
1 
 

 
ISSN 2317-3793 Volume 11 Número 1 (2022) 

 

 

ATOS INFRACIONAIS E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DE 

ADOLESCENTES : A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 

 

INFRATIONS AND VIOLATION OF HUMAN RIGHTS OF ADOLESCENTS: 

THE CRIMINALIZATION OF POVERTY 

 
Rosangela Barbiani1 

Mariana Ramalho Rodrigues2 

Sandra Maria Cezar Leal3 

Taiana Beltrame Miguel4 

 
RESUMO 
Este artigo tematiza o fenômeno da criminalização da juventude, tipificada como atos infracionais, em contextos de violência e violação 

de direitos, face à cultura punitiva engendrada pela sociedade capitalista. Seu objetivo foi conferir visibilidade aos determinantes sociais 

que colocam em risco a vida de adolescentes, seja na condição de autores, seja na condição de vítimas da violência. Trata-se de estudo de 

caso de abordagem qualitativa, realizado com representantes do Sistema de Garantia de Direitos e da rede de atendimento de um município 

do sul do país. A análise de conteúdo do tipo temática apontou duas categorias para entendimento do fenômeno desde a perspectiva de 

totalidade: a cidade em suas configurações históricas e sociais de (re)produção da cultura da violência e da invisibilidade social dos 

adolescentes e a condição juvenil em vulnerabilidade: trajetórias de criminalização da pobreza. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Direitos humanos. Adolescentes. Jovens. Atos infracionais. 

 

ABSTRACT 
This article deals with the phenomenon of youth criminalization, typified as infractions, in contexts of violence and violation of rights, in 

face of the punitive culture engendered by capitalist society. Its objective was to give visibility to the social determinants that endanger the 

lives of adolescents, whether as perpetrators or victims of violence. This is a case study with a qualitative approach, conducted with 

representatives of the Rights Guarantee System and the service network of a municipality in the south of the country. Thematic content 

analysis pointed out two categories for the understanding of the phenomenon from the perspective of wholeness: the city in its historical 

and social configurations of (re) producing the culture of violence and social invisibility of the adolescents and the vulnerable youth 

condition: trajectories of criminalization of the poverty. 
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Introdução 

A sociedade brasileira quando reconhece tardiamente que crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos, não mais menores a ameaçar a ordem pública, atribui à infância e à 

adolescência um status social, portanto, um desafio para a cidadania, especialmente nas 

situações em que a violência se torna um risco ou uma realidade concreta (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, o Sistema de Garantia de Direitos 2 (SGD) precisa ser efetivado em todos os 

níveis de proteção, pois o fenômeno da violência urbana atinge proporções e consequências 

deletérias quando as vítimas são crianças e adolescentes.  

Estudos nacionais e internacionais (BRICEÑO-LEÓN, 2005; CRAIDY; 

GONÇALVES, 2005; DAHLBERG; KRUG, 2006; MINAYO, 2006; OLIVEIRA et al., 2006; 

SOARES, 2004; WESTPHAL, BYDLOWSKI, 2010) vêm monitorando e analisando os 

determinantes multifatoriais da violência e suas expressões, destacando os reflexos de sua 

dimensão estrutural junto a segmentos vulneráveis, como adolescentes e jovens. A falta de 

acesso a políticas públicas, o tráfico de drogas, o empobrecimento das famílias, as 

discriminações de gênero e raciais, a precarização das relações de trabalho e a inserção precoce 

no mundo do trabalho, são alguns exemplos das determinações estruturais do fenômeno. 

(WAISELFISZ, 2016; GROPPO, 2011; SCHERER, 2020) 

A temática violência, na intersecção com a população infanto-juvenil, deve pautar as 

agendas públicas não só pela repercussão simbólica e material que imputa à sociedade, mas 

principalmente pelos direitos inalienáveis desse segmento que historicamente foi negligenciado 

pelas políticas públicas. (CASTRO, M. G.; ABRAMOVAY, M, 2002, BRUM, 2013).  

A violência afeta de forma desigual regiões e populações, de acordo com as 

características de classe social, gênero, raça, cor e ciclo etário. Os dados de 2016 indicam o 

agravamento do quadro em boa parte do país: os jovens, sobretudo os homens (94%), seguem 

prematuramente perdendo as suas vidas. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 

2015 demonstrou que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,7 vezes 

maior que o de um jovem branco (IPEA, 2018). Trata-se do fenômeno da vitimização juvenil, 

 
2 Em 2006, o Conselho Nacional Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente - CONANDA, por meio da 

Resolução 113, institui o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que atuará em  três eixos 

estratégicos de ação: defesa dos direitos humanos;- promoção dos direitos humanos; e controle da efetivação dos 

direitos humanos. Integram o SGD Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil: Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Polícias, Ouvidorias, Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, entre outros. 

(BRASIL, 2006). 
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marcadamente caracterizada pelo juvenicídio de meninos, negros e pobres. (WAISELFISZ, 

2016; CARVALHO, 2019).  Nessa direção, Gruskin et al. (2005) afirma que a violação dos 

direitos humanos é propriamente a epidemia, um dos males da humanidade do século XXI que, 

sob a égide do capital, agudiza as expressões da violência e a consequente não-garantia do 

exercício do pleno direito à vida segura. 

