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Negro drama 

Entre o sucesso e a lama. 

Dinheiro, problemas 

Inveja, luxo, fama. 

 

[...] 

 

Negro drama, 

Tenta ver, 

E não vê nada 

A não ser uma estrela, 

Longe meio ofuscada. 

 

Sente o drama, 

O preço, a cobrança, 

No amor, no ódio 

A insana vingança. 

 

[...]  

 

O drama da cadeia e favela 

Túmulo, sangue, 

Sirene, choros e velas. 

 

[...] 

 

Periferias, vielas e cortiços, 

Você deve tá pensando 

O que você tem a ver com isso? 

 

Desde o início, 

Por ouro e prata, 

Olha quem morre, 

Então veja você quem mata. 

 

Recebe o mérito, a farda 

Que pratica o mal, 

Me vê, pobre, preso ou morto 

Já é cultural. 

[...] 

 

 

(Racionais Mc´s) 



RESUMO 

 

 

Este trabalho investe na compreensão dos sentidos que jovens em conflito com a lei produzem 

sobre a criminalidade. Para tanto, analisa como esses jovens relacionam os elementos que 

explicam sua entrada no crime e como problematizam os aspectos que possibilitam/dificultam 

a sua desvinculação com a trajetória infracional. Utilizamos como interlocutores as 

abordagens teórico-metodológicas da biopolítica das populações (FOUCAULT, 2005), da 

Criminologia Crítica (BARATTA, 1999) e dos estudos subalternos (SPIVAK, 2010). 

Transitamos pela relação saber/poder/verdade para destacar os efeitos de saber e de poder na 

produção da condição de jovem infrator, atentos ao fato de que essas produções estão 

perpassadas por uma discursividade social hegemônica de criminalização da juventude pobre. 

Consideramos fundamental a escuta dos jovens, principalmente a elaboração de discursos que 

se distanciavam dos significados mais corriqueiros que tentam explicar o envolvimento deles 

com práticas infracionais. A técnica de coleta de informações foi uma entrevista 

semiestrutura, realizada com jovens em cumprimento de medida socioeducativa privativa de 

liberdade. A análise dos dados foi feitas através da Análise Crítica do Discurso, baseada na 

analítica foucaultiana. Como resultado, observamos que a produção discursiva dos jovens 

quanto aos elementos que explicam a sua vinculação com o crime perpassam questões que 

envolvem o consumo de drogas, o desejo de poder, o acesso à rua, circunstâncias familiares e 

o consumismo. No tocante aos aspectos que possibilitam/dificultam a desvinculação dos 

jovens com a prática infracional, suas produções discursivas foram norteadas a partir da 

discussão sobre a medida socioeducativa, a escola, a família e suas perspectivas de projetos de 

vida. 

 

Palavras-chave: Jovens em conflito com a lei. Criminalidade. Produção de sentidos. 

Relações de poder. Análise Crítica do Discurso. 



ABSTRACT 

 

 

 

This work focuses on  understanding the feelings which the young people who are under 

conflict with the law produce over criminality, therefore it analyzes how these young people 

associate the elements which explain their initiation in the crime and how they put in doubt 

the aspects that facilitate/impair their disenstalling from their transgression trajectory. We 

have used as interlocutors the theoretical methodological approaching of biopolitics of the 

populations (Foucault, 2005), of the critical criminoly (Baratta, 1999) and of the secondary 

studies (Spivak, 2010). We have gone through the relation Know/Can/Truth, to make stand 

out the effects of knowing and being able in the production of the condition of the infringer 

young person, attentive to the fact that these productions are moved by a hegemonic social 

speech of the needy young people. We consider the listening of the young people to be 

essential, mainly the elaboration of the speeches that keep away from the most common 

meanings that try to explain their envolviment with transgression practices. The technic of 

data collection was a semistructure interview, which was held with young people who were 

under social-educational measures, without freedom. The data analysis have been carried out 

through the speech critical analysis, based on the Foucault analytic. As a result we have 

observed that the speech production of the young people, as to the elements that explain their 

bonds with the crime move through issues that involve the using of drugs, the wish of power, 

the access to streets, family circumstances and consumerism. Concerning the aspects that 

facilitate or impair the disenstalling of young people from transgression practices, their speech 

production were guided from the discussion about social-educational measures, their school, 

their family and their perspectives of future plans. 

 

Key-words: Young people under conflict with law. Criminality. Productiion of feelings. 

Relations of power. Speech Critical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pela temática da juventude em conflito com a lei foi inspirada por dois 

motivos principais. Primeiramente pelo impacto e inquietações que as notícias, dados e 

acontecimentos que envolvem a juventude em conflito com lei, que se apresentam cada vez 

mais polêmicos e conflituosos, provocam na pesquisadora. Em segundo lugar, a escolha pelo 

tema foi motivada pela experiência profissional da pesquisadora como Agente Comunitária de 

Saúde em uma comunidade da cidade de João Pessoa (PB), que proporcionou o contato com 

jovens infratores e suas histórias de vida, permitindo observar o desenrolar de trajetórias 

infracionais desde o cometimento de infrações como furto até o homicídio.  

Assim, diante das inquietações que essa temática causa na pesquisadora, sentiu-se o 

desafio de ouvir dos próprios jovens os discursos que produzem sobre suas vidas e sobre o 

mundo do crime. Desse modo, esse trabalho tem como objetivo geral investigar os sentidos 

que jovens infratores atribuem à criminalidade, ou seja, quais são os sentidos que jovens 

autores de atos infracionais produzem sobre seus contextos de entrada na dinâmica do crime. 

De forma mais específica, buscamos analisar como jovens infratores relacionam os diversos 

elementos que explicam sua entrada no crime, bem como problematizamos os aspectos que 

possibilitam/dificultam a desvinculação com a trajetória infracional. 

A pesquisa foi realizada com cinco jovens que cumprem medida socioeducativa de 

privação de liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo de Jaboatão dos Guararapes 

em Pernambuco (CASE - Jaboatão), com o intuito de analisar as produções discursivas sobre 

os diversos elementos que perpassam suas vidas, a exemplo da família, da escola, da medida 

socioeducativa e da prática infracional, a fim de possibilitar a produção de sentidos sobre 

essas questões. Para dar visibilidade a essas produções, utilizamos como interlocutores 

analíticos as teorias da Biopolítica Foucaultiana, da Criminologia Crítica e dos estudos 

subalternos valorizando a relação entre saber/poder/sujeito/verdade nos discursos dos jovens. 

 

1.1 Breve panorama sobre a juventude em conflito com a lei brasileira
1
 

 

 Coimbra; Bocco; Nascimento (2005) apontam que a juventude, como momento 

biográfico, é atravessada por fluxos, devires, multiplicidades e diferenças, em que o ato 

infracional apresenta-se como uma das várias linhas de ação que compõem o sujeito. No 

                                                             
1
 Os dados apresentados foram os dados mais recentes encontrados pela pesquisadora 
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âmbito da infância e juventude, o sujeito que comete um ato ilícito é considerado um infrator 

e não um criminoso e a responsabilização pelo ato impróprio dar-se-á via cumprimento de 

medida socioeducativa, que se apresenta como política pública de segurança para essa 

questão. Investe-se em práticas pedagógicas na tentativa de promover a desvinculação do 

jovem da prática infracional que, pela sua condição de sujeito em situação peculiar de 

desenvolvimento, é considerado inimputável.  

A forma como a sociedade brasileira tem encarado a questão da adolescência e 

juventude em conflito com a lei sempre esteve atravessada por posicionamentos 

preconceituosos e discriminatórios. Há uma compreensão causalista que associa pobreza à 

criminalidade, sem a devida consideração dos efeitos das desigualdades e injustiças sociais 

que afetam a população pobre. Assim, a leitura dos perfis e estatísticas sobre adolescentes 

infratores logo nos leva a imaginar que a realidade desses jovens reflete diretamente os efeitos 

cruéis das desigualdades sociais e das injustiças que assolam as camadas mais pobres da 

população (EVANGELISTA, 2007). 

 

Tratam-se de jovens, cujas famílias, em geral, não dispõem de condições 

materiais e financeiras para garantir a satisfação de suas necessidades 

essenciais; jovens de baixa escolaridade, desempregados, pressionados pelos 

enormes e persistentes apelos de consumo e pela necessidade de 

sobrevivência, dispostos a realizar, a qualquer custo, qualquer atividade ou 

tarefa que os possa remunerar e garantir o seu sustento. Sem oportunidade no 

mercado de trabalho, acabam aceitando, por falta de opção, assumir os riscos 

de furtos, roubos, assaltos (EVANGELISTA, 2007, p. 4). 

 

Um estudo realizado em 2012 pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) intitulado Panorama Nacional: A execução das medidas 

socioeducativas de internação, que buscou traçar o perfil de 17,5 mil jovens infratores que 

cumpriam medidas socioeducativas no Brasil e analisar o atendimento prestado pelas 320 

unidades de internação existentes em território nacional, constatou que esses jovens têm entre 

15 e 17 anos e apresentam defasagem escolar, visto que mais da metade deles não frequentava 

a escola antes de ingressar na unidade, tendo a maioria interrompido os estudos aos 14 anos, 

entre a quinta e a sexta série. Além disso, 8% não eram alfabetizados. No tocante à 

configuração familiar, 14% dos jovens possuíam pelo menos um filho e apenas 38% foram 

criados pela mãe e o pai. Outro dado importante neste estudo diz respeito ao uso de drogas, 

onde de dez adolescentes sete relataram serem usuários de drogas, aparecendo a maconha 

como o entorpecente mais consumido, seguida da cocaína e do crack (CNJ, 2012). 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-jovem/panorama_nacional_justica_ao_jovem.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-jovem/panorama_nacional_justica_ao_jovem.pdf
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O índice de reincidência também foi investigado, constatando-se que a metade dos 

adolescentes pesquisados é reincidente na prática infracional. Neste estudo, verificou-se que, 

embora o roubo e o tráfico de drogas sejam as infrações que levam a maior parte dos jovens 

ao cumprimento de medidas socioeducativas (60% dos entrevistados), entre os reincidentes a 

prática de homicídio foi três vezes superior à verificada entre aqueles que cumpriam a 

primeira internação, aumentando de 3% para 10%. Uma das explicações para isso pode estar 

na situação de maus tratos contra os jovens internados, verificada durante as visitas do CNJ 

para a realização do estudo. 

No ano de 2013, a Secretaria de Diretos Humanos, através do Levantamento Nacional 

de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, verificou que, até o 

dia 30 de novembro de 2013 o Brasil possuía em atendimento o total de 23.066 adolescentes e 

jovens entre 12 a 21 anos, sendo que 22.683 são do sexo masculino e 1.042 são do sexo 

feminino (BRASIL, 2013). O Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei de 2011 mostra um aumento de 1892 adolescentes que 

estão cumprindo medidas de restrição e privação de liberdade, comparado ao ano de 2010, 

representando um crescimento de 10,69% (de 17.703 em 2010 para 19.595 em 2011). Esse 

crescimento está distribuído da seguinte maneira: o aumento de internação foi de 10,97% (de 

12.041 para 13.362); de internação provisória de 9,68% (de 3.934 para 4.315); e de 

semiliberdade de 11,00% (de 1.728 para 1.918)
2
 (BRASIL, 2011). 

Já em 2013, esses valores apresentaram-se ainda mais altos em que 5.573 adolescentes 

estavam em Internação Provisória; 2.272 estavam em Semiliberdade e 15.221 estavam em 

Internação (BRASIL, 2013). Esse aumento rompe com uma trajetória de redução verificada 

entre 2006 a 2009 (BRASIL, 2011). 

Quanto aos tipos de atos infracionais cometidos por jovens em privação de liberdade, 

o levantamento de 2011 aponta que o roubo representa o maior índice (8.415, ou seja, 38%). 

Em seguida estão o tráfico (5.863 - 26,6%); o homicídio (1.852 - 8,4%) e o furto (1.244 - 

5,6%). O levantamento de 2013 mostra que roubo e tráfico ainda são os dois atos mais 

cometidos por jovens em privação de liberdade, apresentado um pequeno aumento em seus 

                                                             
2
 A medida de internação corresponde à medida de privação de liberdade aplicada quando tratar-se de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no cometimento de outras 

infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, não 

podendo ultrapassar três anos. A medida de internação provisória é a medida determinada antes da sentença, não 

podendo ultrapassar 45 dias. Já a medida de semiliberdade assemelha-se ao regime semiaberto cumprido por 

pessoas imputáveis, em que os jovens realizam as atividades escolares e profissionalizantes fora das unidades e 

retornam para o pernoite.  
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índices quando comparados ao ano de 2011, sendo constatados 10.004 jovens envolvidos com 

o roubo e 5.866 envolvidos com o Tráfico em 2013. Quanto aos atos considerados contra a 

vida em 2013, verificou-se um índice de 3.724 jovens, o que equivale a 15,61% dos atos 

praticados (BRASIL, 2013). 

Esses dados, por sua vez, reforçam a ideia de que um dos motivos que levam ao 

cometimento de atos infracionais pode estar relacionado ao desejo de possuir bens de 

consumo que não são acessíveis pela via legal (Brasil, 2011). Sabe-se que nem todos os meios 

são legítimos como o crime e a fraude, por exemplo, no entanto, no caso dos grupos que não 

têm acesso aos meios legítimos de acesso a esses bens (as classes mais baixas), se formará 

uma situação de tensão que fará com que alguns membros do grupo usem os meios ilegítimos 

para atingi-las. A motivação para esses atos é fomentada pelos fortes apelos das estratégias de 

marketing e propaganda ao consumo e pela valorização social da posse de bens materiais. 

Considerando o período entre 2002 e 2011, houve uma redução no percentual de 

homicídios de 14,9% para 8,4%. Já entre 2011 e 2013 houve um aumento significativo desse 

delito passando de 8,4% em 2011 para 15,61% em 2013. O tráfico, que teve um grande 

crescimento entre 2002 (7,5%) e 2011 (26,6%), apresentou um aumento muito pequeno entre 

2011 (5.863 jovens envolvidos) e 2013 (5.866 jovens envolvidos) (BRASIL, 2011; BRASIL, 

2013). 

O Levantamento de 2011 nos guiou pela conclusão de que os dados obtidos nesse ano 

contrariavam as informações veiculadas pelos meios de comunicação. Estes enfatizavam um 

suposto aumento na gravidade de atos infracionais cometidos por jovens, como também 

indicavam o crescimento da participação deles em tarefas secundárias na atividade do tráfico, 

por isso, mais do que um sistema que os responsabilize, esses jovens precisam de uma rede de 

proteção.  

Parece que o aumento de atos contra a vida, entre 2011 e 2013, somado à manutenção 

do envolvimento desses jovens com o tráfico, alerta-nos para o fato de que a rede de proteção, 

assim como a atuação das medidas socioeducativas, não têm apresentado, nos últimos anos, 

resultados satisfatórios no que diz respeito à não vinculação ou à desvinculação de jovens 

com a prática infracional. Sem dúvidas configuram-se fragilidades na execução do Sistema de 

Garantia de Direitos voltado para a juventude. Assim, embora não se busque desconsiderar a 

necessidade de responsabilização diante dos atos infracionais cometidos, é preciso alertar para 

a urgência de outras medidas que se antecipem aos riscos da entrada desses jovens no mundo 

do crime (BRASIL, 2011). 
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 O Brasil possui mais de 21 milhões de adolescentes que, comparados a outras faixas 

etárias, são considerados mais suscetíveis ao conjunto de vulnerabilidades sociais. Porém o 

nível de suscetibilidade varia de acordo com algumas características que compõem a vida 

desses adolescentes. Segundo o relatório Situação da Adolescência Brasileira de 2011, 

organizado pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), situações como nascer 

branco, negro ou indígena; viver no Semiárido, na Amazônia ou numa comunidade popular 

nos grandes centros urbanos, ser menino ou menina, ter deficiência ou não, são fatores 

cruelmente determinantes no que tange às possibilidades que os adolescentes têm de exercer 

seus direitos como saúde, educação, proteção integral, lazer, convivência familiar e 

comunitária, entre outros (UCIFEF, 2011). 

A apresentação desse cenário facilita cotidianamente a visualização estereotipada de 

quem são os jovens infratores brasileiros, fazendo com que os estudos feitos nessa área 

tornem-se mais informativos no que diz repeito àquilo que devemos evitar, para nos 

protegermos contra a violência por parte desses adolescentes, fazendo com que diariamente 

estejamos atentos aos trombadinhas e pivetes que encontramos nos sinais de trânsito, nas 

esquinas, olhando nossos carros como flanelinhas do que, de fato, nos ajudam a refletir sobre 

os problemas sociais de desigualdade, de preconceito e discriminação sofrida por muitos 

desses jovens. 

Os dados falam e são reais ao afirmarem que a situação de pobreza favorece a inserção 

de garotos e garotas no Sistema de Justiça Juvenil e que a maioria dos que comentem infração 

estão vinculados a baixos índices de desenvolvimento humano, no entanto, esquecem-se que 

tal situação aponta para uma sucessão de falhas institucionais que os expõem a violências e 

criminalidades – seja como vítimas, seja como autores (ANDI, 2012). Os dados apresentados 

acima pretendem minimamente informar sobre a realidade dos jovens infratores brasileiros e 

ajudar a refletir acerca dos efeitos políticos de conclusões deterministas quanto a essa questão. 

Não pretendemos apontar soluções, pois não a temos, mas pretendemos com esse trabalho 

contribuir para a reflexão macro e micropolíticas necessária para a compreensão dessa 

realidade. Assim, esse trabalho pretende dar voz a esses jovens, buscando compreender quais 

os sentidos produzidos por eles sobre os aspectos – inclusive aqueles para além da questão da 

desigualdade já trazida nos perfis sobre juventude em conflito coma lei – que circunscrevem a 

sua entrada no mundo do crime, bem como sobre os elementos que podem facilitar ou 

dificultar a desvinculação com a prática infracional.  

A dissertação está dividida em 4 capítulos que foram organizados da seguinte forma: 

no capítulo 2  trazemos uma breve apresentação de como se deu a construção das legislações 
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que regem a questão da juventude em conflito com a lei; no capítulo 3 tratamos sobre as bases 

teórico-metodológicas que utilizamos para fundamentar o trabalho; no capítulo 4 

apresentamos a metodologia que guiou os caminhos de nosso trabalho, bem como as questões 

éticas pertinentes à pesquisa; por fim, no capítulo 5, nos debruçamos sobre a análise e 

discussão dos dados. 
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2 A CONSTRUÇÃO LEGISLATIVA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EM 

CONFLITO COM A LEI 

 

Considerando o cenário que abarca desigualdades sociais, preconceitos e 

vulnerabilidades sofridas por uma grande parte dos jovens brasileiros e tomando esse público 

como sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento – não cabendo, portanto, o mesmo 

tratamento oferecido aos adultos –, foram criadas, como tentativas de solução para essa 

questão, legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA (Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE (Lei 

nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012).  

O ECA surgiu com o intuito de contrapor-se, de forma histórica, a um passado de 

controle e de exclusão social, baseado em uma Doutrina de Proteção Integral e em 

substituição ao velho paradigma da Situação Irregular regido pelo Código de Menores – Lei 

nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. Essa substituição possibilitou mudanças de referenciais e 

paradigmas com reflexos, inclusive, no trato da questão infracional. Isso representou, no 

plano legal, uma opção pela inclusão social do adolescente em conflito com a lei, tomado 

agora não mais como um mero objeto de intervenção (BRASIL, 2006). 

O primeiro código de menores, conhecido como Código Mello Mattos, foi 

promulgado em 1927 e surgiu como a primeira legislação específica a tratar da situação da 

criança e do adolescente no Brasil. Esse código, voltado para as crianças e adolescentes em 

situação de abandono e delinquência é visto por muitos setores da sociedade como um grande 

avanço no que diz respeito às políticas públicas e de assistência voltadas para a infância e 

juventude, possibilitando que esse público deixasse de ser objeto de caridade e passasse a ser 

objeto de políticas públicas (MORAIS, 2009). 

No entanto, o Código de 1927 surgiu em um contexto no qual o Brasil passa por um 

processo de urbanização, tendo como modelo os países europeus, especificamente a França. 

Essa urbanização possibilita que o movimento higienista se instale e, assim, tudo e todos que 

comprometam a estética e a assepsia da cidade precisam ser recolhidos dos centros urbanos de 

modo que sejam minimamente visíveis. Dessa maneira, as crianças e os adolescentes 

marginalizados deveriam ser retirados de circulação, pois eles retratavam a pobreza e a 

sujeira da cidade. 

Nesse sentido, o Código de Menores de 1927 “[...] incorpora tanto a visão higienista de 

proteção do meio e do indivíduo como a visão jurídica repressiva e moralista” (FALEIROS, 

2011, p. 47), tendo em vista que o seu surgimento foi marcado pelo interesse de médicos 
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junto com outros setores para o desenvolvimento da sociedade. O empenho da classe médica 

possibilita que a concepção higienista se instale através de propostas de saneamento de 

doenças, bem como de proteção do indivíduo e da sociedade, por meio do desenvolvimento 

de bons hábitos de higiene e bons hábitos morais. Essa concepção, que certamente contribuiu 

para a prevenção de doenças no Brasil, serviu também para legitimar o recolhimento e a 

internação das crianças e adolescente considerados inadequados para o modelo social que se 

buscava desenvolver (COSSETIN, 2012). 

O Código de 27, embora seja o marco da intervenção estatal e do tratamento formal a 

partir da elaboração de modelos de atendimento às crianças e aos adolescentes, não garante, 

no entanto, a diminuição da pobreza e os efeitos da desigualdade sobre esses sujeitos, pois 

distante das possibilidades de promover mudanças concretas e efetivas sobre a vida das 

crianças e dos adolescentes, a política de assistência em vigor configurava-se mais, em suas 

práticas e racionalizações, como um processo estratégico de criminalização e medicalização 

da pobreza (MORAIS, 2009). De acordo com Lustosa (2013), portanto, toda a organização 

legislativa elaborada era operacionalizada através de estratégias de saneamento da cidade, 

recolhendo os considerados menores para os alojamentos das fundações e casas de proteção. 

Esse recolhimento deu-se não como sanção ao cometimento de infrações e sim como reflexo 

da penalização da pobreza. 

O código de menores foi uma legislação criada para um tipo de infância e juventude 

específica, ou seja, foi pensada e criada para crianças e adolescentes pobres considerados 

menores não apenas pelo caráter etário, mas também como distinção da marginalidade 

atribuída tanto à condição de abandonado, como à de infrator (OLIVEIRA, 1999). Desse 

modo, o Estado passa a exercer maior controle sobre a vida da juventude subalterna e de suas 

famílias, tomando para si a tarefa de corrigir e disciplinar o comportamento das crianças e dos 

adolescentes (COSSETIN, 2012). 

Oliveira (1999) aponta que na década de 20 o tratamento despendido às crianças e aos 

adolescentes em situação de marginalização superava a prática da simples repressão para 

afastá-las do convívio social de modo a evitar o contágio dos menores. Essa segregação 

operacionalizava-se através de medida de prevenção e correção de responsabilidade de 

instituições públicas de internação. Desse modo, o Código de Mello Mattos legitima tais 

práticas preventivas em nome de um ideário de periculosidade. Sendo assim, esse código 

baseava-se em um viés preventivo e repressor com vista à punição daqueles considerados 

inadequados ao projeto desenvolvimentista pretendido pelo país, desviando-se da lógica da 

instituição de direitos (MIRANDA, 2008). 
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A partir do código Mello Mattos foi criado, no ano de 1940, o Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM) instituído pelo decreto-lei nº 3.799 de 5 de novembro de 1941, configurando-se 

como um órgão ligado ao Ministério da Justiça que visava à fiscalização e à organização do 

atendimento em regime de internação ao qual eram submetidos tanto os autores de atos 

infracionais, quanto os abandonados e carentes. No entanto, longe de promover uma nova 

política de assistência à juventude brasileira a partir de novos moldes e práticas, a 

operacionalização do SAM perpetua o mesmo modelo de atendimento e tratamento às 

crianças e aos adolescentes, ou seja, perpetua o mesmo modelo de categorização e 

responsabilização desse público atravessado pelo viés da segregação social (COSSETIN, 

2012). 

Cossetin (2012) vai mostrar ainda que diante do aparecimento das irregularidades 

ocorridas dentro do serviço, bem como devido ao golpe militar, o SAM foi extinto em 1964 e 

criou-se a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor – FUNABEM – por meio da lei 4.513, 

de 1º de dezembro de 1964, e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNBEM. A 

FUNABEM atuou na articulação das ações nacionais para os chamados menores e lançou a 

proposta, por meio de incentivo do Governo Federal, da criação das Fundações Estaduais de 

Bem Estar do Menor – FEBEMs, as quais seriam os centros de execução do atendimento aos 

adolescentes privados de liberdade, instalados em cada estado da Federação. 

No entanto, a superação do velho modelo repressivo e punitivo foi mais uma vez 

frustrado e se mantiveram instaladas as mesmas práticas de segregação e desvalorização da 

vida: 

 

Sob o governo de uma nova Ditadura Militar, a repressão a qualquer forma de 

manifestação que infringisse a ordem nacional intensifica-se de maneira 

significativa. Dessa forma, o atendimento às crianças e aos adolescentes expressava 

também esse novo contexto, tendo na reclusão uma linha de ação corriqueira. O 

atendimento no interior das unidades reflete esta mesma postura repressiva. Assim, 

com raras exceções, a FUNABEM e mais especificamente as FEBEMs reproduzem 

o tratamento desumano dispensado anteriormente pelo extinto SAM (COSSETIN, 

2012, p. 38). 

 

Em 1976 realizaram-se debates com o intuito de denunciar e discutir sobre a estrutura da 

política de assistência às crianças e adolescentes brasileiros. A Câmara dos deputados 

instalou, nesse ano, a denominada CPI do Menor com o intuito de criticar a ineficiência da 

PNBEM e dar visibilidade à questão da desigualdade social como cerne da realidade do 

menor brasileiro (BANDERA, 2013). 
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 Assim, em 1979, instituiu-se o segundo Código de Menores (Lei nº 6.697 de 10 de 

outubro de 1979) que tem como base de sua constituição o reconhecimento da criança e do 

adolescente em condição de abandono ou em envolvimento com a prática infracional como 

menores em situação irregular. Desse modo, o novo Código não expressa mudanças 

significativas no que diz respeito à superação dos velhos paradigmas em nome do 

estabelecimento dos direitos da infância e juventude. 

De acordo com Cossetin (2012), o Código de menores de 1979 evidenciou a posição dos 

ditos menores como objeto da norma caso eles não se adequassem aos padrões estabelecidos. 

Assim, a situação irregular pode ser resultado tanto de sua conduta pessoal quanto advir de 

sua família ou da sociedade. Cossetin (2012) nos chama atenção ainda que: 

 

É necessário considerarmos que a terminologia utilizada no Código de1979 para se 

referir ao adolescente autor de ato infracional evidenciava tanto a base para o 

atendimento destinado a este público como também a carga ideológica empregada 

para designar tais sujeitos: a denominada doutrina da situação irregular. Nesta, o 

adolescente e sua família são culpados, pois eles é que não se enquadravam naquilo 

que era definido como dentro da legalidade, e não a estrutura social organizada 

como a determinante das circunstâncias que levaram à ilegalidade. Desse modo, 

responsabilizava e punia a criança, o adolescente e as famílias pelas condições a que 

estavam expostos (COSSETIN, 2012, p. 42). 

 

Desse modo, como coloca Lustosa (2013), o Código de Menores além de ter sido 

atrelado a uma Doutrina do Direito Penal do Menor, ainda provocava a penalização da 

pobreza, através, por exemplo, da perda do pátrio poder por estado de carência. Na década de 

80, diante dos movimentos e das lutas sociais que urgiam pelo processo de redemocratização 

social do Brasil, as organizações que se ocupavam da questão da infância e juventude 

brasileira reivindicavam em prol da mudança de paradigma que regia as políticas públicas 

voltadas para as crianças e os adolescentes, de modo que garantissem os direitos desse 

público, bem como assegurasse novas formas de tratamento para aqueles envolvidos com a 

prática infracional. 

Em 1989 realizou-se um grande debate com a participação da sociedade civil e com a 

parceria de representantes de Organizações Governamentais e Não Governamentais, tendo 

como pauta as Políticas Públicas de assistência às crianças e adolescentes brasileiros vigentes 

naquele momento. Em 1990 foi publicada a conferência A criança e seus direitos que 

apresenta as falas e as articulações precedentes ao projeto final e a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (LUSTOSA, 2013). 

O ECA foi instituído pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 como expressão dos 

direitos da infância e juventude brasileira, uma vez que afirma o valor dessa população 
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enquanto seres humanos que demandam respeito por sua condição de pessoa em 

desenvolvimento. Além disso, valida a importância prospectiva da infância e adolescência 

como portadoras de continuidade do seu povo e o reconhecimento da sua situação de 

vulnerabilidade, necessitando, assim, de proteção integral advinda da família, da sociedade e 

do Estado, devendo este último atuar mediante políticas públicas e sociais na promoção e na 

defesa de seus direitos (BRASIL, 2006). 

Buscava-se, através da instituição da nova legislação, a mudança do paradigma 

doutrinário, até então ancorado na questão da Situação Irregular para a doutrina da Proteção 

Integral, na qual a criança e o adolescente não fossem mais tratados como meros objetos de 

intervenção estatal, mas, como sujeitos de direitos. Pretendia-se que a nova lei abarcasse todas 

as crianças e adolescentes e não servisse apenas a um público específico, de modo a não gerar 

a segregação no contexto da infância e juventude. Esse momento de transição legislativa 

demandava, pois, uma gama de mudanças no que dizia repeito aos ordenamentos jurídico-

legal, institucionais e às práticas estabelecidas. O ECA tem como base de referência a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 que em seu Art. 227 versa:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988).  

 

O supracitado artigo põe em evidencia a necessidade da mudança de paradigma no que 

diz respeito ao atendimento do público infantojuvenil brasileiro através da Doutrina da 

Proteção Integral. 

 

A Doutrina da Proteção Integral recebeu notoriedade a partir da Convenção 

Internacional dos Direitos das Crianças, para quem se institui atendimento e direitos 

especiais pelo fato de constituírem-se como sujeito em processo de 

desenvolvimento. A compreensão da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos e destinatários da Doutrina da Proteção Integral foi elaborada após 

discussões e convenções que vinham sendo realizadas internacionalmente e foi 

apresentada no ano de 1989 pela Assembléia Geral da ONU, por meio do 

documento legal denominado de Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral à 

Criança (COSSETIN, 2012, p. 48). 
 

Além disso, a CF assegura em seu art. 228 que “são penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial” (BRASIL, 1988). 

Legislação essa que viria a se constituir com o ECA um pouco mais tarde. Assim, o ECA 
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regulamenta as sanções aplicadas em caso de cometimento de ato infracional, considerado a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal de acordo com art. 103 do Estatuto. Para 

fins de garantia de direitos do autor de ato infracional, o ECA também prevê os direitos 

individuais e as garantias processuais, bem como regulamenta as medidas socioeducativas 

(BRASIL, 1990).  

Desse modo, diante da importância da mudança de paradigma e da urgência de 

superação de um histórico de exclusão e penalização que marca a trajetória dos jovens 

brasileiros em conflito com a lei, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), através 

da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA), 

juntamente com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em fevereiro de 2004, 

sistematizaram e organizaram a proposta do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE. Após a realização de um amplo diálogo nacional que contou com 

aproximadamente 160 atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), foi implantado o 

SINASE como um guia na execução das Medidas Socioeducativas. O objetivo era promover o 

desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos Direitos 

Humanos, defendendo a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, 

estruturado, principalmente, em bases éticas e pedagógicas (BRASIL, 2006).  

Em 2012 foi sancionada a Lei nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012 que instituiu o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamentou a execução das medidas 

socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. De acordo com a 

supramencionada lei, em seu parágrafo § 1
o
, entende-se por SINASE o conjunto ordenado de 

princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-

se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, 

políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei 

(BRASIL, 2012). 

O SINASE surgiu diante da necessidade de se ampliarem os subsídios para a 

configuração técnica e estrutural da execução das medidas socioeducativas, bem como diante 

da necessidade de se constituirem critérios de avaliação, visto que o ECA não comportava 

totalmente todas essa categorias (LUSTOSA, 2013). No que diz respeito às competências de 

execução, o art 2º esclarece que “o SINASE será coordenado pela União e integrado pelos 

sistemas estaduais, distrital e municipais, responsáveis pela implementação dos seus 

respectivos programas de atendimento ao adolescente ao qual seja aplicada medida 
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socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta 

Lei” (BRASIL, 2012).  

A criação, o desenvolvimento e a manutenção de programas para a execução de 

medidas socioeducativas de semiliberdade e internação é de competência dos Estados. Já as 

medidas socioeducativas em meio aberto é de responsabilidade dos municípios. A proposta 

que se tem é que as diversas esferas responsáveis pela execução de tais medidas trabalhem de 

forma articulada de modo que se mantenham continuidades no atendimento aos autores de ato 

infracional. No entanto, o que se observa é uma grande dificuldade em se estabelecer essa 

conformação, acarretando em uma prestação de serviço setorizado e fragmentado. Sobre isso 

Fuchs (2004) mostra que: 

 

É flagrante a falta de continuidade ou alinhamento institucional em relação aos 

diferentes programas/projetos socioeducativos coordenados ou sob responsabilidade 

do mesmo ente federado, quiçá em relação aos programas de responsabilidade, por 

exemplo, do executivo municipal (medidas em meio aberto). O adolescente que vem 

sentenciado com medida de semiliberdade, em sua maioria ficou internado 

provisoriamente, aguardando sentença judicial, em uma das instituições do estado, 

fazendo assim parte da rede de atendimento local. Entretanto, não existe troca de 

informações entre os programas. Os relatórios e intervenções feitos na instituição 

anterior não chegam a ser socializados com a instituição de semiliberdade onde o 

adolescente está cumprindo a sentença determinada em juízo. Toda a abordagem 

técnica é reiniciada como se o atendimento começasse a partir daquele momento, 

tanto em relação ao adolescente quanto à sua família (FUCHS, 2004, p. 78).  

 

No tocante às medidas de internação – como representa a providência mais extrema, uma 

vez que o jovem é retirado do convívio familiar e social – o ECA prevê em seu art. 121 o 

princípio de brevidade e excepcionalidade em que tal medida só deve ser aplicada em último 

caso, quando for verificada, de acordo com o art. 122 do ECA, o cometimento de ato 

infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa; a reiteração no cometimento de 

outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta (BRASIL, 1990). O art. 121 do ECA nos § 2º e § 3º, respectivamente, 

esclarece que “a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 

reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses”, bem como “em 

nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos”. Nos casos de 

aplicação da internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta, o art. 122, § 1
o
 estabelece que o prazo de internação não poderá ser 

superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal 

(BRASIL, 1990). 
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De acordo com o Levantamento anual dos/as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa entre 2010 a 2011, ocorreu um aumento de 10,6% nas taxas de restrição e 

privação de liberdade e de 4,7% entre os anos de 2011 e 2012, representando um grande 

decréscimo na ascendente taxa de internação dos anos anteriores. No entanto, apesar do 

decréscimo e embora a medida de internação, por ser a medida mais gravosa, abarque o 

princípio de excepcionalidade e apresente-se como a última alternativa a ser aplicada, 

verifica-se que ela tem sido a medida mais utilizada, de acordo com o mesmo Levantamento 

(BRASIL, 2013).  

Cossetin (2012) esclarece que esse excesso na aplicação da medida de internação 

aponta para uma não superação da ideia de periculosidade atribuída à nossa juventude pobre. 

Além disso, o ECA, em seu art. 122, estabelece como infrações passíveis de medida de 

privação de liberdade aquelas cometidos mediante grave ameaça ou violência contra pessoa, 

bem como pela reiteração no cometimento de outra infrações graves. No entanto, quando 

comparado ao Código Penal (CP) há uma diferença quanto à classificação dos delitos. 

Enquanto que no CP o roubo e o latrocínio são considerados delitos contra o patrimônio; a 

lesão corporal e o homicídio são delitos contra a pessoa e o estupro é considerado crime 

contra os costumes, no ECA todos esses delitos podem representar ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. Neste caso, o furto não se enquadraria nos 

delitos que estabelecem a privação de liberdade, salvo se fosse cometido de forma reiterada 

ou considerado de natureza grave. Desse modo, é pertinente questionar se não caberia a 

aplicação de outras medidas não privativas de liberdade em caso de furto aos adolescentes que 

se encontram internados por esse motivo ou por outras infrações que não sejam de natureza 

grave (SILVA; GUERESI, 2003). 

