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Resumo 
 

 

 

Inúmeras pesquisas tratam o tema do adolescente em conflito com a lei a partir do 

próprio adolescente que cometeu ato infracional ou de suas percepções. Levando em 

conta a importância que tem a família na vida de todo sujeito em desenvolvimento, este 

estudo buscou o olhar dos familiares sobre o ato infracional de seus adolescentes sob 

medidas socioeducativas. Para tal, foram feitas entrevistas semi-abertas com 20 

familiares, dez dos meninos e igual número das meninas. As instituições de 

cumprimento de medidas do município de Natal/RN deram espaço para que a maioria 

dos familiares fossem entrevistados. Os dados obtidos foram dispostos em tabelas e 

analisados qualitativamente seguindo a perspectiva sócio-histórica. A pesquisa revelou 

que os significados atribuídos ao momento de conflito com a lei dos adolescentes 

diferem entre os familiares dos meninos e os das meninas. A maioria dos familiares dos 

meninos veem o ato infracional como consequencia da influência de más companhias, 

como pouco provocador de mudanças nas relações em família, restando justificado em 

um contexto marcado pela violência. Já para boa parte das famílias das meninas, a 

infração é vista como responsabilidade delas, como geradora de transformações 

intrafamiliares – tanto emocionais quanto econômicas –, e que inaugura um movimento 

de busca por resoluções de conflitos. Através dos depoimentos desses familiares, 

evidenciou-se uma realidade familiar estruturada por um contexto social, econômico e 

comunitário também conflituoso. Logo, antes de haver um ato infracional que demarca 

o conflito na adolescência, há a família em conflito. 

 

Palavras-chave: família, adolescente em conflito com a lei, ato infracional e medidas 

socieducativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

Abstract 

 

 

Numerous studies discuss the issue of adolescent in conflict with the law from the 

adolescent that committed infraction or from his perceptions. Taking into account the 

importance of the family in the life of all subject in development, this study sought the 

look of the families about the infraction of their adolescents under socio-educative 

measures. For this purpose, semi-open interviews were conducted with 20 families, ten 

of the boys and equal number of the girls. The institutions where the measures are 

applied in Natal / RN gave space for most family members to be interviewed. The data 

collected were arranged in tables and analyzed qualitatively following the socio-

historical perspective. The survey revealed that the meanings attributed to the time of 

conflict with the law of the adolescents differ between the boys‘ families and the girls‘. 

Most of the boys‘ families see the infraction as a consequence of the influence of bad 

company, as a minor provocative of changes in the family‘s relations, left justified in a 

context marked by violence. Now for most part of the girls‘ families, the infraction is 

seen as their responsibility, as generator of transformations within the family – both 

emotional and economic –, and inaugurates a search movement for conflicts resolutions. 

Through the testimonies of these families, it became evident that there was a family 

reality structured also by a conflicting social, economic and community context. Thus, 

before there is an infraction that demarcates the conflict in adolescence, there is a family 

in conflict.  

 

Keywords: Family. Adolescent in conflict with the law. Infraction. Socio-educative 

measures. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho aborda o tema dos adolescentes em conflito com a lei a 

partir de um foco pouco tratado nas diversas pesquisas publicadas, a saber, os familiares 

desses adolescentes. A escolha se deu pela inegável importância que tem a família para 

qualquer ser humano em desenvolvimento; já que é ela a responsável pela transmissão 

dos primeiros valores e maneiras de se portar diante dos diferentes contextos sociais, 

além de transferir a seus membros formas de relacionamento com o outro. Conhecê-la e 

assim como ao contexto em que vive, indica formas de como condições precárias de 

vida, em que não há educação, lazer, saúde, trabalho digno, segurança, podem interferir 

diretamente na dinâmica estabelecida intragrupo e no aumento da vulnerabilidade 

pessoal e social.  

A pesquisa teve como objetivo a busca pelos significados que dão os 

familiares ao ato infracional cometido por seus adolescentes sob medida socioeducativa. 

O primeiro capítulo da fundamentação teórica, necessária a um entendimento mais 

amplo da questão, versou sobre a instituição família, as mudanças pelas quais passou 

desde épocas remotas da existência humana, como vem se configurando nos dias atuais 

– caracterizando-se por uma variedade de arranjos que se formam de família, e as 

possíveis implicações de um contexto em conflito para o adolescente. 

O segundo capítulo trata dos conceitos acerca da adolescência, enfatizando 

que o adolescer não é um evento natural na vida do sujeito, mas um fenômeno 

historicamente construído e significado de diferentes maneiras, a depender do contexto 

social observado. Além dessa diferenciação, fundamenta-se acerca dos impactos de uma 

adolescência marcada por um entorno excludente. 

O terceiro capítulo aborda especificamente o adolescente em conflito com a 
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lei no Brasil, alguns dados estatísticos de realidade e suas condições de vida marcadas 

por um excesso de faltas de toda ordem. A família aparece nesta parte do texto a partir 

de um olhar sobre os familiares em conflito junto a seus adolescentes, a vivência da 

realidade do conflito com a lei e principais características desses grupos. Para finalizar o 

capítulo, algumas considerações sobre as políticas de atendimento ao adolescente autor 

de ato infracional foram dispostas, enfatizando os avanços do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a importância do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 

enquanto execução das medidas cabíveis aos adolescentes, e, principalmente, o papel da 

família no momento em que o adolescente cumpre a medida socioeducativa.  

A pesquisa em campo foi feita através de entrevistas semi-abertas com 20 

familiares, dez dos meninos e dez das meninas. Eles foram entrevistados, em sua 

maioria, nas instituições de cumprimento da medida do município de Natal/RN. Alguns 

familiares não estavam disponíveis para se deslocarem até a instituição. Portanto, foi 

acertado um local da preferência deles para que pudessem fazer parte da coleta de 

dados.  