Apesar dessa dramática realidade, na sociedade e em boa parte da literatura corrente, a 

abordagem à fase da adolescência e de seus protagonistas, vem carregada de noções de risco e 

culpabilização. Se, conjugados a esse tema, matiza-se a criminalidade associada a segmentos 

vulneráveis como os sujeitos desta pesquisa, adolescentes pobres, acentuam-se os discursos 

eivados de preconceitos e práticas conservadoras. Na análise do fenômeno, não raro o destituem 

de sua origem sociohistórica e o desfiguram em polarizações ideológicas sobre vítimas e 

culpados. 

Nesse caso, a violação dos direitos humanos é tema recorrente, seja na abordagem às 

múltiplas determinações da violência nas quais adolescentes e jovens são autores e vítimas, seja 

quanto ao sistema de atendimento prestado aqueles que cometem atos tipificados e interpretados 

como infracionais. Trata-se da naturalização da lógica do encarceramento massivo que 

caracteriza o Estado penal brasileiro e seus mecanismos de expressão em áreas como a 

segurança pública, sistema judiciário, ministério público e, inclusive, o sistema de proteção 

social. (SCHMIDT, 2018). 

Considerando esse contexto, o presente artigo objetiva discutir a partir de um estudo de 

caso, as determinações sociais do fenômeno da violência e da violação de direitos, travestidas 

no encarceramento de adolescentes pobres, configurando-se no fenômeno da criminalização da 

juventude. 

Metodologia 

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de caso com 

representantes do Sistema de Garantia de Direitos.  Foi realizado em um município de porte 

médio da região sul do Brasil. A amostra foi intencional e buscou contemplar os principais 

representantes que operavam o circuito entre o cometimento do ato infracional, seu julgamento 

e aplicação de medida socioeducativa, nos diferentes níveis de execução dos ritos processuais 

e da socieducação.  Foram realizadas seis entrevistas individuais com: dois gestores da política 

de assistência social (Diretoria de Proteção Especial e Coordenação técnica do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); dois coordenadores das Unidades de 
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Atendimento da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase/RS) (regime de internação e 

semiliberdade); Juíza da Infância e Juventude; Promotora do Ministério Público. Um grupo 

focal foi realizado com 10 profissionais da Rede Regional de Medidas Socioeducativas, 

representando a rede de atendimento, composta por assistentes sociais, psicólogos e 

educadores. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e compuseram o corpus para 

análise de conteúdo do tipo temática (MINAYO, 2014). O período da coleta de dados foi janeiro 

a dezembro de 2014. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da instituição proponente, sob registro CAAE: 07483212.3.0000.5344. Os 

participantes não foram identificados por local de procedência para proteger o anonimato de 

suas identidades, sendo assim, nomeados por algarismos numéricos. 

  

Resultados e Discussão 

Da análise empreendida, foi possível identificar os principais determinantes da violência 

e suas expressões no universo juvenil que, apesar de circunscritos à realidade singular do 

município estudado, refletem e, ao mesmo tempo, revelam as dimensões estruturais do 

fenômeno da criminalização da juventude em sua particularidade, isto é, constituinte de uma 

dada sociabilidade, qual seja, a da sociedade capitalista contemporânea.  Nesse estudo 

emergiram como categorias de análise: a) a cidade em suas configurações históricas e sociais 

de (re)produção da cultura da violência e da invisibilidade social dos adolescentes, b) A 

condição juvenil em vulnerabilidade: trajetórias de criminalização da pobreza. 

A cidade em suas configurações históricas e sociais de (re)produção da cultura da 

violência e da invisibilidade social dos adolescentes 

[...] é querer identidade é querer que seja reconhecido, ou seja, eu não te conheço, mas 

tu já sabe quem eu sou né! É ter um lugar de respeito de certa forma né ... [...] aqui 

em (município), a única forma ou a forma mais forte desses jovens de se identificar e 

poder se vincular e ter grupos de pertencimento é a violência, seja a dos bondes, seja 

a depredação do patrimônio público, seja a pichação [...] (Informante 12). 

A história do município, sede dos principais quartéis da região e seu modo de ser foram 

narrados por uma série de episódios violentos de disputa de territórios, torcidas de futebol, 

quadrilhas, bondes e recentemente, facções, motivo pelo qual revelou-se como uma evidência 

analítica.  A abordagem policial no trato com os adolescentes é um exemplo que revela a 

dimensão dos excessos e violações:  
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Quando a gente recebia os meninos de vários lugares do estado lá (no Centro 

Atendimento Privação de Liberdade), inclusive o juiz ele dizia muito isso na época, 

que a polícia do município, dava pra ver que era a mais violenta da região. Era mais 

violenta... a gente via assim nas queixas dos guris na forma que os guris ingressavam... 

em resposta eles faziam atos mais violentos né [...] (Informante 15). 

