não gostaria de 

se envolver em brigas, mas como é provocado, reage e essa atitude é vista como ponto 

negativo dentro da instituição: “Ali dentro tem muitas coisa. Os cara tem inveja do cara, 

gente que não gosta do cara, ai vai e quer implicar com o cara. Ai o cara se afunda sem 

querer, né veio? O cara se afunda sem querer”. 

Quando perguntado o que Alam sentiu ao ser apreendido, ele demonstra 

arrependimento por ter voltado para Maceió. Que essa decisão culminou no seu 

encarceramento, confirmando que gostava da vida que levava como traficante de drogas e que 

se não estivesse preso ainda estaria nessa vida. Entretanto, logo após esse relato, assume outra 

posição, reflexiva, conscientizando-se do perigo que era constantemente exposto e que está 

inserido em uma instituição tinha um lado positivo, de protegê-lo da morte ou de graves 

acidentes. Essa reflexão, que ocorreu ainda quando Alam estava dentro da instituição, 

contribuiu para a sua resignação, fato importante para deixar mais “leve” a sua permanência 

na instituição. 

Oxe, eu pensei um monte de coisa. Pensei nesse mundão ai o mundão 

tava massa, eu dizia. Oxe, vacilo da poxa ter ido pra casa da minha vó. Ai 

eu ficava pensando, véio. Era melhor lá em Marechal mesmo. Mas eu disse 

– mais melhor eu preso do que eu morto, né veio? Se eu não tivesse preso, 

podia tá morto se não paraplégico com uma bala ai. Ai eu fiquei de boa né 

veio? Me acostumei lá dentro. 

Essa resignação que marcou a sua permanência na UIM, não se sustentou quando 

certo dia houve uma rebelião e Alam, aproveitando-se da confusão e do embalo dos outros 

internos, tentou fugir. Sua fuga foi frustrada, pois foi recapturado no mesmo dia. 

Ao narrar esse evento, Alam se descreve como uma pessoa comportada, mas que 

nesse dia, não agiu como tal. E reconhece que essa atitude o prejudicou. 

Eu até pensei em fugir, teve uma vez que eu fugi, mas me pegaram no 

mesmo dia. Eu aproveitei que teve uma rebelião lá, ai fugi pelo buraco, mas 

os home me pegou. Nesse dia fugiu mais de 34 cara lá. Aí eu fui no embalo 

também. Eu era tão comportado lá dentro, mas nesse dia eu se afundei, véio. 
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Alam elege os dias de rebelião como os piores momentos vivenciados dentro da 

instituição. E também as punições em massa. Alam afirma que não participava das rebeliões, 

porque não queria se meter em confusão. 

Oxe, era a rebelião, o pior de tudo. Tinha nem sossego. Dormia 

apertadinho um monte de cara num alojamento só, oxe. Tudo apertado lá, 

tudo bagunçado. Tinha nem visita direito quando tinha rebelião. Oxe, era 

muita doidera. Quando tinha galera lá, duas galera, tinha briga que só a 

poxa. Eu ficava só na minha lá, não queria saber de confusão não. 

 Theo e Dario também vivenciaram situações de rebelião dentro da instituição, e 

compartilhavam da mesma opinião de Alam referente ao castigo em massa. 

Alam teve a progressão da medida para a semiliberdade, em que passaria a semana 

inteira na instituição e nos finais de semana  ficaria em casa. Lá, a relação com os outros 

internos era marcada por constantes conflitos, Alam se descreve como vítima da inveja por 

parte dos outros meninos. Por esse motivo, foi agredido fisicamente por esses meninos. Esses 

conflitos foram suficientes para que Alam fugisse.  Arrependendo-se do que fez,  pede  ao 

Juiz da Infância e Juventude uma segunda chance: 

Na semiliberdade eu ainda fugi. Porque oito caras deram um pau em 

mim. Porque eles tinham inveja de mim por que eu chegava lá todo nas 

peças, todo embecadinho [bem vestido]. Ai os cara todinho botou pra cima 

de mim lá dentro. Ai eu fugi e fui pra casa. Ai eu fui lá no Juiz e pedi mais 

uma chance a ele, dizendo que não ia fugir mais não. Foi cabeça dura que 

eu fiz, mas me de mais uma chance que eu não vou fugir mais não. Ai eu 

cumpri tudo direito, tinha uma curso de mecânica lá ai eu fiquei e depois fui 

liberado. 