A análise subsequente compõe o quinto capítulo, e está caracterizada pela 

organização em tabelas dos dados quantificáveis e por uma leitura qualitativa, levando 

em conta a perspectiva sócio-histórica em Psicologia. Primeiramente, analisou-se quem 

é o familiar, seus dados básicos – idade, sexo, escolaridade, renda familiar, bairro de 

moradia etc. – e as informações que, por ventura, possuam a respeito do Estatuto. Em 

um segundo momento da análise, a família responde sobre seu adolescente, informações 

também comuns sobre a idade e escolaridade e como simboliza o momento de conflito 

com a lei de seu adolescente, o que sabem da medida socioeducativa e como veem a 

eficácia desta. Por último, os significados do ato infracional visualizados através de 

trechos dos depoimentos dos familiares que versam sobre os efeitos do ato na vida 
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dessas pessoas e da comunidade em que vivem, como participam do cumprimento da 

medida e eventuais prejuízos e mudanças decorrentes da infração à lei.   

Diferenças significativas foram observadas entre as respostas das famílias 

dos meninos e as das meninas, cujos nomes escolhidos são fictícios. Por isso, foi 

necessário identificar em negrito o momento em que se escrevia sobre um dado de um 

familiar do menino e um dado de um familiar da menina. 

O olhar do familiar do adolescente em conflito com a lei sobre a realidade 

que o cerca diz não só como compreende esta realidade, mas também como acaba 

contribuindo para a perpetuação das características de um contexto tão vulnerável. O ato 

infracional em si não encerra o conflito do adolescente, apenas se figura como 

consequencia de um conflito mais amplo, já existente no seio da família. O Plano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária esclarece bem isso: 

É essencial mostrar que a capacidade da família para 

desempenhar plenamente suas responsabilidades e funções 

é fortemente interligada ao seu acesso aos direitos 

universais de saúde, educação e demais direitos sociais. 

Assim, uma família que conta com orientação e assistência 

para o acompanhamento do desenvolvimento de seus 

filhos, bem como acesso a serviços de qualidade nas áreas 

da saúde, da educação e da assistência social, também 

encontrará condições propícias para bem desempenhar as 

suas funções afetivas e socializadoras, bem como para 

compreender e superar suas possíveis vulnerabilidades 

(Brasil, 2006b, pp. 26-27).  
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2. Família: uma instituição para o social 

 

A família, do início da sociedade burguesa, se tornara, de acordo com 

Adorno e Horkheimer (1981), uma entidade em cujo seio a sociedade agia; um ―lugar 

de adestramento para a adequação social‖ (p. 217) que formava os homens, tais como 

deviam ser para satisfazer às tarefas colocadas pelo sistema socialmente construído. 

Nesse contexto histórico da família, era racionalizado o elemento irracional da força, 

cujo poder não dispensava a razão. 

Em contrapartida, segundo Carvalho (2008), a família é a expressão máxima 

da vida privada, é lugar da intimidade, elaboração de sentidos e expressão de 

sentimentos, onde se exterioriza o sofrimento psíquico que a vida de todos põe e repõe. 

É percebida como nicho afetivo e de relações necessárias à socialização dos indivíduos, 

que assim desenvolvem o sentido de pertença a um campo relacional que gera relações 

includentes na vida em sociedade. Considerada um campo de mediação imprescindível, 

a família e a maneira como os membros se relacionam entre si são capazes de 

determinar muitos dos comportamentos observados no meio social. 

No entender de Losacco (2008, p. 64), família é ―a célula do organismo 

social que fundamenta uma sociedade‖. Locus nascendi das histórias pessoais, é a 

instância predominantemente responsável pela sobrevivência dos componentes; lugar de 

pertencimento, de questionamentos; instituição responsável pela socialização, pela 

introjeção de valores e pela formação de identidade; espaço privado que se relaciona 

com o espaço público.  

A família constitui um recurso para a pessoa, nos mais diversos aspectos da 

existência, presente como uma realidade simbólica que proporciona experiências a nível 
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psicológico e social, bem como orientações éticas e culturais (Winnicott, 1997). Para 

Petrini (2003), a família é um sujeito social, alvo estratégico de políticas públicas que 

venham promovê-la enquanto rede social eficaz, conduzindo, através do seu 

fortalecimento, ao desenvolvimento de toda a sociedade. Este desenvolvimento é 

possível através da proteção, da promoção, do acolhimento, da integração e das 

respostas que ela oferece às necessidades dos seus membros.  

Uma família, afirma Prado (1991), é não só um tecido fundamental de 

relações, mas também um conjunto de papéis socialmente definidos. A organização da 

vida familiar depende do que a sociedade, através dos usos e costumes, espera do pai, da 

mãe, dos filhos, de todos os membros. Porém, nem sempre os mesmos costumes são 

compartilhados, resultando em vários modelos de família. 

A família não é um simples fenômeno natural; ela é, segundo a autora 

acima, uma instituição social que varia através da História, apresentando formas e 

finalidades diversas em uma mesma época e lugar, conforme o grupo social que é 

observado.  

Segundo Malinowsky (1981), a família é o agrupamento biológico ao qual 

se estabelece invariavelmente todo o parentesco, e que determina, tendo como base 

normas de descendência e herança, o estado social da prole. Morgan (1976) 

complementa este conceito afirmando que ela é elemento ativo, nunca permanece 

estacionária, varia sua formação, à medida que a sociedade se transforma. 

Os conceitos discorridos tratam a família como uma instituição mediatizada 

pelo meio social e como um grupo responsável pelo desenvolvimento biopsicossocial 

dos membros que dele fazem parte. A partir do conceito do último autor acima é 

possível iniciar uma nova discussão, que leve em conta as diferentes etapas pelas quais 

a instituição familiar passou e que introduza o aspecto da produção econômica  tão 
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ressaltada por Engels  como determinante nos tipos de configurações dos grupos 

familiares e de relações delineadas entre homens, mulheres e descendentes. 

 

2.1. A evolução histórica da família 

 

A família não é sempre a mesma, não tem sempre as mesmas características 

e formas de se estruturar, assim como está envolta em diferentes tipos de relações, que 

mudam de acordo com a época em que se vive e com os fatores sociais e econômicos 

intercorrentes. Para se chegar à família contemporânea, aos arranjos atuais que mostram 

a diversidade de formas em que ela pode se expressar, muitas modificações ocorreram. 