[...] eles dizem isso: eu comprei um ferro pra brigadiano não se metê a besta 

comigo...eles verbalizam isso eu entrei pro bonde pra brigadiano não meter a mão em 

mim (Informante 12). 

A cultura do confronto contribui à naturalização de uma imagem e identidade com a 

violência, complexificando o fenômeno não só pela banalização dos atos violentos e/ou 

violadores, mas na sua reificação, como conduta esperada, retroalimentando o campo dos 

enfrentamentos e disputas. Mudam os lugares, mudam-se os nomes, mas perdura o modelo de 

imposição dos diversos tipos de violências. Nesse caldo cultural e social, gerações vão se 

criando tendo a violência como um elemento comum ao cotidiano social. 

[...]Isso no município tem muito, não sei em outras cidades, essas realidades de 

assaltos para levar 10, 20 pila a pessoa entrar no estabelecimento em grupo, armado e 

o acesso a armas”(Informante 1). 

 Diante deste cenário histórico e social, com o qual todos os moradores da cidade 

convivem, se insere uma problemática particular, cujos efeitos aqui e acolá eclodem na mídia 

com a mesma velocidade com que é esquecida: a inserção dos adolescentes pobres ao mundo 

da criminalidade. Os territórios da periferia, lugares onde nascem e crescem os adolescentes 

são ocupados e disputados pelo tráfico, em cotidianos e dinâmicas de vida marcados por 

exemplos e situações-limite com a violência. Para Novaes (2007) e Carvalho (2019), a resposta 

a simples pergunta: aonde você mora? já deflagra a discriminação por endereço, à medida que 

revela os vazios assistenciais, o restrito acesso à educação (sobretudo em relação ao ingresso 

ao ensino médio), ao trabalho e ao lazer aos jovens que vivem nas periferias caracterizadas pela 

precária presença (ou ausência) do poder público.  

Nessa fase crucial do desenvolvimento humano, adolescentes e jovens são apagados da 

cena pública, não há lugar para eles, lhes faltam oportunidades, aquilo que sentem e pensam 

circula no vácuo da sociedade adultocêntrica. 

[...] quando a gente sai faz visitas assim (no Bairro X e Y) a gente se pergunta assim 

qual é o lugar que esse jovem tem para  estar? [...] qual o lugar onde ele poderia fazer 

uma atividade lazer? é complicado né assim ter um lugar onde ele pudesse se enturmar 

[...] o lugar é muito inóspito [...] (Informante 15).  

Muitos depoimentos trataram dessa questão, apontando o olhar negligenciado da cidade 

para com seus adolescentes, em todos os espaços: 
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as pessoas passam e não enxergam ele, o jovem está assim, só enxergam para dizer: 

diminuam a menoridadade penal, que tem que botar esses caras na cadeia, que tão 

começando muito cedo no crime, que não acontece nada com ele [...] (Informante 4).  

Essa foi a chave explicativa atribuída pelos entrevistados, quando se referem às 

pichações: “eles não se batem, disputam na parede, essa disputa por espaço essa coisa de ser 

reconhecido de ter um lugar de importância [...]” (Informante 16). 

Nesse contexto, o mundo da criminalidade do qual os adolescentes deveriam ser 

protegidos passa a ser um caminho ao seu alcance, capaz de prover as necessidades de consumo 

e de reconhecimento, ao mesmo tempo, para muitos, um caminho sem volta. 

Na Vila B. o problema grande é o tráfico que é altissimamente organizado, corrompe 

os adolescentes, eles ganham R $ 300,00 a 400 reais por dia. [...] conforme a função 

que desempenha se é olheiro, que fica apitando às vezes o sinal é sonoro às vezes de 

luz, o turno vale R$ 150,00 reais... (Informante 8). 

A realidade que conjuga violência e a interdição de possibilidades, faz da invisibilidade 

social o caminho para outra rede silenciosa, mas potente e próxima dos anseios dos 

adolescentes:  

Os meninos e meninas trabalhadores do tráfico de drogas estão inseridos em processos 

imensamente contraditórios, pois por um lado são vitimados pelas demandas da 

questão social e, certamente, sofrem cotidianamente a pressão do envolvimento em 

atividades ilegais, sendo ameaçados, explorados e violentados, por outro, esses jovens 

recebem o status de traficantes e são demonizados por discursos moralistas. Enfim, os 

adolescentes trabalhadores do tráfico de drogas proibidas são apenas a ponta do 

iceberg” e precisam de proteção, não de prisão. (ROCHA, 2013, p. 579). 

Nestes termos, a vivência banalizada com a violência e a violação de direitos configura-

se como estágio de formação de uma dada sociabilidade onde os valores vinculados a esse 

mundo se tornam referências para a passagem à vida adulta. 

É neste cenário que a condição juvenil de adolescentes e jovens pobres, apartada de seus 

direitos de cidadania, passa da invisibilidade social e política para a vitrine das estatísticas da 

socioeducação e da mídia policial. 