 Alam quando inserido na instituição adota uma postura de conscientização sobre 

seus atos. No entanto, ao cumprir a medida socioeducativa da semiliberdade,  volta a conviver 

com os pares em conflito com a lei e  a vender drogas nos finais de semana em que ia para 

casa: “quando eu saí ainda fui vender drogas. Tinha um primo ai que quando eu fui solto ele 

me chamou. Ai eu pegava 5kg de nóia com ele e ficava vendendo. Isso durante a 

semiliberdade”. 

 O motivo que fez Alam decidir e parar de traficar foi seu envolvimento com uma 

garota, por quem  ele se apaixonou.  

(...) eu ficava a semana toda preso e voltava pra casa dia de sábado e 

voltava pra lá na segunda. Lá eu estudava. Era um monte de regimento. Não 

podia bagunçar, não podia fazer nada. Ai pronto, eu ficava vendendo, mas 
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ai eu parei. Quis mais não. Eu me amiguei com uma garotona ai, gosto que 

só a poxa dela, eu amo ela, tá ligada? Ai pronto, véio, eu me aquetei. 

Um dos motivos e talvez o principal de Alam ter se envolvido com o tráfico de 

drogas foi a situação financeira precária, péssimas condições de trabalho e desemprego. Tudo 

isso se configura os circunscritores que impulsionaram Alam a “escolher” essa trajetória de 

vida. E o circunscritor da sua permanência no tráfico de drogas, foi a possibilidade de ser o 

próprio patrão e ganhar o respeito dos pares. 

(Você se envolveu por qual motivo?) Porque ninguém me deu trabalho, um 

trabalho bom de ganhar dinheiro. Eu só ganhava mixaria. Ai eu dizia – oxe 

negócio de mixaria – o cara trabalha que só a poxa e só recebe mixaria e 

ainda é xingado, véio. Vendendo droga o cara vende e ninguém vem 

reclamar porra nenhuma. Não tem patrão que manda no cara, nem nada. O 

cara que manda em si mesmo. Era de boa.  

 Além de traficar era também usuário de drogas. Quando decidiu parar se 

comprometeu consigo mesmo e realmente parou o uso do crack. Usou de toda a força de 

vontade, chegou ao ponto de se trancar em casa para não ser influenciado pelos amigos. 

Oxe, eu fumava que só a poxa. Usava noia [crack], fiquei tão magro, 

um palito. Todo dinheiro que pegava era pra comprar noia. Depois eu 

pensei – isso tem futuro não, quer ver se eu não vou parar? Ai comprei 50 

conto de maconha e fiquei só em casa fumando. Quando eu saí de casa [pra 

morar com a namorada] chega saí gordo que só a poxa. Passei dois meses 

trancado em casa, eu mesmo me trancava pra não usar noia. Porque eu ia 

pra rua e os cara ficavam me chamando pra usar, eu – oxe. Eu já queria 

parar, por mim mesmo. Ai eu parei na hora. Ai os cara me chamavam pra 

usar ai eu – oxe, bota isso pra lá, véio, mas nunca eu vou usar isso. Ai eu 

saía de perto dos cara. Foi isso. 

Dentro da instituição Alam vivenciou humilhações por parte de alguns dos monitores 

e esse fato também parece ser relevante para reflexões e possível rompimento com as práticas 

infracionais. 

Tô pagando ainda, mas não quero saber mais disso não. Oxe, o cara 

aprende com a vida, uma hora o cara aprende. lá dentro uns monitores 

ficavam humilhando o cara. Quando eu reclamava da comida eles diziam – 

vocês comem pior do que isso. Ai eu dizia – como nada, eu como melhor do 

que vocês, eu como em restaurante. O cara não tinha moral nenhuma lá 

dentro. 