Uma melhor compreensão da família que é vista hoje poderá ser obtida a partir do 

entendimento do processo histórico pelo qual passou essa instituição. 

Na obra ―A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado‖, Engels 

(1884/2006) cita Morgan em vários momentos, inclusive o conceito de família por ele 

elaborado. O autor aborda aspectos históricos da família, classificando-a em cinco 

etapas: consanguínea, punaluana, sindiásmica, patriarcal e monogâmica. A evolução
1
 

dessa instituição é descrita, apontando aspectos socioeconômicos característicos do 

momento em que aparece cada uma das etapas, como se apresentará a seguir.  

A primeira delas é a consanguínea. O casal conjugal é formado por pessoas 

da mesma geração: avôs e avós são maridos e mulheres entre si; o mesmo ocorre entre 

os pais e as mães; assim como com os filhos destes, que constituem o terceiro círculo de 

cônjuges comuns; e assim por diante. O autor afirma que os ascendentes, os pais e 

filhos, são os únicos excluídos dos direitos e deveres do matrimônio. Irmãos e irmãs, 

primos e primas, em primeiro, segundo e demais graus, são todos irmãos e irmãs, e, por 

                                                           
1
 O termo evolução é de autoria de Engels. 



23 

 

isso, maridos e mulheres uns dos outros. O vínculo de irmão e irmã pressupõe, nesse 

período, a relação carnal mútua. 

Nas formas de família por grupos, a exemplo da consanguínea, não se sabe 

ao certo quem é o pai de uma criança, mas se sabe quem é a mãe. O homem chama de 

seus todos os filhos da família comum, e tem deveres maternais para com eles. Onde há 

o matrimônio por grupos, a descendência só pode ser estabelecida do lado materno, e 

apenas a linhagem feminina é reconhecida. Configuram-se segundo essa forma de 

família ―todos os povos selvagens e todos os povos que se acham na fase inferior da 

barbárie‖ (p. 45).  

A família consanguínea desapareceu na medida em que se desenvolveu a 

ideia da impropriedade da união sexual entre filhos da mesma mãe, que influenciou na 

cisão das velhas comunidades domésticas e na formação de novas comunidades.  No 

entanto, o sistema de parentesco havaiano legitima a existência dela, uma vez que povos 

da Polinésia expressam graus de parentesco consanguíneo que só poderiam ter surgido 

através desse tipo de família. O desenvolvimento ulterior da família confirma que esse 

tipo foi um estágio preliminar necessário. 

A segunda etapa, a família punaluana, representou um progresso em termos 

de organização, apresentando a exclusão das relações sexuais entre os irmãos por linha 

materna. Proibidas essas relações, o grupo se transforma em uma gens, ou seja, se 

constitui em um círculo fechado de parentes consanguíneos por linha feminina, que não 

podem casar uns com os outros. A partir daí, este círculo se consolida cada vez mais por 

meio de instituições comuns, de ordem social e religiosa, que o distingue das outras 

gens da mesma tribo. No entender do autor, a instituição da gens marca a evolução, 

formando a base da ordem social da maioria dos povos bárbaros do mundo. Dela se 

passa, sem transições (na Roma e na Grécia), à civilização  ―período em que o 
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homem continua aprendendo a elaborar os produtos naturais, período da indústria 

propriamente dita e da arte‖ (Engels, 1884/2006, p. 32). 

À medida que se transformavam e aumentavam as classes de ―irmãos‖ e 

―irmãs‖ entre as quais era impossível o casamento, a união conjugal por pares foi se 

concretizando, muito embora ainda permanecesse em certo grau neste tipo de 

organização familiar. O impulso dado pela gens à proibição do matrimônio entre 

parentes consanguíneos, segundo Engels (1884/2006), impossibilitou cada vez mais as 

uniões por grupos, ao ponto da família punaluana ser substituída pela sindiásmica. 

Nesta etapa, um homem vive com uma mulher, muito embora continue 

exercendo a poligamia. Por outro lado, enquanto dura a vida em comum, a mais 

rigorosa fidelidade das mulheres é exigida, sendo o adultério cruelmente castigado. O 

vínculo conjugal é desfeito com facilidade por uma ou outra parte, e, como antes, os 

filhos pertencem exclusivamente à mãe. 

Quanto mais as antigas relações sexuais perdiam o caráter inocente, 

primitivo e selvático, em virtude do desenvolvimento das condições econômicas, da 

decomposição do antigo comunismo e do aumento da densidade da população, tanto 

mais opressivas essas relações eram para as mulheres, ―que com maior força deviam 

ansiar pelo direito à castidade, como libertação, pelo direito ao matrimônio, temporário 

ou definitivo, com um só homem‖ (Engels, 1884/2006, p. 56). É fato, com isso, que a 

passagem ao casamento sindiásmico foi efetuada pela mulher, sendo possível aos 

homens a introdução da monogamia (realizada apenas pelas mulheres). Este tipo de 

matrimônio trouxe um novo elemento para a família: pôs juntos os verdadeiros pais. 

De acordo com a divisão do trabalho vigente, o homem tinha o dever de 

procurar o alimento e instrumentos para consegui-lo, dos quais era, por direito, 

proprietário. Em caso de separação, levava-os consigo, da mesma forma que a mulher 
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conservava os utensílios domésticos. Na medida em que as riquezas aumentaram, o 

homem ocupou uma posição mais importante que a mulher na família e, se valendo 

dessa vantagem, modificou, em proveito dos filhos, a ordem da herança estabelecida.  

Surge, então, a família patriarcal, caracterizada pela organização de certo 

número de indivíduos, livres e não livres, em uma família submetida ao poder paterno 

de seu chefe. A família romana exemplifica bem essa forma, cujos traços essenciais são 

a incorporação dos escravos e o domínio paterno. 

A ideia de família patriarcal é reiterada por Aristóteles (1955/1988) na 

medida em que, para ele, a primeira união necessária à ordem da natureza é a de um 

macho com uma fêmea. O sêmen do homem é visto como soberano, por conter o 

―princípio da forma‖; já o da mulher não, pois ela é apenas a ―matéria que recebe a 

forma‖. O macho é o ser que gera em um outro, e a fêmea o ser que gera em si. Com 

essa conceituação, ele indica que só o esperma causa e gera a criança que lhe irá ser 

semelhante. Como consequência, o homem comanda, a mulher se submete e a família é 

organizada segundo um princípio monárquico. 