O que nos parece, portanto, é que o excesso de aplicação das medidas de privação de 

liberdade, além de ser reflexo da ideia de periculosidade, é alimentado pela ideia de que o 

procedimento mais severo garantiria maior eficácia e resolubilidade no tocante à problemática 

da infância e juventude em conflito com a lei. Até mesmo porque, contraditoriamente ao 

aumento da aplicação de tal medida, ainda que em ritmos menores, o Levantamento anual 

dos/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa mostra que houve a redução 

de atos graves contra a pessoa entre 2010 e 2011. Houve ainda uma redução da lesão corporal 

entre 2011 e 2012 e um pequeno aumento dos demais atos infracionais entre esses anos que, 

todavia, foram bem menores do que os altos índices de 2010 (BRASIL, 2013). Desse modo, 

“esses dados contrastam com a frequente acusação midiática e os apelos para a redução da 

maioridade penal vinculando os adolescentes a crimes hediondos” (BRASIL, 2013, p.18). 
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Ademais, a realidade de nossas unidades de privação de liberdade demonstra que a ideia de 

maior eficácia é ilusória, visto os inúmeros conflitos que têm ocorrido nesses locais. Segundo 

o Levantamento anual dos/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa temos 

que: 

 

Foram a óbito, em 2012, no sistema socioeducativo brasileiro de privação de 

liberdade, trinta (30) adolescentes, conforme informado pelos Estados. Isso supera 

uma média mensal de dois adolescentes por mês. Significa que a cada quatro meses 

foram a óbito dez adolescentes em unidades do sistema socioeducativo, no 

cumprimento de uma medida privativa ou restritiva de liberdade [...] (BRASIL, 

2013, p. 21). 

 

 

 

As principais causas de morte dentro das unidades ocorrem por conflitos pessoais 

entre os jovens ou por conflitos mais gerais. Essas mortes ocorrem geralmente em decorrência 

de rebeliões que são frequentes nesse ambiente. Inclusive, essa nossa pesquisa ocorreu em 

meio a uma situação de rebelião como será apresentada mais na frente. Esses conflitos são 

reflexos de um sistema que ainda deixa muito a desejar em suas práticas, pois, como aponta 

Cossetin (2012), o descumprimento das legislações vigentes, que culmina em um atendimento 

que se desvia do que é preconizado e que muitas vezes reproduz mais violência e punição do 

que garantias de direitos, tem sido alvo de inúmeras denúncias dentro desse contexto. 

Pesquisas realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de analisar a 

execução das medidas socioeducativas, identificou que são flagrantes casos de maus tratos e 

violação de direitos dentro das unidades de internação: 

 

É possível observar a recorrente violação de direitos como o direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 

leis (art.15 ECA); o direito ao respeito, que consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente (art. 17); direito à 

dignidade, que preceitua ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18) (CNJ, 2012, p. 128). 

 

Estamos, portanto, diante de um Estado e de uma sociedade violentos, que acreditam 

na lógica dos maus tratos e da vingança como medidas capazes de superar a criminalidade em 

nosso país. Diante dessa lógica, temos a impressão da falta de severidade e rigor no tocante ao 

tratamento de jovens em conflito com a lei e essa impressão abre espaço para que a execução 

das medidas socioeducativas não consiga superar a lógica retributiva, segregadora e 
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marginalizante em detrimento de uma nova política e de novos paradigmas que tenham por 

base a proteção integral. 

Nesse sentido, concordamos com as palavras de Cossetin (2012) ao dizer que para 

além de persistirem as marcas da fragmentação, dispersão e isolacionismo no que diz respeito 

às políticas públicas para a infância e juventude, parece existir, aos olhos da população, uma 

visão de que as medidas socioeducativas passam de repressivas a humanizantes, impondo-se, 

assim, um discurso humanizante a uma realidade desumanizadora. Essa visão distorcida e que 

nem sempre se aplica igualmente a todos os autores de ato infracional a depender de sua cor 

ou classe social, chama atenção para um processo de criminalização da pobreza que, para 

além da medida de privação de liberdade, já provoca um processo de isolamento e exclusão 

desses jovens. Esse processo de criminalização da pobreza utiliza dados estatísticos como 

bases dos argumentos quanto a essa questão visto que, como mostra Silva, Gueresi (2003): 

 

[...] os adolescentes internados nas instituições de execução de medida 

socioeducativa de privação de liberdade são oriundos de famílias pobres, uma vez 

que 66% vivem em famílias cujo rendimento mensal varia de menos de um até dois 

salários mínimos vigentes em setembro e outubro de 2002 [...]. Mesmo não 

dispondo da renda familiar per capita, pode-se supor, em média, um núcleo familiar 

básico constituído por quatro pessoas, o que confere uma renda familiar per capita 

da ordem de R$ 50 a R$ 100 por mês, quantia insuficiente para fazer jus a todas as 

necessidades básicas de um ser humano. Assim, conclui-se que os jovens, quando 

praticaram o delito, enfrentavam dificuldades para satisfazer algumas necessidades 

básicas, como, por exemplo, morar em domicílio adequado, pagar pelo transporte, 

dispor de vestuário e ter alimentação adequada. (SILVA; GUERESI, 2003, p. 24) 

 

Além da questão da pobreza, a cor da pele é outro fator que marca claramente o perfil 

da nossa juventude em conflito com a lei, como Silva; Gueresi (2003) revela novamente: 

 

As desigualdades nos rendimentos entre jovens brancos e não brancos, mostradas no 

item anterior, associadas à discriminação racial, que acontece nas situações mais 

corriqueiras do cotidiano (nas escolas, nos shoppings, nos clubes, na entrada dos 

edifícios, etc.), evidenciam que os jovens negros estão diante de um duplo apartheid 

social. Com efeito, pelo simples fato de não corresponderem ao padrão estético da 

sociedade brasileira, os adolescentes negros apresentam mais dificuldades de 

integração social, enfrentando inúmeros obstáculos, alguns intransponíveis, para a 

obtenção do reconhecimento social, tão caro ao adolescente. Nesse sentido, os 

jovens negros tornam-se mais vulneráveis ao delito: o cometimento de ato 

infracional é o que resta como forma de obter reconhecimento de uma sociedade que 

os ignora (SILVA; GUERESI, 2003, p. 22). 

 

Nessa estrutura social que envolve preconceito, segregação e estigmatização, o próprio 

Sistema de responsabilização é um dos principais dispositivos de criação e manutenção desse 
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processo estigmatizador exemplificado por diversos casos de abusos de poder contra os 

considerados marginalizados socialmente e aqueles advindos de classes socioeconômicas 

menos favorecidas.  

O sistema punitivo, através de suas práticas, legitima uma visão estereotipada, que 

acaba por ser introjetada pela sociedade como discurso de verdade, tornando-se quase 

universal, pois, como aponta Amodeo (2010) tendo por base a ordem do discurso 

Foucaultiano, essas falas apresentam-se como “signos que se conectam a outras tantas redes 

de outros discursos, em um sistema aberto, e que registra, estabelece e reproduz não 

significados esperados no interior do próprio discurso, mas sim, valores desta sociedade que 

devem ser perpetuados”. (AMODEO, 2010, p.1). Diante desse panorama, a Teoria da 

Criminologia Crítica, que será abordada mais adiante como base teórico metodológica desse 

trabalho, ocupa-se do estudo e da análise dos mecanismos sociais e institucionais que 

constroem a realidade do comportamento criminoso, concebendo, dessa forma, a existência de 

uma seletividade do próprio Sistema Penal quanto aos grupos considerados tendenciosos ao 

envolvimento com o crime, a depender de questões como raça e classe econômica.  

Com essa breve apresentação, é possível visualizar um pouco como diversos 

dispositivos foram ao longo do tempo incidindo sobre a vida e os corpos da infância e 

juventude em conflito com a lei. Os dispositivos constituem-se como  

 

o conjunto de regras, leis, instituições, protocolos, arquitetura, como também de 

saberes científicos, filosóficos, filantrópicos e morais, investidos nas coisas em 

termos do que pode ser enunciado (campo de invenção de saberes) e do que é visível 

(campo das relações de poder) (LUSTOSA, 2013, p. 58). 

 

O termo dispositivo foi um utilizado por Michel Foucault a partir do seu estudo 

genealógico, ou seja, da pesquisa da analítica do poder para designar as diversas regras e 

ações atuantes na sociedade que têm como alvo o controle de nossas condutas (FOUCAULT, 

2005). Lustosa (2013) esclarece que, por meio de uma Genealogia do Poder, Foucault busca 

guiar-se não por uma análise de como os saberes e as ciências se formaram, mas pelo que 

acredita na pertinência da analítica dos porquês dos saberes, objetivando esclarecer a 

existência e as transformações destes, tomando-os como elementos de relações de poder ou 

incluindo-os em dispositivos políticos. Desse modo, o pensador francês ocupa-se da 

investigação do poder, considerando-o como um instrumento de explicação à produção dos 

saberes, partindo da hipótese de que as relações de poder possibilitam a produção dos saberes. 
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Assim, para Foucault, é inexistente um poder desvinculado do saber, em que seu contrário 

também é verdadeiro.  

Para que haja a constituição de um dispositivo é preciso, a priori, que o 

estabelecimento de estratégias de intervenção sobre os sujeitos em um contexto social seja 

imprescindível. Assim, após essa articulação inicial, torna-se possível configurar-se um 

dispositivo propriamente dito que, então, será admitido pelo conjunto da sociedade 

(LUSTOSA, 2013). Embora esses dispositivos possam ser questionados a qualquer momento 

no que tange suas práticas, eles sempre serão regidos pela relação poder, saber e verdade, de 

modo que se mantenham como instrumentos de operacionalização das condutas que incidem 

em nossos corpos como formas de agir e de existir.  

No caso da infância e juventude em conflito com a lei, as medidas socioeducativas 

configuram-se como os dispositivos formulados para incidirem sobre os corpos dos sujeitos 

que comentem ato infracional. Esses dispositivos ditam as regras, as normas e estabelecem 

formas de ser, agir e viver sobre os indivíduos visto serem indispensáveis para a manutenção 

do poder disciplinar e biopolítico que veremos mais na frente, uma vez que a temática da 

biopolítica das populações também nos servirá de base teórico metodológica para esse estudo. 

Aliás, como mostra Lustosa (2013), “o dispositivo é uma parte fundamental para a 

compreensão da genealogia, desde suas primeiras notas ao poder disciplinar, chegando até os 

últimos momentos em que o autor se deteve nas formulações sobre o biopoder e a 

governamentalidade” (LUSTOSA, 2013, p. 53). 

Os dispositivos trazem, portanto, em seus compassos, táticas e estratégias de poder 

capazes de originar jogos de verdade e compor a materialidade de saberes. Eles não atingem 

apenas os sujeitos aos quais se dirigem diretamente, mas, perpassam sobre todos nós, nos 

entrelaçamentos entre saberes e poderes. 

Neste trabalho, que tem por objetivo investigar quais os sentidos que jovens em 

conflito com a lei atribuem à criminalidade, nos interessa pensar e discutir os efeitos de saber 

e poder na produção discursiva dos jovens sobre a sua condição de infrator. Para isso, 

tomaremos como bases teóricas para nossa análise três teorias: a teoria foucaultiana da 

biopolítica das populações, que nos ajudará a pensar sobre os efeitos da relação 

saber/poder/sujeito/ verdade no discurso dos jovens; a teoria da criminologia crítica, que nos 

guiará na investigação sobre a percepção dos jovens acerca dos efeitos de desigualdade na sua 

vida e a teoria dos saberes subalternos, que nos ajudará a pensar a ideia de subalternização na 

vida desses jovens, muitas vezes não só em termos de classe, mas também em termos 

geracionais, por exemplo. 
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3 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

A questão da criminalidade sugere uma atmosfera complexa, dinâmica e multifatorial 

que demanda uma compreensão ampla, visto que o entendimento sobre o crime abarca um 

longo percurso histórico de diversos arcabouços teóricos que objetivam explicar as causas do 

comportamento criminoso. Neste trabalho, que tem especial interesse pela relação poder/ 

saber/verdade/sujeito, pautaremos nossa reflexão sobre os fatores que envolvem a questão da 

criminalidade no pensamento foucaultiano – particularmente sobre a biopolítica das 

populações – bem como na perspectiva da Teoria da Criminologia crítica criada por 

Alessandro Baratta. Buscaremos um diálogo entre esses dois constructos e as contribuições 

dos estudos subalternos. 

Consideramos, pois, que essas três vertentes colaboram para o entendimento dos 

efeitos de poder sobre a vida e os corpos dos jovens em conflito com a lei. A biopolítica, 

através das reflexões sobre os dispositivos de controle e segurança que incidem sobre os 

corpos considerados periculosos; a Criminologia Crítica, a partir da denúncia de uma 

estruturação social e institucional de preconceito e estigmatização de certas classes e raças em 

detrimento de outras, reproduzida e alimentada pelo próprio sistema punitivo que, a depender 

dessas questões, exercem as imposições punitivas de forma diferenciada; e os estudos 

subalternos, através de suas postulações acerca de grupos sociais historicamente 

desqualificados como incapazes de se autorrepresentarem diante da sociedade, pois não 

integram os interesses dos discursos hegemônicos e das práticas de poder existentes, portanto, 

tiveram e têm suas histórias e experiências representadas por outros. 

 

3.1 Biopolítica das Populações 

 

Foucault (2005) vai tratar, em suas postulações acerca da biopolítica, sobre algumas 

relações de poder específicas que emanam do Estado e que surgem em decorrência do 

desenvolvimento da produção capitalista através de procedimentos institucionais que visam 

administrar a população e modelar os indivíduos (DANNER, 2010). 

Foucault (2005) vai dizer que durante o século XVII e XVIII as técnicas de poder 

utilizadas eram aquelas que tinham o corpo dos indivíduos como alvo central com o objetivo 

de ampliar a força útil através do exercício e do treinamento, pautadas em um sistema de 

constante vigilância, inspeções e hierarquias, o que Foucault denominou de tecnologia 

disciplinar do trabalho. Mas, por volta da segunda metade do século XVIII, o poder 
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disciplinar passa por transformações que fazem surgir uma nova técnica de poder: a 

biopolítica. A Biopolítica Foucaultiana não exclui o modelo disciplinar, mas o incorpora de 

modo diferente, não mais tendo como alvo o homem-corpo e sim o homem vivo, o homem-

espécie. 

Rege-se agora a multiplicidade dos homens que formam uma massa que sofre 

processos específicos naturais, próprios da vida e não mais a multiplicidade de homens 

individuais que necessitam de investimentos disciplinares de treinamento, observação e 

correção.  

 Essa nova tecnologia abre campo para o desenvolvimento de novos saberes como a 

Estatística, a Demografia e a Medicina Sanitária, que se ocuparão da quantificação e da 

descrição desses corpos, utilizando esses dados em um jogo de combinações, comparações e 

previsões do futuro por meio do passado (DANNER, 2010). A técnica da biopolítica 

consegue, portanto, abarcar todos os polos da vida humana, o polo do corpo do indivíduo, 

através da disciplina, e o polo da população através da regulamentação. Poder disciplinar e 

poder regulamentador, eis o que Foucault (2005) denominou de sociedade de normatização.  

Se na soberania se fazia morrer e se deixava viver, nessa nova técnica de poder o 

governo, através da regulamentação dos corpos, faz viver e deixa morrer. Mas, reflete 

Foucault (2005): como uma política que se ocupa da vida com o intuito de aumentar sua 

longevidade, promover o bem-estar, prevenir seus acidentes e compensar suas deficiências 

pode permitir ou fazer morrer seus inimigos e até mesmo seus cidadãos? O autor considera 

que é nesse paradoxo que a questão do racismo de Estado intervém. Por racismo ele entende o 

meio por onde se delimita um corte entre o que deve viver e o que deve morrer. O autor 

esclarece que não está propondo que o racismo tenha surgido nesse período, ele é um 

fenômeno antigo, mas que se manifesta de forma diversa no momento do Estado biopolítico.  

No campo do biológico, o racismo se apresenta através da distinção das raças, ou seja, 

da consideração de raças superiores em relação a outras, fazendo com que a política tome a 

população como uma mistura de raças que se subdivide: “Essa é a primeira função do 

racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o 

biopoder” (FOUCAULT, 2005, p. 305). Essa visão do racismo torna-se compatível com a 

técnica do biopoder no sentido em que ela traz a questão biológica como centro, assim, 

justifica-se que quanto mais forem extirpadas as raças inferiores, os indivíduos anormais, 

mais os indivíduos-espécie fortes e superiores poderão dominar, exercer poder e se 

multiplicar. É a justificativa biológica da luta pelo poder e dominação.  



31 

 

Desse modo, a lógica da biopolítica repercute sobre os corpos e a vida da juventude 

em conflito com a lei através de produção de saberes e verdades sobre esse público. Os 

mecanismos de saber que incidem sobre esses jovens, por meio de diversos dispositivos, a 

exemplo dos dispositivos institucionais e científicos, estabelecem o lugar onde esses sujeitos 

se encontram e buscam reproduzir verdades sobre quem são eles.  

O racismo de Estado favorece a reprodução e a manutenção da lógica determinista que 

concebe o comportamento criminoso como uma doença ou como elemento intrínseco ao 

sujeito que o constitui desde sempre e, por isso, impossível de ser evitado. Essa noção tem 

fomentado a ideia da necessidade de segregação e exterminação daqueles que se envolvem 

com a prática criminosa, bem como a necessidade de controle e atenção preventiva para 

aqueles que se encontram em situações vistas como fáceis caminhos para o crime, a exemplo 

da pobreza. É a forma de mostrar como eles se parecem com seus crimes antes de tê-lo 

cometido, como Foucault (2001) coloca. 

Sobre esse sujeito incidem diversos enunciados produzidos, por exemplo, pelo 

discurso médico – ao se tratar da relação entre crime e doença – e pelo discurso jurídico que 

tem papel central nessa discussão. Neste sentido, as postulações foucaultianas nos ajudam a 

pensar sobre os discursos poderosos com efeitos de verdade, construídos e impostos pelas 

instituições que acabam por se tornar parâmetros para as explicações dos fenômenos sociais, 

como é o caso dos adolescentes em conflito com a lei.  

No entanto, ser guiado por Foucault é entender que as correlações de poder existem 

em função de uma multiplicidade de pontos de resistência (FOUCAULT, 1985). Desse modo, 

entendemos que em nosso trabalho estaremos diante de jovens que podem resistir às 

produções discursivas de poder/saber que incidem sobre eles e, assim, produzir novos 

discursos sobre sua entrada na criminalidade. 

Por isso, trabalharemos com a produção do sentido visto que temos abertura para nos 

relacionarmos também com outras produções discursivas que não as hegemônicas trazidas 

pelos jovens entrevistados. Sendo assim, será que para esses adolescentes os discursos 

hegemônicos em torno das inúmeras questões sociais são suficientes e se apresentam como a 

causa de seus atos? Essa reflexão tem sua importância na medida em que dentro de um novo 

plano epistemológico nas ciências humanas encontramos como referência a experiência do 

sujeito em sua subjetividade e idiossincrasia, a fim de superar o representacionismo que 

demanda uma indicação de verdade. Essa visão é tratada por Silva (2008) ao dizer que: 

 



32 

 

Esta perspectiva propõe a superação da representação, pois esta ainda está 

atrelada a um modelo, que seria seu referente verdadeiro, que seria sua 

verdade. E se, conforme foi colocado anteriormente, a base das Ciências 

Humanas for a representação, cabe-nos demonstrar esta base, limpar o 

terreno, ao menos o nosso terreno, e construir algo novo (SILVA, 2008, p. 

225). 

 

A questão do representacionismo será abordada mais à frente quando trataremos sobre 

a subalternidade. Neste sentido, estamos dentro do campo da voz, do sujeito como narrador e 

produtor de sua história, do sujeito inserido dentro das relações de poder como aquele sobre 

quem incide a tríade poder/saber/verdade, mas, aquele que resiste e produz novos discursos.  

 

3.2 Criminologia Crítica 

 

A Criminologia Crítica é uma teoria criminológica criada por Alessandro Baratta que 

tem como base epistemológica a teoria do etiquetamento do sistema penal que concebe uma 

seletividade dos órgãos de controle social formal do Estado, como os pobres e negros, por 

exemplo. A análise da criminologia crítica tem como foco o conjunto de relações sociais, 

abarcando as estruturas econômicas e jurídico-políticas do controle social, deslocando o 

enfoque teórico do criminoso para as condições objetivas, estruturais e funcionais presentes 

na origem do desvio
3
. Além disso, também desloca os estudos etiológicos do desvio criminal 

para os mecanismos sociais e institucionais que constroem a realidade social do desvio, assim 

como para os mecanismos criadores das definições do desvio e da criminalidade (BARATTA, 

1999).  

Ao contrário da Criminologia tradicional, a Criminologia crítica é fundada justamente 

pela mudança na abordagem do objeto e do método, que deixa de ser a criminalidade, como 

dado ontológico, passando a ser a criminalização. A criminalização é considerada como 

realidade construída pelo próprio sistema criminal, visto que o crime passa a ser apresentado 

como qualidade atribuída a comportamentos ou pessoas estigmatizadas que compõem a 

estrutura da criminalidade. Essa estrutura é constituída por processos seletivos baseados em 

estereótipos, preconceitos e outras particularidades pessoais, decorrentes de indicadores 

sociais negativos como a marginalização, a pobreza, o desemprego, etc. (SANTOS, 2005). 

Essa teoria advém das teorias conflituais marxista e lança mão de um método histórico-

analítico de investigação do fenômeno criminal através da consideração de perspectivas 

macrossociológicas – como a relação da acumulação de riqueza com a criminalidade – e 

                                                             
3
 O termo desvio está sendo usando para designar comportamentos de violação de normas jurídico-sociais, não 

devendo ser entendido a partir de noções médico-clínica de anormalidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Criminologia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alessandro_Baratta&action=edit&redlink=1
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perspectivas microssociológicas, a exemplo da questão da rotulação dos indivíduos (LOPES, 

2002). 

A Criminologia Crítica surge com o intuito de romper com o paradigma tradicional 

dominante sobre a criminalidade, embora se constitua de um grupo de ideias não homogêneas. 

A influência marxista, que não é tomada de forma ortodoxa
4
, advém do conflito como luta de 

classe, delineado a partir dos modos de produção e da infraestrutura socioeconômica da 

sociedade capitalista. O desenvolvimento do capitalismo insere o problema comum da 

criminologia na necessidade de ordem numa perspectiva de luta de classes. Assim, entende-se 

que a criminologia, enquanto racionalidade positiva, configura-se como uma resposta política 

às necessidades de ordem que vão mudando no processo de acumulação de capital. No 

entanto, a Criminologia Crítica não se resume ao método marxista baseado nos conflitos 

econômicos, mas, tem como objeto de análise “o conjunto de relações sociais, 

compreendendo a estrutura econômica e as superestruturas jurídico-políticas do controle 

social” (LOPES, 2002, p. 8). 

Essa teoria tem como base epistemológica o paradigma do labeling approach, definido 

como verdadeira revolução científica da teoria criminológica. Esse paradigma é oriundo da 

criminologia fenomenológica americana do século XX e estuda a criminalidade como 

fenômeno social produzido a partir de normas e valores e não de etiologias causais. Ela 

direciona seu foco para definições institucionais e formas de comunicação intersubjetivas no 

processo de construção social do crime e da criminalidade, além de determinar o 

comportamento criminoso como qualidade atribuída por instâncias de controle social através 

da aplicação de regras e sanções. Assim, vê-se aquele que comete crime como o sujeito ao 

qual se aplica com sucesso o rótulo de criminoso (SANTOS 2005a). 

Segundo Baratta (1985) apud Santos (2005a), embora o labeling approach represente 

condição necessária, é insuficiente para constituição da Criminologia Crítica. Ela é necessária 

uma vez que permite visualizar que o comportamento criminoso se relaciona com a aplicação 

de regras e sanções pelo sistema penal, opondo-se à etiologia positivista, mas insuficiente, por 

não ser capaz de indicar os mecanismos de distribuição social da criminalidade, ou seja, a sua 

direta relação com as desigualdades sociais. 

Essa seleção do perfil criminoso que atinge os pobres da sociedade passíveis de 

punição, conhecidos pelo crime desorganizado, exclui o crime organizado cometido 

                                                             
4
 O estudo criminológico não pode decorrer apenas dos textos marxistas, visto que KarI Marx escreveu pouco ou 

quase nada sobre o tema . A criminologia critica demanda uma observação mais ampla em suas análises, 

considerando outros conceitos teóricos diferentes daqueles marxistas (LOPES, 2002). 
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sofisticadamente pelas classes de importância social
5
, a exemplo dos crimes de colarinho 

branco. Assim, dá-se origem a uma variância da própria criminalização, visto que, 

dependendo das variáveis existentes na relação entre repressão
6
 e indivíduos, de acordo com a 

organização e sofisticação do controle social ou da atuação delitiva, o conflito pode ser mais 

ou menos intenso (SANTOS, 2007).  

Diante disso, o sistema penal define-se como instrumento de gestão diferencial da 

criminalidade que leva em conta a posição social do autor, concentrando a repressão nas 

camadas sociais subalternas e garantindo a imunidade das elites de poder econômico e 

político (SANTOS, 2005). É importante, desse modo, atentar para o fato de que o sistema 

penal apresenta-se ilegitimamente quanto à prática de seus objetivos, visto que, para além de 

seus atributos manifestos claramente, como de manutenção da paz social ou da tutela de bens 

jurídicos eleitos socialmente, a sua prática real perpassa por atributos não declarados de 

sustentar a hegemonia de um setor social sobre o outro, o que nos leva a concluir pela 

ilegitimidade do seu discurso do controle penal. Assim como diz Zaffaroni; Pierangeli (1999), 

a sua real função é solapada pelo discurso externo, de um pretenso Direito Penal igualitário.  

 

3.3 Biopolítica e Criminologia Crítica: um diálogo possível? 

 

Devemos esclarecer que trazer essa duas teorias em um mesmo espaço é um ato 

desafiador. Tendo isso em vista, é preciso deixar claro estamos diante de duas epistemologias 

que divergem quanto aos seus postulados, mas que podem se complementar. Essa 

possibilidade de complementação entre ambas será, portanto, de especial interesse na 

produção desse trabalho. 

A teoria da Criminologia Crítica tem como foco o processo de criminalização das 

classes pobres através dos mecanismos estatais e institucionais que criam a realidade criminal. 

A luta de classe, que marca o pensamento marxista, se instala na perspectiva da Criminologia 

Crítica uma vez que tal teoria faz crítica à atuação punitiva do sistema penal como uma 

prática a serviço das classes dominantes, visando à acumulação de capital. Neste sentido, a 

Criminologia Crítica trabalha com a noção de um saber/poder que tem efeitos de privilégio 

                                                             
5
 Ao falar em crime organizado e crime desorganizando o autor pretende fazer uma distinção entre os crimes 

cometidos por pessoas pobres (crime desorganizado) e por pessoas ricas (crime organizado/sofisticado), pois a 

depender do tipo de crime as imposições punitivas são exercidas de forma diferenciada, sendo o crime 

desorganizado mais suscetível à punição. 
6
 O termo repressão está sendo aqui utilizado no sentido jurídico-penal de punição diferente da noção 

foucaultiana de repressão que será abordado mais na frente. 
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para determinadas classes sociais. Foucault (1984), por sua vez, não concebe o exercício da 

relação saber/poder como privilégio de determinadas classes e nem tampouco concentradas no 

Estado ou no governo, mas, ao contrário, se interessa pelas mecânicas de poder presentes nas 

mais diversas relações sociais e formações discursivas. 

Além disso, para o pensador francês a manifestação do poder não ocorre de maneira 

meramente repressiva como apoia o marxismo. Segundo o autor, caracterizar o poder como 

simples repressão é o mesmo que reduzi-lo à concepção puramente jurídica e, portanto, a uma 

noção apenas negativa do poder. Para ele o poder não é apenas uma força que proíbe, que 

reprime, mas, uma força produtiva e constitutiva. 

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não 

você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas 

que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso [...] (FOUCAULT, 1984, p. 8). 

 

A concepção marxista de poder direciona-se para uma funcionalidade econômica em 

que este tem por objetivo manter relações de produção de modo que reproduza uma 

dominação de classe, possibilitada pelo desenvolvimento e apropriação das forças produtivas. 

No entanto, Foucault (1984), em sua pesquisa genealógica sobre o poder, lança a questão: 

 

O problema que se coloca nas pesquisas de que falo pode ser analisado da seguinte 

forma: em primeiro lugar, o poder está sempre em posição secundária em relação à 

economia, ele é sempre "finalizado" e "funcionalizado" pela economia? Tem 

essencialmente como razão de ser e fim servir à economia, está destinado a fazê-la 

funcionar, a solidificar, manter e reproduzir as relações que são características desta 

economia e essenciais ao seu funcionamento? Em segundo lugar, o poder é 

modelado pela mercadoria, por algo que se possui, se adquire, se cede por contrato 

ou por força, que se aliena ou se recupera, que circula, que herda esta ou aquela 

região? Ou, ao contrário, os instrumentos necessários para analisá-lo são diversos, 

mesmo se efetivamente as relações de poder estão profundamente intrincadas nas e 

com as relações econômicas e sempre constituem com elas um feixe? [...] 

(FOUCAULT, 1984, p. 175). 

 

O poder em Foucault, portanto, não se resume ao seu viés econômico e não se localiza 

apenas nas classes mais ricas – vistas pelo marxismo como as classes opressoras –, que teria a 

função de controlar e vigiar a classe pobre, esta última representando a força de trabalho e o 

lócus do exercício do poder disciplinar. É a partir dessa estrutura que se estabelece, no 

pensamento de Marx, a noção de ideologia por meio do qual as ideias e práticas das classes 

dominantes eram naturalizadas e tomadas como normais e necessárias por aqueles que 

compunham a classe dominada. 
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Segundo Afonso (2010), de acordo com a noção de ideologia presente no Marxismo, a 

classe trabalhadora entendia-se como tal por meio de um estado de falsa consciência 

normalizadora de tal condição. Essa falsa consciência, balizada pela consciência material 

como único meio possível de vida e de trabalho, fazia com que a classe trabalhadora não 

conseguisse ter uma consciência real quanto às suas necessidades, iludida, pois, com sua 

condição material de vida. Desse modo, a ideologia pode ser definida como uma justificativa, 

no plano das ideias, de uma ordem socioeconômica instituída (Machado, 2010). Foucault 

(1984), por sua vez, contrapõe-se à noção de ideologia como a lógica básica na formação das 

estruturas de poder nas sociedades: 

 

[...] é bem possível que as grandes máquinas de poder tenham sido acompanhadas de 

produções ideológicas. Houve provavelmente, por exemplo, uma ideologia da 

educação; uma ideologia do poder monárquico, uma ideologia da democracia 

parlamentar, etc.; mas não creio que aquilo que se forma na base sejam ideologias: é 

muito menos e muito mais do que isso. São instrumentos reais de formação e de 

acumulação do saber: métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos 

de inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação. Tudo isto significa que o poder, 

para exercer-se nestes mecanismos sutis, é obrigado a formar, organizar e por em 

circulação um saber, ou melhor, aparelhos de saber que não são construções 

ideológicas (FOUCAULT, 1984, p. 186). 

 

De acordo com Machado (2010), no raciocínio foucaultiano, a relação entre 

pensamento e as coisas não se dá por um processo de distorção do pensamento, geradora da 

realidade e sim pelo processo de formação discursiva, em que a enunciação apresenta-se 

como ato que inscreve o sujeito na instituição que o domina. Sendo assim, o discurso invade a 

realidade e configura-se, ao mesmo tempo, tanto como dispositivo social quanto como 

representação.  

Sendo assim, para Foucault (1984) a noção de ideologia se choca com a noção de 

produção discursiva como prática social e como produtora de subjetividades, uma vez que 

delimita o exercício de poder a determinadas classes ou a certos aparelhos, a exemplo do 

Estado. Desse modo, o poder estaria apenas na cabeça dos indivíduos sob forma de 

representação, aceitação ou interiorização. No entanto, o projeto foucaultiano tem como alvo 

de análise uma teia muito mais complexa que envolve os efeitos de poder e a produção de 

verdades. Sua pesquisa foge de um plano tão particular de estrutura de poder, sustentada pelo 

marxismo, para visualizar, sobretudo, “quatro coisas: pesquisar o que pode haver de mais 

escondido nas relações de poder; apreendê-las até nas infra-estruturas econômicas; segui-las 

em suas formas não somente estatais, mas infra-estatais ou para-estatais; reencontrá-las em 

seu jogo material” (FOUCAULT, 1984, p. 237). Neste sentido, no que tange a compreensão 
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da estrutura capitalista, Ramos; Cardoso (2013) apontam que para Foucault o capital 

transcende a noção da produção de força de trabalho e configura-se também como um 

produtor de subjetivação e modos de ser, que se estabelece através da produção discursiva. 

Assim, diferente de Marx, Foucault não compreende a estrutura social a partir da luta 

de classe, nem tampouco traz a noção ideológica para compreender a inserção do sujeito na 

lógica de poder, porém, uma vez que essa luta de classe está estabelecida há uma 

funcionalidade do poder que se estabelece através de uma microfísica do poder visualizada 

pelo pensador francês (FOUCAULT, 1984). O poder não é identificado em um ou outro 

indivíduo que o possui e o exerce, mas apresenta-se de forma que ninguém é seu titular, pois 

todos o detêm: 

 

[...] não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de 

um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as 

outras; mas ter bem presente que o poder − desde que não seja considerado de muito 

longe – não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm 

exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser 

analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. 

Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 

apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. 

Nas suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre em posição de 

exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do 

poder, são sempre centros de transmissão. O poder não é substancialmente 

identificado com um indivíduo que o possuiria ou que o exerceria devido a seu 

nascimento; ele torna-se uma maquinaria de que ninguém é titular. Logicamente, 

nesta máquina ninguém ocupa o mesmo lugar; alguns lugares são preponderantes e 

permitem produzir efeitos de supremacia. De modo que eles podem assegurar uma 

dominação de classe, na medida em que dissociam o poder do domínio individual 

[...]. (FOUCAULT, 1984, p. 183) 

 

No entanto, Foucault (1984) esclarece que na maquinaria do poder ninguém ocupa o 

mesmo espaço, compreendendo que efeitos de supremacia são produzidos mediante a 

ocupação de lugares de preponderância. Esses lugares principais atuam de modo a garantir 

uma dominação de classe ao passo que dissociam o poder do domínio individual. O Estado e 

as instituições, portanto, podem fazer, muitas vezes, parte desse espaço preponderante nas 

relações de poder, colocando, por vezes, em prática a concepção negativa do poder que é 

essencialmente repressiva e punitiva.  

E porque o Estado é um dispositivo capaz de ocupar lugares tão preponderantes? 

Castro-Gomez (2005) aponta que, no projeto da modernidade, o papel de uma instância 

central responsável pela coordenação dos mecanismos de controle sobre a vida natural e 

social se faz indispensável. Essa instância é o Estado que 
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[...] é entendido como a esfera em que todos os interesses encontrados na sociedade 

podem chegar a uma “síntese”, isto é, como o locus capaz de formular metas coletivas, 

válidas para todos. Para isso se exige a aplicação estrita de “critérios racionais” que 

permitam ao Estado canalizar os desejos, os interesses e as emoções dos cidadãos em 

direção às metas definidas por ele mesmo. Isto significa que o Estado moderno não 

somente adquire o monopólio da violência, mas que usa dela para “dirigir” 

racionalmente as atividades dos cidadãos, de acordo com critérios estabelecidos 

cientificamente de antemão. (CASTRO-GOMEZ, 2005) 

 

Esses critérios científicos tiveram como base para seu estabelecimento, sobretudo, as 

Ciências Sociais que foram peças fundamentais na construção desse projeto de controle e 

organização das vidas das pessoas. Desse modo, no projeto da governamentalidade, as 

Ciências Sociais tinham o papel central de atuar não apenas na reestruturação da economia 

para adequar-se às novas exigências do capitalismo ou na redefinição da legitimidade política, 

nem ainda na identificação do caráter e dos valores característicos de cada nação, mas 

exigiam um perfil embasado cientificamente de como se dava o funcionamento da realidade 

social (CASTRO-GOMEZ, 2005). 

Ainda de acordo com Castro-Gomez (2005), as Ciências Sociais tinham a função de 

mostrar quais as leis que regem a economia, a sociedade, a política e a história ao mesmo tempo 

em que o Estado estabelece suas políticas governamentais por meio da normatividade legitimada 

dessa ciência. Com isso, busca-se produzir representações de subjetividades que possam ser 

coordenadas pelo Estado dando origem, assim, ao fenômeno da invenção do outro. Por invenção 

do outro Castro-Gomez (2005) refere-se não apenas às representações mentais que as pessoas 

produzem sobre as outras e sim aos dispositivos de saber/poder que se apresentam como lócus 

inicial para a construção dessas representações. O autor esclarece que ese proceso de invenção 

do outro operacionaliza-se através da criação de diversos dispositivos disciplinares que 

ditaram as regras quanto aos modos e formas a serem introjetados pelos indivídios para que 

sejam considerados verdadeiros cidadãos.  

Esta breve explanação sobre a legitimidade das Ciências Sociais dentro da construção 

dos estados modernos ancorada em Castro-Gomez (2005) pretende esclarecer, pois, que tais 

ciências têm funcionado de modo a legitimar a exclusão e o disciplinamento daqueles que não 

se adequam às exigencias das políticas de modernização desempenhadas pelo Estado. Além 

disso, as Ciências Sociais ajudaram a legitimar a divisão internacional do trabalho e os 

benefícios sociais e econômicos dos centros em detrimento das periferias, ou seja, das potências 

européias em detrimento de suas colônias. 