 A mãe aparece como principal conselheira na vida de Alam para que ele se 

desvincule do tráfico de drogas. A religião aparece na sua narrativa como um estímulo para a 
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desvinculação com o uso e tráfico de drogas. De acordo com Rocha, Guimarães e Cunha 

(2012); Sanchez (2006); Lima, Valla (2005); Sanchez, Oliveira, Nappo (2004); Zaluar (2000); 

Machado (1996) têm observado a recuperação do uso indevido de drogas entre os adeptos de 

igrejas evangélicas, sobretudo as pentecostais. As ações das igrejas Evangélicas e no caso do 

estudo, as pentecostais, estariam a priori restritas ao cumprimento de suas funções religiosas,  

todavia, o estudo constata que extrapolam seus horizontes, tornando-se um local de apoio 

social e recuperação do uso indevido de drogas. E, ainda, segundo os autores, como as igrejas 

evangélicas pregam a abstinência de álcool ou práticas ilícitas, as pessoas que as procuram 

querem provar para a sociedade de que estão afastadas dessas práticas. As práticas 

evangélicas buscam a transformação total do indivíduo. Um fator importante que, explica em 

parte o vínculo de Alam com a igreja Evangélica, seria a possibilidade de se associar a um 

grupo respeitado por estes usuários e pela comunidade onde vivem. Isto representou, para os 

que estavam ameaçados pelo tráfico, a própria garantia de sobrevivência.  

 Minha mãe foi a que me deu mais conselho. Ai quando eu pegava em 

dinheiro, ia pra discoteca, pra praia, pra igreja. Pra falar a verdade eu 

nuca curti igreja não, mas eu ia. Ia assim, uma vez, duas vezes, três vezes. 

Uma vez na semana, mas eu ia, mas igreja assim... é bom porque o cara fica 

lá ouvindo a palavra de Deus e tudo o mais. Eu acredito em Deus, mas esse 

negócio de crente, oxe. eu vou porque o cara tem que ir né, veio? O cara 

ficar só nesse negócio de vagabundagem não dá. Eu sou católico, mas eu 

vou pra igreja de crente, católico, qualquer uma véio, eu ando. Tudo que eu 

possuía com o dinheiro da droga foi pra mão dos polícia, os polícia levou 

tudo. 

Atualmente, Alam está afastado do tráfico de drogas. Declara que ama a 

companheira e mudou por causa dela. Casou com essa moça e assume as responsabilidades 

financeiras do lar. Porém, Alam ainda está cumprindo a medida socioeducativa de Prestação 

de Serviço à Comunidade, trabalhando dois dias por semana como telefonista em um CRAS. 

Isso o impede de arrumar emprego. A estratégia que encontrou no momento foi vender todas 

as coisas que conseguiu através do tráfico para se manter: “Vendi minhas voltas todinhas que 

eu tinha, vendi uma mobilete que eu tinha, oxe tô me sustentando assim, vendo minha peças 

todinha. De valor, até hoje. Revólver vendi, quis mais não isso. Esse negócio de volta de 

prata, negócio de maloqueiragem. Eu fiz tudo por ela véio”. 

De acordo com Andrade (2007), as mães possuem um lugar central na vida dos 

jovens inseridos em gangues e práticas infracionais. Fazem tudo por elas, as quais devem ser 

poupadas de qualquer aborrecimento, porém a autora observa que, na verdade, não apenas a 

mãe, mas a “mulher”, em geral, é capaz de influenciar os seus destinos. Uma boa moça, assim 
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como sua mãe seriam capazes de guiá-los nos bons caminhos da vida e os obrigaria a obter 

responsabilidade, considerada como atributo de um homem adulto de bem. 

A companheira é tida como uma menina riquinha que antes não dava valor a Alam. 

Tê-la conquistado parece valer o esforço de deixar de traficar. Os pais da moça não apoiam o 

relacionamento dos dois, devido a isso, Alam precisa assumir a casa, inclusive os estudos da 

moça. 

Ela era uma biquetinha [patricinha, riquinha, garota arrumadinha] da 

poxa, ela. Eu ficava olhando assim – essa garota é um filé da poxa, não 

tenho nenhuma chance com ela. Nem a mãe dela nem o pai dela não gostam 

de mim não. Por causa dessas doideras que eu fiz. Até hoje nenhum dos dois 

gostam de mim. Ela estuda, faz o segundo ano (do ensino médio). Ela parou 

agora por causa de dinheiro. Ai eu não tô trabalhando também, porque tô 

resolvendo esses negócios. [ele atualmente, além do LA, está na PSC –

Prestação de Serviço à Comunidade, durante dois dias, meio período] ai nem 

dá pra trabalhar. 