A família monogâmica foi ―a primeira forma de família que não se baseava 

em condições naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade 

privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente‖ (Engels, 

1884/2006, p. 67). Ela é característica da civilização, baseia-se no predomínio do 

homem. A ele é dado como fim a procriação de filhos cuja paternidade seja indiscutível, 

já que, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão na posse dos bens do pai. Os gregos 

proclamavam que o casamento monogâmico era para o homem uma carga, um dever 

para com os deuses, o Estado e os antepassados. A família monogâmica diferencia-se do 

matrimônio sindiásmico por uma maior solidez dos laços conjugais, que não são mais 

rompidos por vontade de qualquer das partes. Como regra, só o homem pode rompê-los 
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e repudiar a mulher.  

Com a transformação de todas as coisas em mercadorias no contexto do 

capitalismo, as antigas relações tradicionais foram destruídas pelo novo modo de 

produção que, segundo Engels (1884/2006), substituiu os costumes herdados e os 

direitos históricos pela compra e venda, pelo ―livre‖ contrato. O matrimônio ainda era 

considerado um matrimônio de classe, mas a liberdade de contrato para ele passou a ser 

reconhecida, os interessados eram mais livres na escolha. A classe dominante continuou 

submetida às influências econômicas; em raras exceções, os casamentos foram 

realizados com toda liberdade. Casamentos livres só existiam nas classes oprimidas.  

Engels continua e diz que a nova monogamia, resultante da mistura de 

povos do mundo romano, revestiu a supremacia masculina de formas mais suaves e deu 

às mulheres uma posição muito mais considerada e livre. A partir dela, foi possível o 

maior progresso moral: o amor sexual individual moderno (desconhecido 

anteriormente). O autor refere que, nos casos em que a família monogâmica reflete a 

origem histórica e manifesta claramente o conflito entre o homem e a mulher, originado 

pelo domínio exclusivo daquele, tem-se um quadro em miniatura das contradições e 

antagonismos característicos da sociedade, dividida em classes desde os primórdios da 

civilização. 

 Durante o século XIX, a família já aparece, ressalta Áries (1981), na 

burguesia e entre os camponeses, tal como é hoje, isto é, como um domínio privado. O 

surgimento da família burguesa foi marcado pela intimidação das relações entre os 

componentes do grupo familiar e, segundo Russo e Santos (1981), pela distinção entre o 

espaço público e o espaço íntimo da casa. A instituição família demarca esse lugar de 

separação do domínio público, embora seja sempre afetada por ele. Esta relação 

dialética é exatamente a causadora de inúmeras mudanças na estrutura da família.  
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A construção da família dita ―nuclear‖, oriunda das sociedades germânicas 

mais civilizadas da Europa, repousa, segundo Durkheim (1892, citado por Roudinesco, 

2003), na contração da antiga organização patriarcal. Roudinesco cita esse autor para 

informar que a família se reduz à medida que as relações sociais se estendem e que o 

capitalismo se desenvolve, dando origem ao individualismo. A família moderna é 

composta pelo pai, mãe, filhos e descendentes, filhos menores e solteiros. Flandrin 

(1973), citado pela mesma autora, afirma que a criança surgiu para ser amada e 

educada
2
; e foi na consciência desses deveres de amor e educação, foi em torno da 

criança que essa família se constituiu como célula de base da sociedade. 

A dominação do homem no matrimônio foi consequência da preponderância 

econômica e, segundo afirmações de Engels (1884/2006), desaparecerá por si mesma 

com o fim desta última. A desigualdade legal, herdada de condições sociais anteriores, 

não é causa, é efeito da opressão econômica da mulher. O autor afirma que no antigo lar 

comunista, compreendido por vários casais com filhos, a direção do lar, confiada às 

mulheres, era uma indústria socialmente tão necessária quanto a busca de víveres, 

atividade realizada pelos homens.  

As famílias patriarcal e individual monogâmica foram responsáveis por 

muitas mudanças neste âmbito. Se a mulher cumpre os deveres no serviço privado da 

família, fica excluída do trabalho social e nada pode ganhar; se serve à indústria social e 

ganha a vida de maneira independente, impossibilita-se de cumprir as obrigações 

domésticas. A família individual moderna é baseada na escravidão doméstica da 

mulher, e a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são as famílias 

                                                           
2
 O sentimento de infância nem sempre esteve presente da mesma forma no seio das famílias, da 

sociedade. À criança foi sendo dada uma atenção diferente através dos tempos. Segundo o ECA, a pessoa 

com idade de até doze anos incompletos é uma criança; e o conceito de infância é materialmente 

construído e continua em construção; há que contextualizá-la, vinculá-la a aspectos da realidade existente 

– o papel da mulher, as formas de existência da família, o trabalho infantil, a escola etc. (Müller, 2002). 
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individuais. 

Engels (idem) crê que a libertação da mulher exige, como primeira 

condição, a reincorporação do sexo feminino à indústria social, sendo, para tanto, 

necessário que houvesse a supressão da família individual enquanto unidade econômica 

da sociedade. Ele afirma que  

Quando os meios de produção passarem a ser propriedade 

comum, a família individual deixará de ser a unidade 

econômica da sociedade. A economia doméstica 

converter-se-á em indústria social. O trato e a educação 

das crianças tornar-se-ão assunto público; a sociedade 

cuidará, com o mesmo empenho, de todos os filhos, sejam 

legítimos ou naturais (p. 77).  

O pensamento de Engels, embora não de todo concretizado, pode ser 

identificado em medidas efetuadas no Brasil, em que a Constituição Federal de 1988 

instituiu duas profundas alterações no âmbito da família: a quebra da chefia conjugal 

masculina, tornando a sociedade conjugal compartilhada em direitos e deveres pelo 

homem e pela mulher; e o fim da diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos, 

reiterado pelo Novo Código Civil Brasileiro de 2001, no artigo 1.596, onde consta que 

os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação. A autora afirma ainda que qualquer criança nascida de uniões consensuais ou 

de casamentos legais pode ter garantidos os direitos de filiação, por parte do pai e da 

mãe, com a comprovação da paternidade pelo exame de DNA. 