A Condição Juvenil em vulnerabilidade: trajetórias de criminalização da pobreza  

[...] quanto mais problemático é o adolescente ninguém quer ele, às vezes ele não está 

com vontade de ir e nem a escola com vontade de receber, porque ele causa um 

tumulto na escola que acaba inviabilizando o trabalho com os outros. São situações 

que há um despreparo geral e acabam culminando aqui no ato infracional. (Informante 

6). 

A emergência desta categoria configurou-se a partir das narrativas dos entrevistados 

entrelaçadas em três dimensões: as peculiaridades do modo de ser e de viver a adolescência em 

contextos sociais desfavoráveis, matizadas por contradições, frustrações e enfrentamentos; a 
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indústria do consumo a cooptar os jovens e a modular valores consumistas; e a sociedade 

capitalista contemporânea que a reboque dessa força motriz, está perdida frente à crise de 

valores instaurada.  

Tais dimensões retratam a convivência com adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, inclusive com aqueles que se envolveram em atos infracionais.  São percepções 

que, no seu conjunto, lançaram olhares para outras faces da condição do viver a adolescência, 

sob condições adversas e, ao mesmo tempo, construtoras de uma dada identidade juvenil em 

tempos de crise e mudanças. No atual processo civilizatório sob a égide do capital, as 

instituições tradicionais como a família, a escola e o Estado sofrem profundas inflexões. Esse 

período de ressignificações, atravessados por interesses dominantes do capital, tem influência 

direta sobre a educação das gerações que nascem e se desenvolvem vivendo conflitos entre as 

noções de autoridade e autoritarismo, ter e poder, liberdade e abandono, entre autonomia e 

heteronomia, Nessa direção, as demandas de consumo, cunhadas por um mercado ávido em 

lucro passam longe daquilo que em geral as instituições tradicionais podem oferecer: a família, 

em suas condições socioeconômicas e culturais restritivas, a escola, porque não oferece um 

produto condizente com a realidade da adolescência, o Estado por oferecer poucas e 

desinteressantes propostas de desenvolvimento sociocultural e nas políticas de 

profissionalização. 

Contrastando com a perspectiva de longo prazo que a escola e o trabalho podem vir a 

proporcionar, está o ideário do consumo exacerbado do presente, do viver a vida no aqui e 

agora, próprio da sociedade de consumo e das redes sociais que assediam cotidianamente o 

imaginário juvenil frente as suas (im)possibilidades de reconhecimento e aceitação: 

como se fosse uma vida compacta e intensa e eles sabem que não vão chegar lá. Tu 

falar para esse jovem de uma perspectiva de futuro, que tem que estudar, ir para escola 

e constituir família, “gente meu futuro é hoje” é um perfil muito imediatista 

(Informante 4). 

é a questão do consumismo! (Informante 10). 

A sociedade capitalista de consumo impõe determinados comportamentos, em todas as 

classes sociais e gerações. Não são apenas os jovens que são seduzidos pelos apelos de mercado, 

mas certamente representam um segmento atraente e lucrativo. Isso porque a passagem para o 

mundo adulto é vivida em meio a representações, símbolos, expectativas de liberdade e 

autonomia, que na sociedade atual só são obtidos com o acesso à mercadoria dinheiro. O 

dinheiro é o passaporte para o mundo dos iguais, onde o acesso ao consumo torna-se valor de 

primeira necessidade. 
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O apelo ao consumo gera extrema ansiedade e frustração, já que sua impossibilidade é 

sinônimo de exclusão do circuito do reconhecimento e pertencimento:  

Sem crédito e desacreditados por conta da dívida impossível de pagar devido aos 

imperativos de gozo consumista que os torna faltantes natos, tais segmentos juvenis 

precarizados acabam não sendo considerados como pertencentes à cidade, mas 

clandestinos e posseiros [...]. (OLIVEIRA, 2006 p. 55). 

Depoimentos abordaram a forma como o mercado vai modulando uma sociabilidade 

que veicula uma dada identidade de juventude, com apelos a consumos cada vez mais 

ostensivos3, pois a aparência também está associada ao poder, sobretudo, de influência entre os 

pares.  

Esses valores que ao meu entender que fazem tu sentar na frente de uma televisão... 

aquilo é só criando necessidade, tenho isso, tenha aquilo, isso que é o bom. O celular! 

Uma vez, tava fazendo um grupo com os “guris”, eu tava lá na vila com um celular 

fora de moda, um dos guris falou: se eu vou para “cima” de ti e tu tem esse celular 

sou capaz de dar um tiro, para o senhor criar vergonha na cara e comprar um celular 

novo. (Informante 7). 

Isso é um fenômeno do boné ao tênis, marcas caras e correntes de prata, e os pais de 

regra vêm vestidos de uma maneira bem mais humilde e para eles aquilo é necessidade 

de primeira ordem e fator de motivação para os delitos (Informante 6). 

A estratégia capitalista de inculcação de valores de troca, é perversa para com o público 

infanto-juvenil que, precisa de códigos sociais identificadores para sua autoafirmação. Essa 

realidade está estampada na aparência dos adolescentes:  

A marca é importante para o adolescente independente da classe social é uma forma 

de identificação (Informante 7). 