Isso nos ajuda a comprender que dentro do contexto da juventude infratora, o Estado, 

através de suas instituições, apresenta-se como o aparelho de poder responsável por gerir e 
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controlar aqueles que infracionam. Através do Estado são elaborados e legitimados 

dispositivos disciplinares diversos que atuam sobre a realidade desses jovens, a exemplo das 

medidas socioeducativas como já vimos anteriormente. No lugar de supremacia que o Estado 

se encontra em relação à juventude em conflito com a lei ele exerce seu poder de modo que o 

sujeito que infraciona se adeque às normas e aos perfis estabelecidos na sociedade. Além 

disso, busca exercer controle e dominação, sobretudo, e antecipadamente, àqueles que não se 

encontram enquadrados na representação de bons cidadãos, a exemplo dos pobres, moradores 

de rua, analfabetos, produzindo e reproduzindo a segregação e a exclusão de determinadas 

classes.  

Desse modo, ao tentarmos estabelecer uma relação entre a criminologia crítica e a 

Biopolítica Foucaultiana, pretendemos mostrar que, embora estejamos diante de 

epistemologias diferentes, é possível tomá-las como complementares quando instauradas 

certas questões. A Criminologia Crítica permite abarcar um amplo contexto, em que estão 

instauradas relações de poder e saber exercidas pelos dispositivos Estatal e institucional 

através do Sistema Penal, que é permeado por outras forças/saberes, a exemplo da Psiquiatria, 

da Psicologia, da Pedagogia, etc., na produção da criminalidade e na reprodução das 

desigualdades. Uma vez instalada essa estrutura, a Biopolítica Foucaultiana nos permite, por 

meio de uma análise microfísica, visualizar como esses aparelhos produzem, reproduzem e 

ajudam a sustentar a lógica biopolítica em nossa sociedade, pelas suas regras, normas e 

imposições sobre os corpos dos sujeitos, de modo a produzirem formas de ser e viver, 

contribuindo, assim, para legitimar e perpetuar maneiras de segregação como o racismo de 

Estado e, portanto, desigualdades. Desigualdades essas que estão na base da compreensão da 

realidade da juventude em conflito com a lei. 

Por fim, de acordo com Machado (2010), uma importante convergência se estabelece 

entre o pensamento foucaultiano e marxista: a oposição à filosofia do sujeito. Isto se dá visto 

que ambos desconsideram a noção de sujeitos isolados, que possuiriam a leitura essencialista 

sobre o humano. Ao contrário, com os conceitos de práxis e ideologia, Marx desloca o sujeito 

de seu autocentramento e o insere em amplas categorias socioeconômicas e Foucault, por sua 

vez, por meio da análise dos procedimentos de produção de verdades pelo discurso, debruça-

se sobre processos históricos de objetivação do sujeito que pouco têm a ver com a razão 

libertadora do Iluminismo.  
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3.4 Estudos sobre Subalternidade 

 

Também os estudos sobre subalternidade, assim como a Criminologia Crítica, nos 

fornece pista para pensarmos a juventude em conflito com a lei marcada pela desigualdade 

social e pela segregação. No entanto, estar em situação de subalternidade não apenas diz de 

uma condição socioeconômica, mas também de condições culturais, de gênero, geracionais 

entre outros. Estar em condição de subalterno é estar em posição de silenciamento diante de 

poderes e saberes hegemônicos. Esse poder/saber hegemônicos trabalham em prol do 

silenciamento das diversas vozes que rondam pelo meio social e ainda se colocam como seus 

representantes. 

De acordo com Figueiredo (2010), os estudos subalternos, que se encontram dentro 

das contribuições pós-coloniais, tiveram início no começo dos anos 1980 a partir de uma 

intervenção na historiografia sul-asiática realizada pelo indiano Ranajit Guha. O termo 

subalterno refere-se – nas leituras de pensadores como o próprio Guha e outros, a exemplo de 

Gayatry Spivak – a grupos de pessoas sem representatividade e marginalizados diante de sua 

posição social em termos de classe, gênero, raça, trabalho, etc. 

As contribuições pós-coloniais nascem como uma perspectiva crítica acerca da 

realidade construída sobre povos colonizados que tiveram suas histórias contadas e escritas 

pelas mãos e vozes dos países colonizadores, detentores do poder político e econômico. Nesse 

sentido, como mostra Costa (2006), a abordagem pós-colonial reflete e faz a crítica à 

produção de conhecimento científico que favorece modelos e conteúdos tomados como a 

cultura nacional europeia e que reproduzem a lógica da relação colonial.  

No entanto, é importante ter claro que o termo pós-colonial não segue simplesmente 

uma lógica temporal com o período colonial, mas, significa uma remodelação do campo 

discursivo em que se encontram as relações hierárquicas, bem como a consideração do quadro 

de opressão perpassado pelas questões de gênero, raciais e étnicas (COSTA, 2006). Carvalho 

(2001) aponta que a luta central da perspectiva pós-colonial é por deslocamentos do local de 

enunciação, do primeiro para o terceiro mundo, ou seja, não se trata apenas de devolver o 

olhar, mas, de uma recolocação, de modo a provocar a mudança da origem do olhar. Esse 

local de enunciação sofre variação dependendo de várias questões que circulam na sociedade.  

Se essa enunciação varia entre um país de primeiro e terceiro mundo, é bem verdade 

que essa variação é real dentro de uma mesma nação, região ou localidade ao se considerar 

questões de classe, raça, gênero, entre outros. O Brasil, país colonizado que enfrentou mais de 

300 anos de escravidão e que tem sua história marcada por mutações da dominação elitista 



41 

 

desde o império até os dias atuais, tem permanentemente convivido com a problemática da 

segregação e desigualdade social, efeitos da preponderância das relações de poder que 

controlam o cenário social, político e econômico do país.  

 

3.4.1 Juventude em conflito com a lei e Subalternidade 

 

A trajetória da juventude em conflito com a lei é historicamente marcada por 

denominações estigmatizantes ancoradas em um histórico de elevados níveis de desigualdade 

social e por um contínuo ritmo de concentração de riqueza que amplia a distância entre ricos e 

pobres, ou entre a elite e os meninos infratores, filhos dos pobres. No artigo Direitos 

Humanos e Criminalização da Pobreza, Coimbra (2006) mostra que no século XIX discursos, 

documentos e teorias científicas – a exemplo das Teorias racistas, Eugênicas, positivistas e do 

movimento higienista – legitimaram, ao longo do tempo, a relação entre pobreza e 

criminalidade. 

Diante desse panorama, no final do século XIX e início do século XX, a elite brasileira 

trava uma luta pelo saneamento moral, pois a degradação atribuída aos pobres e negros era 

vista como uma epidemia, sendo seu contágio inevitável, colocando em risco toda a 

sociedade. Com isso, entra em cena a infância pobre, representante das camadas perigosas do 

futuro, devendo ter suas virtualidades permanentemente controladas (COIMBRA, 2006).  

Oliveira (2015), em entrevista para Revista Desidades, aponta que não apenas a 

juventude infratora é tratada pelo viés do preconceito, da discriminação e da falta de respeito, 

mas, a juventude em si é vista pela sociedade de forma preconceituosa como um público 

irresponsável e inconsequente e no caso de jovens pobres e negros essa realidade é ainda mais 

grave. Segundo ele tem aumentado o número de mortes violentas de jovens em que se observa 

um recorte racial que incluem jovens negros e de baixa renda. Dentro desse contexto sócio-

histórico-político de violação de direitos e de marginalização da classe pobre e negra, a 

juventude em conflito com a lei pode ser encontrada na caixa das vozes caladas da 

subalternidade. 

No caso da juventude em conflito com a lei, observa-se que a possibilidade de 

enunciação é duplamente barrada pela dinâmica social. É barrada, primeiramente, pela própria 

condição de juventude, visto que a juventude foi historicamente construída como uma figura 

pouco confiável, como coloca Zucchetti (2003). A autora diz que os movimentos marcados 

pela ambivalência entre ordem e desordem que acompanham a história da juventude e a 

situação atual dos jovens têm contribuído mais para afirmar a juventude a partir da noção da 
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desordem. Ser jovem e infrator é, portanto, a confirmação da projeção histórica que vem 

sendo alimentada no seio da sociedade, reiterando o lugar de impossibilidade de enunciação 

por parte desse sujeito e impedindo que outros pontos, a exemplo das questões políticas, 

sociais e econômicas, que compõem o pano de fundo dessa problemática, sejam considerados 

e discutidos. De acordo com Zucchetti; Bergamaschi (2007), vulnerabilidade juvenil é traçada 

tanto na estrutura social quanto nos valores ético políticos que suas instituições reproduzem.  

Assim, dentro desse processo de emudecimento da juventude, recortes como raça e 

classe social são fatores que agravam essa realidade, fruto do longo processo de dominação 

colonial e imperialista que marcam, preponderantemente, o perfil da juventude brasileira em 

conflito com a lei. De acordo, ainda, com o pensamento de Zucchetti; Bergamaschi (2007) 

vemos que são os jovens pobres de nossa sociedade aqueles que sofrem mais diretamente os 

efeitos do discurso rotulador sobre o risco, pois a eles são atribuídos os rótulos de violentos e 

marginais de modo que assim são vistos ainda que não tenham cometido nenhum delito. 

O lugar onde a sociedade posiciona a juventude pobre é marcado pela rejeição e 

separação, que se configura como um dos procedimentos de exclusão sustentado pela 

sociedade, como postula Foucault (1996). Desse modo, a juventude pobre é estigmatizada por 

sua realidade sócio-histórica, como tendenciosa ao crime, e, por isso, torna-se objeto a ser 

rejeitado e afastado da dinâmica social. Essa concepção gera um discurso determinista que se 

ocupa com crenças que se voltam para biologismos que naturalizam a periculosidade das 

classes pobres ignorando os fatores complexos causadores dos atos infracionais, fazendo com 

que o envolvimento dos jovens de classe média e alta fique invisível e estes carentes de 

medidas de responsabilização (ZAMORA, 2008).  

Assim acontece com os jovens pobres e marginalizados. São sempre relacionados e 

reconhecidos pela sua pobreza, estamos sempre atentos à eminência de sua entrada no crime, 

a seus comportamentos possivelmente tendenciosos para o delito. Estamos constantemente 

preocupados com certos estudos sobre perfis e tendências de adolescentes infratores que na 

verdade pouco se propõem a pensar as potencialidades ou possíveis soluções de reviravolta 

para eles (ZAMORA, 2008). Como ilustra Foucault (2001, p.24), estamos mais preocupados 

em “descrever seu caráter de delinquente, descrever o fundo das condutas criminosas ou 

paracriminosas que ele vem trazendo consigo desde a infância, e evidentemente contribuir 

para fazê-lo passar da condição de réu ao estatuto de condenado”. A condição de 

subalternidade é, portanto, de acordo com Gayatri Spivak uma condição de falta de autonomia 

e de submissão a outro grupo social, de quem não possui legitimidade e se distancia de uma 
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posição de hegemonia, pois não conseguem lugar no panorama social marcado pela 

globalização e pelo capitalismo totalitário e excludente (FIGUEIREDO, 2010). 

 

Nesses termos, “subalterno” é tomado como um conceito que se refere à 

perspectiva de pessoas de regiões e grupos que estão à margem na disputa por 

poder da estrutura hegemônica. Este enfoque se recusa a pensar a 

subalternidade a partir de uma perspectiva essencializadora, relacionado 

apenas com o colonial ou o pré-moderno. A Subalternidade é aqui abordada 

como uma posição subjetiva relacional de complementaridade, não uma 

identidade, mas uma resultante e uma produtora de relações de poder que 

regem uma sociedade injusta (LINO, 2015, p. 78). 

 

Essa realidade que circunda a vida de jovens em conflito com a lei os marginaliza 

colocando-os, portanto, em posição de subalternidade, ou seja, sujeitos sem 

representatividade, que devem ser controlados pela normatização e disciplina impostas pelo 

Estado através de medidas socioeducativas.  

Os efeitos biopolíticos, ou seja, de regulamentação da vida, de algumas práticas 

socioeducativas incidem sobre os jovens infratores, visto que muitas delas impõem como o 

sujeito deve proceder, o que deve seguir, o que deve abandonar, ou seja, o que é certo e 

errado, no entanto, essas práticas pouco consideram suas demandas pessoais, sua realidade 

cotidiana, suas vivências comunitárias e geográficas. Nas palavras de Mendonça (2013): 

 

Mais que oportunizá-los ao acesso às políticas públicas que lhes são de direito, 

percebemos uma tentativa de torná-los harmoniosos membros integrantes do corpo 

social, integrando-os em ações e atividades que, muitas vezes, podem não ser do seu 

interesse próprio, mas aquilo que a sociedade espera deles (MENDONÇA, 2013, p. 

12).  

 

Assim, além desses sujeitos serem socialmente ignorados pelo Estado e pela sociedade 

quanto às suas histórias – pois, em condição de subalternidade não são ouvidos e quando o 

são não os ouvem através de suas próprias vozes, mas através de representantes que se julgam 

qualificados para falar em nomes deles (intelectuais, professores, políticos, etc.) –, devem, 

ainda, aceitar resignadamente toda a gama de regramentos, modelos e padrões a eles 

impostos. 

 É nesse sentido que muitos estudos apontam que os jovens em conflito com a lei 

atribuem às medidas socioeducativas um significado de obrigatoriedade e repressão ao invés 

de uma possibilidade de reintegração social e mudança de condutas. Isto porque a execução 

dessas medidas nem sempre é capaz de superar o contexto de vulnerabilidade social vivido 

por eles e que os impelem a entrar no mundo do crime como uma via de rápido acesso a 

ganhos materiais. Além disso, suas experiências de vida, bem como os fatores que os levam a 
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entrar em conflito com a lei são plurais, o que demanda das medidas socioeducativas a 

promoção de reflexão e a efetiva mudança de condição para subsidiar o processo de 

desvinculação do jovem com as práticas infracionais. Faz-se necessário, aos operadores das 

medidas socioeducativas, entenderem o jovem como sujeito ativo, uma vez que sofre e exerce 

influência na sociedade, e não apenas impor práticas que buscam mostrar o que é certo ou 

errado. 

O crime, em muitos casos, perpassa os processos de subjetivação dos jovens que veem 

suas vidas compostas pela violência, maus tratos, preconceito, entre outros, possibilitando que 

o delito passe de coisa proibida à coisa natural e justificável para esses jovens que percebem 

nessas práticas o meio de conseguir facilmente o que desejam, ainda que ilegalmente. 

Ademais, o cenário político e social de corrupção reforça nesses jovens o sentimento de 

impunidade e generalização da criminalidade. Rebelam-se contra a sociedade através do 

crime e se inscrevem no jogo das relações de poder por meio dele. Criam suas próprias regras, 

normas e leis e fazem delas o regimento de suas vidas. É claro que nem todos os jovens por 

serem pobres, negros, marginalizados e segregados socialmente passaram pela experiência do 

crime, mas, negar que essas condições têm historicamente, em nosso País, contribuído para 

colocar nossas crianças e adolescentes sob o teto da delinquência é uma das principais 

barreiras que estamos enfrentado em nossas lutas e discussões acerca dessa problemática. 

Daí a importância de valorizar em nossas pesquisas métodos que convidam nossos 

sujeitos a contarem suas histórias, a proporcionar a possibilidade de se autorrepresentarem a 

partir da narração de suas trajetórias. Pelúcio (2012), no entanto, chama atenção para o fato de 

que não basta permitir que o subalterno fale, mas, é preciso buscar promover outra 

pragmática, outra epistemologia, outras referências diferentes das que nos colocaram como as 

verdadeiras e unicamente dignas de serem consideradas. 

 

A fala só é possível a partir do momento em que propormos, tal como ela faz, 

a produção – cientifica, política, social e econômica – de uma história em que 

a narrativa dos subalternos esteja em foco. O certo é que a possível maneira 

de colocar o subalterno para falar não é “doando-lhe voz”, ou falando por ele, 

mas problematizando como diferenças se tornam desigualdades sociais e 

desvelando relações de poder que constituem normativas sobre os sujeitos. 

Nesses termos, o subalterno passa a falar quando encontra na esfera pública 

reconhecimento e legitimidade de fala (LINO, 2015, p. 83). 

 

Nosso desafio, portanto, não é apenas de ouvir quem fala, mas se esforçar para propor 

reflexões sobre as tramas sociais e políticas que possibilitaram a criação de grupo sem 

expressividade no meio social, bem como buscar tornar pública e notória essa discussão de 



45 

 

modo que se possa auxiliar os grupos subalternos a criarem “consciência subalterna”. Esta, 

para Spivak (2010), representa uma consciência coletiva e não essencial desses grupos, visto 

que só conseguem construir seu lugar como subalterno, bem como a noção das relações de 

poder que os colocam nesse lugar, possibilitando o surgimento de respostas frente a essas 

situações, a partir de uma construção coletiva (LINO, 2015). 

A construção dessa consciência coletiva de subalternidade é, a meu ver, uma das 

questões mais desafiadoras ao se considerar que esses grupos tiveram, ao longo da história, 

sua capacidade de enunciação de si e do mundo ceifados, resultando no desenvolvimento de 

“subjetividades precárias”, como coloca Costa (2006, p.120) referindo-se ao pensamento de 

Spivak (2010):  

 

O que ela constata, valendo-se do exemplo da Índia, é uma heterogeneidade de 

subalternos, os quais não são possuidores de uma consciência autêntica pré- ou pós-

colonial, trata-se de “subjetividades precárias” construídas no marco da “violência 

epistêmica” colonial.   

 

Assim, faz parte do nosso desafio, para além da representação desses sujeitos, bem 

como da tentativa de viabilizar que suas vozes sejam expressas e ouvidas, ajudá-los no 

amadurecimento da construção de suas subjetividades, não partindo da imposição de nossos 

pontos de vista, mas a partir da construção de possibilidades de encontro desses sujeitos com 

a história que perpassa suas vidas e seu contexto sociohistórico, econômico e político. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este é um estudo de natureza qualitativa, visto que investe na compreensão dos 

sentidos, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores que se expressam pela linguagem 

comum na vida cotidiana. Trabalha no plano de intensidade das relações sociais, sendo 

empregada, assim, para a compreensão de fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu 

grau de complexidade interna do que pela sua expressão quantitativa (MINAYO; SANCHES, 

1993). Considerando que tal abordagem permite trabalhar com os sentidos que os sujeitos 

compartilham através de suas experiências de vida e de seus discursos e ainda diante da 

complexidade do fenômeno da juventude em conflito com a lei, consideramos a abordagem 

qualitativa adequada para atender aos objetivos dessa pesquisa, pois como Minayo; Sanches 

(2003) colocam, esta abordagem permite abarcar respostas muito particulares, favorecendo, 

assim, que cada jovem possa se colocar a partir de suas próprias realidades e circunstâncias. 

Trabalharemos, pois, com a perspectiva da produção de sentido, tendo como marco 

teórico-epistemológico a biopolítica das populações, criminologia crítica e os Estudos 

subalternos. Assim, nos interessa saber como essas bases se operacionalizam nessa política de 

assistência aos jovens infratores e do ponto de vista dos jovens infratores escutá-los sobre a 

entrada no mundo do crime.  

Essa posição de escuta é, também, uma posição de entendimento por parte da 

pesquisadora de que ela não detém a verdade sobre o que explica a entrada dos jovens no 

crime. A perspectiva da voz e da escuta coloca no campo da produção de sentidos, ou seja, 

apresenta uma postura de escutar os sentidos que eles constroem sobre a entrada no mundo do 

crime, localizando-nos dentro de uma perspectiva da singularização discursiva. Desse modo, 

além de considerarmos o discurso enquanto uma prática social, que produz verdades sobre os 

sujeitos, como aponta Foucault, entendemos que não somos inteiramente subsumidos ao 

discurso, mas interagimos com ele e também o produzimos. Assim, nos interessa saber quais 

os discursos que os jovens produzem sobre sua entrada no mundo do crime bem como os 

sentidos que atribuem a essa entrada.  

 

4.1 Análise do Discurso e a Produção de Sentido  

 

O campo do sentido relaciona-se diretamente como o campo da prática discursiva uma 

vez que o discurso manifesta a produção de sentidos empreendida pelos sujeitos. Desse modo, 

este trabalho tem como foco os sentidos que jovens infratores produzem sobre a 
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criminalidade, em que essa produção será analisada por meio de uma análise crítica do 

discurso com base nas postulações foucaltianas.  

 

4.1.1 Análise Crítica do Discurso: um enfoque foucaultiano 

 

Para este estudo tomamos como abordagem discursiva a Análise Crítica do Discurso 

(ACD). Dentro desse tipo de análise, o discurso é tomado, centralmente, como uma prática 

social fugindo da lógica da representação. Assim, o discurso constrói o que está posto na 

sociedade e não apenas é construído por ela (IÑIGUEZ, 2005). 

 

[...] o discurso afeta as estruturas sociais e, ao mesmo tempo, está 

determinado por elas. Por conseguinte, o discurso contribui tanto para a 

manutenção como para a mudança social. Se isso é verdade, uma AD das 

praticas discursivas nos informa tanto sobre a construção e reconstrução da 

estrutura social como sobre a configuração dos sujeitos (IÑIGUEZ, 2005, p. 

150). 

 

A Análise Crítica do Discurso tem um papel social importante, pois pode contribuir 

para denunciar as injustiças e a desigualdade social, visto que aquele que se debruça sobre os 

estudos críticos do discurso tem especial interesse pela forma como ele se produz e reproduz 

dominação e abuso de poder de um grupo em relação a outro, bem como pela forma como os 

grupos dominados podem resistir discursivamente a essa dominação. Desse modo, adotar uma 

postura crítica em relação ao discurso é buscar explicitar essas posições que se estabelecem a 

partir de relações de poder que muitas vezes não aparecem de forma clara, mas que estão lá 

presentes (OLIVEIRA; CARVALHO, 2013). 

A ACD, no entanto, não representa um método ou uma escola teórica, tampouco se 

caracteriza como um campo ou uma subdisciplina da Análise do Discurso. A ACD apresenta-

se como uma abordagem, ou seja uma posição, uma atitude por parte do analista ao estudar 

textos escritos ou falados. Assim, como coloca Iñiguez (2012): 

 

Com efeito, como afirmam Rojo & Whitaker (1998), a ACD constitui uma 

estratégia para abordar os discursos segundo a qual a teoria não pré-configura 

nem determina a maneira de enfocar as análises, nem delimita o campo da 

indagação e da exploração. Ao contrário, a teoria é utilizada como uma caixa 

de ferramentas que permite formar e abrir novas visões e novos enfoques e 

onde o/a analista se converte em artífice graças a seu envolvimento com 

aquilo que estuda. Obviamente, essas novas visões, essas novas formas de 

indagar, essas novas formas de focalizar os objetos de estudo pressupõem 

uma mudança de perspectiva na interrogação, e pressupõem também 

prescindir da ideia de que tudo é dado, e, definitivamente, a adoção de uma 

postura que problematize as questões, permitindo assim abrir novas 
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perspectivas de estudo e fazendo surgir novos objetos de investigação 

(IÑIGUEZ, 2012, p. 118). 

 

Tendo isso em vista, orientaremos a nossa análise pela perspectiva foucaltiana da 

analítica do discurso. Sendo assim, o discurso é tomado pelo autor como campo de exercício 

do poder, como prática social e enquanto um campo de produção de verdade sobre o sujeito. 

O discurso é o caminho por onde transitam as múltiplas relações de poder existentes em nossa 

sociedade, só existindo, desse modo, possibilidade de exercício do poder através de uma certa 

economia dos discursos de verdade. Assim, o poder nos submete a produzir, confessar e 

encontrar a verdade e, ao mesmo tempo, somos submetidos à verdade no sentido em que ela é 

lei e produz o discurso verdadeiro que produz efeitos de poder (FOUCAULT, 1984). 

Para Foucault, o discurso configura-se com um lugar de luta permanente e, muito mais 

do que uma representação de um conjunto de signos, manifesta-se como práticas formadoras 

dos objetos. Embora sejam formados de signos, eles não se subsumem à língua ou ao ato de 

fala, pois através dos discursos transitam relações de poder, saber e verdade (FOUCAULT, 

2008). Neste sentido, Foucault fala: 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 

de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e 

uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão 

fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da 

prática discursiva. Essas regras definem não a existência muda de uma realidade, 

não o uso canônico de um vocabulário, mas o regime dos objetos (...) não mais tratar 

os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem 

é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" que é preciso fazer aparecer e 

que é preciso descrever (FOUCAULT, 2008, p. 55). 

 

Pensar em discurso em Foucault é, portanto, um empreendimento que nos convida a 

adotar uma postura de abandono a explicações únicas e simplórias, bem como abandonar a 

tentativa de desvendar sentidos ocultos, interpretações secretas por trás do discurso e ater-se 

ao próprio discurso, dando atenção ao que lhe é complexo e peculiar. Assim, na perspectiva 

foucaultiana, no campo da analítica do discurso, o que está posto são enunciados que 

funcionam por meio da própria fala e, portanto, analisar o discurso é tratar das relações 

históricas e de práticas concretas presentes (FISCHER, 2001). 

Estar no campo do discurso é adentrar nas práticas sociais que são produzidas e 

reproduzidas pelos sujeitos, ao mesmo tempo em que estes são por elas constituídos. Desse 
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modo, a analítica do discurso em Foucault nos impele a entrar em contato com práticas que 

são produzidas nas relações de saber/poder de uma dada época, de modo que possamos 

observar os enunciados considerados verdadeiros e que, presentes no cotidiano, produzem 

formas de viver (FISCHER, 2001). 

Neste contexto em que se apresenta, o sujeito não é aquele que preexiste ao discurso, 

mas forma-se a partir dele. Neste sentido, o discurso é produtivo uma vez que os efeitos da 

produção de verdade perpassam pela subjetivação dos sujeitos e compõem seus repertórios 

discursivos. Assim, como coloca Fischer (2003), a perspectiva foucaultiana do discurso nos 

conduz a  

 

[...] fugir das explicações de ordem ideológica, das teorias conspiratórias da história, 

de explicações mecanicistas de todo tipo: é dar conta de como nos tornamos sujeitos 

de certos discursos, de como certas verdades se tornam naturais, hegemônicas, 

especialmente de como certas verdades se transformam em verdades para cada 

sujeito, a partir de práticas mínimas, de ínfimos enunciados, de cotidianas e 

institucionalizadas regras, normas e exercícios. Pesquisar a partir desses 

pressupostos históricos e filosóficos significa também, e finalmente, dar conta de 

possíveis linhas de fuga, daquilo que escapa aos saberes e aos poderes, por mais bem 

montados e estruturados que eles se façam aos indivíduos e aos grupos sociais [...] 

(FISCHER, 2003, p. 385-386). 

 

Entendemos que trabalhar com a Análise do Discurso foucaltiana é estar atento para o 

discurso enquanto prática, uma vez que se inscreve no campo da ação, pois, produz e 

reproduz verdades por meio dos efeitos de saber e poder, bem como produz o próprio sujeito, 

uma vez que o discurso constitui subjetividades. Sobre o discurso enquanto prática Foucault 

(2008) esclarece que:  

 

Não podemos confundi-la com a operação expressiva pela qual um indivíduo 

formula uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional que pode 

ser acionada em um sistema de inferência; nem com a "competência" de um sujeito 

falante, quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada 

época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa (FOCAULT, 2008, p. 133). 

 

O campo enunciativo, por sua vez, refere-se à manifestação de saberes e verdades que 

são assim aceitos e, portanto, repetidos. Em Foucault (2008, p. 136) os enunciados são 

apresentados como “[...] coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e das 

quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e transformamos [...]”. 

Levando isso em conta, temos que, por meio dos atos discursivos, o sujeito é produzido em 

um determinado tempo e lugar, incidindo sobre eles enunciados que se tornam verdadeiros. 
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Como coloca Fischer (2003, p. 378): “a descrição dos enunciados que nesse tempo e lugar se 

tornam verdade, fazem-se práticas cotidianas e interpelam sujeitos, produzem felicidades e 

dores, rejeições e acolhimentos, solidariedades e injustiças”.  

Diante desse contexto, compreendemos que existem enunciados e discursos 

hegemônicos que produzem verdades e saberes sobre a realidade dos jovens em conflito com 

a lei, nos interessa saber os efeitos de poder/saber/verdade que incidem sobre a vida dos 

jovens. A produção discursiva sobre a juventude em conflito com a lei relaciona os jovens a 

um contexto que envolve desigualdade social e preconceito. Os jovens infratores produzidos 

em nossa sociedade são aqueles que pertencem às classes pobres, que moram na favela e em 

sua maioria são negros.  

Ser jovem e infrator é, diante dessa produção, estar em posição de subalternidade em 

que o sujeito é posto em uma condição de silenciamento sobre si e outros são autorizados a 

falar em seu nome. Na base dessas produções está o Estado como aquele responsável por 

gerir, regular e impor normatizações que regem a vida e os corpos desses jovens, 

fundamentado por discursos centrados na garantia de direitos, mas que em suas práticas tem 

contribuído para perpetuar a teia da desigualdade, da subalternidade, bem como legitimar 

práticas disciplinares com pouca eficácia para esses jovens. Eis, pois, as bases que regem o 

arcabouço teórico-epistêmico e metodológico desse trabalho e que compõe a produção 

discursiva sobre esses jovens. 

 Neste diapasão, o nosso empreendimento é buscar nos discursos dos jovens os 

sentidos que produzem sobre sua relação com a prática infracional, considerando as 

referências que eles fazem aos discursos hegemônicos. Interessa-nos localizar em suas 

produções discursivas momentos de ruptura com essa hegemonia, pois embora os discursos 

hegemônicos incidam sobre o sujeito, criando para eles lugares específicos, o sujeito também 

resiste a essas imposições. 

 

4.1.2 Produzir sentido: possibilidades de manutenção e de rupturas 

 

Trabalhar com os sentidos é trabalhar com a construção social que se estabelece na 

vida dos sujeitos a partir das relações sociais, históricas e culturais que o circunda e que 

constroem os termos que atravessam a forma como as pessoas compreendem e lidam com as 

situações e fenômenos a sua volta. Portanto, ser capaz de dar sentido ao mundo é uma prática 

poderosa e inevitável na existência em sociedade. Produzir sentido é estar no campo da 

prática discursiva que se manifesta através da linguagem e anuncia as ressignificações e as 



51 

 

rupturas, bem como as posições de ordem e de diversidades. Assim, as práticas discursivas 

integram a linguagem em ação, que representa a forma a partir das quais as pessoas produzem 

sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas (SPINK; MEDRADO, 2013). Desse 

modo, “a produção de sentido e as práticas discursivas são relevantes na medida em que 

visibilizam a importância da linguagem no processo de interação social, visto que é por meio 

dela que as pessoas significam suas práticas” (GUARESCHI et.al., 2007, p. 22). Segundo 

Spink; Frezza (2013), a proposta da concepção teórico-metodológica da produção de sentidos 

se dá em meio a um contexto histórico demarcado pelo desenvolvimento de três importantes 

áreas de conhecimento: a Psicologia Social, a perspectiva construcionista e a linguagem. 

As autoras esclarecem que dentro do campo da Psicologia Social, a questão “dar 

sentido ao mundo” nem sempre foi considerada algo a ser estudado, pois era predominante 

uma prática voltada para a experiência laboratorial e, portanto, a discussão e reflexão sobre a 

produção de sentido suscitava pouco interesse. A partir de reações ao modelo hegemônico de 

cunho experimental na Psicologia Social, outras direções dentro desse campo começam a ser 

estimuladas. Essas novas direções têm como ponto inicial a valorização da observação dos 

comportamentos em situações naturais e o estudo de comportamentos em seu ambiente 

natural. Esse novo caminho possibilita uma guinada metodológica, fruto da reação contra a 

Psicologia de laboratório.  

Esse contexto de modificações traz à tona a discussão sobre a definição do objeto de 

estudo da Psicologia Social e abre espaço para a inauguração de uma série de reflexões 

críticas dentro desse campo, sobretudo no que se refere à  

[...] naturalização do fenômeno psicológico (que faz perder de vista o fato de que os 

conceitos e teorias são produtos culturais, socialmente construídos e legitimados) 

como a despolitização da disciplina (que faz perder de vista o papel da disciplina, 

entendida como domínio de saber, na legitimação da ordem social) (SPINK; 

FREZZA, 2013, p. 5) 

 

O construcionismo alia-se à Psicologia Social trazendo uma nova concepção de visão 

de realidade a partir de um sujeito socialmente localizado e que, portanto, percebe e conhece o 

mundo por meio do processo de interação humana e não através de processos internos que 

ligam o conhecimento a uma simples questão de funcionamento mental. Ele favorece o 

desenvolvimento da perspectiva da produção de sentido, uma vez que entende o sujeito a 

partir das diversas construções históricas e culturais que permeiam sua vida e que participam 

diretamente dos seus processos de explicação e descrição do mundo. Adotar a perspectiva 

construcionista é adentrar em um esforço de desconstrução das concepções que estão 

naturalizadas. 
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A linguagem, por sua vez, manifesta-se como importante elemento, uma vez que a 

Psicologia Social de base construcionista pauta-se na análise da linguagem em uso, tendo 

sempre em vista muito mais o contexto da interação do que a interação linguística. Neste 

sentido, o discurso é tomado como prática uma vez que, assim como qualquer outra ação 

concreta, produz realidade. Sendo assim, o foco central de análise dentro do construcionismo 

volta-se para as práticas discursivas as quais implicam em produções sociais diversas através 

de ações, seleções, escolhas, linguagens e contextos, constituindo, assim, um caminho 

privilegiado para a compreensão da produção de sentidos no cotidiano (SPINK; FREZZA, 

2013). É, portanto, nesse campo de transformações e novas construções que Spink; Frezza 

(2013) explicam que 

 

Propor que a produção de sentido é uma força poderosa e inevitável da vida em 

sociedade e buscar entender como se dá sentido aos eventos do nosso cotidiano fez 

com que novos horizontes se abrissem e novas perspectivas pudessem ser 

consideradas. Quando a questão do sentido não pode mais ser respondida somente 

no âmbito da língua, da sintaxe e da semântica; quando a produção do conhecimento 

começa a ser questionada por desconsiderar, justamente, aquilo que é sua base, o 

senso comum; quando a Psicologia Social começa a fazer sua própria crítica quanto 

ao que produz e quanto à despolitização daí resultante, tem-se, então, a configuração 

de um contexto propício para novas buscas: conceitos, métodos, epistemologia, 

teoria, visão de mundo. É, portanto, no bojo desse movimento que se vem 

construindo essa nova proposta que denominamos práticas discursivas e produção 

de sentido (SPINK; FREZZA, 2013, p. 21). (grifo das autoras). 

 

  Produzir sentidos é, portanto, uma prática social e não simplesmente uma atividade 

cognitiva intraindividual, muito menos a reprodução de padrões pré-estabelecidos. Produzir 

sentidos é uma prática dialógica e social que manifesta a linguagem em uso e busca 

compreender tanto as práticas discursivas que perpassam a vida diária, a exemplo das 

narrativas, argumentações e conversas, bem como os repertórios que são utilizados para se 

produzir os discursos (SPINK; MEDRADO, 2013). 

Neste sentido, os autores mostram que as práticas discursivas, que manifestam a 

linguagem em ação é a forma pela qual as pessoas produzem sentidos e se situam nas relações 

sociais cotidianas. Produzir sentido implica um processo de ruptura com o habitual, como o 

que está posto, sendo, nesse contexto, a prática discursiva o caminho que possibilita essa 

ruptura, assim como as ressignificações de modo que se estabelecem tanto a ordem como a 

diversidade (SPINK; MEDRADO, 2013). 

A produção de sentidos é, portanto, um empreendimento que envolve o tempo e a 

história, de modo que permanências e rupturas são administradas concomitantemente e 

compõem o campo das práticas discursivas das pessoas. Assim: 
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A compreensão das práticas discursivas deve levar em conta tanto as permanências 

como, principalmente, as rupturas históricas, pela identificação do velho no novo e 

vice-versa, o que possibilita a explicitação da dinâmica das transformações 

históricas e impulsiona sua transformação constante. Por meio dessa abordagem, 

buscamos construir um modo de observar os fenômenos sociais que tenha como 

foco a tensão entre a universalidade e a particularidade, entre o consenso e a 

diversidade, com vistas a produzir uma ferramenta útil para transformações da 

ordem social (SPINK; MEDRADO, 2013, p. 41). (grifos das autoras) 

 

Estar, portanto, no campo dos sentidos demanda uma relação com o contexto sócio-

histórico-cultural em que as relações interpessoais e a produção do conhecimento se 

estabelecem compondo, assim, o terreno em que a produção de sentidos é possível. Além do 

contexto sócio-histórico-cultural, o aspecto relacional é outro importante ponto no conjunto 

do sentido. Isso porque pensar no ser humano remete-nos, indispensavelmente, a uma noção 

relacional, visto que o ser humano se constrói e se desenvolve a partir da interação com o 

mundo. Produzir sentido é agir discursivamente em uma dinâmica que só é possível em 

interação com o outro. Assim, “a pessoa, no jogo das relações sociais, está inserida num 

constante processo de negociação, desenvolvendo trocas simbólicas, num espaço de 

intersubjetividade ou, mais precisamente, de interpessoalidade” (SPINK; MEDRADO, 2013, 

p. 36), ou seja, em um constante processo de interanimação dialógica. 