Muito embora se tenha tomado como ponto de partida o momento em que 

Engels trata da família patriarcal, Roudinesco (2003) se volta particularmente para o 
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contexto europeu, contribuindo para esta discussão ao distinguir três grandes períodos 

de transformação dessa instituição. No primeiro, a família dita ―tradicional‖ serve, 

acima de tudo, para assegurar a transmissão de um patrimônio. Os casamentos eram 

arranjados entre os pais, sem que a vida sexual e afetiva dos futuros esposos, em geral 

unidos em idade precoce, fosse levada em conta. Nessa ótica, ―a célula familiar repousa 

em uma ordem do mundo imutável e inteiramente submetida a uma autoridade 

patriarcal, verdadeira transposição da monarquia de direito divino‖ (p. 19).  

No segundo período, a dita família ―moderna‖ torna-se o receptáculo de 

uma lógica afetiva cujo modelo se impõe entre o final do século XVIII e meados do 

século XX. Fundada no amor romântico, ela sanciona a reciprocidade dos sentimentos e 

os desejos carnais por intermédio do casamento. Mas, valoriza também a divisão do 

trabalho entre os esposos, fazendo, ao mesmo tempo, do filho, um sujeito cuja educação 

a nação é encarregada de assegurar. A atribuição da autoridade torna-se, então, motivo 

de uma divisão incessante: de um lado, entre o Estado e os pais, e de outro, entre os pais 

e as mães. Finalmente, a partir de 1960 impõe-se a família ―contemporânea‖ — ou 

―pós-moderna‖ —, que une, ao longo de uma duração relativa, dois indivíduos em 

busca de relações íntimas ou realização sexual.  

Em analogia à elaboração de Roudinesco, da mesma forma que ela sinaliza 

as significativas transformações na família, articuladas às grandes mudanças sociais do 

período, Carvalho (2008) observa que, ao longo do último meio século, especialmente 

nos países ocidentais, o casamento mudou de uma maneira fundamental. Ao menos em 

princípio, trata-se de um encontro entre iguais, e não uma relação patriarcal: ―é um laço 

emocional, forjado e mantido com base em atração pessoal, sexualidade e emoção, e 

não meramente por razões econômicas‖ (p. 272). 

Uma expressão de tais transformações, institucionais e econômicas, foi a 
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flexibilização no âmbito do direito em relação à instituição familiar. O termo ―família 

monoparental‖, de acordo com Roudinesco (2003), foi introduzido por Andrée Michel, 

em 1975. As mães solteiras não foram mais colocadas à margem da sociedade, muito 

embora, segundo Marie-Élisabeth Handman, referida pela mesma autora, há menos de 

trinta anos fossem vistas como transgressoras da obrigação de procriar, imposta pelo 

casamento.  

O divórcio, instaurado como um direito pelos revolucionários, em 1792, 

sempre foi condenado moralmente pelos conservadores, uma vez que figurava como 

uma transgressão dos bons costumes. Eles temiam a morte da família, a abolição do 

sentimento de alteridade e o aniquilamento de toda vida social. Para os progressistas, 

era a representação de um fracasso jurídico, permitindo ―uma espécie de repúdio 

necessário, laicizado e recíproco‖, motivo pelo qual se preferia que fosse consentido 

(Roudinesco, 2003, p. 152). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda segundo a mesma autora, a taxa 

de natalidade subiu radicalmente na maioria dos países europeus livres da violência 

nazista. Durante duas décadas, a família permaneceu a célula de base de uma sociedade 

que, pela expansão demográfica, buscava conjurar os furores do passado. Sustentada, 

celebrada pelo Estado, sobretudo na França, a família se tornou objeto de uma política 

através da qual a nação garantiria aos membros um desenvolvimento e uma proteção 

sem precedentes na história da humanidade. A atitude positivista de definir programas 

de fecundação, ditar atividades sexuais boas ou más, buscou controlar a desconstrução 

espontânea da família ocidental e representou uma reação à contestação antiautoritária e 

antifamiliarista observada nos anos 1965-75, manifestada pelos estudantes rebeldes, que 

recusaram o familiarismo e os princípios estatais da burguesia capitalista. 

Com o passar dos anos, a família restrita passou a se perenizar através de 
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uma desconstrução que a afastava da instituição do casamento. O vínculo familiar já não 

era mais indissolúvel, visto que o casamento, de imprescindível, passou a perder força 

simbólica com o aumento do número de divórcios; de sacramento religioso, fundador de 

uma célula familiar única e definitiva, passou a significar um rito festivo que estabelece 

um contrato mais ou menos duradouro entre duas pessoas. Roudinesco (2003, p. 146) 

considera que ―quanto mais a frustração sexual diminuía, mais o divórcio se 

normalizava e mais a família nuclear afetiva se reduzia a uma ‗díade conjugal‘ 

incessantemente recomposta‖, que mesmo desconstruída e recriada, busca humanizar 

laços de parentesco e promover equilíbrio. 

A partir de tal contexto, a família, observa Petrini (2003, p. 67), passou a ser 

estudada sob diversos pontos de vista: os ―interesses econômicos que nela se 

encontram‖; o jurídico, ―pelos aspectos contratuais que o matrimônio e todas as relações 

familiares contêm‖; o político, ―especialmente quando se trata de grandes famílias 

detentoras do poder‖; o psicológico, ―para estudar os influxos que as relações familiares 

têm na constituição e no desenvolvimento psíquico‖ dos membros; o pedagógico, 

―como primeira fonte de educação para as diversas etapas dos ciclos familiares‖; o 

sociológico, ―estudando os processos de socialização, bem como os reflexos dos 

diversos condicionamentos sociais na realidade familiar‖ – aspectos amplamente 

levados em conta no decorrer deste trabalho.  