Na percepção dos entrevistados, para muitos adolescentes que cometeram atos 

infracionais essa foi a condição para o acesso e consumo às mercadorias ditadas pela sociedade 

do capital. A vulnerabilidade social da família é outro aspecto determinante para que 

adolescentes e jovens sejam impelidos precocemente ao mercado de trabalho. A via do trabalho 

lícito muitas vezes é buscada, mas que oportunidades de mobilidade social terá o adolescente 

com 15 anos, que evadiu da escola no quinto ano? Qual mercado de trabalho se interessa por 

esse tipo de mão de obra? Mesmo assim, eles insistem. A urgência pelo ingresso a um trabalho 

torna-se evidente no relato deste informante ao abordar o trabalho junto ao grupo de 

adolescentes: 

 
3 Termo inclusive utilizado para nomear bandas e bondes espalhadas por todo o Brasil, onde os jovens se 

destacam pelo uso (exagerado) de alegorias, desde as tatuagens, pearcings, jóias, anéis, pulseiras, colares, 

bonés,  sobretudo produtos de marca. 
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a grande pedida deles assim é trabalho eles querem trabalhar as vezes a gente diz olha 

tu não tem idade ainda tem que esperar.. (eles respondem) não mas eu preciso, eu 

tenho que trabalhar... (Informante 11) 

“Daí que a educação fica em segundo terceiro quarto” (Informante 12), o que prejudica 

a inserção dos adolescentes em outras possibilidades de mobilidade social. Se o mercado formal 

não tem lugar para os jovens empobrecidos de condições de competir, há um mercado sempre 

aberto e disponível:  a rede organizada do tráfico que recruta os adolescentes para o trabalho, 

de forma sedutora e vantajosa, economicamente. Os mecanismos de envolvimento são 

perversos e foram ressaltados pelos entrevistados: o primeiro, é o discurso disseminado de que 

a criminalidade juvenil não é punida; o segundo é o imaginário construído de empoderamento 

do adolescente, ao pertencer a um grupo/facção. 

As falas referentes ao primeiro mecanismo de cooptação foram elucidativas: 

  

[...] todo mundo vende para ele o peixe que ele é menor, ele pode fazer qualquer coisa 

que não vai acontecer nada,[...] Tem uns que olham para mim e dizem eu sou menor, 

sim é por isso que tu estás aqui conversando comigo senão tu estaria lá no Central 

(presídio), eles se pautam muito nessa crença que não vai dar nada (Informante 6). 

[...] eu reforço que este adolescente acaba sendo usado (tráfico) e é muito por essa 

falsa impressão de que não dá nada... se eu for apreendido não dá nada, então parece 

que essa é a nossa realidade (Informante 5). 

Já em relação ao segundo mecanismo, revelou-se  nos ganhos reais de poder, dinheiro e 

prestígio que o trabalho no tráfico proporciona: 

[...] Eu já ouvi de adolescente interno conversando referente a brigas na escola e 

apedrejamento e a mãe dizendo que está se envolvendo com o tráfico, ele disse eu não 

quero nem saber hoje tenho 14 anos, mas quando tiver 16 vou ser o maior traficante 

da região. Esse foi um guri que foi para LA e hoje está no regime fechado (Informante 

6).  

[...] é uma coisa sedutora, [...] a “vida loka”, tem poder, tem ostentação, eu me 

coloquei horas na frente do Facebook procurando coisas sobre eles, [...], eles têm fotos 

de arma na mão e tem dezenas de meninas, eles acham que chama a atenção, que dá 

IBOPE. [...] tem que ter uma ostentação maior (Informante 10). 

Entre esses dois mecanismos ideológicos encontra-se a realidade tal como ela é. O fato 

real e concreto é que na crise capitalista os jovens  não têm lugar, figuram como “sobrantes”, 

apesar de serem “população econômica ativa”. O mercado do crime emprega 4 esse contingente 

de adolescentes que o mercado formal descarta ou ignora. Vistos como potencialmente não-

 
4 O Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000 (BRASIL, 2000), que promulgou a Convenção 182 e a 

Recomendação 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera o tráfico de entorpecentes uma 

das piores formas de trabalho infantil. 
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consumidores, os jovens empobrecidos são hoje sequer considerados exército de mão-de-obra 

em um mercado de trabalho cada vez mais restrito e exigente. (OLIVEIRA et al., 2006). 

Eles usam essa expressão, trabalho mas a gente corta e diz que isso não é trabalhar, e 

acabam com uma remuneração que na maioria das vezes é muito mais atrativa do que 

outras que eles poderiam arrumar, até pelo grau de escolaridade, que de regra a linha 

de corte é o sexto ano do Ensino Fundamental (Informante 6). 

[...] o uso da mão de obra, vem o traficante lá na Vila vê aquele menininho numa 

família miserável, ele dá assistência, dá roupa e o menino anda armado, tem a fase da 

mudança de pensamento do menino e ele acha que esse falso poder [...] (Informante 

2). 