Alam parece ter pressa em reconstruir a sua vida longe das infrações. Fica claro em 

sua fala que está prestando serviço à comunidade porque o Juiz determinou. Mas, o fato de 

não gostar de estar lá é porque o trabalho não é remunerado e como agora ele é um chefe de 

família, precisa ganhar dinheiro. Alam admite que “fez besteira” quando se envolveu com 

essas práticas ilícitas e mostra esforço para não reincidir. Procura outras formas de ganhar 

dinheiro, vendendo alguns de seus bens ou fazendo “bico”. 

Eu tava trabalhando, iam fichar a aminha carteira mas nem deu. Lá no PSC 

eu atendo telefone. (Vc gosta?) Eu tô lá porque o juiz determinou, porque o 

cara quer trabalhar, com mulé em casa pra sustentar. Ai depois o cara vai 

ter um filho. Eu nem penso nesse negócio de filho porque agora as coisas 

tão apertadas que só. Vendi minha mobilete pra comprar minhas roupas. 

Tudo isso pra não fazer mais besteira, né véio? Hoje eu faço de tudo pra 

não fazer mais besteira. Eu arrumo um bico aqui, um bico ali. Vou começar 

num trabalho ei, já falei com um cara. Vou trabalhar nesse negócio de 

servente de pedreiro. 

Alam afirma que as amizades que construiu dentro da instituição o ajudaram a 

refletir e querer romper com as práticas infracionais. Amizade com outros internos, amizade 

com alguns dos instrutores. A morte de muitos garotos envolvidos com tais práticas também 

parece um motivador para querer se desvincular. 

(Quem te ajudou a refletir?) Amizade. Tinha amizade de todo jeito. Tinha 

cara que dizia que quando saísse de lá ia ficar sossegado. Um bocado que 

eu conhecia, morreram. Tinhas monitores que davam conselhos. Mas tinha 
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um bocado lá também que era pilantra. Mas eu não ligava não. Ficava de 

boa. 

Alam descreve alguns monitores como pilantras pelo fato de ficarem implicando com 

os internos. Mas ele procurava não ligar e ficar bem. Alam admite ser justo o que tava 

passando, pois errou. Admite que não era inocente e, por isso, o certo era pagar pelo que fez: 

“Minha mãe ia me visitar, levava meu cigarro, meu lanche, ficava de boa sabe por que? 

Porque pelo menos ali eu tava pagando pelo que eu fiz. Eu não fui preso inocente né? Eu fiz 

um negócio e tava pagando”. 

O arrependimento por ter se envolvido com o tráfico de drogas parece estar atrelado 

à decepção que teve em relação aos “amigos” do meio. Quando foi preso esperava que esses 

amigos o ajudassem contratando um advogado para ele, fato que não ocorreu. Nisso, Alam 

viu que não existe amigos nesse meio. (Se arrependeu do envolvimento com as práticas 

infracionais) Me arrependo porque os cara nem arrumaram advogado pra mim, fiquei 

arrependido só por causa disso. Fazia as coisas pro cara aí e os cara nem pagaram 

advogado, eu pensava – esses cara tem futuro não. 

Alam descreve o tráfico de drogas como uma aventura, onde era respeitado pelos 

pares e ganhava dinheiro. Admite que enquanto estava envolvido com as práticas infracionais 

estava bem e novamente se justifica ao afirmar que jamais pensou em matar e se descreve 

como uma pessoa tranquila, que só queria ganhar dinheiro. Aqui, Alam novamente tenta 

amenizar seu envolvimento com o tráfico e o roubo, no seu entendimento o que fazia não 

prejudicava ninguém. Alam parece não medir a gravidade de seus atos.  

(O que significava traficar pra vc?) Oxe, uma aventura. Uma aventura louca 

mas... ficava de boa véio. Todo mundo me considerava, os cara me 

respeitavam, era assim, nenhum comigo. Eu tava bem véio, oxe. Mas eu não 

falava em matar ninguém não, eu era sossegado. Só falava de ganhar 

dinheiro. – Quero saber de treta não, só quero saber de ganhar dinheiro. 

Segundo ele, agia de forma errada, mas como no seu entendimento não prejudicava 

ninguém, intensificado pela dificuldade de arrumar um bom emprego parece suficiente para 

justificar seu envolvimento com tais práticas. E segue narrando que traficando, ele era o 

próprio patrão e não precisava aguentar grosseria de ninguém. Alam não conseguia enxergar 

outro caminho para sobreviver. 