A postura de trabalhar com a produção de sentidos nos coloca em uma posição de 

valorizar a singularização discursiva do sujeito a partir da consideração da sigularização de 

suas experiências. Considerar esse processo de singularização é estar atento tanto às relações 

dos discursos com a prática social quanto ao aparecimento de outras produções discursivas 

que nem sempre corroboram com os discursos hegemônicos. Desse modo, nossa perspectiva é 

a da voz e não a da representação, visto que nos colocamos no papel de dar visibilidade a 

outras narrativas sobre a entrada no mundo do crime por parte dos jovens entrevistados, pois 

esses jovens estabelecem em seus discursos tanto continuidades com relação ao discurso 

social, a exemplo da pobreza ou da falta de oportunidades, quanto novas produções 

discursivas que são forjadas no conjunto de elementos que constitui a vida dos jovens e que 

compõem seus processos de subjetivação, orientando, assim, as suas práticas. 

Trabalhar com a produção de sentidos, como coloca Siqueira; Tavares (2013) guiadas 

por Lobo (2004), é trabalhar com o acontecimento, com as possibilidades de ruptura com as 

práticas impostas e com as verdades institucionalizadas. Relacionar-se com o sentido é estar 

apto a vivenciar os movimentos de diferenciação de modo que seja possível construir novos 

modos de vida, novas formas de estar, de sentir, de fazer. Assim, nos propomos nesse 
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trabalho, na qual sua temática é enlaçada por tantos discursos sociais, a nos envolver com os 

sentidos construídos pelos jovens. 

 

4.2 Os caminhos para o encontro com os jovens 

 

Primeiramente realizou-se uma pesquisa no site da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo (FUNASE) sobre as instituições que fazem parte da política de atendimento a 

jovens em conflito com a lei do Estado de Pernambuco, a fim de localizar quais delas 

atendiam ao público masculino, sujeitos desse trabalho. Após isso, através da indicação da 

orientadora da dissertação, estabeleceu-se comunicação com um psicólogo que havia 

trabalhado em uma das unidades socioeducativas de privação de liberdade e ele relatou um 

pouco sobre o panorama das unidades, aconselhando a tentativa de trabalhar no CASE 

Jaboatão, visto ser ela a unidade melhor estruturada do Sistema e, por isso, possivelmente 

mais viável para realização do trabalho.  

Embora não fosse intenção, a priori, escolher a unidade de trabalho pela sua boa 

estrutura e pelo seu bom funcionamento, foi preciso considerar essa possibilidade. Diante dos 

graves relatos sobre as demais unidades, surgiu o receio de que a entrada de uma pesquisadora 

nessas instituições fosse problemática e a pesquisa, então, prejudicada, visto as questões 

burocráticas e de tempo que se apresentam a um trabalho como esse.  

O psicólogo, então, passou o contato de uma outra pessoa que atua na gestão da 

FUNASE e esse profissional  orientou que para obtenção da autorização para a realização do 

trabalho seria preciso solicitá-la junto à justiça através da Vara Regional da Infância e 

Juventude da 1ª Circunscrição. Assim foi feito e ressalta-se aqui o excelente atendimento e a 

disponibilidade com o qual nos deparamos nesse dispositivo. A solicitação foi acolhida de 

forma atenciosa e responsável. Além disso, rapidamente foi recebida a autorização que abriu 

as portas para o campo da pesquisa. Desse modo, apesar de inúmeros receios quanto a essas 

questões burocráticas, visto ser esse um campo que demanda muita ordem e controle para se 

ter acesso, o percurso para o encontro fluiu sem grandes problemas. 

 

4.3 A entrada no campo: a rebelião e os desafios à pesquisadora 

 

No primeiro dia, a pesquisadora chegou à unidade e se apresentou na entrada aos 

seguranças dizendo que era aluna da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e que 

possuía uma autorização judicial para realizar uma pesquisa na unidade. Eles tranquilamente 
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liberaram a entrada e indicaram a recepção. A pesquisadora apresentou-se novamente na 

recepção e um dos funcionários foi rapidamente chamar a Coordenadora Geral que veio ao 

encontro. Foi entregue a autorização da juíza e levada logo para sua sala, onde conversamos 

sobre o trabalho e sobre o funcionamento da unidade. Durante essa conversa decidimos que 

daria-se início às entrevistas em um outro momento, pois ela precisaria conversar previamente 

com alguns jovens para saber de sua disponibilidade para participar da pesquisa. Foi 

organizado um cronograma flexível dos dias de visitas e estabelecidos os horários de modo 

que não prejudicasse a dinâmica da unidade. Além disso, nesse momento, também foi 

realizada uma pequena entrevista com ela a fim de conhecer seu trabalho e suas perspectivas 

quanto à unidade e aos jovens.  

Nessa ocasião, a coordenadora relatou sobre os trabalhos desenvolvidos na unidade e os 

bons resultados que estavam obtendo, no entanto chegou a queixar-se da superlotação que 

vinha sendo um dos principais problemas enfrentados, pois o local comporta 72 adolescentes 

e no momento da entrevista havia 88 jovens cumprindo medida. Assim, a chegada à unidade 

foi bastante tranquila e a receptividade da coordenadora foi animadora, visto que não houve, 

aparentemente, nenhum tipo de resistência ou restrições à presença da pesquisadora.  

Alguns dias depois iniciaram-se as entrevistas com os jovens. Ao entrar na recepção, 

foi percebido um olhar diferente da recepcionista que logo lembrou da pesquisadora. Foi dito 

que tratava-se do retorno para dar continuidade à pesquisa e ela logo perguntou: “você veio 

antes ou depois do tumulto?”. Informou-se que provavelmente tinha ido antes, pois ninguém 

havia falado nada sobre isso. Foi perguntado o que havia acontecido e ela fez referência a uma 

confusão na semana anterior. Ao dirigir-se para a coordenadora, esta rapidamente conduziu a 

pesquisadora para a sala da coordenadora técnica sem tocar no assunto da confusão.  

Na sala da coordenadora técnica estavam algumas pessoas da equipe. A coordenadora 

geral, que já havia falado da presença da pesquisa anteriormente com a equipe, realizou as 

apresentações e então pudemos entrar e comentar rapidamente sobre a intenção e sobre a 

pesquisa. Logo, uma delas advertiu que aquele era um dia bem delicado e, provavelmente, 

não teriam muito tempo para atender, visto que havia ocorrido uma rebelião e estavam 

acontecendo os conselhos disciplinares para ouvir os meninos quanto à situação em questão. 

Então, foi dito que se sentisse bem à vontade que se poderia ir falando aos poucos com elas, 

na medida da possibilidade de cada uma. Elas saíram da sala e a coordenadora técnica pediu 

que esperasse um pouco que iríamos conversar. 

Naquele momento observou-se outro clima, outra situação, totalmente diferente da que 

havia sido presenciada na semana anterior. Toda equipe muito agitada e visivelmente abatida. 
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A partir daquele momento surgiu o receio de como a presença da pesquisa seria encarada na 

unidade diante daquele contexto. 

Depois de um tempo, a coordenadora técnica voltou, mas não pareceu estar disposta a 

falar tão rapidamente sobre o ocorrido, então, ficou entendido que precisaria dar continuidade 

ao trabalho e encarar essa nova situação como um desafio, mas não como algo prejudicial e 

sim como um novo elemento que, certamente, diria muito a esta pesquisa. Contornada a 

ansiedade foi dado seguimento à conversa com a coordenadora técnica, procurando saber 

sobre seu trabalho, a dinâmica da unidade, suas experiências e visão sobre a unidade e os 

jovens. Então, no decorrer de nossa conversa ela explicou que no primeiro dia em que havia 

ido à unidade, por volta das seis horas ocorreu a primeira rebelião do local em seis anos de 

existência. Durante o ocorrido, alguns jovens colocaram fogo na escola da unidade e mataram 

um dos socioeducandos com pauladas na cabeça e atearam-lhe fogo. Ela afirmou que não 

sabia o motivo daquele acontecimento, que os jovens também relataram desconhecer as 

causas e por isso todos eles estavam passando por conselhos para se levantar as possíveis 

motivações. Por conta disso, todos os jovens estavam trancados em seus quartos, todas as 

atividades, inclusive as escolares estavam suspensas e, assim, toda equipe estava mobilizada 

na resolução dessa questão. 

Ela contou que cinco jovens haviam sido autuados, pois foram os que participaram 

diretamente da morte do socioeducando e, por isso, dariam início a um novo processo judicial. 

A questão da rebelião parecia perpassar pelo ponto da superlotação, sendo o reflexo de um 

Sistema perverso e desestruturado como aparece na fala da coordenadora técnica: 

 

Coordenadora técnica: A gente teve um dos adolescentes, que eu achei muito interessante a 

compreensão dele, e que particularmente era a nossa: “sabe porque eles fizeram isso? 

Porque a casa tava muito cheia”. Assim, a gente tava acima da capacidade. A gente poderia 

até pensar que poderia ter algo, mas, com óbito não, entendesse Roberta? Isso nunca passou 

pela nossa cabeça. 

 

   

Apesar dessa compreensão, a rebelião provocou grande ressentimento na equipe, pois 

era algo inesperado naquela unidade. Eles não estavam preparados para isso e, portanto, 

perceber que a rebelião não era contra eles e sim contra o Sistema não era tarefa fácil, pois até 

aquele momento eles acreditavam que o bom papel desempenhado pela equipe pudesse ser 

suficiente para evitar ocorrências dessa magnitude: 
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Coordenadora técnica: O que é que tem muito, Roberta? Em todas as unidades, né? A gente 

também não era livre disso. Tem muitos desafetos lá da comunidade. Muitos já se conheciam, 

muitos já... Aí tinha dívida disso, dívida daquilo, só que aqui a gente nunca foi de alimentar 

isso, a gente diz: “ó, ficou lá fora, um dia quando você sair você resolve, mas, aqui dentro é 

outra realidade”. Então, assim, sempre deu muito certo, e, aí, sempre deu muito certo isso.” 

 

 Para a equipe, aquela era uma situação desafiadora, pois o peso da rebelião, apesar de 

todas as considerações quanto aos problemas que rege o Sistema, lhes acarretava o sentimento 

de tristeza, de impotência e de desconstrução quanto às suas práticas, como fica claro na fala 

de uma das psicólogas: 

 

Psicóloga equipe 2: Meu sentimento é de muita tristeza realmente. A gente vinha exercendo 

um trabalho e agora esse trabalho foi destruído e a gente tá, agora, num processo de 

reconstrução, até do que a gente vai fazer, agora, em relação a eles. Ontem eu vim trabalhar 

e eu fiquei: “e agora! O que é que eu faço?” Desaprendi a trabalhar aqui, né? Tenho que 

reaprender, porque as circunstâncias mudaram, né? A gente vinha numa unidade que, apesar 

de ter suas falhas, não tinha realmente perfeição, mas era uma referência pras outras 

unidades, né? A gente tinha um trabalho diferenciado, a gente conseguia fazer coisas que 

outras unidades não tinham condição de fazer pela superlotação, pela estrutura física e a 

gente tinha esse destaque no meio das outras unidades e isso, junto com esse menino, a 

unidade modelo também morreu, né? E a gente tá tentando ou reestabelecer isso, reconstruir.  

 

Outra questão que abalou bastante a equipe foi a participação direta de um dos jovens 

especificamente, pois ele era considerado um dos meninos modelo da unidade, aquele que 

participava de todas as atividades de forma satisfatória e, sempre que necessário, representava 

a unidade em eventos.  

 

Coordenadora técnica: o meu sentimento é de decepção total. Porque, assim, inclusive, 

alguns dos adolescentes que foram autuados no dia eram adolescentes que, principalmente o 

que cometeu o ato principal, como os meninos ‘coloca’ nos discursos, no que foi levado pra 

delegacia, era um adolescente que tramitava entre a gente, que estava em todas as 

atividades, que tinha um excelente comportamento, que ia pra atividades externas sem 

problema nenhum, ele tava envolvido em uma situação sobre a questão da Conferência da 

Juventude, representando a unidade, ele tinha sido eleito pra delegado da Conferência da 

Juventude, e, assim, era um adolescente acima de qualquer suspeita. 

 

Parece que esse jovem exercia uma liderança em dupla face dentro da unidade: uma 

liderança para a equipe, visto que exercia as atividades solicitadas e comportava-se de forma 

satisfatória para as exigências da unidade, mas, também, uma liderança entre os jovens, a 

partir de suas próprias dinâmicas. No entanto, a liderança que representava para equipe 

solapava a outra maneira de ser líder e, daí, a dificuldade de perceber essas duas 



58 

 

possibilidades no mesmo sujeito, certamente, provocou grandes conflitos e angústias em toda 

a equipe. 

Outro grande ponto de conflito ocorreu entre os professores visto que o local escolhido 

para ser queimado foi a escola da unidade.  

 

Coordenadora técnica: A sala dos professores foi a mais atingida e, assim, os professores 

ficaram arrasados com a situação. Os professores ficaram bem sensibilizados, né? Com tudo, 

e eu até comentei na sexta feira com eles: “Não tomem pra si”, porque assim, isso é um fato 

que... A gente precisa compreender que os adolescentes não gostam de estudar e quando eles 

se veem obrigados a estudar, né? 

 

O fato de a escola ter sido a escolhida como o local para os graves desdobramentos da 

rebelião é o sintoma de sua obrigatoriedade na vida desses jovens, pois muitos deles não têm a 

escola como parte de sua vida e, portanto, ela faz pouco sentido para seus planos e projetos. 

Assim, inserir a escola na vida dos meninos e não apenas os meninos na escola não é uma 

tarefa fácil e demanda que as peculiaridades de cada um sejam consideradas nesse processo 

de encontro entre sujeito e escola.  

Assim, devemos considerar que essa não foi uma rebelião, necessariamente, contra a 

equipe, o alvo não era afetá-la e sim afetar um sistema muito maior. A intenção foi contestar 

os inúmeros problemas que se enfrentam dentro desse contexto, sobretudo, o da superlotação: 

 

Coordenadora técnica: A gente sentia que tinha muitos meninos que ‘tavam um pouquinho 

‘agitado’, né? Que isso era normal, a casa tava muito cheia, então, assim, o que era pra ser 

quarto individual já tinha dois três meninos, entendesse? Mas... 

 

A morte de um dos socioeducandos também parece falar dessa insatisfação contra esse 

Sistema, pois, parece que a compreensão dessa morte perpassa menos por uma questão 

individual e mais por uma questão de buscar provocar o choque, o extremo, uma maneira de 

radicalizar: 

 

Psicóloga da equipe 2: Eu acho que a ideia da rebelião não foi pra pegá-lo, né? Mas, ele 

tava ali no bolo, pegaram. 

 

Perguntamo-nos, então, porque esse jovem e não outro? A fala da psicóloga nos dá 

uma pista: 

 

Psicóloga equipe 2: Muito infantilizado. Parecia uma criança, no sentido de ficar 

perturbando, uma criança hiperativa, de ficar aperreando, chamando um, chamando outro, 

tal. Ele era muito X9. Ficava dizendo o que acontecia com os outros meninos, então, os 

meninos não gostam de X9, que é tipo fofoqueiro, fica contando as coisas, né? Então, ele 
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contava tudo, contava alto pros meninos ouvirem. Muito imaturo, né? Aí eu acho que nisso 

ele acabou se prejudicando também, então, assim, os meninos já tinham uma certa repulsa a 

ele.  

 

Parece-nos que esse jovem simbolizava exatamente aquilo que não se quer em um 

lugar como esse: o dedo-duro e malandro. Assim, tornou-se o alvo ideal para se atingir os 

objetivos por trás da rebelião. Deparamo-nos, portanto, com uma unidade em processo de 

reconstrução, de ressignificação de suas práticas, de superação dos ressentimentos e de 

reprocessamento do papel do Sistema na vida desses jovens e da própria equipe. Junto com 

eles tentamos mergulhar nesse processo, buscamos reconstruir as expectativas, sair das 

primeiras impressões que foram passadas no primeiro dia de visita e adentrar nos novos 

acontecimentos e na nova dinâmica. Ao buscar isso, os receios deram lugar à tranquilidade, 

pois ficou entendido, naquele momento, que não se estava dentro do CASE Jaboatão, mas 

dentro de um Sistema muito mais amplo e complexo constituído em suas teias e redes de 

inúmeros nós nada fáceis de serem desatados. 

 

4.4 O CASE Jaboatão dos Guararapes 

 

O Centro de Atendimento Socioeducativo de Jaboatão dos Guararapes (CASE 

Jaboatão) localiza-se na Rua Pititiniga S/N, no bairro Vista Alegre e atende jovens de 12 a 15 

anos que são primários no cumprimento de medida socioeducativa. Trata-se de uma 

comunidade distante do centro da cidade, com poucas ruas calçadas, muitas ladeiras e ruas 

estreitas. É um local periférico caracterizado por morros onde muitas casas estão construídas. 

No entorno do CASE há uma igreja, um cemitério e um Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

A unidade conta com quatro coordenações: a Coordenação Geral, a Coordenação 

Técnica, responsável pela equipe técnica; a Coordenação Operacional, responsável pelos 

agentes, pelos plantões e pela segurança e a Coordenação Administrativa, que cuida dos 

assuntos administrativos e burocráticos. Trata-se de uma unidade ampla e fisicamente bem 

estruturada. Assim que entramos na unidade há uma recepção com alguns bancos, dois 

banheiros, onde ocorrem as revistas das famílias e uma salinha atrás do balcão da recepção 

para guarda de bolsas e objetos que não podem entrar com os visitantes. Após a recepção, a 

unidade tem uma grande sala de visitas e, ao redor dessa, ficam as salas da equipe técnica e 

administrativa, bem como as salas das coordenações, das oficinas de pintura e bordado, uma 

sala de atendimento odontológico, sala dos motoristas, dois banheiros e um espaço menor 
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onde geralmente os jovens ficam aguardando quando são levados pra realizar algum tipo de 

atendimento.  

Na parte de trás da unidade ficam as casas dos meninos, a escola, a sala do Grupo de 

Orientação à Drogadição (GOD), um espaço onde ocorrem as atividades religiosas e a quadra 

de esportes. A unidade é estruturada em casas. Há a casa Diagnóstico, que é a casa inicial, 

destinada à realização de triagens, no entanto, por conta da superlotação da unidade isso não 

vem ocorrendo de forma organizada. Além dessa, há as casas Acolher, Compartilhar, 

Convivência, Projeto de vida, Novos rumos, Pé na estrada e a Mirim. Esta última que, a 

priori, foi pensada para receber os meninos mais novos está desativada, pois, segundo a 

equipe, os meninos mais novos juntos, por serem mais traquinas e ativos, estavam destruindo 

a casa e, por isso, está sendo pensada uma nova proposta para este local, no entanto, devido à 

rebelião, havia alguns meninos lá. 

A ideia dessas casas é que, como os nomes indicam, elas sigam a proposta pedagógica 

da unidade em que o adolescente mude de casa a partir de seu desenvolvimento, no que se 

refere ao avanço da medida para aquele jovem. Por exemplo, teoricamente, o jovem que está 

na casa “Pé na estrada” é um jovem que está perto de sair da unidade, pois, o jovem que acaba 

de chegar encontra-se em um momento diferente daquele que está há mais tempo na unidade 

e, portanto, são recebidos em casas diferentes. 

Foram visitadas todas as oito casas e, diante da rebelião, os jovens estavam colocados 

nas casas de modo que, os que têm desafetos entre si, bem como aqueles que participaram e 

os que não participaram da rebelião ficassem separados. A organização habitual estava 

desmontada, pois cada casa tem um plano educativo diferenciado de acordo com a fase de 

cada jovem com relação ao cumprimento da medida. Todos os meninos estavam trancados 

nos quartos. Encontravam-se bastante agitados e fazendo muitas perguntas à psicóloga sobre 

quando iriam sair dos quartos, alguns perguntavam se as mães tinham ligado e sobre seus 

relatórios de avaliação.  

Além da agitação foi visto, também, muitos meninos acuados, deitados nas camas ou 

no chão (alguns sem colchão) sem nenhuma expressão ou manifestação quando chegávamos 

perto. Perguntada à psicóloga sobre a falta de colchões, pois cada quarto só possui uma cama, 

ela informou que provavelmente eles estavam no chão porque queriam, pois os colchões 

extras ficam em cima da cama durante o dia.  

Cada quarto possui uma cama, uma pequena bancada de cimento e um banheiro que é 

dividido do quarto por uma parede. Embora chamemos de quarto, as grades passam uma 

sensação que são, realmente, celas.  
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A escola também tem um espaço consideravelmente grande e conta com um refeitório, 

a biblioteca, um pequeno auditório e uma sala onde funcionam as oficinas de lego, robótica e 

informática. A área escolar foi o local mais atingido pelo fogo durante a rebelião: o teto e a 

parede, na parte mais da frente, estavam muito atingidos. As salas, sobretudo a biblioteca e a 

sala das oficinas, estavam muito desorganizadas por conta do tumulto provocado pela 

rebelião.  

Durante a visita à escola houve oportunidade de conversar com duas professoras que 

disseram que tudo que aconteceu foi um choque para eles, que estavam muito tristes, se 

sentindo culpados, embora entendessem que não deviam tomar pra si o fato, que a 

obrigatoriedade do estudo explica o porquê de a escola ter sido a escolhida para aquele ato. 

Uma das professoras, inclusive, disse que o choque maior foi o fato de alguns dos meninos 

que participaram serem os melhores alunos da escola. Meninos que sempre atendiam às 

solicitações, realizavam as atividades satisfatoriamente e que tinham muito respeito pelos 

professores defendendo-os até de outros alunos mais rebeldes. Perguntada se ela já havia se 

sentido ameaçada antes por algum jovem, essa professora afirmou que nunca, que se achava 

muito à vontade e tranquila com eles. 

A escola da unidade, que abarca o Ensino Fundamental, é um anexo da escola da 

própria comunidade onde o CASE Jaboatão está localizado. O Ensino Médio é realizado na 

escola da comunidade, fora da unidade.   

As oficinas que são realizadas na unidade e ocorrem no contraturno do horário da 

escola são: robótica, B A bite, bordado, capoeira, artes e Lego. Através da oficina de artes os 

meninos são levados para pontos turísticos de Recife para apresentarem seus trabalhos e 

vendê-los à população. Do dinheiro arrecadado 50% é destinado à compra de novos materiais 

e 50% fica para a família do jovem com o intuito de que ela abra uma poupança para ele. 

Além disso, a unidade conta com um projeto de esportes promovido pelo governo 

federal destinado às escolas. Segundo a coordenadora geral, por meio da grande parceria entre 

a unidade e a Prefeitura de Jaboatão foi possível conseguir o projeto Segundo Tempo, que é 

um pool de esporte e abarca várias modalidades como futsal, handball e basquete, atuando 

através de uma abordagem diferenciada em que trabalham questões como disciplina, 

reintegração, respeito e senso coletivo. 

Uma problemática da unidade, relatada por uma das psicólogas, quanto às atividades é 

a falta de atividades de profissionalização. O SINASE, em seu Capítulo VIII, art. 76, prevê a 

oferta de cursos profissionalizantes para os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. Segundo ela existem muitas cobranças judiciais ao CASE Jaboatão quanto a 
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essa questão, no entanto, ela relata que esse é um problema que deve ser resolvido pela 

FUNASE, pois, a unidade não tem autonomia para tal.  

Quanto às visitas, elas ocorrem nas quartas feiras à tarde e aos domingos pela manhã. 

Porém há uma flexibilidade quanto a esses dias e horários, caso a família não possa 

comparecer, de modo que elas não deixem de visitar os jovens. No entanto, essa flexibilidade 

é viabilizada desde que não atrapalhe a rotina dos meninos na unidade.  

 

4.5 Os jovens participantes  

 

Participaram dessa pesquisa cinco jovens que estavam cumprindo medida de privação 

de liberdade no CASE Jaboatão com idade entre 14 e 16 anos. A condução dos jovens para a 

participação da pesquisa foi feita pela própria equipe que já explicava previamente aos 

meninos sobre a presença da pesquisadora e as minhas pretensões. Foi solicitado à 

coordenadora geral que a sua indicação não fosse baseada no ato infracional de maior ou 

menor gravidade cometido pelo jovem ou pelo seu bom comportamento dentro da unidade, de 

modo que a amostra não fosse composta apenas por aqueles meninos que, possivelmente, 

representavam aquilo que era esperado pela equipe. 

Antes de dar início às entrevistas com os meninos, informaram que o primeiro garoto 

que eles haviam pensado para ser entrevistado havia sido o jovem que participou diretamente 

da rebelião e, portanto, tinha sido autuado. Nenhum dos jovens que participou do trabalho 

estava envolvido na rebelião, pois, por medida de segurança, a equipe não considerou 

prudente convidá-los para participar, até mesmo porque para os profissionais aquele era um 

momento bem delicado em relação a alguns jovens diante das ameaças que estavam 

ocorrendo entre eles de uma nova rebelião. 

 

4.6 Cuidados Éticos 

 

Todos os cuidados éticos foram atenciosamente observados durante a realização desse 

trabalho. Para que a coleta dos dados tivesse início, aguardamos a aprovação do projeto de 

pesquisa pelo comitê de ética, bem como a autorização judicial através da Vara Regional da 

Infância e Juventude. A pesquisadora buscou a todo tempo respeitar a dinâmica da unidade de 

modo que a presença no local não atrapalhasse o andamento das atividades e, antes das 

entrevistas, todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa bem como 

que eram livres para participar ou não, podendo desistir dela a qualquer momento. Além 

disso, a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento ou sofrimento psicológico, os 
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participantes foram informados que eles não eram obrigados a responder nada que não 

desejassem.  

O sigilo e a preservação do anonimato foram garantidos e os nomes utilizados para 

identificar os participantes são fictícios. No mais, todos os jovens assinaram os Termos de 

Assentimento Livre e esclarecido (TALE), visto que possuem menos de 18 anos e os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram assinados pela Coordenadora Geral, 

responsável por toda unidade. Desse modo, essa pesquisa não ofereceu nenhum risco, de 

natureza física ou mental aos participantes. 

 

4.7 Procedimentos para coleta dos dados 

 

A técnica de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada previamente elaborada 

a partir de um roteiro contendo perguntas que abarcavam questões sobre a família, a escola, a 

medida socioeducativa, o crime, o Brasil e o futuro. De acordo com Manzini (1990/1991), a 

entrevista semiestruturada não segue a lógica de uma padronização rígida nas respostas 

provenientes de seus questionamentos. Ela foca-se em um objetivo sobre o qual construímos 

um roteiro com perguntas centrais para atender às pretensões do trabalho a ser realizado 

podendo ser complementada por outras questões que possam surgir por força das 

circunstâncias colocadas durante a entrevista. Nesse tipo de entrevista é muito comum utilizar 

gravador, visto que ela permite que o entrevistado se coloque de forma mais livre e o 

entrevistador se sinta mais a vontade para interações sem se preocupar com o registro. Assim, 

esse tipo de entrevista favorece o aparecimento de novas associações e elementos pertinentes 

para a pesquisa que não estavam contidas no roteiro da entrevista. 

Nossa pretensão inicial era de trabalhar com as narrativas dos jovens e, portanto, 

estruturamos a entrevista para que ocorresse em, pelo menos, dois dias com cada participante 

de modo que houvesse tempo suficiente para o desenvolvimento de alguns temas. No 

primeiro dia seriam abordadas as questões que envolviam a definição de si, a escola, a família 

e o nosso país e no segundo dia as questões acerca do crime e do futuro. No entanto, as 

entrevistas foram realizadas em apenas um dia com os meninos, pois, acreditamos que, diante 

do fato de não existir entre nós nenhum tipo de relação ou conhecimento, sua falas eram 

sucintas e objetivas e, portanto, conseguimos abarcar todas as questões durante um único dia. 

Apenas com um deles sentiu-se a necessidade de encontrá-lo em um segundo momento, pois 

após o término da entrevista com ele percebeu-se que alguns elementos não haviam ficado 

bem claros, justamente pela fluidez e liberdade na qual a entrevista foi conduzida. 
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Diante disso, a pretensão de trabalhar com narrativas tornou-se inviável e 

consideramos pertinente trabalhar no campo do discurso. Ao perceber que a presença da 

pesquisadora, enquanto uma desconhecida, provocava um pouco de receio e desconfiança nos 

meninos, procurou-se desenvolver algo diferente, que saísse um pouco do campo da oralidade 

e, então, durante a entrevista com o primeiro participante, a ideia foi pedir que ele fizesse um 

desenho, caso fosse de sua vontade. Algo que representasse o que ele espera de seu futuro. 

Dos cinco jovens, quatro se disponibilizaram a fazer o desenho e, no final, era pedido que eles 

explicassem qual o significado dele. Foi um momento muito interessante e significativo, pois 

através dos desenhos foi possível estabelecer uma nova dinâmica de expressão acerca do 

momento em que os jovens se encontram e o que pensam sobre o futuro.  

Todas as entrevistas foram gravadas através de gravador de áudio e posteriormente 

transcritas na íntegra. A análise dos dados foi feita através da Análise Crítica do Discurso, 

tomando como base a analítica foucaultiana. 

 

4.8 Os caminhos da análise 

 

Para a análise dos dados obtidos no campo de pesquisa, estabelecemos eixos analíticos 

a partir de nossos objetivos específicos que nos direcionaram para a discussão de aspectos 

gerais e aspectos de singularização que apareceram nas produções discursivas dos jovens. 

Assim, quanto ao objetivo específico referente aos elementos que explicam a vinculação do 

jovem com o mundo do crime, foram discutidas questões que envolvem o consumo de drogas, 

o desejo de poder, o acesso à rua, circunstâncias familiares e o consumismo. No tocante ao 

objetivo que nos leva a problematizar os aspectos que possibilitam/dificultam a desvinculação 

dos jovens com a prática infracional, discorremos sobre alguns elementos centrais presentes 

na vida desses jovens como a medida socioeducativa, a escola e a família, bem como 

abordamos e discutimos as perspectivas de projetos de vida relatadas por eles. 

Embora nosso enfoque tenha sido nos eixos apresentados, nos sentimos à vontade para 

trazer outros elementos que não estão, necessariamente, contemplados nos objetivos, mas que 

nos afetaram durante a experiência de campo. Para a análise desses eixos nos guiamos pelos 

enfoques teóricos já apresentados, buscando relacionar as categorias teóricas aos discursos 

produzidos pelos jovens. Nosso pensamento nessa análise discursiva transita, pois, pela 

relação saber/poder/verdade em que, nos discursos dos jovens, nos interessa destacar os 

efeitos de saber e de poder na produção de sua condição de jovem infrator, ou seja, nos 

interessa saber como eles se posicionam no contexto da infração, tomando por base as 
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categorias teóricas que trazem para arena do debate discussões que perpassam pela 

desigualdade social, subalternidade e pela produção de sujeito a partir de relações de 

saber/poder/ verdade. 

Assim, iremos procurar apresentar quais sentidos os jovens atribuem, através de suas 

produções discursivas, ao seu envolvimento com a prática infracional atento ao fato de que 

essas produções podem fazer referência os discurso social hegemônico, mas também podem 

apresentar novos elementos produzindo, assim, um rompimento com a discursividade 

hegemônica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a realização da análise dos dados obtidos através das respostas dos jovens às 

perguntas elaboradas, organizamos quadros analíticos para cada uma dessas perguntas de 

modo que fosse possível elencar categorias de respostas que nos ajudassem na discussão. As 

questões levantadas para os jovens participantes da pesquisa perpassaram, principalmente, 

pelas seguintes temáticas: “Juventude e criminalidade; Desvinculação com a trajetória 

infracional” e Projeto de vida. Essas questões nos ajudaram a compreender a produção de 

sentido dos jovens sobre si mesmos, o contexto em que estão inseridos e quais suas 

compreensões e perspectivas para o futuro. 

 

5.1 Juventude e Criminalidade: aspectos gerais e de singularização na entrada no 

mundo do crime  

 

O processo de reflexão sobre os dados obtidos nessa pesquisa permitiu-nos observar 

que os jovens traziam em seus discursos um elemento que se presentificava na experiência de 

todos eles, assim como elementos particulares que singularizavam suas experiências. Desse 

modo, consideramos importante apresentar esses elementos em dois blocos. No primeiro 

bloco traremos o aspecto geral que apareceu no discurso dos jovens, ou seja, abordaremos 

uma questão que atravessou a vida dos cinco jovens em seus processos de vinculação com a 

prática infracional: as drogas. No segundo bloco traremos os elementos que dizem respeito às 

circunstâncias de cada jovem, a singularidade das experiências vividas que foram 

fundamentais no processo de vinculação com a criminalidade: desejo de poder, acesso à rua, 

circunstâncias familiares e o desejo de consumo. 

 

5.1.1 Aspecto geral: drogas  

 

Buscar entender a relação desses jovens com o mundo das práticas infracionais nos faz 

pensar em como tudo começou, no porquê da vinculação deles com delitos. Seus relatos 

apontam para as drogas tanto como elemento incentivador na iniciação do envolvimento com 

atos ilícitos, através do consumo, quanto como elemento diretamente relacionado com o ato, 

através do tráfico.  

Antes, portanto, esclarecemos que não se pretende aqui afirmar que o uso de drogas 

tem, obrigatoriamente, uma relação direta com o cometimento de infrações, ou seja, não 
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estamos querendo dizer que quem usa drogas comete atos infracionais. O que pretendemos é 

acessar os aspectos compreensivos, trazidos pelos próprios jovens, acerca de seus atos 

infracionais, em que suas realidades apontam para as drogas como um forte elemento para 

suas vinculações com infrações. 

 

Lucas: Comecei bebendo, aí cheirando loló, aí já comecei a fumar maconha, aí, depois, já 

comecei a traficar, roubar. É tudo. Eu vou dizer pra senhora, a primeira droga que eu 

comecei, num foi nem droga: bebida e cigarro. Uma pessoa que fuma cigarro, pra ela deixar 

esse vício é difícil. Porque a pessoa pensa que usar droga, principalmente bebida, usar 

droga, pronto, pra esquecer os problemas, mas como? Que aumenta problema, bebida. 

Aumenta, mais problema e a pessoa num consegue sair dele não, só com fé em Deus.  

 

Matheus: Eu usava muita droga, a droga fazia como se eu ficasse sem pensar em nada. Até 

minha mãe, uma vez queria me colocar numa clínica de reabilitação, eu falei que eu não 

queria, que eu preferia ser preso do que ir pra lá. Eu achava bonito quando eu roubava, 

quando eu vendia droga, matava, 

___________________________________________________________________________ 

Wesley: Quando eu fui morar com minha vó, meu primo tava lá vendendo cigarro lá pros 

caras, eu me envolvi com eles e fiquei lá vendendo, fumando. Aí, comecei a colocar um 

cigarro de maconha na boca, depois os caras me ofereceu pra eu vender pedra lá, aí eu me 

envolvi, sem precisão de nada, só ir na conversa dos amigos. 

__________________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: Aí eu comecei a traficar, gastar dinheiro em festa, tudo do bom e do melhor pra 

mim eu comprava. Fumei droga, trocava tiro com polícia, era muita coisa mesmo. Tinha vez 

que quando eu num ia dormir em casa, aí de vez em quando eu ia em casa só pra ir atrás do 

tráfico. 

 

Maxwell: Eu me acordava de manhã logo cedo ia logo trabalhar na Kombi. Aí depois eu 

subia a favela e começava a traficar. 

 

R: Quanto às drogas, quais as que tu fazia uso? 

 

Maxwell: Cigarro. Depois eu peguei maconha, depois eu comecei a cheirar cola. Bebida 

também. Cerveja, rum, vodka. 

 

O uso e o tráfico de drogas, relatado por todos os participantes da pesquisa, são dois 

elementos que aparecem constantemente nos estudos e pesquisas sobre a temática da 

juventude em conflito com a lei. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), o índice de 

jovens que vivem nas capitais e que já experimentaram drogas ilícitas cresceu entre os anos de 

2009 e 2012, passando de 8,7% para 9,9%. Em 2012, a pesquisa que foi realizada no país 
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inteiro, mostrou que 7,3% dos adolescentes já haviam experimentado alguma droga ilícita
7
 

(IBGE, 2012). Quanto à realidade da juventude em conflito com a lei, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), por meio da pesquisa Panorama Nacional: a Execução das Medidas 

Socioeducativas de Internação, realizada entre julho de 2010 a outubro de 2011, nos 320 

estabelecimentos de internação existentes no Brasil para analisar as condições de internação 

de 17.502 jovens, verificou que, dos 1898 adolescentes entrevistados, 75% faziam uso de 

drogas ilícitas (CNJ, 2012). 

Percebemos, portanto, que o uso de drogas é uma prática bastante frequente entre os 

que se encontram em privação de liberdade e que vem crescendo entre os jovens de nossa 

sociedade. O uso de drogas, além de representar um elemento facilitador para o envolvimento 

com a prática infracional, pode, de acordo com Rossetti-Ferreira et al (2004), configurar-se 

como um elemento circunscritor que dificulta a desvinculação do jovem com essa prática, a 

exemplo de outros fatores como o desemprego, a lógica determinista da criminalidade e a 

própria desigualdade social: “Assim, esses circunscritores não apenas demarcam caminhos, 

mas também interditam lugares possíveis de serem ocupados” (ROSSETTI-FERREIRA et al, 

2004, p. 86).  