[...] eu considero que num bairro pobre, claro, as opções são menores, eles sem ter o 

que estudar, eles ficam ociosos, e isso é um captador, em relação ao tráfico é um 

dinheiro que vem fácil né, e de ter poder, eles tem um reconhecimento dentro daquela 

estrutura ali e eles não se dão conta do que podem virar (Informante 1). 

 

Há de se observar, ainda, as determinações de gênero e raça que, embora não tenham 

sido evidenciados de forma expressiva pelos participantes da pesquisa, compõem o fenômeno 

da criminalização da juventude. Na sociedade patriarcal em que vivemos, os estereótipos de 

gênero impõem aos meninos padrões de comportamentos violentos desde a tenra infância e aos 

meninos negros e pobres um cenário de acentuadas desigualdades sociais, enfrentando 

preconceitos de diversas naturezas, os expondo a riscos e situações extremas de sobrevivência. 

(OLIVEIRA ET AL, 2006; BARATTA 2011; UNICEF, 2011). 

(...) a maioria dos adolescentes infratores é formada por pretos, pardos e pobres. (São 

também os que mais morrem e sofrem todo o tipo de violência no Brasil.) Essa espécie 

de marca da maldade teria então cor e estrato social? Nesse caso, em vez de melhorar 

a educação e as condições concretas de vida, a única medida preventiva possível para 

quem defende tal crença seria enjaular ao nascer – ou nem deixar nascer. (BRUM, 

2013). 

Na sequência da descrição deste silencioso, mas persistente processo de 

vulnerabilização dos adolescentes aos atos infracionais, desvela-se, mais uma face da 

invisibilidade da adolescência. 

Paradoxalmente, o lugar que o adolescente passa a ocupar quando experimenta o circuito 

dos atos infracionais é um lugar de pertencimento e inclusão e agrega o relativo poder de ser visto, 

ainda que pelo viés da transgressão. Percebeu-se de forma geral no posicionamento dos 

entrevistados uma postura de inquietude e de (auto)crítica acerca desta implicação ética no trato 

com a adolescência, sobretudo a pobre, com a qual todos estão envolvidos profissionalmente.  
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tem umas faixas etárias que estão descobertas assim né [...]sim a partir de treze anos 

se não for a escola... só por sorte o aluno tem uma boa vinculação com a escola por 

aqui [...] (Informantes 10 e 12) 

[...] Nós mesmos que questionamos o Poder Público que recebemos verbas não 

queremos trabalhar com adolescentes porque dá muito problema, então assim eu acho 

que todos, o Poder Público e a Sociedade Civil: eu quero trabalhar com esse cara, 

temos ONGS com potencial para isso aqui? Os caras só querem trabalhar com criança 

pequena que dá menos trabalho. Porque o nosso problema enquanto educador é assim 

tu chegar ali e falar com o cara, se o cara abaixar a cabeça tudo bem se ele disser não 

gostei ... meu mundo caiu, pelo amor de Deus nós não conseguimos lidar com essa 

diferença da maneira de pensar (Informante 4). 

Nessas trajetórias, que demarcam o não lugar para os adolescentes, entre os vazios 

assistenciais e de oportunidades, o ingresso do adolescente no sistema socioeducativo muitas vezes 

torna-se a via concreta de seu acesso, às avessas, aos direitos básicos de cidadania. Em outras 

palavras, o sistema socioeducativo comparece como provedor do acesso de direitos que, em 

verdade, já deveriam estar assegurados aos jovens, uma vez que estão claramente previstos na 

Constituição Federal, no ECA e nos tratados internacionais. (SANTOS; SZUCHMAN, 2014, 

p.77). 

[...] A mãe diz: graças a Deus que o meu filho veio parar aqui, ai a gente vai atrás, se 

não tem certidão de nascimento vamos ao fórum da cidade que o menino nasceu, dai 

a gente vai atrás de CPF, carteira de Identidade e de trabalho, todos os documentos, 

alguns guris praticamente nascem para o mundo aqui (Informante 2). 

 [...] Até tratamento médico a gente já teve casos [...]. Teve um adolescente que estava 

com bolsa de colostomia lá e estava no tempo de reconstituir e não conseguia, não 

conseguia e foi pra lá (Unidade da FASE.) e conseguiu (Informante 1). 

 

Ora cooptados pelas redes de tráfico, ora cooptados pelo mercado invasivo e insaciável, 

os adolescentes autores de ato infracional, em suas trajetórias de vida, muitas vezes 

experimentaram a ruptura com suas redes de apoio fundamentais: a família e a escola. 

Em relação às famílias, a baixa renda, assim como a procedência de bairros populares e 

periféricos as caracterizam social e economicamente, entretanto, não explicam, por si só, as 

dolorosas experiências com a criminalidade. Essas famílias empobrecidas, monoparentais, 

chefiadas por mulheres, enfrentam condições adversas e frequentemente limitadoras na proteção de 

seus membros:  

[...] são mães chefes de família, que sustentam a casa os meninos ficam sozinhos em 

casa o dia todo não tem mais ninguém pra contar, vieram do interior, não tem pai, não 

tem mãe, não tem irmã não tem coisa nenhuma... tão sozinhas bancam a casa tem as 

crianças... são várias coisas assim... (Informante 11) 
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 [...] acho que as histórias de vida não são fáceis, verifico assim que é lugar comum 

que a falta do agente paterno (Pai) né, acho que isso é bem preocupante [...] 