(...) porque ninguém me deu trabalho, um trabalho bom de ganhar dinheiro. 

Eu só ganhava mixaria. Ai eu dizia – oxe negócio de mixaria – o cara 

trabalha que só a poxa e só recebe mixaria. E ainda é xingado, véio. 
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Vendendo droga o cara vende e ninguém vem reclamar porra nenhuma. Não 

tem patrão que manda no cara, nem nada. O cara que manda em si mesmo. 

Era de boa. 

Um fato interessante na trajetória de Alam foi sua decisão de parar de usar drogas e 

sem a ajuda de ninguém. Alam precisou de muita força de vontade para se disciplinar e passar 

pelo processo de abstinência sem sucumbir. 

Oxe, eu fumava que só a poxa. Usava noia [crack], fiquei tão magro, 

um palito. Todo dinheiro que pegava era pra comprar noia. Depois eu 

pensei – isso tem futuro não, quer ver se eu não vou parar? Ai comprei 50 

conto de maconha e fiquei só em casa fumando. Quando eu saí de casa [pra 

morar com a namorada] chega saí gordo que só a poxa. Passei dois meses 

trancado em casa, eu mesmo me trancava pra não usar noia. Porque eu ia 

pra rua e os cara ficavam me chamando pra usar, eu – oxe. Eu já queria 

parar, por mim mesmo. Ai eu parei na hora. Ai os cara me chamavam pra 

usar ai eu – oxe, bota isso pra lá, véio, mas nunca eu vou usar isso. Ai eu 

saía de perto dos cara. Foi isso. 

As humilhações que sofreu dentro das instituições parecem ter contribuído para que 

Alam refletisse e quisesse romper definitivamente com a trajetória de infrações e admite que é 

possível tirar reflexões positivas de experiências negativas. Alam utiliza uma postura e um 

tom de voz reflexivo quando se posiciona como alguém que aprendeu uma importante lição 

da vida que está contribuindo para sua mudança na sua trajetória de vida. 

Tô pagando ainda, mas não quero saber mais disso não. Oxe, o cara 

aprende com a vida, uma hora o cara aprende. lá dentro uns monitores 

ficavam humilhando o cara. Quando eu reclamava da comida eles diziam – 

vocês comem pior do que isso. Ai eu dizia – como nada, eu como melhor do 

que vocês, eu como em restaurante. O cara não tinha moral nenhuma lá 

dentro. 

 (...) 

Ai quando eu pegava em dinheiro, ia pra discoteca, pra praia, pra 

igreja. Pra falar a verdade eu nuca curti igreja não, mas eu ia. Ia assim, 

uma vez, duas vezes, três vezes. Uma vez na semana, mas eu ia, mas igreja 

assim... é bom porque o cara fica lá ouvindo a palavra de Deus e tudo o 

mais. Eu acredito em Deus, mas esse negócio de crente, oxe. Eu vou porque 

o cara tem que ir né, veio? O cara fica só nesse negócio de vagabundagem 

não dá. Eu sou católico, mas eu vou pra igreja de crente, católico, qualquer 

uma véio, eu ando. 
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4.3.3 Projeto de Vida 

 

Em relação aos planos para o futuro, estes estão no âmbito familiar. Sua fala 

demonstra o quanto seus valores se modificaram, se antes traficava e roubava para sustentar o 

consumismo e a vadiagem, hoje, Alam  pensa em  arrumar um emprego e imediatamente ter 

um filho. Parece ter pressa em constituir uma família. Também fala em comprar uma moto, 

porém para utilizar como meio de transporte para o trabalho: “eu quero trabalhar e comprar 

uma moto pra eu ir pro trabalho. Quero ter um filho. Assim que começar a trabalhar eu 

quero logo ter um filho, véio”. 

Quando perguntado, se caso passe por dificuldades financeiras novamente se ele 

pensaria em cometer  infrações, ele é categórico e afirma que não voltará a cometer infração e 

que, atualmente, esta justamente passando por sérios problemas financeiros, no entanto, não 

voltou a cometer infração, demonstrando grande força de vontade: “volto não véio. Hoje 

mesmo, eu tô quebrado, liso, batendo e eu não voltei”. 