A experiência com a droga e com a própria prática infracional pode ainda ser vivida a 

partir da relação com os pares, pois, como apontam várias pesquisas, os pares são aqueles que 

podem favorecer o elo com a criminalidade, motivando e oferecendo oportunidades para a 

vinculação com a delinquência (SILVA; ROSSETTI-FERREIRA, 2002), uma vez que, como 

coloca Oliveira; Camilo; Assunção (2003), esses pares representam importantes 

contribuidores na constituição da identidade dos jovens, sobretudo, na potencialização de 

autonomia. Assim, “adolescentes infratores tendem a procurar amigos no próprio meio de 

infração, buscando estímulo e apoio em suas ações ilegais como roubos, tráfico ou uso de 

drogas” (CRAVEIRO; REIS, 2009, p. 5). Vale ressaltar, no entanto, que os pares, enquanto 

elementos que podem atuar na potencialização do desenvolvimento da autonomia do sujeito 

podem ser capazes de interferir não apenas no processo de vinculação com a trajetória 

infracional, mas também na desvinculação. 

Quanto ao tráfico, ele é compreendido como um caminho rentável para esses jovens que 

crescem apresentando defasagem escolar e poucas expectativas de emprego. Eles veem o 

tráfico como a possibilidade de possuírem o que desejam, sobretudo diante dos estímulos de 

uma sociedade capitalista extremamente consumista e desigual em que se valoriza o ter em 

                                                             
7
 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/2012/comentarios.pdf 
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detrimento do ser e onde o acesso a condições básicas de garantia de existência e dignidade 

está interditado para os pobres.  

Embora não queiramos reforçar uma relação direta e reta entre pobreza e criminalidade, 

não podemos deixar de considerar que a desigualdade social é um importante fator de 

vinculação dos jovens com práticas infracionais. Assim, alguns jovens são levados pelo 

tráfico como uma alternativa econômica, bem como enquanto uma possibilidade de exercício 

de autonomia como Castro; Abramovay (2002) nos ajuda a refletir. 

Talvez seja por essa carência econômica bem como pelo desejo de autonomia que 

alguns jovens valorizam tanto o trabalho em suas falas. Em vários diálogos com Ronaldo é 

possível perceber como a falta de emprego é incômoda pra ele: 

 

R: Então tu não concorda (referindo-me à redução da maioridade penal). Tu não acha que 

devia ser assim não né? 

 

Ronaldo: Acho não. Cadê que dá um emprego fixo pra menor de 16 anos? Abre um negócio 

desse pra prender de maior, cadê que dá um emprego? Num dá não. Nunca vi negócio de 

cadeia de 16 anos. Porque ele num tem nada pra fazer, num tem emprego, num tem nada que 

passe o tempo aí é roubar, traficar, matar, fazer tudo disso que tem no mundo aí. Se eu fosse 

presidente, ele abrisse, um 16 anos, um emprego fixo, aí, oxe, num instante eu acho que ia... 

Acabava mais o crime. Num aparece numa comunidade, aí ele quer fazer o que quer, fazer 

um ‘mói’ de negócio aí, por isso que ele faz o que quer. Num arruma emprego nem nada, aí, 

oxe, to sem nada pra fazer vou roubar, traficar. 

 

R: O que é que tu acha que vai ser, assim, mais difícil, lá fora, quando tu sair? Qual seria o 

maior desafio pra tu? O que é que tu pensa? 

 

Ronaldo: Acho que nada. Acho que um emprego, arrumar um emprego. 

 

Os trechos de fala citados apontam que a falta de trabalho que valorize o jovem 

enquanto sujeito capaz de exercer uma atividade econômica, bem como a falta de atividades 

que afastem o jovem do contato com o tráfico, estão na base da realidade que inscreve os 

jovens na prática infracional. Os jovens a partir dos 14 anos podem ser contratados como 

menores aprendizes, através da regulamentação pelo Decreto nº 5.598/2005. O contrato deve 

ser ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a dois anos. Nele, o 

empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, 

formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral 

e psicológico. A jornada do aprendiz é de seis horas diárias e pode chegar a, no máximo, oito 

horas, desde que ele tenha completado o ensino fundamental. A remuneração é de um salário 

mínimo. O trabalho noturno, executado entre as 22h e 5h, é proibido, segundo o artigo 404 da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm
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CLT (SECOM-TST, 2013)
8
. No caso de previsão de trabalho para menores de 18 anos o 

período de contratação é provisório, não podendo ultrapassar dois anos, e a remuneração 

estabelecida é de um salário mínino. A realidade, sobretudo remuneratória, choca com a 

realidade trazida pelo tráfico: 

 

Ronaldo: Eu tava ganhando dinheiro fácil. Num instante, num mês, eu tava ganhando 5 mil, 6 

mil, tinha dia que o cara fazia mil real. O cara num acha ruim, não né? Que tá ganhando 

dinheiro fácil. O cara num liga nem pra trabalho, nem nada, só traficar. 

 

A partir dessa discrepância percebemos que não se trata apenas de possibilitar o 

trabalho para esses jovens, o que certamente é importante, mas, é preciso também desenvolver 

projetos e atividades para esse público desde muito cedo, de modo a construir a consciência 

cidadã e projetos futuros, distantes da prática infracional. A fala desse jovem aponta que, pelo 

fato de não terem outras alternativas de atividades na comunidade, encontram no tráfico um 

meio para se obter uma renda, por isso é necessário proporcionar possibilidades outras que os 

ajudem na construção e na potencialização da autonomia e que proporcionem caminhos 

reflexivos quanto às suas possibilidades de escolha. 

O trabalho é um dos maiores problemas enfrentado pelos jovens do Brasil e da 

América Latina. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) alerta que embora tenha se 

observado um crescimento econômico nos últimos anos na América Latina, não foi o bastante 

para melhorar a relação dos jovens com o emprego e, portanto eles ainda enfrentam um 

contexto de negatividade no que se refere à empregabilidade e à informalidade (OIT, 2014). 

Ainda de acordo com a OIT (2014), há em torno de 108 milhões de jovens na América 

Latina onde cerca de 56 milhões representam a força de trabalho, ou seja, possuem um 

emprego ou estão em busca de uma atividade. Segundo o relatório Trabalho decente e 

juventude: políticas para a ação, organizado pela OIT e que compara dados entre 2005 e 

2011, no final de 2011 o desemprego juvenil marcou 13,9%. Destaca-se, que embora o 

desemprego tenha diminuindo nesse período, pois em 2005 a taxa era de 16,4%, os 

trabalhadores de 15 a 24 anos ainda passam por dificuldades para encontrar emprego, 

sobretudo, de qualidade. 

 

A taxa de desemprego juvenil continua sendo o dobro da taxa geral e o triplo da dos 

adultos. Além disso, os jovens representam 43% do total dos desempregados da 

região, segundo o estudo da OIT. Por outro lado, a taxa de desemprego juvenil está 

acima de 25% ao considerar-se somente os setores de menor renda, enquanto está 

                                                             
8
 Fonte: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/regulamentacao-permite-trabalho-de-

menor-como-aprendiz-a-partir-dos-14-anos 
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abaixo de 10% para os de maior renda. Com relação à qualidade do emprego, 

destaca que 55,6% dos jovens ocupados somente conseguem emprego em condições 

de informalidade, o que geralmente implica baixos salários, instabilidade laboral e 

carência de proteção e direitos. O relatório diz que 6 de cada 10 empregos gerados 

para os jovens são informais. Além disso, somente 37% dos jovens contribuem para 

a seguridade social de saúde, e 29,4% para o sistema de aposentadorias. De todos os 

jovens que são assalariados, apenas 48,2% têm contrato assinado, em comparação 

com 61% dos adultos (OIT, 2014). 

 

No caso do Brasil, outro relatório organizado pelo OIT (2009), Juventude decente e 

trabalho no Brasil, mostra que há uma intensa correlação entre taxa de desemprego e idade. O 

relatório apresenta que em 2006 a taxa de desemprego aos 15 anos era de 18,5%, chegando a 

um pico de 24,3% aos 18 anos e decaindo aos 61 anos, faixa que apresenta seu índice mais 

baixo, que é de 2%. O relatório aponta que um dos fatores principais que explica essa 

estrutura negativa entre desocupação e idade é o fator da experiência profissional, no entanto 

esclarece que essa questão não pode se resumir a esse único elemento. 

Outra importante questão quanto à desocupação dos jovens apresentada pelo relatório 

diz respeito à forma heterogênea como essa desocupação atinge essas pessoas. O desemprego 

entre as mulheres jovens que chegava a 23% em 2006 representa um taxa de 66% a mais do 

que o desemprego entre os homens jovens que era de 13,8%. Entre os homens jovens brancos 

e negros as taxas eram 16,7% e 18,7% respectivamente. Entre os negros e pardos era de 23% 

para os negros e 18% para os pardos. Quanto à área rural, a taxa de desemprego era de 7,1% 

dos jovens trabalhadores. Desse modo, podemos constatar que o desemprego no Brasil é 

predominantemente feminino, negro e urbano. Assim as questões de raça, gênero e etnia são 

elementos que marcam o perfil do desemprego em nosso país (OIT, 2009). 

Ressaltamos que o mundo do tráfico enquadra-se como um mercado informal de 

grande porte alimentado não apenas pelo público das classes mais baixas, mas por pessoas da 

alta sociedade, como autoridades responsáveis pelo combate dessa prática, a exemplo da 

polícia e de representantes políticos. Desse modo, “pode-se considerar o tráfico de drogas 

como labor no mercado informal e ilegal, uma vez que busca, como em qualquer mercado, a 

venda como sua meta final” (Conte et al, 2005, p.130). Daí, a grande dificuldade da luta 

contra essa prática que lança mão da própria violência como via de combate, acarretando a 

formação de verdadeiros campos de guerras em várias comunidades, sem que outras 

considerações e alternativas para o combate a essa prática sejam pensadas e discutidas.  

Embora todos os jovens entrevistados relatem que tinham envolvimento com o tráfico, 

nenhum deles estavam cumprindo medida de privação de liberdade por esse ato e sim por 

outros motivos como roubo e tentativa de homicídio. 
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5.1.2 Aspectos de singularização: desejo de poder, acesso à rua, circunstâncias familiares e o 

consumismo 

 

“Cada um escolhe porque tem um motivo, uma razão, uma 

circunstância” (Lucas). 

 

Como demonstra a fala do jovem acima, cada jovem apresenta sua realidade quanto ao 

envolvimento com a prática infracional. Assim, neste tópico, deixaremos sobressair os 

aspectos mais singulares que se relacionam com a vinculação dos jovens com a prática 

infracional, tendo em vista o papel central da idiossincrasia na produção de sentidos.  

 

5.1.2.1 Desejo de Poder 

 

Matheus: Incentivo. É incentivo dos colegas. Eu não seguia os conselhos da minha mãe, ela 

falava um negócio e eu fazia tudo ao contrário. Sei lá, porque eu não tinha medo não. Eu 

seguia os conselhos dos amigos, eu achava bonito o que eu fazia. Eu achava bonito quando 

eu roubava, quando eu vendia droga, matava, mas agora mais não. Quando eu fazia vinha de 

eu fazer de novo. “Faz aquilo de novo”. Nunca vinha nada pra eu parar não. Não vinha nada 

na minha mente pra eu parar não. Eu gostava de ver, por exemplo, a desgraça dos outros, 

porque, eu usava muita droga, a droga fazia, como se eu ficasse sem pensar em nada. Eu não 

queria parar, eu ia e fazia a mesma coisa, querendo, um exemplo, mostrar para as pessoas 

que eu posso mais do que eles. Que eu faço e faço de novo. 

 

A relação com os amigos, que tinha sobre sua vida uma influência muito maior do que 

a sua própria família e que foi propícia para seu envolvimento com os delitos, era 

fundamental para que Matheus se mantivesse naquela realidade, no entanto, era muito mais do 

que isso. Ser capaz de matar, roubar, usar drogas era uma possibilidade de afirmação 

enquanto um sujeito poderoso. Era bonito ser capaz de fazer tudo isso porque assim era 

possível mostrar que se pode mais que os outros, que se tem poder. Portanto, o uso excessivo 

de drogas e as amizades eram fundamentais para a manutenção da prática infracional. Assim, 

para ele, o sentido do crime localiza-se em uma certa atração pelo poder.  

Neste trabalho localizamos os jovens participantes dessa pesquisa a partir de bases 

epistemológicas que trazem discussões sobre a desigualdade social, através das discussões da 

Criminologia Crítica (BARATTA, 1999), o controle das vidas, com as postulações 

foucaultians acerca da biopolítica das populações (FOUCAULT, 2005) e a subalternidade, a 

partir da discussão que apresenta os sujeitos sem representatividade de nossa sociedade diante 

de marcadores como classe social e geracional, por exemplo (SPIVAK, 2010). Discutimos a 

relação da juventude em conflito com a lei a partir do viés da violação de direitos, no entanto, 
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essa discussão não pretende induzir ao extremo da vitimização desses jovens para suas 

possibilidades discursivas, muito pelo contrário: o que nos interessa aqui é conhecer como 

eles articulam os elementos presentes nas perspectivas teóricas abordadas ou, para além disso,  

como trazem outros elementos em seus relatos.  

Para Matheus, a posição que se encontrava enquanto infrator representava para ele 

uma possibilidade de afirmação poderosa diante dos outros. Parecia haver um certo 

encantamento pela figura de mal, de transgressor. Nesse sentido, Foucault (1987) nos fala de 

uma glorificação do crime, momento em que 

 

[...] se desenvolveu uma literatura do crime totalmente diferente: uma 

literatura em que o crime é glorificado, mas porque é uma das belas-artes, 

porque só pode ser obra de seres de exceção, porque revela a monstruosidade 

dos fortes e dos poderosos, porque a perversidade é ainda uma maneira de ser 

privilegiado [...] É, aparentemente, a descoberta da beleza e da grandeza do 

crime; na realidade é a afirmação de que a grandeza também tem direito ao 

crime e se torna mesmo privilégio dos que são realmente grandes 

(FOUCAULT, 1987, p. 84). 

 

Poder se sentir grande, poderoso e temido: eis uma das facetas fascinantes do mundo do 

crime, sobretudo em uma sociedade como a nossa, em que as relações se estabelecem através 

de esquemas de poder os quais, como coloca Foucault (1984), ocorrem de maneiras variadas. 

Portanto, o poder não é domínio de alguns em detrimento de outros, nem deve ser reduzido a 

formas específicas mais visíveis de seu exercício, a exemplo do poder jurídico. 

O poder não é um fenômeno homogêneo de um grupo sobre o outro, de um indivíduo 

sobre o outro, de uma classe sobre a outra, mas se dá de forma múltipla. O poder não está nem 

aqui nem ali, não pode ser divido entre um grupo que o detém e um outro que apenas sofre 

sua ação. Na verdade, todos são praticantes do poder ao tempo que também são passíveis de 

sofrer sua ação. O poder é circulatório e só existe em cadeia (FOUCAULT, 1984). 

 

5.1.2.2 Acesso à rua 

 

Lucas: Minha circunstância foi isso, ficava na rua. E, também, de pouquinho em 

pouquinho o inimigo vai atentando a pessoa, quando ver a pessoa já tá no calabouço, já tá 

preso. Foi ao longo dos tempos. Comecei bebendo, aí cheirando loló, aí já comecei a fumar 

maconha, aí, depois, já comecei a traficar, roubar.  

 

No caso desse jovem, a falta de outras atividades e a vivência diária na rua parece ter 

sido um fator decisivo para seu envolvimento com a prática infracional, pois, pelo seu relato, 

percebemos que a possibilidade do consumo de drogas na rua foi fundamental nesse processo. 
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Assim, essa vivência funcionou mais como um elo com as situações de enredamento com a 

prática infracional do que com situações potencializadoras de cidadania. Em seu relato, Lucas 

mostra que seu envolvimento com a infração se deu pari passo, como se subisse uma escada: 

muito tempo na rua, contato fácil com as drogas, possibilidade de ganhos rápidos através do 

tráfico e roubo.  

Também parece existir, aos poucos, um distanciamento do temor das possíveis 

consequências que seus atos podem acarretar, pois agem sem muita reflexão sobre as práticas 

cometidas e quando se dão conta já estão cumprindo alguma medida (E, também, de 

pouquinho em pouquinho o inimigo vai atentando a pessoa, quando ver a pessoa já tá no 

calabouço, já tá preso). Não entendamos esse inimigo trazido pelo jovem como uma força 

espiritual do mal, mas como um caminho que potencializa os efeitos de poder e prazer. 

Assim, de pouquinho em pouquinho, o envolvimento vai se tornado menos assustador até o 

dia em que se é pego e, portanto, se depara com a necessidade de se pensar novamente pelo 

viés das consequências negativas que só ocorrem, como ele mesmo coloca, quando a pessoa 

já tá no calabouço, já tá preso. Diante da situação apresentada, chamamos atenção nesse 

ponto para a similitude entre os discursos dos jovens quando indagados sobre o que eles 

pensavam quando estavam cometendo atos infracionais. 

 

Matheus: Eu gostava de ver, por exemplo, a desgraça dos outros, porque, eu usava muita 

droga, a droga fazia, como se eu ficasse sem pensar em nada. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Pensava não. Fazia mesmo. Pensava não.[...]se eu tivesse pensado mais eu não tava 

aqui. Se eu tivesse pensado mais. Só isso. 

______________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: Passava nada não, que eu tava achando bom, passava nada não. Pensa não. Só 

pensa depois que o cara tá a nada e tá preso, aí: oxe, num era nem pra eu ter feito aquilo. 

Como se já fez? Aí só pensa quando tá aqui dentro. 

______________________________________________________________________ 

 

Maxwell: Não, num passava nada não. Eu ia, assim, roubava e depois saia correndo, ia 

mimbora. 

 

R: Num passava a questão de ser pego? 

 

Maxwell: Passava não 
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No relato dos cinco jovens foi possível perceber a presença de uma cisão entre o 

pensamento sobre a ação e a ação propriamente dita. Essa questão nos faz adentrar em uma 

discussão, ainda que breve, que envolve a temática do risco na vida desses jovens. 

Spink et al. (2008) sugere a existência de formas específicas de falar sobre o risco de 

acordo com cada campo de saber e fazer. Essas formas perpassam três tradições discursivas 

distintas. A primeira tradição trata o risco a partir da noção da fala do senso comum sobre 

perigos. Ela se relaciona com experiências negativas, difíceis de serem calculadas e, portanto, 

difíceis de serem controladas.  É uma tradição muito presente nas análises discursivas que 

tratam das formas como o risco é abordado no cotidiano. A segunda tradição diz respeito à 

perspectiva do controle e da disciplina, muito presente nas postulações foucaultianas sobre 

governamentalidade e biopolítica das populações, em que o risco é ligado à quantificação, 

devendo-se, assim, gerir e controlar as pessoas no espaço social. A última tradição aborda a 

perspectiva da aventura no que diz respeito à busca e satisfação pessoal obtidas através do 

risco, a exemplo dos esportes radicais 

Embora todas essas noções de risco se façam presentes na vida desses meninos, o risco 

que parece permear os discursos dos jovens é um tipo de risco cotidiano, em que os atos iam 

sendo cometidos sem que as possíveis consequências pudessem ser controladas, visto que a 

qualquer momento eles poderiam ser pegos pela polícia, serem mortos, agredidos ou 

simplesmente não obterem êxito em sua empreitada, como, por exemplo, não conseguirem 

roubar o que desejam. É, portanto, a experiência da relação entre risco e perigo, como 

apresentada por Spink et al (2008), que parece atravessar os discursos desses jovens. 

Quando os meninos trazem em seus discursos uma cisão entre pensamento e ação é 

claro que sabemos que eles não param de pensar e que têm noção das possíveis 

consequências. O que parece é que, com o passar do tempo, ocorre a diminuição do temor de 

enfrentar esses riscos como Gomes (2014) também identificou em sua pesquisa: “Na 

universalização do que é perigoso, a sensibilidade – geradora de grande temor – diminui e 

uma vida marcada por riscos e perigos passa a ser comum e os comportamentos arriscados, 

pela sua frequência e necessidade de continuar vivendo bem, se tornam comuns” (GOMES, 

2014, p. 60). Ou seja, nada é tão perigoso quando tudo se transforma em ameaça e, assim, a 

melhor alternativa talvez seja não pensar sobre a questão (BECK, 2010). 
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5.1.2.3 Circunstâncias familiares 

 

O envolvimento com a prática infracional dos três jovens que apresentaremos a seguir 

se relaciona com questões familiares. Para um dos jovens, a questão familiar envolve a prisão 

da mãe e a mudança para a casa da avó. No caso dos outros dois, essa questão perpassa pela 

morte de suas mães. 

 

5.1.2.3.1 A prisão da mãe e a mudança para casa da avó 

 

Wesley: Eu morava com a minha mãe, ela cometeu um crime aí, e ela foi presa e hoje eu 

moro com minha avó. Quando eu fui morar com minha vó, meu primo tava lá vendendo 

cigarro lá pros caras, eu me envolvi com eles e fiquei lá vendendo, fumando. Eu fiquei 

vendendo de bolsa, depois fiquei roubando pros caras. Foi influência mesmo, né? Que 

ninguém é obrigado não é “vamo fumar uma maconha aí”. “Não, eu nunca fumei não.” 

“Mas bora”. “Eu vou”. Só influência mesmo, mas, precisando de nada, assim, se envolver, 

roubar, nada não. Quando eu comecei a roubar eu pegava o dinheiro... Tinha vezes que nós 

pegava o carro, guardava ele pra no outro dia botar outras placas nele, tinha vez que quando 

ia pegar ele num tava lá mais e o dinheiro nós pegava, dividia e era só pra baratinação 

mesmo. 

 

No caso desse jovem, a mudança da casa materna para a casa da avó após a prisão da 

mãe representa um ponto de viragem importante para a compreensão de seu envolvimento 

com a prática infracional. Os pontos de viragem são identificados na trajetória de vida dos 

sujeitos a partir dos marcadores utilizados pelos mesmos quando narram suas próprias 

histórias. Esses marcadores ao mesmo tempo em que são idiossincráticos, também dialogam 

com os pontos de viragem que se estabelecem culturalmente e com os significados 

compartilhados sobre a passagem pelos distintos ciclos da vida (OLIVEIRA; REGO; 

AQUINO, 2006). Esses pontos podem ser  

 

mais ou menos precisos, indicam normalmente momentos de tensão, contradição ou 

crise, e, além disso, evidenciam diferentes modos de viver em relação àquilo que é 

oferecido como possibilidade no mundo cultural: temas, recursos, procedimentos, 

argumentos, modelos, normas, valores, etc. (OLIVEIRA; REGO; AQUINO, 2006, 

p.121). 

 

O encontro com o primo que já estava envolvido com o tráfico possibilitou ao jovem 

deparar-se com a possibilidade de também envolver-se nessa prática o que, naquele momento, 

lhe pareceu um caminho possível, não por uma exclusiva necessidade financeira, como ele 

esclarece, mas a partir do estabelecimento de uma relação com o primo e depois com um 
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grupo maior. Embora fosse pobre, o que tinha era até então suficiente para sua existência e 

atendimento às suas demandas de consumo. Nesse caso, não foi pela via do desejo de 

consumo que o jovem passou a infracionar e também não foi o fato de estar na rua o 

disparador para o envolvimento com a prática infracional e sim o fato de estar em casa, 

diferente da situação do jovem anterior. 

Os pontos de viragem ocorridos na vida desse jovem, representados pela mudança 

para casa da avó e o envolvimento da mãe com o crime, proporcionou a ele um contato mais 

direito, por meio não de qualquer pessoa, mas de alguém de sua família, com as drogas e o 

tráfico, que foram decisivos para que a prática infracional fosse vista agora como uma 

possibilidade em sua existência. 

 

Wesley: eu num fui desse jeito que eu era não, aí, quando minha mãe foi presa eu me 

envolvi. Eu fui morar com a minha avó, meu primo tava lá fumando, aí comecei a colocar 

um cigarro de maconha na boca, depois os caras me ofereceu pra eu vender pedra lá, aí, eu 

me envolvi, sem precisão de nada, só ir na conversa dos amigos. Só influência mesmo. 

 

Apesar do peso que a prisão da mãe parece exercer no processo de vinculação desse 

jovem com a prática infracional, em seu discurso ele mostra não perceber essa relação: 

 

Wesley: Não, num mexeu não, isso comigo não. Assim: não, eu num vou ser aquela pessoa 

não, porque minha mãe foi presa, eu vou me desgraçar. Não, fiquei de boa, foi influência 

mesmo, né? Que ninguém é obrigado não é “vamo fumar uma maconha aí”. “Não, eu nunca 

fumei não.” “Mas bora”. “Eu vou”. Só influência mesmo, mas, precisando de nada, assim, 

se envolver, roubar, nada não. 

 

Esse trecho possivelmente nos diz de uma dificuldade do jovem em articular os pontos 

de viragem em sua história. Visto que esses pontos ocorrem, normalmente, em momentos de 

conflito e tensão, pode acontecer que a sua assimilação não ocorra tão facilmente e o sujeito 

experimente a sensação de um certo distanciamento com a situação. Assim, considerar os 

possíveis pontos de viragem na vida desses jovens se faz importante para compreender o 

processo de vinculação com a infração, pois indicam maneiras que os sujeitos se inserem em 

seu mundo social que é constituído de condições históricas e culturais específicas, assim 

como as variadas formas que o sujeito assimila essas condições (OLIVEIRA, 2004). 
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5.1.2.3.2 A morte da mãe 

 

Ronaldo: Eu sou uma pessoa que tive uma vida difícil. Minha mãe faleceu, aí veio muita 

amizade ruim, aí eu quis entrar no mundo do crime. Aí eu comecei a traficar, gastar 

dinheiro em festa, tudo do bom e do melhor pra mim eu comprava. Fumei droga, trocava tiro 

com polícia, era muita coisa mesmo. Tinha vez que quando eu num ia dormir em casa, aí, de 

vez em quando eu ia em casa só pra ir atrás do tráfico 

 

Na vida desse jovem, a morte de sua mãe também se apresenta como um ponto de 

viragem, visto que foi depois desse falecimento que ele relata ter se envolvido com amizades 

que o incentivaram para a prática infracional. Assim, ficar em casa já não parecia mais tão 

atraente. O lar deixa de ser um lugar onde se quer estar por se sentir seguro e à vontade e 

passa a ser um lugar conflituoso pelas lembranças da mãe que não mais voltará. Como aponta 

Gomes (2003), a casa pode deixar de ser um espaço de proteção para ser um lugar de conflito, 

onde esses conflitos poderão ser superados de forma muito fragmentada caso os membros da 

família não disponham de uma rede de apoio que lhes ajude a superá-los de forma satisfatória. 

Desse modo, a morte da mãe significa uma força a menos no movimento de incentivá-lo a não 

se envolver com delito e abre portas para que Ronaldo saia de casa e se exponha mais 

diretamente a outras forças, a exemplo das amizades, que exercem sobre ele forte influencia 

para a entrada no mundo do crime. 

No relato do jovem a seguir também podemos observar como a morte de sua mãe se 

apresenta como um elemento significativo em seu processo de vinculação com a prática 

infracional: 

 

Eu: E por que tu se envolveu com isso? O que foi que te levou a se envolver com isso? 

 

Maxwell: A morte da minha mãe. Assaltaram ela, aí ela num quis dá as coisas não, aí 

mataram ela e jogaram ela dentro das canas.  

 

R: E depois disso foi que tu começou a se envolver com ato infracional? 

 

Maxwell: Porque num me contaram. Eu perguntava direto: cadê minha mãe? Cadê minha 

mãe? Aí diziam: tá trabalhando, tá trabalhando. E ela nunca vinha em casa. Aí, depois de um 

tempo eu perguntei por ela de novo e comecei a quebrar tudo dentro de casa, aí pegou e me 

disseram. 

 

Esse jovem teve a informação sobre a morte de sua mãe escondida por um bom tempo, 

pois a família tinha receio de contá-lo. O período sem notícia da mãe foi bastante doloroso e o 



79 

 

fato de sua morte ainda lhe provoca grande ressentimento como foi percebido logo no início 

de nossa conversa: 

 

R: E tua família. Como é a tua família? Tem quantas pessoa, tu morava com quem? 

 

Maxwell: Era nove em casa. 

 

R: Aí quem eram os noves? 

 

Maxwell: Meu pai, minha tia, meu avô, meu tio, que é quem mora com a minha tia, e meus 

primos. 

 

R: Aí são quantos primos? 

 

Maxwell: É quatro. Cinco comigo. É porque morava eu e meu pai numa casa e os outros 

morava em outra. 

 

R: Mas é no mesmo terreno é? 

 

Maxwell: É assim, é na mesma avenida. A minha casa é aqui, aí passa uma, duas casas, aí, 

chegava na da minha tia. 

 

R: Ah, entendi, num é tudo junto na mesma casa não? Na sua casa mesmo era só você e seu 

pai. E sua mãe? 

 

Maxwell: Eu num tenho mãe não. Minha mãe morreu. 

 

R: Então eram só vocês dois? 

 

Maxwell: Sim 

 

R: E você tem outros irmãos? 

 

Maxwell: Tenho não 

 

R: E faz tempo que tua mãe faleceu? 

 

Maxwell: Vieram me dizer agora pouco. 

 

R: Tu já tava aqui quando disseram? (nesse momento Maxwell começa a chorar) 

 

R: Tu quer falar sobre isso? 

 

Maxwell: Não. 

 

R: Certo. Então a gente passa pra outra coisa. 
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  A falta de notícias da mãe durante um tempo e a descoberta de sua morte revela 

também, assim como com o jovem anterior, um ponto de viragem central em sua vida. A 

ausência da mãe, que certamente ocasionou uma série de dúvidas, angústia e sofrimento no 

jovem durante o período de desconhecimento sobre seu paradeiro, associada não apenas ao 

fato de sua mãe ter morrido, mas como ela morreu, foi um brusco encontro desse jovem com a 

violência e com o abandono que influenciou diretamente no encorajamento para a prática 

infracional: 

 

Maxwell: E ela nunca vinha em casa. Aí, depois de um tempo, eu perguntei por ela de novo e 

comecei a quebrar tudo dentro de casa, aí pegou e me disseram. 

 

R: E isso te revoltou foi? 

 

Maxwell: Sim. (começa a chorar novamente) 

  

R: E tu começou a ter coragem de fazer a mesma coisa porque fizeram com a tua mãe? Foi 

isso? 

 

Maxwell: (Balança a cabeça em sinal positivo olhando fito para o chão e chorando) 

 

Embora Maxwell esteja cumprindo medida socioeducativa por tentativa de homicídio 

ele demonstrou ser um jovem doce, engraçado e de uma sensibilidade diferenciada que não 

foi observada nos outros jovens. Gosta muito de conversar e por isso nosso encontro foi mais 

leve e fluido do que com os demais, pois não se comportava com tanta desconfiança. Tem 14 

anos, mas com uma aparência física e um jeito de ser de uma pessoa mais nova, embora muito 

esperto.  

No dia anterior à sua entrevista, durante o conhecimento da unidade, encontrei 

Maxwell em sua casa. Ele havia passado pela dentista e estava contente porque estava 

achando os dentes brancos. O jeito dele alegre e engraçado chamou muita atenção, pois, a 

pesquisadora riu muito com o seu jeito de mostrar os dentes e as unhas que estavam grandes, 

dizendo: eu to parecendo um lobisomem.  

Confessamos que Maxwell tocou mais intensamente os afetos da pesquisadora que se 

lembrou dele durante um bom tempo, mesmo depois do contato no campo, pois questionou-se 

por dias como um olhar tão doce e um sorriso tão inocente habitavam o corpo da mesma 

pessoa que foi capaz de tentar matar alguém, que tinha o tráfico como labor, que roubava as 

pessoas à mão armada e que foi expulso da escola, pois as brincadeiras de mal gosto de um 

colega fez com que ele revidasse dando violentas pancadas na cabeça desse colega. Foi 
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quando nos demos conta de que talvez a vida de Maxwell não lhe ensinou a resolver seus 

conflitos de outra forma que não pela violência e, talvez, o mundo do crime lhe sirva como 

expansão de suas revoltas. Assim, Maxwell vê na violência a possibilidade de defender-se das 

injustiças que podem lhe acometer, como fica claro, a seguir, em relatos sobre alguns eventos 

ocorridos em sua vida: 

 

R: E vocês se dão bem, você e seu pai? Vocês se entendem bem? 

 

Maxwell: (Balança a cabeça em sinal positivo e diz:) mas teve uma vez que eu arenguei com 

ele, porque ele botou uma mulher dentro de casa, eu num gostava dela não, aí, pegou, eu 

bati nela e botei ela pra fora de casa, aí, meu pai veio e bateu em mim. Eu peguei e discuti 

com ele: “eu num quero ela aqui não”, aí, quando ele veio dá em mim eu tirei a camisa e 

virei as costas pra ele e deixei ele dar, deixei ele bater em mim. 

 

R: Tô entendendo. Tu estudava, quando tu tava lá fora? 

 

Maxwell: Eu estudei nem... Estudei só até a sexta série só. 

 

R: Até a sexta série? Tu tinha que idade, mais ou menos, quando tu parou de estudar? 

 

Maxwell: 13 

 

R: Não faz tanto tempo não, né? E foi por conta disso também? 

 

Maxwell: Não. Porque quando eu ia pra escola, eu ficava quieto na minha escrevendo, aí, 

quando a professora saía, a professora deixava nós escrevendo, fazendo a tarefa, ela saia pra 

ir na secretaria, aí os meninos começavam a jogar negócio em mim, aí eu peguei... Tem uma 

menina do meu lado, assim, ela gostava de mim e eu gostava dela, a gente sempre ficava 

conversando, aí, ela viu quando o menino jogou papel higiênico, do banheiro, molhado, em 

mim, aí ela viu e disse quem foi, aí, eu peguei, cheguei perto dele, aí, meti a testa dele na 

banca, assim, duas vezes e joguei a cadeira nas costas dele, aí ele ficou lá, botando sangue 

pra fora, aí, eu peguei e sai da escola. 
 

R: Te expulsaram? 

 

Maxwell: Foi, me expulsaram. Quiseram eu lá mais não. Aí ligaram pro conselho tutelar, aí, 

me levaram, mas, eu sei que eu passei só três dias na delegacia e me soltaram. 

 

Esses dois relatos deixam claro a reprodução da violência na resolução de seus 

problemas. Além disso, é preciso dizer que como punição pelos seus atos também é 

reproduzido sobre ele mais violência (as tapas do pai e a expulsão da escola) e, assim, a 

violência torna-se cíclica na vida de Maxwell. Esse ciclo perigoso possibilita que Maxwell 

chegue a vias mais sérias, como a tentativa de matar um outro jovem, fato esse que culminou 

com sua apreensão: 
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R: E, aí, tu foi cumprir a medida de semiliberdade por conta do tráfico foi? 

 

Maxwell: Não, por tráfico, eu nunca rodei por tráfico não. Foi roubo e tentativa de 

homicídio. 

 

R: E foi porque essa tentativa de homicídio? 

 

Maxwell: Porque eu tava jogando bola, aí, eu botei o dinheiro de baixo da sandália assim: 

(mostra como colocou o dinheiro), aí o menino pegou o meu dinheiro e saiu correndo, menor 

do que eu, ele. Aí eu fui no carro, peguei meu revólver e fui meter bala nele, aí pegou um... 

dei três tiro nele, pegou só dois na perna dele. 

 

R: E foi porque ele tentou pegar o teu dinheiro? 

 

Maxwell: Foi 

 

R: E esse revólver, vocês conseguem como? 

 

Maxwell: Eu ajuntei dinheiro e comprei. 

 

R: Nesses mercados ilegais né? 

 

Maxwell: Balança a cabeça em sinal positivo. 

 

R: E o dinheiro que tu juntou era de onde? 

 

Maxwell: Do tráfico. 

 

Com esse diálogo, podemos observar, além da reprodução de ações violentas por parte 

de Maxwell, como já vínhamos falando, a facilidade encontrada por ele para comprar e 

circular livremente com uma arma. Isso nos ajuda a pensar que o contexto em que ele se 

encontrava era permeado pelo risco e por situações de vulnerabilidade social. 

A situação de vulnerabilidade implica em uma condição de um sujeito ou de um grupo 

que se encontra predisposto a ser afetado por ocorrências desestruturantes decorrentes de 

eventos naturais ou por ação do ser humano. Essas ocorrências podem afetar os sujeitos em 

diversas dimensões: físicas, econômicas, políticas ou sociais (MENDES; TAVARES, 2011). 

São, portanto, tais ocorrências que podem se configurar como riscos na vida desses sujeitos.  

Sendo assim, enquanto o risco social se relaciona com eventos naturais ou provocados 

pelas pessoas, afetando a qualidade de vida dos sujeitos e ameaçando sua subsistência, a 

vulnerabilidade social diz das susceptibilidades ou predisposições do indivíduo a 

consequências negativas, ou seja, diz de uma impossibilidade de dispor “de recursos materiais 

e imateriais para enfrentar com sucesso os riscos a que são ou estão submetidas e capacidades 

para adotar estratégias que lhes possibilitem alcançar patamares razoáveis de segurança 
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pessoal ou coletiva” (JANCZURA, 2012, p. 304). Desse modo, embora os conceitos de risco 

e vulnerabilidade social sejam distintos, há instalada uma relação entre ambos, visto que, para 

a vulnerabilidade ter efeito, é preciso que haja a existência do risco, pois é a partir dessa 

existência que a vulnerabilidade pode operar (JANCZURA, 2012). Assim: 

 

A vulnerabilidade social, assim compreendida, pressupõe um conjunto de 

características, de recursos materiais ou simbólicos e de habilidades inerentes a 

indivíduos ou grupos, que podem ser insuficientes ou inadequados para o 

aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade. Assim, essa relação irá 

determinar maior ou menor grau de deterioração de qualidade vida dos sujeitos 

(MONTEIRO, 2011, p. 35). 