(Informante 2). 

A essa configuração familiar fragilizada em laços protetivos e privada de recursos 

econômicos, associa-se o fenômeno societário da crise de identidade e de autoridade das instituições 

formadoras dos valores fundantes na sociedade do consumo, conforme abordado na primeira 

categoria de análise. 

Essa dimensão em relação ao papel da família foi ressaltada: 

[...] vejo a falta de autoridade dos pais [...] é um reflexo da sociedade e acho que não 

da para dizer que é só eles (adolescentes) entende, os adultos não tem mais uma voz, 

perderam a importância de um referencial de conhecimento, de vivência não tem [...] 

e não digo que todos os pais são ausentes, acho que eles tentam às vezes, é uma 

cobrança deles, todo mundo quer ter coisas [...] o que eu vejo é isso uma tentativa 

daqueles pais do que eu posso proporcionar isso pros filhos, não vejo só o pai ausente 

e nem acho que é isso (Informante 1). 

[...] tu vê uma mãe dizer que não consegue segurar um menino de 10 anos em casa, 

ele vai pra rua de noite... (Informante 7). 

os pais, as vezes, se vêem encurralados de como abordar um jovem como abordar um 

adolescente se a única pratica educativa que eles foram ensinados foi a violência 

física. Então como vou dar limite se eu não posso bater, como então se educa então 

né eu não sei... se eu bater ele vai me denunciar no conselho, quando eu tô desesperado 

com um adolescente descontrolado... quem me ampara??? agora tô aqui na frente de 

ti,  com um menino com ato infracional... agora quem sabe a gente possa fazer alguma 

coisa por ele... (Informante 11). 

Desvela-se, portanto, o caráter multifacetado, histórico, cultural  e de gênero ao qual o 

fenômeno da violência e da violação de direitos humanos é engendrado, incidindo nos 

interstícios da malha social de toda a sociedade, gerando profundas crises de identidade e 

autoridade. Esse também é o caso da educação escolar que não acolhe os alunos problemáticos. 

As escolas, instituições que deveriam protegê-los, sentem-se ameaçadas por seus 

comportamentos, desorientadas sobre a forma de conduzi-los e, no ciclo das impossibilidades, 

ao reprovarem ou ignorarem suas existências, acabam também por isolá-los, deixando-os ainda 

mais vulneráveis. 

O desencanto e a frustação, nesse caso, são vias de mão dupla: (ex)alunos e escolas, 

desistiram da convivência e da coexistência. Essa foi a visão geral dos informantes, que na 

maioria de seus relatos, incluem a escola como pauta indispensável ao repensar o fenômeno da 

violência juvenil. Os depoimentos se repetem, tornando-se evidências robustas de que algo 

precisa ser mudado nessa relação. 

 [...] A maioria não estuda né, não tem vinculação. Mas eu também vejo um reflexo 

assim, eu acho que a escola não evoluiu aos tempos e eles não tem interesse na escola. 
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Hoje o acesso à escola é muito mais fácil, eles não querem estudar e a escola não atrai 

mais eles. O conhecimento já não é uma coisa mais tão importante na sociedade, com 

um todo, eu acho que eles não conseguem se manter estudando e a escola não tem 

atrativos para eles,  mas largaram cedo e não tem uma insistência dos pais para eles 

continuarem (Informante 1). 

[...] é o público que eu atendo: em boa parte já rompeu com a escola e faz anos muito 

antes do ato infracional ele rompeu com a escola né não tem vínculo: eu não quero 

saber de escola não me fala em escola de ler e escrever [...]. (Informante 13) 

[...] na grande maioria das vezes o que se ouve é: eu preferi trabalhar, prefiro ganhar 

dinheiro, a escola é chata, sabe. Mas porque tu reprovou? eu ficava bagunçando e não 

ia na aula eu ia dar banda. (Informante 6).  

A escola também foi localizada como espaço onde os conflitos confluem, muitas vezes 

repetindo o ciclo da violência. Por falta de um encaminhamento resolutivo, acabam sendo 

judicializados, sem a devida necessidade (Informante 1, Informante 7). 

Por outro lado, a escola continua sendo uma força potente de identidade e referência. 

Essa dimensão real e obscurecida pelas relações cotidianas foi lembrada nestes relatos: 

apesar de alguns jovens não estarem mais na escola, eles frequentam a escola então 

eles se juntam na frente da escola, eles têm carinho pela escola independente da sua 

relação. Eles podem até odiar a sala de aula, mas eles vão à escola eles se juntam na 

entrada, na saída. Podem passar em qualquer vila na entrada e na saída vai ta uma 

galera. aí bateu e fechou o portão... metade entra metade fica de fora... porque eles 

não estão na aula mas eles se vinculam, são vinculados independente das relações com 

os professores e com o espaço (Informante 12). 

 [...] as vezes é o único espaço que eles têm de convivência (Informante 11).  