Em relação a uma vida profissional, Alam parece não ter construído algo nesse 

sentido. Fala apenas em trabalho, qualquer trabalho, contanto que possa ganhar dinheiro para 

sustentar sua nova família. Também pensa em voltar aos estudos, porém com o receio de não 

conseguir aprender: “(...) o que me botarem pra mim eu quero. Eu também quero voltar a 

estudar, mas só o ano que vem, mas não sei se vou aprender a ler direito. Mas o que eu quero 

mesmo é arrumar trabalho, qualquer trabalho é profissão”. 

E para finalizar, Alam narra a imagem que possui dos seus amigos, atualmente: de 

alguém que se aquietou, pois não sai mais como antes. E readmite que é melhor ser 

desprovido de bens materiais do que exercer atividades ilícitas. Posiciona-se como alguém 

que não julga e nem dedura ninguém, mas que não quer mais continuar com a vida de antes. 

Considera-se, hoje, andando na linha. 

Os cara dizem – oxe o Alam se aquetou mesmo, porque eu fica mais 

em casa. Eu penso – oxe melhor tá liso do que tá preso. Tem muito amigo 

que ainda faz coisa errada, mata, rouba, mas cada um que faça o seu. Eu 

não deduro ninguém. Só não quero mais isso pra mim. Tô fazendo o meu por 

onde, andando na linha certa. 

4.3.3.1 Sentido atribuído a Alam à vinculação com as práticas infracionais 
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Traficar drogas e roubar estão atrelados à possibilidade de ganhar dinheiro, muito 

dinheiro e ser o próprio patrão. Sensação de aventura e ser respeitado pelos pares também 

aparecem como sentimentos positivos desencadeados pelas práticas infracionais. 

 

4.3.3.2 Sentido atribuído a Alam à desvinculação das Práticas Infracionais 

 

Poder ter ao lado a mulher amada, ter filhos, enfim, construir uma família. Viver em 

liberdade. 

 

4.3.3.3 Principais circunscritores na trajetória de vida de Alam 

 

A dificuldade de aprendizagem, narrada por Alam é considerado um circunscritor 

que limitou a possibilidade de convivência como outros modelos identificatórios, tais como os 

colegas, os professores. Limitou seu acesso à cultura, à educação. Abriu possibilidade de 

instaurar problemas com a autoestima, pois acreditava que não conseguia aprender, 

colocando-se numa posição de marginalizado em relação aos pares. 

As baixas remunerações oferecidas pelos subempregos que possuía por ser menor de 

idade levaram Alam a pedir demissão e a partir daí não conseguiu mais arrumar emprego. 

Esse fato é considerado um circunscritor que o impulsionou em direção à trajetória de 

infrações. 

Valorização de artigos de marca valorizados e divulgados pela mídia. Alam quando 

dependia da família apenas usava roupas compradas em feira, fato que o desagradava. A partir 

do momento em que passou a ter seu próprio dinheiro, pode comprar os artigos e as marcas 

que queria. Sem emprego voltaria a depender novamente da família e passaria a usar que lhe 

fosse dado. Traficando e roubando poderia continuar assumindo as despesas pessoais das 

quais necessitava. 

Envolvimento com pares usuários de drogas abriram as portas para seu contato com 

as drogas e o envolvimento com pares em conflito com a leies abriram portas para o 

envolvimento com as práticas infracionais. Geralmente, o uso de drogas tem relação com o 

envolvimento com os pares (ASSIS; COSTANTINO, 2005). 

O dinheiro fácil que a venda das drogas proporcionava é considerado um 

circunscritor para a continuidade com as atividades ilícitas. 
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4.4 Pontos de viragem 

 

O relacionamento com a patricinha do bairro foi um marcador na historia de Alam 

que provocou uma profunda mudança em sua maneira de pensar. Ele achava que não tinha 

chance de namorá-la, e quando isso aconteceu ele, maravilhado, buscou ser uma pessoa 

melhor, talvez para merecer o amor da mulher desejada. 

O contato de Alam com a religião Evangélica trouxe para ele oportunidade de 

reflexão, onde o discurso religioso passasse a fazer parte de suas vidas, levando-o a querer se 

desvincular das práticas infracionais. Segundo Rocha, Guimarães e Cunha (2012), a igreja 

tem um papel ativo na busca destes sujeitos, indo até eles propondo um novo estilo de vida e, 

até mesmo, impedindo que fossem executados pelo tráfico. Alam não queria mais continuar 

com o rótulo de maloqueiro e pertencer à igreja o ajudaria a ser respeitado. 