 

2.2. A família como ela é  

 

Reagindo aos condicionamentos externos e, ao mesmo tempo, adaptando-se 

a eles, a família encontra novas formas de estruturação que, de alguma maneira, a 

reconstituem, sendo reconhecida como uma estrutura básica permanente da experiência 
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humana e social (Ariès, 1981). Um dos fenômenos sociais que contribuíram para um 

processo de mudanças substantivas na família foi o advento da pílula, que associada ao 

trabalho remunerado da mulher abalou, segundo Sarti (2008), os alicerces familiares. A 

família passou a se organizar de maneiras diferentes, levando em conta as funções de 

cada membro dentro do grupo e as mudanças nas relações afetivas. A maioria dos 

familiares deste estudo é de mulheres que cuidam e provêm o sustento de seus 

membros.  

A família é pesquisada e refletida, nas contínuas mudanças que se 

processam, como um microcosmo da sociedade global. Para Carvalho (2008), é ainda 

mais interessante perceber o destaque que ela ganha como indutora de relações mais 

horizontais, valor democrático sempre esperado da vida pública. Sobre essas relações, 

Roudinesco (2003) aponta que os princípios da autoridade e do logos separador – 

autonomia que o sujeito obtém pela introjeção de uma ordem simbólica (Rabinovich & 

Costa, 2010)–, sobre os quais a família sempre se baseou, estão em crise no seio da 

sociedade ocidental. Com isso, a família não é mais conceituada ―como uma estrutura 

de parentesco que restaura a autoridade derrotada do pai‖, mas como um lugar de poder 

descentralizado e de inúmeras aparências. A autora
3
 acrescenta ainda que essa família 

―se assemelha a uma tribo insólita, a uma rede assexuada, fraterna, sem hierarquia nem 

autoridade, e na qual cada um se sente autônomo ou funcionalizado‖ (p. 155).  

O número de filhos por casal, como aponta Marsiglia (2008), tem 

diminuído, e o tamanho das famílias é proporcionalmente menor hoje, seja nas do tipo 

nuclear, na extensa ou na monoparental. No que se refere à dinâmica no interior das 

famílias, as relações tendem a ser menos hierarquizadas e os papéis menos rígidos, o 

                                                           
3
 Roudinesco fala de uma família inserida em um contexto cujo desenvolvimento econômico é mais 

avançado que em países como o Brasil. A hierarquia e a autonomia podem ser observadas de formas 

diferentes nas famílias brasileiras, levando-se sempre em conta as especificidades de cada classe social.  
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que não significa que não haja conflitos e disputas entre homens e mulheres, assim 

como entre gerações, identificando-se inclusive situações de violência intrafamiliar. 

A família foi afetada, segundo Adorno e Horkheimer (1986), pela 

desintegração da propriedade média e pelo desaparecimento do sujeito econômico 

independente. Com isso, ela não é mais a célula outrora tão gabada da sociedade, não 

constitui mais a base da existência econômica do burguês. Para os jovens, a família 

passou a não ser mais o único horizonte da vida. A autonomia do pai está desaparecendo 

e, com ela, a oposição à autoridade que supostamente exerce.  

Com a ajuda da psicanálise, da psiquiatria, da pedagogia e da psicologia, a 

família se tornou objeto de uma política de controle, centrada na prevenção das 

anomalias sociais e psíquicas: psicoses, obstáculos, delinquência, desvios sexuais etc. 

Como relata Roudinesco (2003), logo se popularizou a noção de ―carência paterna‖, ou 

seja, a ausência do pai nas situações de divórcio, sendo a criança confiada à mãe. Os 

Estados substituíram a autoridade duplamente enfraquecida do pai e da mãe. As 

instituições educativas, sociais, médicas e culturais organizaram a vida privada de cada 

um para fazer da família o núcleo normativo de uma individualidade cidadã e 

democrática.  

Cada vez mais concebidos fora dos laços matrimoniais, os filhos participam, 

uma vez em cada três, da cerimônia de casamento dos pais, cuja união não tem longa 

duração e, em mais de um terço dos casos, se consuma com um divórcio (consentido, 

passional ou litigioso). Em seguida, as mulheres passam a viver uma situação de 

monoparentalidade. Roudinesco (2003, p. 197) diz que ―a família contemporânea, 

horizontal e em ‗redes‘, vem se comportando bem e garantindo corretamente a 

reprodução das gerações‖. A contracepção e a procriação médica assistida vêm provar 

não apenas os avanços nessa área, mas toda uma desconstrução da herança judaico-
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cristã sob a qual se erigiu a família moderna. Com tais avanços, o pai genitor pode 

passar a não ser conhecido.  

A estrutura familiar que colocava o homem como chefe da família não é 

mais prevalente. A mulher já contribui financeiramente para o crescimento do grupo e 

ocupa, muitas vezes, um lugar mais importante do que ele no desenvolvimento dos 

filhos. A esse respeito, Lo Bianco (1981) constata que entre as características 

importantes da união consensual encontra-se a responsabilidade com as crianças, que 

recai inteiramente sobre a mãe. Todas as iniciativas em relação aos filhos cabem a ela, 

desde a instrução e treinamento até a disciplina e trabalho. ―Os pais, apesar de estarem 

presentes e serem considerados os chefes da casa, não têm sobre os filhos a autoridade 

esperada‖ (p. 163) nas classes médias e especialmente nas famílias remanescentes do 

patriarcado. À medida que o número de separações, divórcios e recomposições parentais 

aumentou, a relação entre a mãe e o filho tornou-se primordial. Shorter (1975, citado 

por Roudinesco, 2003) afirma que, durante o século XX, assistiu-se a uma 

―maternalização‖ da família nuclear.  

As novas dimensões da família  tais como as mudanças nas relações de 

casamento e a monoparentalidade  colocam em evidência os laços intergeracionais e 

destacam a presença de avós nas cenas familiares. Conforme alega Vitale (2008), isto se 

aguça nas famílias pobres: sua vulnerabilidade impede movimentos mais autônomos, 

tanto dos jovens quanto dos idosos. Essas famílias, desprovidas de proteção social, têm 

necessidade de incrementar as trocas intergeracionais para responder às exigências dos 

diversos momentos do ciclo de vida, observando-se, assim, uma participação ativa dos 

avós nessas trocas. Nessa perspectiva, Sarti (2003, p. 70) afirma que ―a família pobre 

não se constitui como um núcleo, mas como uma rede, com ramificações que envolvem 

a rede de parentesco como um todo‖, configurando uma trama de obrigações morais que 
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compromete todos os membros, em um duplo sentido: ao dificultar a individualização e 

ao viabilizar a existência como apoio e sustentação básicos.  