As dificuldades de (re)inserção dos adolescentes aos equipamentos básicos, às 

atividades socioeducativas de meio aberto e até mesmo ao regresso para casa foram elencadas, 

evidenciando outra ordem de violação de direitos: 

 [...] eu acho que a realidade nossa hoje é o que o retorno desses meninos para a 

sociedade e a sociedade estar preparada para receber eles. É aí que o nosso Poder 

Público poderia melhorar essa situação, qual é a grande dificuldade dos nossos 

meninos??? é ainda inserir eles de volta para as escolas, elas não querem receber de 

volta esses meninos e a volta para o mesmo local que mora o risco. A família está 

preparada para essa volta??? o trabalho realmente é o retorno para a sociedade, 

principalmente no município, que tem todos esses meninos (Informante 4). 

Em síntese, as dificuldades foram identificadas em vários níveis de atenção da rede, 

demonstrando mais uma evidência da pesquisa: a vulnerabilização e criminalização dos 

adolescentes autores de ato infracional também se manifestam nos impedimentos que 

constrangem o trabalho da socioeducação. Mesmo depois de terem cumprido a medida, as 

portas se fecham para os adolescentes. Essa questão, na ótica dos entrevistados, está diretamente 

relacionada à falta de reconhecimento das instâncias governamentais (saúde, educação, cultura, 

assistência social, segurança pública) e de controle social (conselhos de direitos), de que a 
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socioeducação faz parte das políticas públicas de proteção integral e também está  sob 

responsabilidade do município. 

Nesse contexto, o trabalho intersetorial e em rede, abrangendo as esferas de governo e 

de estado, em especial aquelas que constituem o sistema de garantia de direitos foi apontado 

como imprescindível para a necessária distribuição de responsabilidades perante a 

vulnerabilização e a violação de direitos e, sobretudo, perante a criminalização da juventude.   

Considerações finais 

As particularidades históricas da cidade, em seu convívio com a violência e a 

invisibilidade da adolescência, especialmente a pobre, travestida nos vazios de políticas 

públicas, no seu confinamento em territórios hostis e violentos, na inabilidade de contato com 

o mundo dos adolescentes, desvelaram-se como determinantes intrínsecos ao fenômeno da 

criminalidade juvenil, esta, por sua vez, cooptada pelas redes de tráfico.   

Ao tratar de um tema que posiciona os adolescentes como protagonistas da 

criminalidade, os depoimentos desnudaram a invisibilidade desses sujeitos na cena pública, seja 

pela ausência de políticas, seja pela exclusão e falta de acesso, como é o caso da escola, 

principal espaço de exercício de cidadania para esse segmento. A questão se complexifica 

quando é necessário reconhecer o peso da sociedade capitalista contemporânea, inculcadora de 

valores consumistas, na sociabilidade das novas gerações. Nesse contexto, são questionados os 

valores apreendidos e disseminados desde o seio familiar, passando pela escola e chegando até 

os poderes e esferas do estado. 

Assim sendo, as tensões entre criminalidade e criminalização da juventude precisam ser 

evidenciadas e denunciadas, pois julgamentos assentados na ótica do delito obscurecem suas 

reais determinações e, por conseguinte, podem concorrer à nova vitimização dos jovens, 

imputando a eles penas abusivas. Em outras palavras, o controle das expressões da questão 

social por meio de um modelo de estado punitivo e, portanto,  da criminalização dos 

adolescentes pobres tem nas medidas socioeducativas uma de suas mais cruéis facetas. 

(SCHMIDT, 2018). 

Destaca-se que quando se trata da violência que envolve os adolescentes, a visibilidade 

é perversa, pois só ilumina um lado de uma problemática multifacetada. A juventude em 

conflito com a lei ocupa uma posição paradigmática: os adolescentes e jovens são fixados a 
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espaços de exclusão e controle na mesma medida da redução das políticas sociais a eles 

dirigidas. 

Essa realidade não pode ser enfrentada agindo-se apenas pela via punitiva. Quando o 

sistema de segurança pública e da justiça penal juvenil atuam como mecanismos de “solução” 

das falhas e desigualdades de todo o sistema, desde as políticas básicas, estamos diante do 

fenômeno da criminalização.  

Quando o sistema protetivo é acessado apenas pela via da socioeducação, estamos 

igualmente operando no campo da criminalização (BRANCHER, L.; KONZEN, A.; 

AGUINSKY, B., 2011). 

A penalização e o encarceramento como únicas vias de enfrentamento à violência 

expõem e impõem aos adolescentes uma serie de privações para além do confinamento que não 

se apagam, após o cumprimento da medida, revelando um contexto de vida violador de direitos 

humanos básicos.  

 Nessas trajetórias de vida, se imprime de forma dramática a face punitiva que permeia 

a cultura e Estado brasileiro, ainda que tenhamos conquistado e legitimado juridicamente o 

paradigma da proteção integral. As determinações históricas que estão vinculadas à hegemonia 

burguesa, operando em vários níveis e interstícios da sociedade, produzem consensos, entre os 

quais a criminalização dos pobres.  
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