A humilhação que sofreu por um monitor dentro da instituição, também contribuiu 

para que Alam quisesse ser uma pessoa melhor  merecedora de respeito. Ao se envolver com 

as práticas infracionais ganhava o respeito dos pares, porém dentro da instituição, essa 

imagem não se sustentou e Alam se deparou com a dura realidade, o estigma, o rótulo de 

marginal e, portanto, inferior as “pessoas de bem”, tratadas de forma humilhante. 

O sentimento de perda da liberdade, que o levou a fugir da instituição. A reflexão de 

que lá fora existia um mundão o qual Alam estava proibido de usufruir pois tinha que pagar 

pelo que fez.  

  A decepção que sentiu de seus companheiros de infrações, contribuíram para gerar 

reflexão. Alam percebeu que, na verdade, estava sozinho. Os amigos que antes o apoiava nas 

práticas infracionais o deixaram a mercê de si mesmo quando Alam foi apreendido e teve que 

cumprir a medida socioeducativa. 

O vínculo de amizade com os pares dentro da instituição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"O que eu consigo ver é só um terço do 

problema 

É o Sistema que tem que mudar 

Não se pode parar de lutar 

Senão não muda 

A Juventude tem que estar a fim, 

Tem que se unir, 

O abuso do trabalho infantil, a ignorância 

Só faz destruir a esperança 

Na TV o que eles falam sobre o jovem não é 

sério 

Deixa ele viver! É o que Liga". 

 

 

Charlie Brown Jr. 

 

 

 

Através da análise das narrativas foi possível identificar os vários modos de ser de 

cada um dos adolescentes, os quais apontam para posições de envolvimento e rompimento 

com as práticas infracionais. Assim apresenta-se uma síntese das análises das entrevistas 

individuais a partir de pontos de similitude nos relatos dos três adolescentes.  Similitudes 

porque não poderiam ser iguais as três historias de vida. Embora alguns fatos possam ter os 

mesmos componentes, complexas variáveis inseridas no contexto de desenvolvimento em 

constante interação com cada adolescente traçam a trajetória individual, própria de cada um, 

quais sejam: ausência da figura paterna, rede de apoio constituída pela avó, fracasso escolar, 

possibilidade de consumir artigos de marca, envolvimento com o tráfico de drogas e 

influencia dos pares. 

 

Partindo do princípio que o desenvolvimento humano ocorre durante todo o ciclo 

vital, continuidade e descontinuidades fazem parte desse processo. Mudar é possível, como já 

vimos, porém torna-se necessária ficarmos atentos ao fato de como essa possibilidade ocorre. 

Em relação aos adolescentes dessa pesquisa, uma rede de apoio familiar e social, 

relacionamento afetivo-sexual, vínculo com alguma religião, medo de morrer, de perder a 

liberdade, de ser humilhado apareceram como experiências significativas, as quais geraram 

reflexão levando os adolescentes a romperem com a trajetória de infrações. A partir desse 
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resultado, podemos perceber que o processo de desvinculação pode ocorrer vinculado a 

experiências positivas, vivenciadas pelo adolescente ainda no contexto socioeducativo, bem 

como vinculado a experiências negativas, sendo necessário para isso, entender o lugar em que 

o envolvimento com as práticas infracionais ocupa na vida desse adolescente. Nos 

adolescentes aqui descritos, a vinculação está ligada a forma mais fácil que encontraram para 

a sobrevivência diante de uma dura realidade: precarização do trabalho, descaso das políticas 

publicas voltados para crianças e adolescentes, falta de perspectiva, miséria, entre outros. 

Nesse sentido a sociedade oferece como resposta a esses adolescentes a repressão, a punição, 

o estigma, a indiferença. Cometer infrações pode ser algo transitório, pode ser um projeto de 

vida ou pode ser tido como a única solução para seus problemas imediatos. 

Segundo Zamora (2008), os adolescentes autores de infrações vivenciam momentos 

cruciais em sua trajetória do momento em que são apreendidos, passando pelo período que 

cumpriam a medida, seja ela qual for, até o fim da medida. Esses momentos geralmente são 

vivenciados, acompanhados por crises e desorganização familiar. No caso dos adolescentes 

privados de liberdade torna-se crucial o apoio aos egressos, porém, segundo Assis e 

Constantino (2005) apenas 53% das instituições pesquisadas não oferecem qualquer serviço 

de apoio a esses adolescentes. E as poucas ações existentes não são implantadas como política 

pública consistente (Silva e Gueresi, 2003). 