As famílias compostas pela mãe com seus filhos são, segundo Ribeiro, 

Sabóia, Branco e Bregman (2002), em média, mais velhas do que as de casal com 

filhos, já que ―resultam, normalmente, de um processo de re-estruturação familiar, seja 

por viuvez ou por separação conjugal, situações que tendem a ocorrer geralmente, em 

um momento mais avançado do ciclo de vida familiar‖ (p. 142). Eles alegam que o 

elevado número de separações conjugais ocorrido nos últimos dez anos contribuiu para 

―a redução do tamanho das famílias, ao aumentar, em muito, a proporção das 

monoparentais‖ (p. 146). O tamanho da família também está associado à sua situação 

socioeconômica. De modo geral, verificou-se que as famílias de menor poder aquisitivo 

são tradicionalmente mais numerosas do que aquelas que possuem melhor padrão 

socioeconômico. Níveis de renda e de instrução mais elevados possibilitam às mulheres 

maior acesso aos serviços de saúde, oportunizando melhor planejamento do tamanho da 

prole e o controle da natalidade. 

Observa-se que, até então, as famílias eram via de regra classificáveis, de 

acordo com sua organização, em três grandes modelos: a nuclear, composta por pai, 

mãe e filhos de ambos; a extensa, que não compreende apenas casal e filhos, mas 

também outros parentes; e a monoparental, formada por um dos pais e seus 

descendentes. Contudo, as transformações já sinalizadas – e a seguir detalhadas – 

indicam mudanças profundas nessas composições, de modo que começa a se configurar 

o que passou a ser entendido como novos arranjos familiares. 

Alguns fatores importantes contribuíram no processo histórico para as 

mudanças na estruturação da família. Osterne (2001) cita as relações de mercado e a 

crescente industrialização como fatores que modificaram, lenta, mas radicalmente, o 
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status social da família; a ascensão do capitalismo, que determinou a união da família a 

fim de  vencer os desafios da vida e ao mesmo tempo a enfraqueceu como grupo 

extenso, incapaz de subsistir ao ambiente de proletarização. Medeiros (2002) afirma que 

o processo de industrialização, associado à concentração de população nos polos 

urbanos e às profundas transformações no processo de trabalho, do local onde se 

trabalha, e consequentemente na composição do grupo familiar e das relações entre os 

membros, levou a uma mudança nas relações sociais.  

Também tomando a chegada da industrialização e a transformação do 

trabalho como propulsores, Giddens (2002) afirma que as mudanças sociais na 

modernidade vêm produzindo sérias modificações nas subjetividades e identidades dos 

sujeitos e nas interações estabelecidas nas relações sociais. No mesmo sentido, 

Medeiros (2002) esclarece que, na passagem da família para a chamada fase de pós-

nuclearização, o foco passará do casal e filhos para o indivíduo. Esse processo é 

considerado um retrocesso, simbolizando a perda da importância da família como 

instituição, e está associado a um modelo de capitalismo decorrente da revolução nas 

tecnologias reprodutivas e dos movimentos de pós-modernismo cultural. 

Na mesma linha de reflexão, Castells (2000) afirma que alguns indicadores 

merecem destaque pela contribuição ao declínio das formas tradicionais da família 

patriarcal, tais como as transformações: da economia e do mercado de trabalho, 

associadas à abertura de oportunidades para as mulheres no campo da educação; 

tecnológicas, ocorridas na biologia, farmacologia e medicina, controlando a reprodução 

humana; cultural e política, marcadas pelo desenvolvimento do movimento feminista; e 

a rápida difusão destas ideias em uma cultura globalizada.  

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos homens partiu 

para o campo de batalha e as mulheres pisaram no chão das fábricas, o que gerou, de 
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certo modo, através da indústria bélica, a mulher libertária dos anos 1960. Por terem 

assumido o lugar de operárias durante a guerra, não conseguiam mais ocupar 

pacificamente o mesmo lugar na família, depois do retorno dos maridos das batalhas. 

Deu-se início, então, ao feminismo, uma das grandes marcas culturais do século XX 

(Sayão & Aquino, 2006). A crescente participação feminina no mercado de trabalho e a 

transformação de valores tradicionais que apontavam para o casamento como o modelo 

de vida mais adequado à mulher afetaram, mais ou menos amplamente, pessoas de 

todos os níveis sociais, especialmente daqueles mais elevados, onde há uma maior 

possibilidade de escolha. 

Já no século XIX, era possível sentir a tendência de crítica feminina aos 

valores estabelecidos. Divergências no ideal de castidade e submissão das mulheres 

foram percebidas, provando que, na prática, os valores tradicionais estavam afetados ou 

mesmo burlados. Trouxeram tensões para o casamento, provocadas por rebeldia ou 

mesmo insatisfação, através dos testamentos e processos de divórcio. Além disso, 

Samara, citado por Almeida (1987), afirma que inúmeras mulheres participavam 

ativamente na família e na sociedade, gerindo negócios e propriedade de maior e menor 

vulto, assumindo a chefia da família e trabalhando para a sobrevivência da prole. A 

libertação da mulher, que então era ensaiada, atinge o homem, a família, a moral sexual 

e todas as instituições sociais. De acordo com Bach (1983, p. 69), ―é na família que o 

impacto será sentido de modo mais dramático. É sintomático e alvissareiro que sejam 

mulheres a empunhar a bandeira da libertação da família, pois é devido à sua conivência 

e passividade que a opressão masculina se tornou possível‖.  