 

Janczura (2012) aponta que os riscos compreendem tanto questões que dizem respeito 

às situações próprias do ciclo de vida das pessoas quanto às situações que se relacionam com 

condições específicas das famílias das comunidades ou do entorno do sujeito. No caso de 

famílias pobres são considerados fatores de alto risco aqueles relacionados ao baixo nível 

socioeconômico, a remuneração parental, baixa escolaridade, famílias numerosas e ausência 

de um dos pais. Desse modo, as populações pobres estão mais suscetíveis aos riscos e 

possuem menos recursos para administrá-los. Por isso, Monteiro (2011) defende que é a partir 

do fortalecimento dos sujeitos – de modo que tenham acesso a bens e serviços que 

possibilitem a expansão de seus recursos materiais e simbólicos, bem como as condições de 

mobilidade social – que podemos pensar em diminuição dos níveis de vulnerabilidade social. 

É, portanto, nesse sentido que as políticas públicas se fazem indispensáveis. 

Embora a questão econômica encontre-se no centro dos debates que envolvem a 

temática da vulnerabilidade social, Janczura (2012) esclarece que a essa vulnerabilidade não 

se reduz a questões econômicas e ressalta, por exemplo, a vulnerabilidade cultural que pode 

afetar quase todos os grupos sociais, desde os mais pobres até os mais ricos. Além disso, a 

autora destaca que a condição de risco não pode ser tomada como uma variável em si mesmo, 

mas como um processo no qual sua construção depende dos aspectos sociais, culturais, 

econômicos e subjetivos de um povo. 

O contexto de vulnerabilidade possibilita a Maxwell entrar em contato com o roubo e, 

para além disso, com uma das práticas mais rentáveis do mundo do crime: o tráfico. Pelo 

tráfico, Maxwell, que começou a trabalhar desde os dez anos de idade como vendedor de 

frutas e continuava trabalhando como cobrador de transporte alternativo, vê a possibilidade de 

gerir-se sozinho. 
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  Dizer, portanto, que Maxwell encontra-se em um contexto permeado pelo risco e pela 

vulnerabilidade social é situá-lo em uma conjuntura marcada pela pobreza, pela defasagem 

escolar, pela ausência da mãe, pela presença de conflitos em casa, com facilidades de acesso 

ao tráfico e ao cosumo de drogas, bem como ao consumo de armas de fogo. Além disso, é 

situá-lo em um contexto em que a vivência do trabalho é autorizada desde muito cedo sem 

que outros elementos importantes para seu desenvolvimento, a exemplo da escola, sejam 

valorizados e sobrepostos em sua vida. Diante de tudo isso que o rodeia, se instala em sua 

vida a situação de vulnerabilidade, uma vez que os recursos que o cercam, a exemplo da 

escola, da família, dos dispositivos de Assistência Social, não são suficientes para que ele 

supere esses riscos de forma satisfatória, ou seja, distante da criminalidade. 

 

5.1.2.4 Desejo de consumo 

 

Diante de falas dos jovens que demonstram a atração pelo rápido ganho de dinheiro 

que algumas práticas infracionais possibilitam, gostaríamos de tratar a questão do 

consumismo, apresentando, de início, duas situações vivenciadas durante a realização da 

pesquisa. Na unidade, é proibida a entrada de roupas de marca para que não virem moeda de 

troca e para que não se formem grupos a partir da posse dessas marcas. Além disso, como a 

questão da posse de marcas é uma das principais razões pela qual esses jovens cometem 

certos delitos, a unidade considera importante que eles aprendam a viver sem a necessidade de 

usá-las. Diante disso, algumas situações chamaram muito atenção. 

Um dos episódios aconteceu com o Maxwell, quando foi levado até a entrevista por 

uma das psicólogas. Antes de nos deixar a sós, ela percebeu que ele estava há vários dias com 

a mesma roupa e então lhe questionou o porquê. Ele disse que só tinha aquela roupa e ela 

perguntou se sua tia não havia trazido outras roupas na última visita e ele disse que sim, mas, 

que nenhuma pôde entrar porque eram todas de marca. A psicóloga questionou se ele não 

tinha outras roupas que não fossem de marca e ele disse que não. Afirmou que todas as suas 

roupas eram de marca, mas que já havia pedido à sua tia para comprar outras roupas com um 

dinheiro que havia guardado debaixo do colchão que, segundo ele, tinha sido do seu trabalho. 

Então, durante a entrevista conversamos sobre isso: 

 

R: Por que é tão importante andar com roupa de marca, Maxwell? Na sua opinião, por que é 

uma coisa tão importante? Por que você só tem roupa de marca? Qual a importância disso 

pra você? 
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Maxwell: Porque eu gosto. Anda mais bonito. 

 

R: Qual é a diferença de andar com uma roupa de marca e sem marca, mesmo que elas sejam 

muito parecidas? Mesmo, às vezes, as pessoas nem notando, mas estar com uma roupa de 

marcar faz você sentir o que? 

 

Maxwell: Fica, assim, eu me acho mais bonito. Quando eu boto meu boné, que agora eu to 

muito feio. 

 

R: Como é? Não entendi. 

 

Maxwell: Quando eu boto meu boné, aí boto as roupas e quando eu boto meu cordão de 

prata e pulseira, o relógio. Eu ando com um bocado de coisa. 

 

R: Aí tu se acha mais bonito? 

 

Maxwell: Até as meninas diz. 

 

Eu: E, aí, tu acha que o mundo do crime significa isso pra tu? Poder ter dinheiro pra 

comprar roupa, pra comprar as coisas que quer? 

 

Maxwell: (Balança a cabeça em sinal positivo.) 

 

 

Para Maxwell a ostentação de produtos de marca não significa apenas um status, mas 

também representa muito para a manutenção de uma boa autoestima, pois ele sente-se feio 

sem os seus inúmeros acessórios caros. Além disso, o respaldo das garotas ajuda a reforçar 

essa associação entre beleza e posse e, certamente, ele é melhor visto quanto mais possuir 

produtos caros e de marca. 

A avaliação feminina contribui para legitimar a compreensão desse jovem quanto ao 

uso de marcas e, assim, a possibilidade de obter esses bens passa a compor sua formação 

identitária. Desse modo, como coloca Rosário (2004, p. 107), “à medida que o sujeito é 

significado por meio do objeto, emerge o anúncio da incidência dos valores de uma sociedade 

marcada pelo consumo, presentificado da mesma maneira no mundo do crime”. 

A sociedade de consumo, que tem o jovem como um dos principais alvos, gera uma 

lógica da necessidade de consumo, criando uma identificação através de bens e objetos que o 

sujeito possui. Ele se destacará entre os pares quanto maior for o valor e o número de objetos 

que se tem. Assim, diante de uma sociedade uniformizada, a capacidade de consumo expressa 

uma forte característica dessa juventude que pode encontrar no crime um meio instrumental 

de obtenção do que se deseja (TELLES et al, 2006). Desse modo: 
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Considerando que a sociedade de consumo, criada pelo modelo capitalista, 

instala necessidades de consumo para todas as classes sociais e faixas etárias, 

fomenta um descompasso entre as necessidades criadas e as condições 

objetivas de vida, resultando em diferentes modos de exclusão social. Além 

disso, o agrupamento de jovens que habitam a mesma localidade e 

compartilham o mesmo cotidiano estimula ações de transgressão, seja como 

instrumento de identidade e pertencimento ao grupo, seja como forma de 

revelar inconformismo com as situações adversas e de vulnerabilidade social 

(TELLES et al, 2006, p. 37). 

 

Outro episódio ocorreu no terceiro dia de visita à unidade. Quando terminadas as 

entrevistas a pesquisadora dirigiu-se à recepção para pegar os pertences e a recepcionista 

comentou, em um tom de crítica, que a unidade tentava fazer um trabalho e que as próprias 

mães desconstruíam esse trabalho. Então, questionou-se sobre o que ela estava falando e ao 

que ela logo explicou: hoje teve um menino que saiu daqui, e eu questionei se havia sido 

Lucas (nome fictício), jovem que havia sido entrevistado nesse dia. Ela afirmou que sim e 

continuou explicando que a unidade fazia um trabalho para que esses meninos se 

desapegassem das roupas de marca e quando a mãe chegou para buscá-lo veio com uma 

sacola com roupas e um chinelo de marca pra ele trocar imediatamente. Camisa e bermuda da 

Adidas, chinelo da Mormaii e ainda disse que no dia seguinte levaria ele para o shopping para 

que ele escolhesse outro chinelo de seu agrado. Ela ainda falou que havia dito para mãe que 

essa conduta estava errada e que não estava ajudando seu filho com aquela atitude. Essa 

questão parecia ser realmente um problema sério e, aparentemente, muitas mães faziam aquilo 

por acreditar que estão fazendo o melhor para seus filhos, pois esse estereótipo que envolve as 

marcas é o que é aceito pela sociedade e, assim, essa é a forma que a família encontra para 

ressocializar o jovem. É preciso trabalhar também com as mães essa consciência. Durante a 

entrevista com Lucas ficou claro que o aspecto do consumismo relaciona-se fortemente com a 

prática infracional: 

 

R: E por que, Lucas, tu roubava? 

 

Lucas: Porque eu queria ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu queria pra comprar roupa, 

assim, esses negócios. Pra comprar roupa, corrente, camisa. Todo tipo de coisa, assim, que 

a pessoa ver. 

 

Eu: Que a pessoa ver os outros usando? 

 

Lucas: É. 

 

O discurso de Lucas evidencia, pois, a influência que a sociedade de consumo exerce 

sobre ele, pois era o desejo de ter o que ele via outras pessoas usando e usufruindo que o 
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impelia a roubar, ou seja, o desejo de se enquadrar no padrão de uso e de consumo 

estabelecido em nossa sociedade. Também podemos observar essa relação com a questão do 

consumo no relato de Ronaldo: 

 

R: Na tua opinião, porque as pessoas se envolvem com crime? Deve ter vários motivos, mas, 

o que tu pensa sobre isso? 

 

Ronaldo: Dinheiro. O dinheiro é destruição do mundo. 

 

R: E no teu caso, o que é que te motivava? O que é que passava na tua cabeça? 

 

Ronaldo: Passava nada não, que eu tava achando bom, passava nada não. Eu tava 

ganhando dinheiro fácil. Num instante, num mês, eu tava ganhando 5 mil, 6 mil, tinha dia 

que o cara fazia mil real.   

 

R: Comecei gastar dinheiro em festa, tudo do bom e do melhor pra mim eu comprava. 

 

Ronaldo, em seu discurso, percebe que a ganância pelo dinheiro é a questão central 

que envolve o cometimento de crimes e também para ele esse foi um fator preponderante para 

o envolvimento com a prática infracional. Com esses episódios, podemos perceber como, de 

fato, esse universo que envolve a posse de bens de consumo tem um lugar central na vida dos 

jovens entrevistados, visto ser esse um elemento crucial na sociedade em que estão inseridos 

sendo, assim, afetados pelos códigos de consumo e operando com esses códigos. Essa questão 

coloca as famílias em uma situação conflitante entre não oferecer esses produtos aos meninos, 

correndo-se o risco de que eles então infracionem para conseguirem obter ou sacrificar-se 

para dar-lhes o que querem com a esperança que eles parem de infracionar, mas, por outro 

lado, perpetuando a cultura do consumismo. 

Daí a importância de um trabalho em que toda a família seja afetada, mas um trabalho 

que, sobretudo, ajude a restabelecer e fortalecer os vínculos afetivos e de respeito entre seus 

membros, de modo que atitudes de ameaça ou de violência não representem caminhos para se 

obter o que se deseja. 

 

5.2 Desvinculação com a trajetória infracional: a tríade medida, escola e família 

 

Neste tópico discutiremos sobre alguns aspectos importantes no processo de 

desvinculação do jovem com a trajetória infracional, salientando a sua importância e 

apontando fragilidades. 
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5.2.1 A medida socioeducativa 

 

O processo socioeducativo, previsto por nossa legislação, como a proposta de 

intervenção e proteção à juventude em conflito com a lei apresenta-se como um dos principais 

temas de discussão e análise nos espaços que se ocupam dessa questão.  

Muitos estudos e pesquisas têm demonstrado que a falta de sucesso das medidas 

socioeducativas é real, visto as inúmeras dificuldades de superação de práticas estritamente 

retributivas, punitivas e geradoras de violência em nome de novas práticas de cunho protetivo, 

educativo e profissionalizante (FRANCISCHINI; CAMPOS, 2005; MONTEIRO, 2006; 

CRUZ, 2013). Faz-se importante, portanto, considerar as percepções dos jovens entrevistados 

sobre a medida socioeducativa que estão cumprindo, a fim de saber como ela é vivenciada por 

cada um deles. 

 

Matheus: Eu to vendo que eu vou sair daqui uma nova pessoa porque só agora estou vendo o 

que é a realidade da vida, porque aqui eu aprendi muita coisa. Tem aula de artes, robótica, 

informática. É, através da arte, que todo domingo eu saio pra os canto aí, pra Boa Viagem, 

pra pintar e, por exemplo, se eu estivesse na rua eu não estava pensado nisso, e, agora, eu 

quero sair daqui e mostrar pra sociedade que eu sou uma nova pessoa, que eu mudei de vida. 

E mostrar pra minha família que eu tô aqui pra... Mostrar que eu vou sair daqui pra dá só 

alegria pra ela. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Essa medida foi pra eu aprender que essa vida aí só vai dá nisso, morte ou cadeia. 

___________________________________________________________________ 

 

Wesley: Que pro aprendedor tem que passar por isso aqui. Pra dá valor a uma mãe, o 

conselho de uma avó tem que passar primeiro por isso aqui. Pra saber dá valor a uma mãe 

eu tenho que passar primeiro por aqui. Os conselhos pra eu sair e ficar de boa, que essa 

vida não tem o que dar, que essa vida do crime é ilusão, essas 

coisa.______________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: De boa. Só tá ruim porque o cara num tá perto da família da pessoa, da namorada. 

Eu gosto daqui. Num tem nada pra eu me preocupar não.  

 

Por meio dos relatos acima, podemos observar que a maioria reconhece que a medida 

foi um meio de ajudá-los a refletir sobre suas vidas e sobre as consequências que o mundo do 

crime pode acarretar. Essa visão da medida como um espaço de reflexão e aprendizagem 

contraria a realidade vivida pela maioria dos jovens em conflito com a lei que encontra-se em 

privação de liberdade como a literatura apresenta. Os discursos dos jovens apresentam a 
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medida como uma possibilidade de reviravolta, através da aprendizagem de várias atividades, 

como uma fase de reflexão e de reconexão com a família.  

Além disso, a maioria dos jovens relatou ter um bom relacionamento com os outros 

socioeducandos. 

 

R: Como é a convivência com teus colegas aqui? 

 

Matheus: Bem. É, porque, tem vez que um tá com pensamento errado o outro vai e fala o 

certo. É um exemplo, um tá pensando em fazer aquele negócio errado, chega perto de mim, aí 

eu vou dizer pra ele não fazer, aí, a consciência é dele de fazer o certo ou errado. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Ó, ta sendo tranquila. Eu tenho amizade com todo mundo aqui. Do mesmo jeito que 

eu lá na comunidade que eu disse, que eu tenho nada contra ninguém, aqui, também, aqui 

comigo todo mundo é igual, aí sem problema. Cada um tem sua tranca. Eu já tirei a minha, 

que eu to saindo agora. 

______________________________________________________________________ 

 

Wesley: Minha relação com os meninos lá é de boa. Consegue entender o outro. É de boa. 

______________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: De boa, de boa. Os caras fica brincando comigo, aí pronto. Tinha um menino que 

eu gostava muito dele, foi simbora ontem. 

  

 O jovem a quem Ronaldo referia-se era Lucas. Ele havia deixado a unidade no dia 

anterior: 

 

R: Era Lucas? 

 

Ronaldo: Era Lucas. 

 

R: Falei com ele ontem. 

 

Ronaldo: Falou? Ele começou a chorar: “vou lá”. Aí ele levou uma foto, tinha uma foto eu, 

ele e mais dois meninos. 

 

R: Ai, que legal. Será que ele vai poder vim visitar vocês? Será que ele mora longe? 

 

Ronaldo: Não, ele vai morar no Jordão, parece, sei lá. Mas ele disse que ia passar lá em 

Goiana. Ele disse: vou lá em Goiana lá, tu vai ver se eu num vou lá. Aí eu: É quente. Se vai, 

vai. 

 

No momento em que foi dito que foi realizada a entrevista com seu amigo, Ronaldo 

abriu um grande sorriso e contou com alegria que o amigo tinha prometido ir visitá-lo em 
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Goiana, cidade onde Ronaldo mora. Esse trecho e as falas dos jovens nos mostram a 

possibilidade da criação de vínculos de amizade dentro da unidade e a prática do respeito e da 

ajuda entre seus membros.  

O estabelecimento de vínculos de amizade entre esses jovens dentro de unidade nos 

remete à experiência no campo de pesquisa de Rodrigues; Machado (2015) que tinham, a 

priori, como foco, pesquisar o atendimento a jovens realizado no âmbito do Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) na cidade do Rio de Janeiro, bem 

como o atendimento a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto 

(Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviço Comunitário - PSC) em um serviço da 

secretaria de assistência social de um pequeno município paulista. Os autores esclarecem que 

durante o andamento das duas pesquisas, que eram realizadas em lugares diferentes, emergiu 

o tema da amizade entre os jovens participantes que afirmaram ser este vínculo entre eles o 

forte elemento que os impulsionava a participar dos programas de Assistência Social citados. 

Logo, portanto, os autores perceberam a potência desse tema visto que  

 

os jovens desafiaram aquilo que deles se esperava: não apenas o auxílio financeiro, 

mas a amizade; não apenas as “notícias negativas”, mas a amizade. Potências da 

amizade disparando em cada um dos que os ouviram afetos de espanto e de surpresa, 

produzindo pequenos acontecimentos ao responderem de modo absolutamente 

diverso do que se esperava. (RODRIGUES; MACHADO, 2015, p. 415). 

 

Diante dessa potente surpresa, os autores decidiram apostar nesta temática da amizade 

como vínculo que impulsiona os jovens a criarem novas possibilidades de vida, possibilidades 

essas que não se referiam a uma reatualização de projetos prontos e acabados, mas à criação 

do novo, à invenção de um ou vários mundos (RODRIGUES; MACHADO, 2015). Logo, os 

autores também puderam perceber que o que estava em jogo era a oportunidade do encontro 

entre os diferentes. Embora os programas de Assistência social atuassem a partir de normas e 

regras de controle dessas condutas singulares, pois mais forte é o encontro com o poder e a 

ordem quanto mais singular for o modo de vida, o que os mantinham no programa era a 

possibilidade de encontro com os pares em um espaço de sociabilidade, em que uma rede de 

relações afetivas era possível (RODRIGUES; MACHADO, 2015).  

Em uma sociedade como a nossa, em que o controle da vida e dos corpos caminha 

sempre para uma disciplinarização de condutas e de formas de vida, como coloca Foucault 

(2005), estar em conflito com a lei, ou seja, desviar-se das condutas e normas estabelecidas é 

estar em uma posição de maior demanda por ordem, de modo a adequar suas condutas. Dessa 

maneira: 
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Parece-nos, assim, que os serviços, programas e projetos propostos para atuar de 

modo a vigiar, controlar, governar essas juventudes consideradas vulneráveis, em 

risco, infratoras, podem ser pensados como respostas aos modos de vida dos jovens 

que são dissonantes das condutas que, supostamente, deveriam corresponder aos 

modelos pré-estabelecidos. A amizade, nesse enquadramento, parece-nos a um só 

tempo resposta aos programas e motivo destes. A essa uniformização das condutas, 

objetivada pelos programas sociais, apresenta-se à amizade como resistência e 

afirmação de contraconduta (RODRIGUES; MACHADO, 2015, p. 421). 

 

No caso dos jovens dessa pesquisa, a maioria revela que são capazes de entender um 

ao outro e, por isso, capazes de se apoiarem de modo que não se envolvam em más ações 

dentro da unidade. Isso nos leva a pensar que os jovens lançam mão de atitudes de cuidado 

com o outro e procuram preservar boas relações, pois, como disse Lucas: todo mundo é igual, 

aí, sem problema. Cada um tem sua tranca. Ou seja, nenhum deve qualificar-se melhor que o 

outro, visto que todos estão ali pela mesma questão: o cometimento de um ato infracional. 

Sendo assim, a prática do respeito à condição do outro deve ser valorizada. 

Há entre eles um entendimento de seus modos de vida, uma vez que eles partilham 

dessa singularidade que os levou até a unidade. A unidade, portanto, se presentifica em suas 

vidas como o espaço onde essas diferenças de condutas, de modos de viver se evidenciam. 

Sendo assim, ser capaz de estabelecer vínculos de amizade é a forma de acolher e sentir-se 

acolhido em um movimento de resistência no qual tudo se configura em controle, 

disciplinarização, uniformização e conformação. 

Dessa forma, chamamos atenção para a necessidade de que os profissionais, 

sobretudo, os que trabalham diretamente com a segurança desses jovens, lancem olhares 

perspicazes e atentos para as relações e práticas que se estabelecem entre os socioeducandos, 

bem como busquem trabalhar para fortalecer a relação entre os jovens, de modo que a 

vinculação construída na unidade possa ser levada para além de seus muros.  

Além da questão que envolve a relação entre os socioeducandos na unidade 

ressaltamos a importância da boa relação também estabelecida entre os jovens e a equipe.  

 

R: Como é tua relação com os profissionais aqui? Como eles têm te ajudado? 

 

Matheus: Muita coisa. O que eles podem fazer pra me ajudar eles me ajudam. Quando eles 

me chamam pra perguntar como é que tá a escola, essas coisas. E eu tenho que mostrar que o 

esforço que eles e que minha família está tendo tá valendo a pena. 

______________________________________________________________________ 

Wesley: É de boa. É importante. Muito importante mesmo. 

______________________________________________________________________ 
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Ronaldo: É legal, fala direito com a pessoa. Leva a pessoa pra passeio, faz um monte de 

coisa pra pessoa. 

______________________________________________________________________ 

 

Maxwell: É bom. Eu num discuto com eles não. O que eles mandam eu fazer, assim, de 

bom, eu faço. Agora, assim, quando os meninos tão brincando, fazendo coisa errada, aí, eles 

falam alto: “Para com isso aí”, aí é bom falar assim mesmo. 

 

R: Mas eles não são de bater não? 

 

Maxwell: Não, eles num batem não. 

 

A prática que valoriza o respeito e o cuidado com o outro parece ser um diferencial 

nessa unidade. Claro que não queremos introjetar aqui um discurso ingênuo que acredita em 

uma unidade livre de práticas repressoras, pois estamos falando de um Sistema perverso, 

gerador de violência e segregação, não apenas na direção dos adolescentes, mas também na 

direção dos profissionais, como podemos observar no relato de uma das psicólogas: 

 

K: Eu acho que o sistema é um pouco perverso, né? Eu percebo que tem algo na cultura, 

mesmo, da organização, né? De uma certa perversão. Então, eu acho que a superlotação é 

algo gritante nesse momento, é o principal problema, né? Eu acho que a falta de capacitação 

dos profissionais que trabalham com isso, porque eles acabam reproduzindo a violência, 

principalmente o educador que tá próximo do adolescente. Ele tem uma figura muito dupla 

também. Ao mesmo tempo que ele é educador, ele é um segurança. Ele tá ali zelando pela 

segurança do adolescente. E, aí, a gente tem uma relação muito frágil porque eles são 

pessoas de seleção simplificada, eles não são concursados, eles não têm direito a nada, 

adicional noturno, nada. Recebem um salário horrível também e eu acho que isso também 

desmotiva eles, né? E aí, eles acabam reproduzindo violência, então eles tratam, às vezes, os 

próprios adolescentes como marginais. Da mesma forma que a sociedade trata lá fora, eles 

tratam aqui dentro. Não são todos, mas... existem educadores realmente bons, mas a sua 

grande maioria é desse jeito. Eu acho que isso acaba sendo um dos grandes problemas, 

assim, da instituição. Depois da superlotação, eu acho que é esses vínculos fragilizados, né? 

Porque o concurso só tem dois anos, então até então, os técnicos... Porque foi concurso só 

pra técnico: psicólogo, assistente social e pedagogo. Eram todos também nessa mesma 

circunstância que os agentes socioeducativos: seleção simplificada, sem direito a nada. Sem 

direito a risco de vida, insalubridade, nada. Não que a gente tenha, mas, assim, pelo menos 

tem a estabilidade do concurso público, né? E eu acho que isso era uma das coisas mais... 

Acho que nesse momento é uma das coisas mais importantes, que mais deixa a instituição 

perversa mesmo. Acho que a Instituição maltrata os funcionários, maltrata, assim, entre 

aspas, né? E os funcionários maltratam os adolescentes. Eu não falo num sentido de 

maltratar fisicamente, mas, as relações mesmo, que são pesadas. 

   

O depoimento dessa profissional demonstra que mesmo após 25 anos de existência do 

ECA, a distância entre o que se preconiza e o que se realiza de fato no processo de aplicação 

de medida socioeducativa é uma realidade ainda presente configurando-se, portanto, como um 
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dos principais desafios na efetivação dos preceitos legais. Francischini; Campos (2005) 

apontam para a persistência de um atendimento baseado no antigo código de menores e para 

os grandes desafios quanto à necessidade de modificações na filosofia e nas práticas de 

trabalho bem como na estrutura de articulação de políticas e rede de serviço de diversas 

ordens. No caso do CASE Jaboatão há uma sinalização positiva dos meninos quanto à 

aplicação da medida, o que nos anima a pensar que práticas diferenciadas, capazes de gerar 

novos direcionamentos na vida dos jovens, a partir de ações educativas – de cidadania, de 

respeito e compreensão humana – são possíveis mesmo dentro de um sistema em que a 

dificuldade de reordenamento jurídico-institucional, que garanta o aperfeiçoamento do 

atendimento, é, ainda, a situação marcante nesse processo, se configurando como uma das 

principais barreiras presentes nesse contexto.  

Acreditamos que esse resultado advenha da tentativa, priorizada pelos profissionais, de 

preservar as relações estabelecidas com os jovens a partir dessa única categoria, ou seja, os 

profissionais procuram vê-los apenas como jovens, sem que a infração seja o elemento 

determinante desses sujeitos. Buscam compreendê-los a partir de outros aspectos que não da 

prática infracional. Procuram promover atividades de cidadania de modo que os jovens se 

mostrem para a sociedade não a partir de seus erros, mas a partir de suas habilidades. 

 

Coordenadora Geral: A gente tem os passeios, né? Que a gente tem, assim, uma prática 

muito grande de saídas externas. Apesar deles estarem em cumprimento de medida 

socioeducativa de privação de liberdade, né? Que é a internação, a gente tem esse 

movimento. Então os meninos vão pro circo, foram agora pra esse Le Cirque, vão pra praia, 

vão pra cinema, teatro, entendeu? A gente tem essa dinâmica aqui que é nada mais, nada 

menos do que se preconiza no SINASE. Ninguém tá fazendo nada, descobrindo a roda não. A 

gente tá fazendo realmente aquilo que eles têm... É aquela história: tá realmente garantindo 

os direitos, né? Porque aqui é um espaço de garantia de direitos e não de violação, né? 

Porque violação de direitos eles já tiveram muito, né? Por isso que tão aqui. 

 

Coordenadora Técnica: Quando a gente sai pra as atividades externas, os adolescentes, eles 

não vão como meninos de FUNASE, então assim, a gente tem muito cuidado, por conta do 

próprio preconceito social também. E, pra que, a gente enfatizar algo que ele já estar 

inserido, né? E, aí, quando a gente leva pras atividades externas, a gente sempre leva pela 

Escola Frei Jaboatão que é a escola que eles são alunos, são estudantes dessa escola, e, aí, a 

gente sempre coloca eles como alunos normais da escola, não como alunos na FUNASE, 

adolescentes da FUNASE e isso, eu percebo, que enobrece muito eles, né? A gente foi até pra 

um evento da Prefeitura de Jaboatão e aí eles lá se apresentaram como adolescentes da 

escola Frei Jaboatão, né? Então, isso dá muito... E aí quando em algum momento da situação 

a gente vai apresentar como FUNASE os meninos: “Mas olha, poxa, disseram que a gente é 

da FUNASE”. Mas, eu digo: “Olha, em alguns momentos, né? A gente vai ter que se 

identificar como da FUNASE”. Eu já acompanhei adolescentes como professora, né? Eu fui 
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representando a FUNASE, claro e evidente, mas eu fui tratada como professora. As pessoas: 

“Olha, professora, isso e aquilo”, porque aí a gente foi como a escola, né?   

 

As falas das coordenadoras nos mostram que existe, dentro da unidade, uma 

preocupação em trabalhar práticas e ações que valorizem os jovens enquanto sujeitos de 

potência e a partir de um movimento de reconstrução identitária que os focalize não como 

jovens infratores. Essa atuação da unidade, de fato, é percebida e sentida por eles como 

elementos de apoio e de superação no processo de reconstrução de suas histórias, através da 

valorização de práticas recíprocas de respeito e confiança. Essa questão pode ser melhor 

visualizada em seus depoimentos quanto aos seus sentimentos em relação a rebelião: 

 

Matheus: Tá todo mundo abalado pelo que fez, porque essa FUNASE não tinha necessidade 

de fazer isso, porque passeio do jeito que eles tratam nós é como se nós estivesse em casa, 

tratam nós bem, o que eles podem fazer por nós eles faz.  
______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Porque tava tudo de boa aqui. Tava tudo tranquilo, pra esses negócio... só fez perder 

as coisas boas que a pessoa tinha. E aqui num é lugar pra isso não. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Wesley: Aqui num tem necessidade pra isso não. É uma unidade tranquila. Só fez destruir 

o que era da gente mesmo. 

 

 

Ronaldo: Foi ruim né? Que num tá tendo aula mais, num tá tendo arte, esses negócio aí. O 

cara participa mais num tá tendo mais esses negócio, é chato. Eu fiquei triste, né? Que num 

precisava numa cadeia dessa fazer um negócio desse, aqui é uma cadeia tranquila. Se fosse 

em outra cadeia, né? Mas uma cadeia dessa tranquila,os menino faz um negócio desse. 

 

Os relatos dos jovens demonstram o reconhecimento de um espaço diferenciado, 

considerado por eles como uma unidade tranquila. Sendo assim queixam-se das perdas que a 

rebelião propiciou, sinalizando uma boa relação com as atividades proporcionadas pela 

unidade. Além disso, o relato dos meninos, ao afirmarem que consideraram a rebelião como 

algo desnecessário, tendo em vista ser aquela unidade diferenciada, nos faz entender que eles 

têm consciência que outras unidades não apresentam a mesma realidade que a deles: 

 

Ronaldo: Oxe, isso aqui é bom, se ele for pro COTEL [Centro de Observação Criminológica 

e Triagem Professor Everaldo Luna], pra cadeia, cadeia de maior é sufoco. Tem essa 

comidinha boa? Tem não. 

 

R: E, assim, tem cantos de medida socioeducativa como essa que não é boa assim não. Acho 

que você tem consciência disso, né? 
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Ronaldo: Eu sei. Como o Cabo, Abreu e Lima, Caruaru. 

 

 

 

Essas unidades são consideradas as unidades mais violentas e desestruturadas dentro 

da FUNASE, principalmente a do Cabo de Santo Agostinho e a de Abreu e Lima, conhecidas 

como casa do terror 1 e 2
9
. Interessante perceber que Ronaldo fala da unidade como cadeia 

(Eu fiquei triste, né? Que num precisava numa cadeia dessa fazer um negócio desse, aqui é 

uma cadeia tranquila). Isso nos levar a pensar na existência de uma cultura penal introjetada 

que não conseguiu apoderar-se dos novos paradigmas e atribuições preconizadas pelas 

legislações específicas para a juventude em conflito com a lei.  

O processo de criminalização da juventude é, ainda, uma realidade bastante sólida em 

nossa sociedade, como podemos visualizar claramente, sobretudo, nos últimos tempos, com a 

discussão da redução da maioridade penal. Assim, por mais que se fale em unidades de 

medida socioeducativa que trazem em suas cartilhas novas conotações para a juventude em 

conflito com a lei, ainda nos deparamos com as velhas práticas e representações que tanto têm 

dificultado a aceitação de novos olhares e novas atitudes por parte da sociedade e das políticas 

públicas. A perpetuação dessa cultura penal, por sua vez, influencia diretamente na forma 

como esses jovens significam o cumprimento da medida em suas vidas. 

Essa questão foi uma das primeiras constatações com que nos deparamos ao iniciar a 

pesquisa. Ao procurar informações sobre a localização do CASE com algumas pessoas na 

comunidade do entorno da unidade, muitas delas indicaram o CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social). Ao perceber que apontavam o lugar errado, voltava-se a perguntar a 

outras pessoas, explicando que se tratava de uma unidade de medida socioeducativa. Foi 

quando um senhor questionou se eu estava me referindo ao presídio, então a pesquisadora 

explicou que não se tratava de um presídio porque era uma unidade para adolescentes e não 

para adultos e, então, ele disse que ninguém saberia informar se perguntasse pelo CASE, pois 

todos conheciam como presídio.  

Logo de cara pode-se perceber que o abismo no qual nos encontramos é ainda um 

tanto profundo, talvez um pouco menor, pois não podemos deixar de considerar os avanços 

históricos que culminaram com o ECA e mais tarde com o SINASE, mas há ainda uma 

grande batalha a ser travada. Daí, a importância de nos depararmos sempre com a seguinte 

questão para que não esqueçamos por que e por quem estamos lutando, ou melhor, contra o 

                                                             
9
 Para ler sobre: http://especiais.ne10.uol.com.br/por_tras_do_muro/internas/abertura.html 
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quê ou contra quem estamos lutando: por que mesmo depois de todos esses anos “a prática 

social com relação à infância continua sendo marcada por violência, negligência e 

incompetência na esfera pública?” (BAZÍLIO; KRAMER 2003, p. 29-30).  

 

No que concerne ao adolescente em conflito com a lei, por um lado há que 

questionar sobre o que existirá por trás da dificuldade dos governos procederem ao 

reordenamento jurídico institucional, que garantiria o aperfeiçoamento do 

atendimento e, por outro, por que é tão difícil ao adolescente não reincidir, ou seja, 

inserir-se socialmente (FRANCISCHINI; CAMPO, 2005, p. 270). 

 

O bom funcionamento e os resultados que o CASE Jaboatão têm conseguido 

desempenhar proporcionou-lhe a premiação na categoria Prêmio Especial da 11ª edição do 

Prêmio Innovare como modelo brasileiro de ressocialização de menores. Esse prêmio tem 

como objetivo identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras realizadas por 

magistrados, membros do Ministério Público estadual e federal, defensores públicos, 

advogados públicos e privados de todo Brasil que estejam aumentando a qualidade da 

prestação jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça Brasileira
10

.  

É indispensável, no entanto, que estejamos cientes dos tensionamentos que se 

apresentam dentro do Sistema Socioeducativo que é marcado pela superlotação, por casos de 

maus tratos, falta de recursos para o atendimento escolar, profissionalizante e jurídico, má 

estrutura física das unidades, entre outros (CFP; OAB, 2006). Desse modo, apesar de 

considerarmos os bons resultados e os elementos diferenciais dessa unidade quando 

comparada a outras do Sistema, não podemos esquecer que a rebelião que ocorreu na unidade 

durante o contato com o campo apresenta-se como um reflexo dessas tensões e denuncia uma 

estrutura perversa que vem trazendo em suas malhas a manutenção e perpetuação de uma 

cultura penal, violenta, retributiva e estigmatizante. Essa estrutura, portanto, abre espaço para 

reprodução, por parte dos próprios jovens, desses elementos perversos e violentos dentro das 

unidades. 

 

5.2.2 A escola 

 

“A escola é a obrigação sem sentido.” 

(Psicóloga da equipe 2) 

 

                                                             
10

 Fonte: http://www.premioinnovare.com.br/institucional/o-premio/ 

http://www.premioinnovare.com.br/institucional/o-premio/
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Outra importante questão a ser abordada e discutida nesse espaço diz respeito ao papel 

da escola na vida desses jovens, visto ser ela um dos elementos centrais dentro do processo 

socioeducativo, bem como um dispositivo social com o qual o jovem estabelece relações 

durante grande parte de suas vidas, ainda que essas sejam fragilizadas. A relação com a escola 

foi apresentada pelos jovens em seus discursos a partir de dois momentos: anterior e posterior 

ao cumprimento de medida socioeducativa. Os jovens relataram que já estavam desvinculados 

da escola antes de sua entrada na unidade e aqueles que possuíam algum vínculo escolar era 

meramente formal, pois não havia por parte deles interesse pelos estudos: 

 

Matheus: Quando eu tava na rua eu não queria saber de escola não. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: A escola, quando eu tava lá fora, tudo nota baixa, eu num tava nem estudando. 