Uma rede social de apoio e a construção de projetos de vida são cruciais na 

prevenção contra a reincidência, porém os adolescentes e suas famílias pouco ou nenhum 

apoio recebem. As teorias psicológicas, as politicas publicas atribuem à família vital 

importância na estruturação psicológica e social dos indivíduos, cabendo a ela transmitir e 

assegurar valores e atitudes, porém considerando a realidade das famílias pobres ainda pouco 

se discute e se faz sobre suas dificuldades em assegurar tal papel. 

E no caso dos adolescentes que querem mudar, rompendo com a trajetória de 

infração, encontram grande dificuldade ao saírem da instituição, tais como ameaças de morte 

feitas por policiais ou por grupos rivais, desemprego, preconceito. Esses adolescentes 

vivenciam um profundo desamparo, experienciam a fragilidade dos vínculos afetivos. Desta 

forma vemos como é difícil formular projetos de vida nestas condições.  

O Nordeste é o campeão quando se trata da reincidência. Porém, o adolescente 

nordestino enfrenta situações mais difíceis do que os demais. Falta-lhes o básico como a 

educação e a saúde, revelando a fragilidade das políticas públicas locais.  

Torna-se necessário também ficarmos atentos, em relação ao tempo em que ocorre 

esse processo de mudança, lembrando que esse tempo não é cronológico. É possível construir 
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a mudança em poucos dias, poucos meses ou anos. Nos três casos existem possibilidades de 

mudança, pois a reflexão ocorre no tempo subjetivo. Entretanto, sua permanência longe das 

práticas infracionais não pode ser garantida, como vimos anteriormente, o desenvolvimento 

humano é repleto de encontros, desencontros, continuidades, rupturas, retrocesso.  

Considero importante como fator que pode atuar como possibilidade de permanência 

na mudança, que o adolescente tenha projetos de vida, pois assim, vão percorrer essa nova 

trajetória na busca desses objetivos, como construir uma família, ter uma profissão, engajar-se 

em algum grupo social, podem ajudar na prevenção contra a reincidência. Pois, não querer 

que acontecimentos considerados negativos voltem a se repetir também pode ser considerado 

como um motivador para o rompimento com as práticas infracionais. Infelizmente, ouvimos 

de jovens que só não cometem mais crime por que tem medo de morrer, não querem voltar 

para a instituição, para esses o sentido da desvinculação está atrelado à garantia de 

sobrevivência.  

Longe de apoiar o atual sistema socioeducativo, que diante dos relatos dos 

adolescentes evidenciam diversas falhas, entendemos que na instituição as relações 

construídas , assim como outros relacionamentos em que estão fadados os seres humanos, vão 

produzir significados que contribuirão para o desenvolvimento Psicológico desses 

adolescentes. Infelizmente, essas experiências nem sempre serão positivas, porém abrem 

possibilidade de reflexão e possíveis mudanças. O fato de experiências negativas serem 

consideradas também como pontos de viragem que impulsionem o adolescente para a 

trajetória de desvinculação com as práticas infracionais, não nos permite fechar os olhos para 

a realidade da atual situação das medidas socioeducativas.  

A repressão não é a solução para a violência cometida por adolescentes, pois estes 

são o que mais saem perdendo nessa historia toda. Sofrem violência, sofrem preconceito e 

muitas vezes terminam perdendo suas vidas. Devemos nos deter nas necessidades desses 

jovens do que valorizar as infrações cometidas por eles (ASSIS; CONSTANTINO, 2005). 

Lembrando sempre de ter o cuidado de considerar as particularidades de cada adolescente, e 

de todos os fatores implicados no processo do envolvimento deles com as práticas 

infracionais. 

Devemos continuar questionando, problematizando aspectos da execução das 

medidas socioeducativas, a importância dos monitores no processo de identificação 

psicológica para a construção de um ideal de vida dos adolescentes, as politicas públicas 

voltadas para os jovens pobres e suas famílias, bem como os entraves no cumprimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o mesmo não se torne letra morta. 
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