______________________________________________________________________ 

 

Wesley: Eu num tinha interesse não. Eu ia pra escola por ir mesmo. Num tinha interesse de 

me dedicar a uma coisa naquele momento que eu tava no crime. Eu ficava perturbando lá. 

Tinha vez que eu botava a roupa, estudava de tarde, botava a roupa e minha vó dizia: vá 

simbora meu filho, eu dizia que ia, mas tem vezes que eu não ia pra ficar fumando maconha 

com os cara. 

______________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: Quando eu comecei a entrar nessa vida eu num estudava não. Passei um ano sem 

estudar. 

______________________________________________________________________ 

 

Maxwell: Eu estudei nem... Estudei só até a sexta série só. 

 

Segundo o CNJ (2012), através do estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas 

Judiciárias do CNJ – Panorama Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de 

Internação – esses jovens têm entre 15 e 17 anos e apresentam defasagem escolar, visto que 

mais da metade deles não frequentava a escola antes de ingressar na unidade, tendo a maioria 

interrompido os estudos aos 14 anos, entre a quinta e a sexta série e 8% não são alfabetizados. 

O relato dos meninos e os dados do CNJ nos mostram que a relação escolar é uma das 

inúmeras questões problemáticas que envolve a temática da juventude em conflito com a lei, 

levando-nos a perceber a grande dificuldade que a escola tem de cumprir seu papel na vida 

desses meninos. Isso leva-nos a questionar os motivos que estariam por trás dessa defasagem. 

A fala de uma das psicólogas chamou bastante atenção e parece nos dá uma pista para essa 

questão: 

 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-jovem/panorama_nacional_justica_ao_jovem.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-ao-jovem/panorama_nacional_justica_ao_jovem.pdf
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Psicóloga 2: A escola não faz sentido nenhum, porque ele não conhece ninguém que teve 

sucesso com a escola então, a escola é a obrigação ruim, que é o que a gente tem aqui, né? A 

escola não faz sentido. Pra mim fazia sentido estudar quando eu era pequena porque eu sabia 

que eu queria fazer faculdade, porque teve minha tia que fez isso, porque teve meu tio que fez 

aquilo, entende? Pra esses meninos tem quem? Quem fez isso? Quem fez faculdade? Quem 

estudou? Quem aprendeu a ler? A escola é a obrigação sem sentido.  

 

O relato dessa profissional nos ajuda a refletir sobre o lugar da escola em um contexto 

mais amplo, para além de seu papel de ensino de conteúdos. Não basta que as escolas existam 

para que os alunos estudem, elas precisam fazer sentido na vida desses jovens, ela precisa 

fazer parte do aluno para que o aluno faça parte dela. O que queremos dizer é que a escola 

precisa considerar o mundo de diversidades que seus alunos demandam, precisa estar 

preparada para afetar e ser afetada pelas realidades de seus jovens, considerando, no entanto, 

as mais variadas linguagens. É, nesse sentido que concordamos com as indagações de 

Francischini; Campo (2005), acreditando que elas devam servir de bases reflexivas não só 

para as medidas socioeducativas, em que os jovens se encontram após o cometimento de atos 

infracionais, mas também para a escola enquanto dispositivo de alguma forma presente na 

vida dos jovens, tanto fora como dentro das unidades.  

 

Educar para o quê, para o exercício de uma profissão, de uma vida 

em família, de continuidade e/ou (re)integração ao sistema educativo 

formal? O que o adolescente que se encontra em conflito com a lei 

demanda das instituições formadoras? (FRANCISCHINI; CAMPOS 

2005, p. 270). 

 

No momento da pesquisa, essas questões estavam bastante evidenciadas na equipe, 

pois durante a rebelião o local escolhido para ser queimado foi a escola, o que os profissionais 

consideraram bastante sintomático, visto o desinteresse de muitos jovens pela escola, que é 

obrigatória na unidade. O caráter de obrigatoriedade da escola no CASE Jaboatão parece 

sinalizar dois polos: um aparentemente positivo e outro possivelmente negativo. O polo 

aparentemente positivo é explicado a partir de um temor da unidade, baseado nas experiências 

de outras unidades, em que a participação escolar não é uma obrigação e o funcionamento das 

unidades é extremamente desestruturado, violento e sem sucesso na vida dos jovens, como é o 

caso das unidades do Cabo e de Abreu e Lima. 

 

Coordenadora Técnica: A questão da escola, que é prioridade, educação é prioridade nossa, 

então, assim, o adolescente, quando ele chega, ele já é tomado assim: “Ó, você tem que 

estudar”, e aí muitos se assustam com aquilo. Tavam lá no mundo, sem lenço, sem 

documento, né? E quando chegam aqui se veem numa situação que precisam enfrentar umas 
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regras, respeitar as regras, que precisam estudar, que tem horário, que tem tudo, então 

assim, não é fácil, a gente trabalhar toda uma rotina com esse adolescentes, né? E aí muitos 

chegam: “Ah! estudar o quê?” Porque, algumas unidades, não tem a obrigatoriedade da 

escola e mesmo se tivesse a escola não acolhia todo mundo, por exemplo Abreu e Lima e 

Cabo, mesmo se todos os adolescentes quisessem estudar, a escola não tinha estrutura, 

porque são poucas salas de aula, tem toda uma situação envolvida, mas, assim, aqui não, 

todos estudavam e, assim, é muito sintomático eles terem ateado fogo na escola, né?  

 

A unidade de Jaboatão é bem intencionada ao aplicar a obrigatoriedade da escola, pois 

acreditam nela como elemento central e prioritário no processo de desvinculação desses 

jovens com a infração e como meio de construção de novas práticas e perspectivas. Por outro 

lado, possui um polo possivelmente negativo porque essa obrigatoriedade pode ser sentida 

pelos meninos, como relatou uma das psicólogas, como uma prática sem sentido, vazia e 

desinteressante, visto que a surpresa imediata da obrigação pode não ajudá-los no processo de 

resignificação do universo escolar que, até então, era excluído de suas vidas, pois 

consideradas como algo inútil. 

 

Coordenadora Técnica: Porque eu sempre digo pros meninos: “Olhe, gente, você cometeu 

um ato infracional e o mínimo que você pode fazer é estudar, e aí eu leio a partezinha da 

sentença lá que fala, né? Matrícula no estabelecimento educacional. Eu faço questão de ler 

pra ele: “Ó, tá aqui a sua sentença, você assinou, tá a sua assinatura aqui embaixo e aqui tá 

dizendo que você precisa estar matriculado em estabelecimento educacional, então 

obrigatoriamente você vai estudar.” Essa obrigatoriedade incomoda, quando a gente é 

obrigado a fazer alguma coisa incomoda a gente, então... Mas, é a linha que se tem e é a 

linha que a gente vai permanecer, porque escola é prioridade, né?  

 

Nessa outra fala, a coordenadora técnica relata que os meninos assinam um papel 

durante a sua sentença comprometendo-se a estudar. Questionamo-nos, então, a partir de 

quais forças esse compromisso é firmado. Até onde parece, essa força vem de imposições 

judiciais que impõem a escola como o mínimo reparo possível que o jovem deve realizar e, 

assim, ela apresenta-se na vida desse jovem como uma mera obrigação e não como um direito 

preconizado no ECA em seu art. 124. Desse modo, preocupamo-nos com a forma como o 

papel da escola é apresentado para esses jovens. Será que dessa maneira não estaríamos 

contribuindo para a visualização da escola não como um lugar de novas possibilidades, novas 

aprendizagens, novas expectativas e sim como uma prática minimamente necessária para o 

reparo dos danos que cometeram? Não pretende-se fechar uma compreensão, mas, 

acreditamos na pertinência da indagação.  

Além disso, gostaríamos de deixar claro que não há intenção de classificar a atitude da 

unidade como errada. Também acreditamos na importância e na potência da escola na vida 
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dos jovens, mas, diante dos desdobramentos ocasionados pela rebelião e diante do 

reconhecimento dos próprios profissionais quanto ao ateamento do fogo na escola como algo 

sintomático, que diz muito da obrigatoriedade escolar, achamos pertinente debruçarmo-nos 

um pouco sobre essa reflexão. Para os jovens entrevistados, que não tiveram nenhuma 

participação na rebelião, é possível perceber que o contato com a escola na unidade é 

apresentada a partir de uma nova ótica:  

 

Matheus: Agora que eu to aqui dentro to começando a aprender o que representa o colégio. 

Uma boa escolha. Eu tenho que fazer uma boa escolha, porque, aqui... tudo que eu fazia lá 

na rua eu não pensava e agora, aqui, eu tô pensando em tudo e vou recomeçar uma nova vida 

quando eu sair.  

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Agora, pra mim, é uma forma de você, como é que eu posso explicar pra senhora, é 

de você aprender pro futuro e de você ter um futuro bom, né?  
______________________________________________________________________ 

Wesley: Representa que eu quero cumprir minha medida socioeducativa que eu cometi aqui 

e quando eu for pra rua eu quero terminar meus estudos. Estudar, trabalhar e ter minha 

família de boa. Quando eu tava no mundo, assim, eu num tinha interesse de nada, de 

aprender e, aqui, eu quero, assim, aprender, que eu não sabia de nada. 

______________________________________________________________________ 

 

A escola é vista agora como uma possibilidade de aprender, como uma possibilidade 

de vivenciar outras experiências fora da unidade através dos passeios. É vista agora, ao 

menos, como uma possibilidade para o futuro já que antes estudar não era desejado por eles 

como uma alternativa. Assim, o discurso desses jovens sinaliza que é possível a vinculação ou 

revinculação escolar dentro das unidades de medida socioeducativa, desde que haja um 

projeto capaz de envolvê-los. 

Há que se cuidar para que a escola na vida desses jovens não represente mais uma 

prisão, pois, como diz Probst; Kraemer (2011), a partir do pensamento freireano, a escola, por 

muitas vezes, coloca-se como uma prisão, como uma instituição panóptica como nos mostra 

Foucault (1987), na qual as crianças e adolescentes são vigiados, controlados e punidos em 

caso de transgressões. Assim, o sujeito deixa de ser um jovem e passa a ser um aluno de modo 

que suas ideias possam ser controladas (PROBST; KRAEMER, 2011). Caso o aluno não 

introjete essa lógica, a escola passa a não fazer mais sentido em sua vida, torna-se 

desinteressante e, assim, como resposta, a escola, que, em muito, constitui-se a partir de uma 

lógica da biopolítica, lhe apresenta duas alternativas: a adequação às suas imposições ou, caso 

contrário, a segregação do sujeito de suas malhas. 
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O discurso dos jovens faz referência a uma discursividade de grande relevância social 

que diz respeito à importância da educação formal para os jovens. Esse discurso é considerado 

tanto pelos jovens quanto pelos profissionais. No entanto, há de se considerar que essa postura 

nem sempre fez parte da vida dos jovens, visto que a escola não ocupou um lugar de real 

importância em suas trajetórias, ou seja, raramente a escola foi percebida como um espaço 

interessante e indispensável para seu desenvolvimento, pois outras experiências e relações se 

sobrepunham à vivência escolar, a exemplo da vinculação com a prática infracional.  

É neste sentido que devemos estar atentos ao papel que a escola tem ocupado na vida 

de nossos jovens e como ela tem se apresentado nessa relação. É preciso que extrapole um 

papel de mera obrigatoriedade ou imposição, de modo a ser resignificada tanto dentro da 

unidade como fora dela, pois, caso contrário, um novo processo de desvinculação com a 

escola pode ser novamente vivido pelos jovens quando cumprirem a medida. 

 

5.2.3 A família  

 

Embora a família seja considerada um importante circunscritor, podendo apresentar-se 

tanto como elemento possibilitador quanto elemento limitador para a vinculação ou 

desvinculação dos jovens com a trajetória infracional (SOUZA; MENEZES-SANTOS, 2010), 

decidimos colocá-los no lugar que reservamos para falar sobre as possibilidades de superação 

da trajetória infracional na vida desses jovens por dois motivos principais: primeiro porque os 

relatos dos jovens tratam, em sua grande maioria, a família por um viés positivo, importante 

nesse processo de superação. Depois, porque, embora reconheçamos o quanto as fragilidades 

da família possam contribuir para o envolvimento dos jovens com a criminalidade, 

acreditamos que essas fragilidades não se constroem por uma simples questão individual ou 

particular e sim por uma série de fatores de cunho social e político que envolve os efeitos da 

desigualdade, a falta de oportunidade, o preconceito e o estigma. De acordo com o ECA, art. 

4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Embora o ECA elenque esses quatro setores – família, comunidade, sociedade em 

geral e poder público – como os responsáveis pela garantia dos direitos dos jovens, existe, 

inclusive, na literatura, uma inclinação mais direta para a culpabilização da família como a 

principal responsável pela iniciação de seus filhos na trajetória infracional. De fato, ao 
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discutir-se sobre a juventude em conflito com a lei se faz necessário trazer para arena dos 

debates esse elemento que está diretamente ligado à questão. O que não pode ser feito é deixar 

de lado os outros elementos que têm, ou pelo menos deveriam ter, participação central na 

construção e desenvolvimento das famílias, a exemplo do Estado e da sociedade como um 

todo. O Estado deve ser atuante através da promoção de políticas públicas, com vista à 

melhoria das condições de vida e dignidade das famílias, sobretudo, as de condição 

socioeconômica mais precária. A sociedade, por sua vez, deve contribuir para o bom 

desenvolvimento das famílias por meio de práticas de respeito, justiça e de não discriminação 

que se contraponham à práticas individualistas e egoístas que geram relações segregadoras, 

preconceituosas e não protetivas, sobretudo, em relação à nossa infância e juventude, de modo 

a se desenvolver o senso de responsabilização quanto às demandas sociais que ocorrem diante 

de nós.  

Uma vez que as relações que se estabelecem na família podem implicar nas condutas 

futuras de seus membros, a depender de sua dinâmica e suas características, ela pode 

configurar-se tanto como um fator de risco quanto de proteção no que diz respeito ao 

envolvimento com a prática infracional (FEIJÓ; ASSIS, 2004). As famílias desses 

adolescentes muitas vezes encontram-se em situação de desestruturação social e, por isso, não 

conseguem oferecer proteção e suporte afetivo adequados aos seus filhos (NARDI; 

DELL’AGLIO, 2012). 

Em pesquisa sobre os núcleos familiares de 61 jovens infratores do sexo masculino 

que cometeram atos infracionais graves, Feijó; Assis (2004) encontraram uma situação em 

que as famílias e os jovens são afetados, sobretudo, pelas dificuldades emocionais e 

financeiras advindas da separação dos pais acarretando na ausência da figura paterna e/ou 

materna pela necessidade do trabalho ou pelo abandono do lar, impossibilitando a prática do 

cuidado e da supervisão de seus filhos. Além disso, revelam ainda que as famílias 

apresentavam histórias de agravos à saúde e de violência.  

Embora os achados de pesquisa apontem para a desestruturação social, a falta de 

vínculos afetivos entre seus membros, o ciclo de violência vivido e aprendido dentro da 

própria família, interessa-nos, nesta pesquisa, ouvir dos jovens entrevistados como eles 

percebem suas famílias. Quatro dos jovens entrevistados conviviam também com a família 

extensa como os avós, tios e primos. Como já dito, a mãe de dois deles havia morrido e três 

jovens não conviviam com seus pais biológicos. Desses três, dois conviviam com seus 

padrastos e relataram ter uma boa relação com eles: 
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R: E com teu padrasto? Tu se dá bem com ele? 

 

Lucas: Oxe, moro com ele já faz já mais de dez anos. Eu tinha cinco anos. 

 

R: É um pai pra tu, né? 

 

Lucas: É. Pai é quem cria, né? 

 

R: E como era a dinâmica na tua casa. Tua família tinha costume de conversar? Tua mãe e 

teu padrasto tinha costume, algum tempo livre para ficar ou conversar contigo? Ou 

trabalhavam muito? Tinha pouco tempo? Como era isso. 

 

Lucas: Meu padrasto é que nem eu. É calado também.  

 

R: Vocês conversavam muito ou não, por vocês serem muito calados? 

 

Lucas: Ele conversava comigo, minha mãe também conversava, mas eu nuca fui de conversar 

não. Nunca fui de conversar muito não. Vim conversar mais com ela agora, aqui dentro. 

___________________________________________________________________ 

 

Wesley: Meu padrasto vai dá maior força a mim. Ele trabalha, ele vende roupa, bolsa, ele 

tem duas lojas aí eu vou ficar trabalhando com ele lá, dando uma forcinha a ele. 

 

Pelo relato desses dois jovens, podemos perceber que seus padrastos cumprem o papel 

paterno em suas vidas. Essa relação é importante no processo de construção de suas 

identidades bem como no processo de ressocialização e de construção de novas perspectivas, 

tendo em vista o apoio que eles podem prestar aos seus enteados, tanto em termos 

profissionais, através da viabilização de oportunidades de exercer alguma atividade laboral, 

como em termos afetivos, através do estabelecimento de vínculos ao se fazerem, realmente, 

presentes na vida dos jovens por meio do respeito e do diálogo. Ainda no tocante à relação 

com a figura paterna, o relato de um deles, que vive com o pai biológico, mostra, também, o 

importante vínculo criado entre eles e como seu pai é uma figura central na sua vida: 

 

R: Tu tem medo de alguma coisa? 

 

Ronaldo: Perder meu pai 

 

R: Como é a relação com o teu pai? Vocês são de conversar? São mais calados? Gostam de 

trocar uma ideia? Como é isso? 

 

Ronaldo: Conversa muito eu e painho. Ele me dava conselho pra eu sair dessa vida, ‘hômi’. 

“Tu só vai sair dessa vida quando tu tiver preso, aí tu vai ver o que é bom”, ele dizia. 

Quando ele me via fumando: “já tá fumando, é?” Aí, ele num gosta de bater, nunca bateu em 

mim não. Só quem dava em mim era mainha. Ele ficava até arretado quando ela dava em 

mim. “Faça isso com o menino não”. 
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R: Vocês tem, pelo jeito, uma relação muito boa, né? 

 

Ronaldo: Ele só faz reclamar, aí depois que eu obedeço ele. Só faz reclamar e: “tá bom 

painho, num faço mais não”. Que cacete num ensina ninguém não, ‘hômi’, se cacete mudasse 

num tava nenhum aqui não. 

 

Ronaldo é um dos jovens que perdeu a mãe e, portanto, a ideia de perder seu pai é a 

principal fonte de seus medos, até mesmo porque, como demonstra seu relato, o pai de 

Ronaldo representa em sua vida um amigo, um companheiro que exerce autoridade sobre ele 

e que o aconselha. Ainda que muitas vezes ele transgrida os conselhos do pai, sua fala deixa 

clara que ele as considera de forma respeitosa, pois entre eles há um elo que transcende a 

prática infracional. Além disso, Ronaldo aponta, ainda, que a possibilidade de não vinculação 

ou desvinculação com trajetória infracional anda na contramão do exercício da violência 

sobre os corpos de quem infraciona, impelindo-nos a pensar que, de fato, o modelo repressivo 

e truculento de combate ao crime que está posto apresenta poucas chances de sucesso no 

processo de superação da prática infracional. 

Assim, o relato de Ronaldo nos ajuda a refletir que o envolvimento com a prática 

infracional não depende apenas de uma boa família. Nem sempre é suficiente ter uma boa 

mãe, um bom pai, receber bons conselhos ou ser punido pelas más atitudes, mas existem 

vários elementos que circundam a vida do sujeito, que podem fazer pontes entre ele e a 

infração. É possível perceber isso na fala de outro jovem: 

 

R: E com relação à tua família. Como é tua família? Fala um pouco dela. 

 

Matheus: É bem de vida. Meu irmão trabalha, minha irmã já vai começar a fazer faculdade 

agora e eu não quis seguir o mesmo exemplo. 

 

R: E, assim, como é a tua família no dia a dia? O relacionamento de vocês? Como é que ela 

te tratava? Como é que tu tratava ela? Como era esse convívio diário? 

 

Matheus: Ela me tratava como a melhor pessoa. Reclamava por aquilo que eu fazia. Até 

minha mãe, uma vez queria me colocar numa clínica de reabilitação, eu falei que eu não 

queria, que eu preferia ser preso do que ir pra lá. 

R: E mesmo assim, tu sentindo essa vontade de cometer atos infracionais, vender drogas, 

usar drogas, como é que tu tratava tua família? 

 

Matheus: Tratava bem, nunca tratei minha família mal não. 

 

Eu: Tua mãe trabalha com o que? 

 

Matheus: De... No hospital. 
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R: Que parte do hospital? Qual função? 

 

Matheus: Ela é secretária do diretor. 

 

R: E porque era mais fácil, assim, escutar os conselhos dos amigos e não a sua mãe? 

 

Matheus: Sei lá, porque eu não tinha medo não. Eu seguia os conselhos dos amigos, eu 

achava bonito o que eu fazia. Eu achava bonito quando eu roubava, quando eu vendia droga, 

matava, mas agora mais não. 

 

O relato de Matheus nos mostra que, embora ele seja bem tratado em sua família, 

tenha bons exemplos de seus irmãos e incentivo para não cometer atos infracionais, outros 

elementos foram preponderantes em sua vida. Como já discutido anteriormente, Matheus foi 

atraído pela fascinante figura de poder e de medo que o crime imprime e nisso, sua família, 

naquele momento, não foi capaz de se sobrepor. Desse modo, seu discurso rompe com a 

discursividade hegemônica que aponta para a relação entre pobreza, desestruturação familiar e 

infração e nos comunica que não foram esses elementos que o levaram ao envolvimento com 

a prática inracional. 

Portanto, pensar em juventude em conflito com a lei nos exige pensar em uma 

realidade muito mais ampla e complexa que não se subsuma a isso ou aquilo como fatores 

determinantes, de modo que elenquemos sempre culpados que, muitas vezes, não poderão 

prestar conta dos fatos, impedindo, assim, que outras questões sejam consideradas, refletidas, 

discutidas e passíveis de entrar nas pautas de planejamento de intervenções quanto à realidade 

desses jovens. Assim, para além do discurso hegemônico, o discurso dos jovens nos comunica 

que a relação familiar muitas vezes transcende a vinculação com a prática infracional, 

inclusive relações familiares que não se constituem pelo elo biológico, como no caso dos 

jovens que vivem com seus padrastos.  A família é composta, portanto, por pessoas com quem 

se pode contar, não apenas em termos financeiro, mas também em termos ético-moral.   

 

5.3 Projeto de vida e projeto de mudança: relações entre a lógica individual e a lógica 

social 

 

Há uma compreensão de senso comum, muitas vezes reproduzida por estudos e 

pesquisas, que vê a pessoa que delinque como um irrecuperável trangressor, ou seja, uma vez 

infrator, para sempre criminoso. No entanto, nós que trabalhamos com uma perspectiva de 

sujeito em contínuo devir e apoiado em algumas pesquisas, a exemplo da realizada por Souza; 

Menezes-Santos (2010), acreditamos na possibilidade de construção de projetos de vida por 
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parte de jovens que se encontram em privação de liberdade. É nesse sentido que concordamos 

com Siqueira; Tavares (2013): 

 

O adolescente pode atualizar a forma “conflito com a lei” e habitar o sentido 

ACL (Adolescente em Conflito com a Lei), tornar-se o perigo, o risco, o 

marginal, e se resignar com esse sentido, atuando no ressentimento e 

estagnando-se nessa forma/fôrma ou pode buscar outros modos de existência, 

escapar da normatividade das formas dadas, prontas e habitar outros e novos 

sentidos. Buscar o acontecimento, o movimento, a ruptura do que está dado 

como pronto. Sair do caminho circunscrito e buscar outras composições 

(SIQUEIRA; TAVARES, 2013, p. 1062).  

 

Diante disso, após termos discutido sobre diversos elementos que compõem a vida dos 

jovens entrevistados, nos interessou saber o que esses jovens pretendem para seu futuro e 

quais os desafios que elencam como possíveis barreiras em seu processo de reinserção na 

sociedade. 

 

R: O que você pretende quando sair daqui? O que você quer pra sua vida? 

 

Matheus: Minha família, muita coisa, muitas oportunidades aí que tem, muitas oportunidades 

que tem na rua, tem fábrica da Fiat, um bocado de coisa pra mudar de vida. Se eu saísse 

daqui, por exemplo, hoje a primeira coisa que eu ia fazer era ir na igreja agradecer e 

começar a estudar, fazer os curso que eu tava fazendo aqui dentro, terminar os cursos, fazer 

tudo lá fora e mostrar pra minha família que eu sou uma nova pessoa, que eu saio daqui uma 

pessoa nova. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Agora vou fazer minhas provas, vou terminar minhas provas agora que é até o dia 10. 

Eu venho até aqui terminar as provas e depois vou continuar estudando. Terminar meu 

ensino. Só falta um ano, né? Plano tem, mas só quem sabe é Deus. Meus planos é ajudar 

minha família. No que minha família tiver eu vou ajudar. 

 

 

Wesley: Ficar de boa, assim, porque meu padrasto vai dar maior força a mim, minha família 

tá tudo torcendo por mim, pra ver minha regeneração, tudo me ajudando a quando eu sair 

não me envolver nessa vida mais. Saí daqui vou o quê? Terminar meus estudos, arrumar uma 

escola Travessia pra terminar meus estudos e ficar de boa. Trabalhar e só de boa. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: Trabalhar, né? Primeiro lugar: estudar, arrumar um emprego, ajudar minha 

família. Quero saber mais dessa vida não, passou já. Um estudo melhor, um emprego, uma 

família boa. 

 

 
Maxwell: Trabalhar e ter uma família. 
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Três principais elementos ressaltaram nos discursos dos jovens no que diz respeito aos 

seus planos para o futuro: o estudo, o trabalho e a família. O estudo é visto e vivido dentro da 

unidade como a possibilidade que os jovens têm de ter um futuro melhor em termos 

profissionais, portanto o estudo é valorizado em seus discursos como a escolha que se espera 

deles, caso eles almejem novas perspectivas de vida. Quanto ao trabalho, esse aparece como 

alternativa para que o roubo e o tráfico, por exemplo, não sejam mais necessários como fonte 

de renda para suprir suas necessidades, assim, o trabalho seria o caminho para se 

desvincularem dos meios ilegais de ganho de dinheiro. Por fim, a família é a base dos afetos 

na vida desses jovens. Embora não desconsideremos os possíveis problemas que marcam as 

famílias deles todos relataram, de alguma forma, como vimos na discussão sobre a família, a 

presença de elos afetivos importantes em suas vidas e indispensáveis em seus processos de 

mudança. Portanto, o universo familiar desses jovens são componentes fundamentais em seus 

planos de vida. O relato de Lucas aponta para a dificuldade de se construir projetos de 

mudanças e projetos futuros de vida quando se está envolvido com o mundo do crime: 

 

Lucas: A pessoa num fica no sossego da pessoa não nessa vida não. Não tem sossego. A 

pessoa pode ver na televisão aí, quem tá nessa vida não passa nem dos 25 anos de idade. Se 

tiver vivo é porque tá preso, mas se tiver no mundão vai morrer porque é guerra, fica a 

guerra, um quer se melhor do que o outro, tá entendendo? É isso. 

 

Estar morto é a impossibilidade de se pensar ou realizar planos e projetos de vida. 

Estar preso, por sua vez, é a única saída para não morrer e, portanto, a única forma de, ao 

menos, pensar e sonhar com uma nova vida e um novo futuro. Assim, estar envolvido com o 

crime é estar atento às tensões e perigos que rodeiam o sujeito, de modo que salvar a própria 

vida torna-se o projeto central para aqueles que se encontram na criminalidade. Morte e 

cadeia: eis dois elementos centrais produzidos para definir o futuro dos criminosos. 

Diante dessas tensões que se apresentam no contexto do crime, Siqueira; Tavares 

(2013) nos ajudam a refletir que habitualmente somos levados a naturalizar a morte ou a 

prisão na vida desses jovens como algo que já fosse esperado por parte deles. Elas questionam 

porque ocorre essa naturalização e encontram como pista o processo de invisibilidade desse 

público: “Naturalizar a morte, por quê? Porque aqueles meninos e meninas eram invisíveis?” 

(SIQUEIRA; TAVARES, 2013, p. 1057). De fato, parece que eles se tornam invisíveis não só 

para nós, mas, muitas vezes, invisíveis para eles mesmos como o relato da coordenadora 

técnica nos mostra: 
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Coordenadora técnica: E muitos dizem que, assim, o mudo que ele escolheu foi esse, o lado 

que ele escolheu, mesmo ele sabendo do futuro. Aí eu sempre digo: “Qual é o futuro?” e aí 

eles sempre dizem, né? “Ou tá atrás da grade a vida inteira ou morrer ou uma cadeira de 

rodas”. Isso é o discurso deles, né? Eles sempre colocam isso. 

 

Essa escolha de que os meninos falam não deve ser analisadas como mera questão 

individual, mas, como Siqueira; Tavares (2013, p. 1059) nos provocam, “há que se colocar em 

análise que práticas permearam a vida desses jovens, que moldaram esta vida, que não 

encontraram caminhos para potencializar outros modos de vida, que não agenciaram com ele, 

sem culpar somente sua falta de contrapartida”. Interessante observar que a questão que 

Siqueira; Tavares (2013) apontam acima, ou seja, a não consideração dos diversos elementos 

que se fazem presentes na vida dos jovens no processo de envolvimento com a infração, 

acompanha os discursos dos jovens entrevistados nessa pesquisa quando perguntados sobre os 

principais desafios que eles esperam enfrentar ao sair da unidade: 

   

Matheus: É, eu não vou encontrar nenhum desafio, que só basta eu ter vontade de mudar 

de vida que eu mudo e é o que eu tenho aqui dentro. 

_____________________________________________________________________ 

 

Wesley: Já pensei, mas não tem nada não. Isso aí é só a pessoa ter força de vontade. A 

droga que eu só usava era maconha mesmo e a maconha a pessoa controla, que não tem 

nada que avicia não. A pessoa fuma se a pessoa quiser, não é que avicia não, a pessoa fuma 

se a pessoa quiser, 

_________________________________________________________________ 

 

Maxwell: Nada não. 

 

Essa postura de superinvestimento em si como o único fator necessário para a 

mudança demonstra que esses jovens não têm, sobre o ato cometido, uma perspectiva 

determinista. Não consideram que o ato infracional terá repercussões por toda sua vida. Por 

outro lado, não ser determinista, nesse sentido, pode fazê-los recair em uma perspectiva quase 

que meritocrática, centrada apenas na ordem do meu querer. Assim, eles se colocam numa 

posição de poder diante das condições sociais postas, fazendo-nos pensar que para eles ainda 

é difícil articular a relação indivíduo-sociedade, pois, de fato, não é suficiente, em muitos 

casos, apenas desejar a mudança, pois isso seria de uma ordem de grande responsabilização 

do sujeito, desconsiderando os fatores sociais que também são centrais no processo de 

vinculação e desvinculação com a trajetória infracional.  

Então, se por um lado não há uma autovitimização, o que, certamente, é positivo no 

processo de mudança desses jovens, há que se reconhecer que, por outro lado, há um 
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superinvestimento em si como o único fator capaz de gerar mudança, o que pode representar 

uma postura perigosa, pois caso eles comecem a enfrentar novas dificuldades para sustentar a 

mudança almejada, podem tornar-se alvos contra eles mesmos, deixando, assim, de 

potencializar seu papel de cidadão e de envolvimento em causas sociais que ajudam a 

entender que, muitas vezes, não é por uma simples escolha que se dá a entrada no mundo do 

crime, mas, também, há de se considerar circunstâncias sociais fortemente influenciadoras. 

Desse modo, essa postura pode representar uma certa ingenuidade por parte desses jovens que 

diz de uma dificuldade de leitura da dinâmica social como podemos observar, por exemplo, 

na fala de alguns deles quando perguntados sobre o que pensavam acerca do nosso país e 

quais as coisas que eles achavam que precisariam mudar no Brasil. 

 

Matheus: É um país bom, o que importa é as pessoas saber viver nele. As pessoas tem que 

saber viver nele e saber fazer o bem, porque tem muitas pessoas aqui no Brasil que só sabem 

fazer o mal, mas o Brasil é feito todos os países, só basta a pessoa saber viver nele. 

______________________________________________________________________ 

 

Wesley: Sei dizer não. Nunca parei pra pensar não. De melhorar na minha vida, mas, assim, 

que eu parei pra pensar, nunca não, assim, o que a senhora fez a pergunta. Eu num sei muito 

porque eu num entendo, assim, dessas coisas não. 

_________________________________________________________________ 

 

Maxwell: Muitas coisas. Tem muita arte, muito esporte. Tem muita coisa. A arte, o esporte, o 

estudo, um bocado de coisa. O trabalho, um bocado de coisa. 

 

Essa dificuldade de articular uma compreensão mais ampla que fuja da esfera 

individual ou até mesmo da postura de colocar-se em uma posição de incapacidade para falar 

sobre o assunto, como no caso do relato de Wesley, pode dizer de uma grande distância entre 

a perspectiva do indivíduo e a perspectiva social e mesmo a falta de investimentos na 

construção de uma cultura política participativa. 

Assim, esses jovens que entram na medida em condição de subalternos, se mantêm 

nessa mesma posição após seu cumprimento. Isso porque a medida é vivida apenas como 

disciplinamento e, dessa maneira, eles são subordinados, assujeitados a uma lógica 

meramente corretiva, que busca dizer o que é importante, a exemplo da família, do trabalho e 

do estudo. Desse modo, nos questionamos que para além da importância da escola, do 

trabalho e da família, que é inquestionável, o que mais é oferecido a esses jovens em termos 

de possibilidade de compreensão e de leitura crítica acerca do contexto social, político e 

comunitário de modo que os favoreça a adotar posturas mais emancipatórias e menos 

conformistas? 
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Também foi possível perceber essa dificuldade de articulação dos jovens sobre 

determinadas questões, quando perguntei-lhes o que eles pensavam sobre a redução da 

maioridade penal. Primeiro devo ressaltar que foi preciso explicar para todos eles do que se 

tratava esse projeto de lei, pois, embora todos já tivessem ouvido falar, alguns deles não 

sabiam sobre o que de fato se tratava e outros nunca tinham parado para refletir sobre a 

questão, não tendo, portanto, até aquele momento da indagação, uma opinião formada sobre a 

questão. Durante o diálogo com o primeiro menino entrevistado, sobre a questão da redução 

da maioridade penal, no inicio da conversa, ele demonstra, pela falta de conhecimento, uma 

certa indiferença quanto à aprovação ou não da Proposta de Emenda à Constituição (PEC): 

 

R: E, com relação à redução da maioridade penal, que tá a maior polêmica, que tem muitas 

opiniões diferentes, muitas opiniões que são contrárias, que não querem, muitas opiniões que 

querem. Qual é a tua opinião com relação a isso? 

 

Matheus: Minha opinião é o que vim faça, porque, quando eu sair daqui eu não vou querer 

mais saber disso. Não quero saber de nada, de droga, desses negócios. Eu vou querer estudar 

e fazer o meu. O que vim faça. Se tá cometendo muito erro, se tá cometendo muito erro, eles 

tem que pagar pelo que faz. 

 

A fala dele deixa clara uma falta de reflexão sobre o tema e uma postura individualista 

que quer nos dizer que para ele pouco interessa, pois como ele acredita que apenas pelos seus 

próprios méritos ele conseguirá se desvincular dos atos infracionais, então o que for decidido 

quanto a essa questão não o atingirá. Diante de sua resposta, desconfiamos do pouco 

conhecimento e da falta de reflexão do jovem sobre o tema e deu-se continuidade à questão 

com um pouco mais de especificidade: 

 

R: Então, assim, tu acha que deveria sim. Porque só com 18 anos é que vai pra uma cadeia 

mesmo, né? Menos de 18 anos vem pra um centro de medidas socioeducativa, então tu acha 

que deveria de 18 pra 16? Com 16 anos ele já deveria ir pra uma cadeia? 

 

Matheus: Não, porque adolescente tem que pagar como adolescente. 

 

R: Pronto, é isso que eu to querendo saber de você. O que você pensa disso? 

 

Matheus: Não, porque adolescente tem que pagar como adolescente. 

 

R: E porque tu acha que adolescente tem que pagar como adolescente? Quais os fatores que 

tu diria: é porque o adolescente é diferente disso do adulto? Tipo assim. 

 

Matheus: Não, porque o adulto, se, um exemplo, diminuir a idade pra 16 anos... Os adultos 

pode trabalhar, nós não vai poder, quando sair daqui, não vai poder trabalhar com 16 anos, 
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não vai poder fazer muitas coisas que o adulto faz e, por isso mesmo, que é diferenciado. Eles 

têm que pagar pelo que ele é. Se é de maior tem que pagar pelo de maior se é de menor tem 

que pagar pelo de menor. 

 

R O que tu tá querendo dizer é que as oportunidades pros adultos e pros adolescentes são 

diferentes, é? Principalmente com relação a trabalho? 

 

Matheus: É. 

 

Quando explica-se melhor sobre as consequências da redução, o jovem consegue 

formular uma outra compreensão que perpassa pelas diferenças de oportunidades de trabalho 

entre adolescentes e adultos. Ou seja, o que ele parece querer dizer é que o adulto já pode 

trabalhar e conseguir o que deseja e necessita através do trabalho, já o jovem, por não poder 

trabalhar, comete atos infracionais para poder ganhar dinheiro e então possuir o que deseja, 

levantando, assim, uma importante polêmica relativa ao trabalho, já que o trabalho é proibido 

para menores de 18 anos em nossa legislação. Além disso, a medida socioeducativa possibilita 

que os jovens estudem e aprendam algumas atividades que podem servi-lhes de trabalho 

quando saírem da unidade, coisa que não se tem nas cadeias. 

O discurso do jovem, portanto, adere à discursividade social que diferencia os jovens 

dos adultos. Assim, ele aponta para um princípio de qualificação da vida adulta – o trabalho – 

como elemento de diferenciação entre as faixas etárias. Ele corrobora com o discurso social 

de que o adolescente tem que estar em condição de preparo para adentrar, no futuro, no 

mundo do trabalho, ou seja, o jovem deve experimentar a moratória. Essa moratória 

configura-se como uma fase de preparação para a vida adulta, em que é preciso experimentar 

e vivenciar as alternativas e possibilidades que lhe são oportunizadas em busca de 

identificação e preparação pessoal, de modo que possa firmar os passos futuros.  

Assim, o discurso do jovem nos alerta que a redução da maioridade penal seria um 

meio de colocar jovens e adultos em pé de igualdade através de um viés negativo, ou seja, a 

penalização criminal.  É uma forma de igualá-los pela via do problema e não pela via daquilo 

que eles apresentam como solução, ou seja, condições de trabalho semelhantes para jovens e 

adultos. 

Essa discursividade que marca a diferença entre jovens e adultos no que concerne à 

questão do trabalho é sustentada por uma sociedade capitalista que através de uma biopolítica 

das populações busca manter a hierarquização populacional, de modo que possa ditar as 

regras daquilo que é proibido e permitido para as diferentes faixas etárias, pois, caso 

contrário, correr-se-ia o risco de uma grande transgressão da gestão e controle da vida. Nesse 
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sentido, o discurso do jovem aponta para elementos biopolíticos que sustentam, 

estrategicamente, em alguns pontos, a diferença entre jovens e adultos e busca, em outros 

pontos, extirpar essa diferença. No diálogo seguinte, com Wesley, também fica bastante clara 

a falta de compreensão sobre o tema e a postura de se colocar como não capaz de falar sobre o 

assunto como ocorreu na questão sobre o país. 

 

R: Outra coisa Wesley, tá sendo, agora muito falado, a questão da redução da maioridade 

penal, né? Não sei se vocês escutam muito aqui, na rádio, na televisão... 

 

Wesley: Já ouvi falar já. 

 

R: Pronto. Tá sendo muito falado. A sociedade tá fervendo por conta dessa questão, né? 

Porque tem muita gente contra e tem muita gente a favor. Essa lei seria assim: a maioridade 

penal sairia de 18 pra 16, ou seja, o jovem de 16 anos que cometesse ato infracional não 

seria mais considerado um menor infrator não... 

 

Wesley: Qualquer ato? 

 

R: Tá em pauta os crimes hediondos, os mais graves. Então, de vez de vim pra o cumprimento 

de uma medida socioeducativa iria pra uma cadeia comum. O que é que tu pensa disso? Qual 

é a tua opinião sobre isso? 

 

Wesley: Num pensei nisso não. 

 

R: Mas eu te falando, assim, tu concorda, tu não concorda...? Você acha que tem que 

continuar do jeito que tá, só ir pra uma cadeia a partir dos 18 anos ou não, tem que mudar, a 

partir dos 16 tem que ir pra cadeia se cometer um crime? Mesmo você sendo de menor, o que 

você pensa sobre isso? 

 

Wesley: Acho justo não. 

 

R: Então você acha que tem que continuar do jeito que tá, só a partir dos 18? 

 

Wesley: É. 

 

R: Por que tu não concorda? 

 

Wesley: Porque, vamos dizer, que a pessoa fez uma coisa grave aos 13 anos e com 16 pegou 

a pessoa, a pessoa já tinha cumprido já, só que quando a pessoa tá investigando a pessoa, 

né? Passa três anos pega a pessoa, a pessoa já cumpriu o que fez, uma busca mesmo. E tem 

muita pessoa que vai presa inocente, porque tem muita gente que: “Ah, eu sou inocente”, 

mas tem muita gente que vai preso inocente. 

 

R: E fora isso, tu pensa em relação à diferença entre adulto e adolescente? O que tu pensa 

sobre isso? 
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Wesley: Pelo que eu disse à senhora. Tem outras coisas também, que eu não sei explicar, mas 

o que eu entendo é que não é justo não. 

 

Esse é um tema que envolve diretamente a vida deles, pois eles estão dentro do 

Sistema. No entanto, têm pouco conhecimento quanto à questão. Isso nos faz pensar na falta 

de práticas e atividades que proporcionem a esses jovens o contato e o conhecimento sobre 

certas questões que precisam ser por eles pensadas e refletidas, no intuito de ajudá-los a traçar 

seus novos planos, consciente do que a sociedade e o poder público têm tentado deliberar, 

afinal de contas eles fazem parte não só do Sistema em que se encontram provisoriamente, 

mas fazem parte dessa sociedade que fala e decide sobre eles e por eles, sendo, portanto, 

minimamente necessário que os jovens se apropriem dessa realidade. É preciso promover para 

esses jovens ações de cidadania que os levem a pensar sobre si mesmos enquanto sujeitos 

sociais, capazes de reivindicar os seus direitos a partir da construção da importância do 

exercício da responsabilidade e de certas obrigações em nome de um bem comum.  

É preciso fugir da lógica da criação de subjetividades criminosas que valorizam o 

jovem sempre pelo que ele fez e nunca pelo que ele é ou pode vir a ser. Essa subjetividade 

criminosa é forjada tanto no seio da sociedade, quanto nas articulações disfarçadas de garantia 

de direitos do Sistema como coloca Siqueira; Tavares (2013, p.1053): “O Estado objetivando 

punir e controlar a violência pela via de políticas públicas de proteção e assistência à infância 

pobre [...]”. 

Não se poderia deixar, no entanto, de discutir sobre outras falas dos jovens acerca da 

redução da maioridade penal que nos chamaram a atenção quanto à compreensão de sua 

ineficácia: 

 

Lucas: Eu penso que o governo num quer mais investir em educação não, quer mandar todo 

mundo pro presídio e pronto. Quer fazer presídio... Se gente de menor, pode ver, que é muita 

rebelião, vai causar muitas mortes em presídio. Vai ser só atraso. De vez de investir em 

educação quer investir nesses negócio, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tá 

entendendo? 

 

No relato desse jovem, que apresenta uma boa percepção crítica, ele comunica a 

realidade de violência e desestrutura social que marcam muitos dos presídios e das unidades 

de medida socioeducativa no Brasil e aponta para a disparidade entre sistema punitivo e 

educação. Reconhece, ainda, o retrocesso que a proposta de redução da maioridade penal traz 

consigo e a inoperância do Estado quanto ao investimento em projetos de educação que 
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beneficiem a população. Diante dessa compreensão, esse jovem reconhece o Brasil, em seu 

relato sobre sua percepção acerca de nosso país, como o país da corrupção: 

 

Lucas: Eu penso que o Brasil é o mundo da corrupção. É o mundo da corrupção. Que só não 

se desenvolve por causa da corrupção, por isso, que é um país subdesenvolvido. 

 

A corrupção é hoje um dos maiores problemas enfrentados por nossa sociedade, 

geradora de uma série de entraves sociais, a exemplo da problemática da impunidade que vem 

tendo repercussões extremamente negativas na vida de nossos jovens. A colocação de 

Ronaldo também é muito marcante: 

 

Ronaldo: Se ele pensa que vai mudar crime, vai não, pense que isso aí vai mudar crime não. 

Se fosse de mudar ninguém de 18 tava no COTEL não, ninguém de maior tava no COTEL 

não, se fosse mudar. Cadê que dá um emprego fixo pra menor de 16 anos? Abre um negócio 

desse pra prender de maior, cadê que dá um emprego? Num dá não. Nunca vi negócio de 

cadeia de 16 anos. Porque ele num tem nada pra fazer, num tem emprego, num tem nada que 

passe o tempo aí é roubar, traficar, matar, fazer tudo disso que tem no mundo aí. Se eu fosse 

presidente, ele abrisse, um 16 anos, um emprego fixo, aí, oxe, num instante eu acho que ia... 

Acabava mais o crime. Num aparece numa comunidade, aí ele quer fazer o que quer, fazer 

um ‘mói’ de negócio aí, por isso que ele faz o que quer. Num arruma emprego nem nada, aí, 

oxe, tô sem nada pra fazer vou roubar, traficar. 

 

A fala de Ronaldo, como a de Lucas, também demonstra uma percepção que considera 

a ineficácia do sistema prisional e reclama a falta de oportunidades de atividades voltadas 

para a juventude, sobretudo em relação ao trabalho. Aponta para o envolvimento com a 

prática infracional devido à falta de expectativas de muitos jovens que se encontram sem nada 

para fazer em suas comunidades e veem o crime como um caminho, uma possibilidade. 

 Diante disso retoma-se Siqueira; Tavares (2013) quando nos alertam sobre o cuidado 

que devemos tomar para não sermos deterministas quanto à criminalidade na vida desses 

meninos, visto que essa postura pode contribuir na construção de subjetividades criminosas, 

limitando, assim, as possibilidades e experiências desses jovens. Ou seja, embora 

reconheçamos os fatores de risco que envolvem o contexto desses meninos, não devemos 

tratar suas vidas apenas pelo viés da criminalidade como a única linha de ação esperada daqui 

pra frente, agora que ele infracionou, pois estaríamos contribuindo para fomentar nos jovens a 

ideia de que a escolha para a desvinculação com a criminalidade seria inteiramente de sua 

responsabilidade, cabendo somente a ele querer mostrar-nos que será uma nova pessoa. Desse 

modo, a falta de sucesso seria fruto de uma falta de correspondência do jovem, mesmo diante 

das adversidades, às oportunidades que lhe foram oferecidas pelo Sistema de Garantia de 
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direitos, através da valorização do estudo, do trabalho e da família. É nesse sentido que as 

autoras fazem duras críticas aos programas que trabalham com a infância e juventude: 

 

Acredito que as práticas desenvolvidas nos programas que atuam com a 

infância e adolescência, atravessadas pela demarcação de risco, têm 

produzido subjetividades criminosas. Não quero dizer que somente essas 

práticas produzem tais subjetividades, nem tampouco que existem somente 

essas práticas nos programas, mas parece que as práticas hegemônicas nos 

programas são as de criminalização (atravessadas pelo risco), o que pode ser 

explicado a partir da conjuntura em que vivemos: violência, medo, 

insegurança (SIQUEIRA; TAVARES, 2013, p. 1052). 

 

Também não é nosso intuito dizer que devemos mostrar para os jovens que eles não 

passam de vítimas sociais e, por isso, liberados para infracionar como uma estratégia de 

sobrevivência. Isso não é construção de cidadania, de reflexão social e política. Ademais, 

como coloca Volpi (2001), isso seria criar uma postura condescendente com esses jovens que 

não contribuiria para resignificação de seus atos e para a construção de novos planos futuros. 

Nossa proposta é de que o jovem em conflito com a lei seja ajudado a enxergar a si mesmo 

como um sujeito possuidor de peculiaridades construídas em micro e macrorrelações que 

influenciam diretamente suas práticas e escolhas e que, em contrapartida, são por ele também 

influenciadas. Além disso, é preciso proporcionar para esses jovens o conhecimento e a 

reflexão sobre a realidade que circunscreve sua vida, bem como a estrutura social, política e 

econômica em que vive de tal maneira que se sinta pertencente e participante, em um sentido 

ativo, do contexto socioeconômico e político no qual está inserido. 

Esperamos muitas coisas desses jovens. Que eles não usem mais drogas, que não 

roubem, não trafiquem, não matem, que estudem, trabalhem e vivam felizes com suas 

famílias. Pelos seus discursos, parece que eles também esperam o mesmo que nós e isso se 

mantém claro em seus relatos quando questionados sobre o que é liberdade para eles: 

 

Matheus: Liberdade é eu aproveitar da minha família, saber aproveitar. Que liberdade e vida 

é ficar junto da família, seguir as oportunidades que tem de cursos, de escola, terminar os 

estudos, fazer uma faculdade e acabar os estudos e seguir o rumo que eu quero ser. 

______________________________________________________________________ 

 

Lucas: Liberdade é viver a vida com responsabilidade, não tem uma coisa melhor que seja a 

liberdade da gente. Ó, o ser humano sem liberdade ó, a turma pensa que alguém preso vai 

melhorar, mas como? A gente tá preso, só alimenta o ódio que nós tem no coração, num traz 

coisa boa não, é só coisa ruim. 

______________________________________________________________________ 
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Wesley: Liberdade é quando a pessoa tá na rua e a pessoa vai pra onde quer. Dia de sábado 

a pessoa vai na casa da família da pessoa e a pessoa aqui... Tem dia que a pessoa: puxa, 

nesse momento eu podia tá em casa com a minha família, tá dando uma volta com a minha 

família, com a minha namorada e a pessoa não pode. 

______________________________________________________________________ 

 

Ronaldo: Fazer o que eu bem entender, mas não esse negócio, traficar, esses negócio não. 

______________________________________________________________________ 

 

Maxwell: O ‘caba’ pode fazer um bocado de coisa. Pode andar pra todo canto sem a 

perseguição da polícia. 

  

Com a liberdade eles almejam ser e poder fazer tudo aquilo que nós pensamos ser o 

normal de todo jovem. Como estamos no campo do discurso e da produção de sentido, cabe a 

nós valorizarmos as vozes e as falas do sujeito. Desse modo, essa pesquisa sente-se 

profundamente tocada e representada pelas palavras de Siqueira; Tavares (2013): 

 

Para além das análises habituais dos discursos dos presos, quando sempre se 

analisa que todos falam em mudar de vida, sair do crime, acredito que sair da 

fala derrotista e pensar num futuro possível, ainda que difícil, é uma 

produção de sentidos, é sair do lugar que lhe cabe como ex-adolescente em 

conflito com a lei. Acredito e aposto na vida, não exatamente na “mudança de 

vida”, termo que se tornou pejorativo e sinônimo de ressocialização, mas em 

novas formas de vida, desafiadoras do natural, do dado, do instituído. 

Acredito naquele que ousa se desafiar e desafiar o que o mundo lhe dá e ousa 

querer mais! (Siqueira; Tavares, 2013, p. 1058). 

 

Desse modo, devemos nós, para além do discurso dos jovens, nos dispor a entrar em 

contato com práticas que nos possibilite reconhecer formas outras de manifestações e 

expressões da juventude na atualidade, de modo a superar a lógica de violência destrutiva 

subvertendo, assim, a construção identitária do criminoso como a única possível e esperada 

BOCCO, 2009). Assim, pensar em liberdade, para nós e para eles, seria pensar em 

acontecimento, mas não em um simples e esperado acontecimento pronto e acabado. Ser livre 

para acontecer para além do que é imposto, em um movimento de expressão da potência dos 

corpos para querer o acontecimento, que nada tem a ver em querer o que acontece aos corpos, 

mas, diz do poder de serem livres, soberanos e belos como nos ajuda a refletir Lobo (2004). 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mergulhar, nesse tópico, em um processo de síntese de modo a ser capaz de 

resumir em breves linhas a explosão de discursos, de sentidos e de rupturas que se 

apresentaram nesse estudo? Estar no campo da voz, da produção de sentido, da singularização 

de experiências é, sem dúvida, uma experiência fascinante que nos ajudou a abrir a mente 

para outras dimensões, outros horizontes antes tão restritos ao nosso mundo particular. 

Estar no campo da produção de sentidos é ser capaz de acolher as surpresas que as 

experiências de vida do outro nos reserva. E quando fala-se nas surpresas das experiências 

não é por que elas nos estavam ocultas, mas porque nossas lentes não nos permitiam enxergá-

las em detalhes.  

Esse trabalho nos permitiu observar que, para além de tantas produções discursivas 

hegemônicas dos jovens em conflito com a lei, a partir das lentes das questões econômicas ou 

familiares, ou pelo viés determinista e biológico – que perpassam sentenças explicativas do 

tipo é delinquente porque não tem família ou ainda é porque já nasceu ruim mesmo – outras 

produções puderam ser elaboradas, outras compreensões nos afetaram. Entender que “cada 

um escolhe porque tem um motivo, uma razão, uma circunstância” é ser capaz de mergulhar 

na idiossincrasia de cada experiência humana que se desenrola das formas mais variadas e por 

caminhos distintos, ainda que as pessoas compartilhem situações semelhantes.  

O contexto do crime pode perpassar a subjetivação a partir de diversos fatores que 

circunscrevem a vida das pessoas. Daí nossa opção, nesse trabalho, de valorizar os aspectos 

de singularização nas produções discursivas dos jovens. No caso dos entrevistados, esses 

elementos perpassam o desejo de poder que a posição do criminoso imprime sobre o outro 

não criminoso; perpassa o acesso constante à rua, onde o encontro com as drogas e a 

possibilidade do roubo e do tráfico se adiantaram a um possível encontro com outros 

movimentos potencializadores de cidadania, por exemplo; perpassa também questões 

familiares, marcadas pelas mortes de mães e pelo envolvimento da própria genitora com o 

crime que configuraram-se como pontos de viragem na vida desses jovens e que os tornaram 

mais suscetíveis ao envolvimento com a prática infracional. Por fim, ainda perpassa a questão 

do consumismo que atravessa a vida, de algum modo, de todas as pessoas na sociedade. No 

caso de algumas, não infratoras, o consumismo também destrói relações humanas, fragiliza o 

respeito com o próximo, desfigura humanidades, a diferença é que no caso daqueles que 

infracionam a estrutura dita reparadora já está pronta. Bem, pelo menos possui altos muros. 
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No entanto, é preciso ter claro que quando consideramos outras produções discursivas, 

que nem sempre convergem com os discursos hegemônicos, não estamos querendo dizer que 

esses discursos de grande circularidade social não incidam sobre a vida dos sujeitos. Assim, 

embora não tenhamos a intenção de estabelecer uma relação direta entre pobreza e 

criminalidade ou o uso de drogas e a criminalidade, por exemplo, visto que muitas pessoas 

pobres ou usuários de algum tipo de droga não possuem nenhum vínculo com o mundo do 

crime, não podemos fechar os olhos para a nossa realidade histórica e social de pobreza, 

desigualdade, preconceito e maus tratos que uma grande parcela da sociedade vivencia. Achar 

que fatores tão adversos e desumanos não são motivos a serem considerados quando falamos 

em envolvimento com o crime não é apenas uma posição de ingenuidade, mas parece que tem 

sido, em muitos casos, uma posição de não empatia, uma postura de não disposição à reflexão 

e ao pensamento crítico. 

Assim, é preciso compreender que a situação de pobreza, de falta de recursos sociais 

que garantam acesso à saúde, à cidadania e à educação, por exemplo, tem colocado muitos de 

nossos jovens em situações de risco e suscetíveis às vulnerabilidades sociais. Diante disso, 

adentrar no mundo do crime não pode ser visto apenas como uma mera questão de escolha 

individual por parte do sujeito, pois todos nós precisamos, minimamente, de uma rede de 

apoio que agencie conosco, que nos ajude na construção de projetos de cidadania, de 

crescimento humano, social e político. A valorização da vida – tanto da nossa, como a do 

outro – merece ser percebida como caminho possível, para além da perspectiva de prisão e 

morte ainda tão presente no discurso dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa.  

É nesse sentido que os dispositivos que regem a vida desses sujeitos precisam ser 

resignificados quando se encontram diante deles. A escola, a medida socioeducativa e a 

própria família, como tratamos nesse trabalho, embora sejam considerados elementos 

importantes no processo de desvinculação desses jovens com a prática infracional não são um 

fim em si mesmo, ou seja, não são suficientes porque existem na vida do sujeito. É preciso 

que eles façam sentido na vida desses jovens de modo que sejam um meio de ajudá-los a 

descobrir e se interessar por novas direções, não como meios impositivos e repressores, mas, 

como um instrumento de novas possibilidades.  

No tocante ao processo de desvinculação dos jovens com a trajetória infracional, seus 

relatos nos comunicam que o estabelecimento de boas relações afetivas com os pares, bem 

como com os profissionais que atuam na unidade têm se apresentado como importantes 

elementos no processo de cumprimento da medida. As relações afetivas contribuem para o 

sucesso dessa etapa na vida dos jovens, bem como possibilita que vislumbrem projetos 
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futuros, fugindo do discurso negativo que apenas vê a morte ou uma nova apreensão, por 

exemplo.  

Além disso, se faz importante que as instituições de medida socioeducativa invistam 

no fortalecimento de relações dentro delas, mas também para além de seus muros, de modo 

que estejam atentas às dinâmicas relacionais desses jovens durante o cumprimento da medida. 

Assim, é preciso que as instituições trabalhem para possibilitar o desenvolvimento de boas 

relações entre os socioeducandos e que essas relações possam ser também vivenciadas fora 

dela. O que queremos dizer é que não basta evitar conflitos em confrontos dentro da unidade, 

é preciso que se busque desenvolver estratégias que ajudem os jovens a resignificar as 

relações com os pares, de modo a vislumbrarem a possibilidade de construir vínculos afetivos 

entre si. Assim, as condições do cumprimento da medida, ou seja, o estabelecimento de laços 

afetivos, assim como a vivência em um lugar bem equipado onde é oferecido acesso a 

conhecimento e a cursos profissionalizantes, por exemplo, são fatores importantes para a 

desvinculação dos jovens com a prática infracional e a construção de projetos de vida. 

Mas, como falar em Sistema Socioeducativo promissor em que se perpetua a 

violência, o ódio, a incompreensão, no qual não se educa, se bate, em que não se ouve, grita-

se, no qual não se sorri, faz-se chorar, em que não se acolhe, abandona-se, no qual não se 

recupera, patologiza-se? No entanto, entender isso parece que é tarefa das mais difíceis para 

uma boa parte da sociedade. Assim, se por um lado é possível apontar para os elementos 

acima mencionados que favorecem o cumprimento da medida e a criação de projetos de vida, 

devemos lembrar que, por outro lado, estamos falando de um Sistema em que a violência é 

produzida constantemente. Assim, mesmo após 25 anos de existência do ECA, que trouxe em 

suas linhas novos paradigmas para a relação com a juventude em conflito com a lei, a 

repercussão da violência dentro das instituições ainda é um dos principais elementos que 

dificulta o sucesso do cumprimento da medida, bem como o processo de desvinculação com a 

prática infracional. Isto porque a violência sofrida é reproduzida pelos jovens tanto dentro da 

unidade quanto fora dela. Esse ciclo violento impossibilita que o socioeducando construa 

subjetivamente uma perspectiva de si que divirja da figura do jovem criminoso, ainda que 

cumpra legalmente o prazo da medida. 

Desse modo, é preciso lançar novos olhares e executar novas práticas dentro do 

contexto socioeducativo que busque despenalizar o clima da unidade que ainda é denominada 

por muitos socioeducandos e pela sociedade como cadeias. A unidade deve ser pensada muito 

mais como um lugar de encontro e sociabilidade entre os jovens, ainda que perpassada pelo 

cumprimento da medida, do que como um lugar onde jovens infratores estão. É preciso, 
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portanto, mudar a lógica de pensar o espaço socioeducativo bem como as práticas executadas 

nesse lugar, de maneira que a mudança do clima institucional contribua para o processo de 

desvinculação dos jovens com as práticas infracionais. 

Assim como as unidades de medida socioeducativa, também a escola precisa estar 

atenta ao papel que cumpre na vida desses jovens e questionar-se se, de fato, tem se 

apresentado como um direito ou como uma atividade meramente obrigatória que deve ser 

cumprida para reparar os erros cometidos. Embora a escola passe a ser vista, pelos jovens 

participantes, como uma possibilidade de aprender coisas novas que possam ajudá-los no 

futuro, não podemos esquecer que a escola nem sempre ocupou esse espaço em suas vidas, 

pois era percebida como algo desinteressante e sem sentido. Considerando que os jovens, após 

o cumprimento de suas medidas retornarão para suas comunidades onde o acesso à 

criminalidade voltará a ser uma realidade e onde não mais terão a atividade escolar como uma 

obrigação inescapável, se a escola não tiver sido resignificada pelos jovens, de forma que seja 

percebida não pelo viés da imposição e sim como um caminho a ser seguindo e aproveitado 

para ajudá-los em seus projetos futuros, corre-se o risco de que o ambiente escolar volte a ser 

desinteressante e assim substituído pela vivência de outras atividades. 

No que diz respeito à relação familiar, os jovens a percebem como um importante 

fator de apoio financeiro, moral e afetivo, de modo que a relação com a família transcende a 

relação com a prática infracional. Além disso, a família é vista não apenas pelo viés da 

consanguinidade, mas é considerada no âmbito de pessoas com quem os jovens podem buscar 

apoio. Dessa forma, nem sempre o envolvimento com a criminalidade é resultado de uma 

desestruturação familiar, em que as relações afetivas são fragilizadas e a prática delituosa é 

aprendida através da família.  

No tocante à temática do projeto de vida, percebemos nos relato dos jovens produções 

que trazem o estudo, o trabalho e a boa relação familiar como principais elementos 

componentes de seus projetos de futuro. Sem querer desconsiderar a importância desses 

elementos, questionamo-nos se eles não revelam uma conformidade dos jovens de modo a 

tentarem provar a eficiência da medida em suas vidas. Seus relatos parecem nos comunicar 

exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir sem que outras produções mais emancipatórias 

ou dentro de uma perspectiva de crítica social se sobressaiam em seus discursos. Parece-nos, 

portanto, que durante o cumprimento da medida os jovens se mantêm em condição de 

subalternos, visto que pouco se trabalha para a construção de um senso crítico que os tirem do 

lugar da impossibilidade da fala de si e do contexto em que vivem. 
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Preocupa-nos o fato de que esses jovens não sejam incentivados a identificarem-se 

socialmente, que se mantenham distantes da dinâmica social, política, econômica e cultural 

que envolve as suas vidas. Uma juventude que, por essa distância, não sabe ao que se apegar e 

então vê em si mesmo a única base de direção. Uma juventude que se responsabiliza a si só 

por suas escolhas, porque, de fato, o apoio social parece muito longe. Doce conveniência para 

a sociedade e para o Estado: nada depende de nós, tudo depende de mim. 

Temos, inclusive, nos preocupado bastante com o sentimento de barbárie que tem 

assolado nosso povo, em que a lógica do dente por dente, olho por olho parece que tem sido 

uma máxima social. Inquieta-nos como trabalhos como esse em que buscamos produzir 

venham sendo percebidos por muitos agentes sociais como uma falácia romântica que 

vitimiza os pobres coitados dos marginaizinhos. Preocupamo-nos com essa falta de senso 

crítico, de reflexão, com a manutenção de uma plutocracia individualista, egoísta e 

dominadora que tão sorrateiramente consegue engolir as mentes de um povo cansado e 

desgostoso com o contexto social em que vive. 

Por isso, gostaríamos de chamar atenção para o momento histórico e político que a 

sociedade tem enfrentado sobre a questão da juventude em conflito com a lei: a discussão 

sobre a maioridade penal. Temos presenciado debates calorosos e divergências de opiniões 

que se dividem entre a necessidade de maior punição para esse público de um lado e a noção 

de que tal medida é sem eficácia e direcionada apenas para um grupo específico composto por 

pessoas pobres e negras, pois acreditam que a aprovação da PEC 171/1993, que trata sobre a 

redução da maioridade penal, seria apenas um meio de solapar a urgência de ações e políticas 

públicas que ajudem a prevenir o envolvimento de adolescentes com a prática infracional e 

que abrandem os impactos da desigualdade social que tem acompanhado a história do Brasil.  

A sociedade tem sido conduzida pela onda emocional de indignação e revolta que 

muitos casos envolvendo jovens infratores provocam e tem sido induzida a acreditar que a 

redução da maioridade penal será a solução para esse problema. Desconhecem a máscara que 

essa medida sustenta e são levadas a acreditar no discurso desonesto e inverídico que taxa as 

pessoas contrárias à aprovação da PEC 171/1993 como defensoras de bandidos, desumanas 

por não se compadecerem da situação de famílias que perdem seus entes queridos ou são 

atacadas por esse público. Sentimos, pessoalmente, uma sensação de boicote político: estão 

tentando nos confundir, nos desviar da luta, da reivindicação quanto à necessidade de se 

investir no que realmente é urgente, a exemplo do combate à corrupção e da oferta de serviços 

de qualidade, igualitário e equitativo para todos. A sociedade tem sido, como em muitos 

outros casos, massa de manobra para sustentar o interesse do poder público e dos setores 
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elitistas da sociedade que desejam cadeira cativa no poder e na dominação, coisa possível, 

apenas por meio da segregação de alguns em detrimento de outros. Em diálogo com uma 

amiga sobre a criminalidade em nosso país, ela apressou-se em mostrar um artigo na Revista 

Veja, escrito pelo jornalista J. R. Guzzo. Em um trecho ele diz:  

 

De acordo com as fábulas sociais atualmente em vigência, pessoas assim não 

tiveram a oportunidade de ser cidadãos decentes – e por isso ficam 

dispensados de ser cidadãos decentes. Ninguém os ajudou; ninguém lhes deu 

o que faltou em sua vida. Como compensação por esse azar, devem ser 

autorizadas a cometer delitos – ou, no mínimo, considera-se que não é justo 

responsabilizá-las pelos atos que praticaram, por piores que sejam. Na 

verdade, segundo a teoria socialmente virtuosa, não existem criminosos nesse 

país quando se trata de roubo, latrocínio, sequestro e outras ações de 

violência extrema – a menos que tenham sido cometidos por cidadãos com 

patrimônio e renda superiores a determinado nível. E de quem seria, nos 

demais casos, a responsabilidade? Essa é fácil: “a culpa é da sociedade” 

(GUZZO, 2015 p. 98). 

 

Primeiramente, preocupa-nos muito que muitas pessoas acreditem que a problemática 

social, em nosso país, não passe de uma fábula, ou seja, de uma fantasia, algo que não é real e, 

portanto, sem impacto ou consequências para o nosso povo. Depois, nos espanta muito que o 

jornalista afirme que as pessoas pobres que comentem crimes não são responsabilizadas pelos 

seus atos ou que não são, de fato, reconhecidos pelos seus crimes. Será que ele sabe que o 

sistema prisional brasileiro é o terceiro do mundo, perdendo apenas para China e Estados 

Unidos? Será que ele sabe que a população carcerária é composta em sua grande maioria por 

pobres e negros? Será que ele já se deu conta que a nossa sociedade marginaliza e ignora essa 

parcela da população, pois a sua classe social e a cor de sua pele nos assusta diariamente, pois 

representam a cara do crime mesmo sem tê-lo cometido? Será que lemos direito quando esse 

jornalista afirma que segundo a teoria social só existe crime quando é cometido por pessoas 

de classe econômica superior? Será que ele acompanha a grande onda de impunidade que 

permeia o julgamento dos crimes de colarinho branco ou cometidos por sujeitos pertencentes 

à elite social? Não existe teoria social virtuosa ou fabulosa. O que existe em nosso país é uma 

continuidade massacrante de desigualdade, marginalização e preconceito além de um poder 

político desinteressado em saná-la, pois misturar pobre, rico, preto, branco, etc. em um saco 

só é provocar a perda de superioridade e poder de uma determinada classe e de um pequeno 

grupo de criaturas que preferem inverter o jogo nos chamando de ignorantes e desalmados, do 

que de fato arregaçar as mangas para trabalhar séria e comprometidamente. 

Ademais, ninguém está dizendo que o crime cometido por pobres deva ser perdoado, 

isso é apenas mais um discurso desonesto que tem tentado confundir a sociedade, geralmente 
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desinformada da história sociopolítica e econômica de seu país, e que acaba comprando essa 

ideia, pois é, com toda razão, afetada pela onda de preocupação e temor que lhe é passada. 

Assim, não podemos nos conformar com discursos tecnocráticos que valorizam medidas 

imediatistas que provocam uma resolutividade ilusória, pois tudo que a redução da maioridade 

penal conseguirá é afastar alguns jovens infratores de nossas vistas por mais alguns anos, mas 

não será capaz de solucionar a problemática da juventude em conflito com a lei, visto que 

outros jovens serão conduzidos pela mesma lógica social marginalizadora e, assim, poderão, 

da mesma forma, envolver-se com o crime. Além disso, adotar a redução da maioridade penal 

seria apenas uma estratégia conveniente para essa sociedade, que tem como propósito igualar 

jovens e adultos quando temos como pano de fundo elemento negativos, a exemplo do crime, 

mas em contrapartida, diferenciá-los quando nos encontramos diante de questões que envolve 

elementos positivos como as oportunidades no mercado de trabalho. Estamos diante de 

estratégias que buscam controlar a população às custas do discurso da segurança de uns, 

garantida pelo extermínio simbólico e/ou real de tantos outros. 

Assim, é preciso estarmos atentos às complexidades, fugir do simplório, da sede de 

vingança, ir para além do já dito, do já sabido.  É chegada a hora de se perceber que o modelo 

posto é inoperante e enxergar a vida como ela é, pois, como dizia Santo Agostinho, “não pode 

saciar a fome quem lambe pão pintado”. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

 Eu, minha família, minha comunidade, a escola e meu país  

 

1 - Quem é você? 

2 - Por que você está aqui? 

3 - Como era a sua vida antes de vir para cá? 

4 - Como é onde você morava antes de vir para cá? O que você acha de lá? 

5 - O que é ser um jovem/adolescente para você? 

6 - E a sua família? Como é? O que você acha dela? 

7 - E a escola? O que você pensa sobre ela? 

8 - O que você pensa sobre nosso país? (Pensei em ter isso como questão para explorar a 

noção política e social dos jovens sobre o país em que eles vivem). 

 

 Eu, o crime e o meu futuro 

 

9 - O que é o mundo do crime para você? 

10 - Por que você se envolveu com práticas infracionais? 

11 - O que você acha dessa medida socioeducativa que você estar cumprindo? 

12 - O que você acha da redução da maioridade penal? 

13 - O que é liberdade para você? 

14 - O que você pretende quando sair daqui? / O que você quer para sua vida? 

15 - O que vai ser mais difícil em sua opinião? 

 

 Algumas questões para os profissionais da unidade (Se possível)  

 

1 - Como você se sente trabalhando aqui? 

2 - Você acha as medidas socioeducativas eficazes? Por quê? 

3 - Em sua opinião, qual a principal barreira na efetivação das medidas socioeducativas? 

(Caso a reposta de segunda seja negativa) 

4 - O que você pensa sobre os jovens que estão cumprindo essa medida? 

5 - O que você pensa sobre a redução da maioridade penal 
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APÊNDICE B – Desenhos produzidos pelos jovens 

 

 Desenho feito por Matheus 

 

 

Roberta: Tu podia me fala um pouco dele? 

 

Matheus: Porque aqui é a FUNASE, a escola, onde eu tô aprendendo muita coisa, a arte, 

principalmente, onde eu to aprendendo muito. E, aqui, é depois de um tempo, quando eu sair 

daqui vou pra casa, vou recomeçar uma vida nova com minha mãe, irmão, irmã. E aqui é eu 

livre, na rua, respirando o ar livre. 
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 Desenho feito por Lucas 

 

 

Roberta: Tu quer falar um pouco dessa árvore? Desses dois lados aqui? 

 

Lucas: Isso aqui é vida. Isso aqui é quando eu só tava do lado das drogas. 

 

Roberta: Como se os frutos significasse vida e isso aqui sem frutos, só os galhos, é isso? 

 

Lucas: Isso aí é morte. Os galhos secos, sem nada (mostrando o lado dos galhos) 
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 Desenho feito por Ronaldo 

 

 

 

Roberta: Tu queria falar um pouquinho dele pra mim, pra eu entender? 

 

Ronaldo: Ter um futuro melhor. 

 

Roberta: Isso aqui seria o quê? 

 

Ronaldo: Uma flor. 

 

Roberta: E essa flor representa pra você esse futuro melhor? 

 

Ronaldo: (Balança a cabeça em sinal afirmativo) 
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 Desenho feito por Maxwel 

 

 

Roberta: Tu fala do teu desenho pra mim? 

 

Maxwell: Um vendedor de fruta. 

 

Roberta: E por que tu desenhou esse vendedor de fruta? 

 

Maxwell: Porque eu acho assim, é uma coisa que é trabalho também, assim, dá pro ‘caba’ 

ser sustentado, quem tem uma horta assim, uma coisa assim. 

 

Roberta: E tu tem vontade de trabalhar vendendo fruta? 

 

Maxwell: Eu já trabalhei já. 

 

Roberta: E tu gostava, era? 

 

Maxwell: Tinha banana, maçã, abacaxi. 

 

Roberta: Era de alguém e tu ajudava a pessoa, era isso? 

 

Maxwell: Era. 

 

Roberta: Tu tinha um patrão que era o dono da banca... 

 

Maxwell: Todo dia de manhã assim, eu me acorda assim, aí eu ia lá na horta dele mais ele, 

catá as fruta. Tomava conta do burrinho dele. 

 
 

 