Esses reposicionamentos sociais, redefinições de papéis e mudanças 

provenientes do advento do uso da pílula anticoncepcional, da redefinição do 

casamento, da regularização do divórcio, dentre outras transformações, foram profundos 
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e passaram a integrar a nova paisagem social (Lino, 2009). As mulheres conquistaram 

direitos políticos, asseguraram o acesso à educação e passaram a ganhar o espaço 

público do trabalho. A consolidação do novo padrão de atividade feminina permitiu a 

passagem da mulher das camadas médias do status anterior de esposa e de mãe para o 

de trabalhadora. Segundo Medeiros (2002), a busca de uma identidade própria e do 

reconhecimento social dessa identidade tiveram impacto notável sobre o modelo 

dominante de família, baseado na ética do provedor.  

Como se vê, as estruturas familiares reproduzem até certo ponto as 

dinâmicas sócio-históricas existentes. Assim, como também constata Losacco (2008), 

movimentos da divisão social do trabalho, modificações nas relações entre trabalhador e 

empregador, bem como o desemprego, estão presentes hoje e influenciam no sentido e 

direção das famílias.  Algumas se veem abaladas pelo desemprego estrutural: os pais 

perdem os postos de trabalho, muitas vezes de maneira irrecuperável. Guimarães e 

Almeida (2008) confirmam que as mulheres voltam ao mercado não mais na figura de 

complementadoras da renda familiar, mas como principais responsáveis pelo orçamento 

doméstico. E os filhos vivem o assombro de uma sociedade que dificulta a abertura de 

espaço no mercado formal de trabalho, a despeito de toda a dedicação e investimentos 

eventualmente realizados pela família nas formações educacional e profissional. 

A autoridade familiar vê diminuir sua eficiência pelo fato da família não 

mais garantir a vida material dos membros e não proteger suficientemente o indivíduo 

do mundo exterior, que o pressiona de forma cada vez mais inexorável. Tendo em vista 

tais questões, Adorno e Horkheimer (1981) apontam que o equilíbrio de equivalentes, 

entre o que a família exige e o que ela dá, vacila; e, por isso, todos os apelos às energias 

positivas dela caem no vazio. 

Ao tratar do desequilíbrio no interior da família, ou da sua incapacidade 
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para manter a coesão entre os membros, ainda que o foco central sejam as 

intercorrências socioeconômicas sobre ela, não se pode deixar de fazer referência, ao 

menos brevemente, a aspectos de ordem relacional, inclusive porque as mudanças 

observadas na sociedade repercutiram, de forma peculiar, sobre o padrão de tais 

relacionamentos, daí resultando os novos arranjos – bem como as diferentes 

representações do ato infracional dos adolescentes pelos familiares. 

A convivência familiar pode apresentar conflitos, disputas, ausências, 

escassez de recursos materiais, agressividade e, em alguns casos, desvios do 

comportamento e violência. É preciso indagar quais condições tornam possível o 

enfrentamento positivo dos problemas emergentes, percebidos como provocação para o 

desenvolvimento da personalidade, e quais condições, pelo contrário, produzem 

diversos desajustes. Os valores e práticas comuns vividos no ―mundo privado‖ da 

família têm inegável significado social, uma vez que também configuram o espaço 

público. No entender de Petrini (2003, p. 85), ―as relações familiares são geradoras de 

formas comunitárias de vida no território‖.  

De acordo com essa linha de reflexão, Peres (2001) afirma que o complexo 

contexto familiar, para ser compreendido singularmente, precisa ser estudado não só em 

termos de estrutura composicional, mas também quanto aos padrões ou estilos 

específicos de relacionamento entre os membros, atentando para a atmosfera emocional 

na qual as relações se desenvolvem. No entender de Sawaia (2008), ―a eficiência da 

família depende da sensibilidade e da qualidade dos vínculos afetivos, especialmente da 

‗paixão pelo comum‘‖ (p. 43). Contudo, os artifícios utilizados pelo sistema capitalista 

induzem famílias com maior poder aquisitivo a associarem o bem-estar à capacidade de 

eterna troca de produtos. Dowbor (2008, p. 303) critica esse movimento quando afirma 

que 
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É essencial entender que o espaço da família era um 

espaço onde se faziam coisas juntos, como era o caso das 

comunidades. O desaparecimento dessa dimensão da 

organização social gera uma sociedade de indivíduos que 

rosnam uns para os outros na luta pelo dinheiro e 

esquecem que a qualidade de vida é uma construção 

social. Vencer na vida, da forma como nos apresentam 

diariamente na televisão, é um processo de guerra contra 

os outros, e resulta em morarmos num condomínio caro e 

cercado de guaritas. É o sucesso.  

Tal mudança de ênfase se deu em uma conjuntura histórica em que se 

efetuava uma ampla veiculação de propaganda que, de acordo com Velho (1981), 

enfatizava o consumo e o sucesso material. O modelo de família que compra, investe, 

viaja etc. foi insistentemente destacado e construído. Poder-se-ia dizer que se 

configurou, com nitidez, o que deveria ser uma família brasileira em uma sociedade 

capitalista moderna. 

 

2.3. Família: o contexto em conflito e as implicações para o adolescente 

 

Ainda que o objetivo do presente estudo seja identificar a representação que 

tem os familiares – de adolescentes sob medida socioeducativa – a respeito do ato 

infracional, a perspectiva teórica aqui assumida propõe uma reflexão mais ampla, que 

tira o foco do adolescente para dirigi-lo ao contexto familiar no qual ele se encontra – 

um contexto em conflito. Toma-se como ponto de partida para tal reflexão as mudanças 

sociais, culturais e econômicas observadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 
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com o início do modelo fordista de organização do processo de trabalho, seu 

esgotamento e a consequente emergência do modelo neoliberal  ―nova ordem 

econômica que tem como principais vetores a flexibilização e a desregulamentação‖ 

(Sales, 2007, p. 70) , com particulares implicações sobre o universo da família. 

Até algum tempo atrás, seria tranquilo afirmar que tanto o Estado quanto a 

família eram instituições imprescindíveis ao bom funcionamento do capital (Carvalho, 

2008). O primeiro, em face da oferta de um conjunto de serviços, apresentados na forma 

das políticas públicas, que assumem papel essencial no contexto da questão social, 

atuando como amaciadores dos conflitos entre os polos do capital e do trabalho. E a 

família, porque era considerada, como diz Sawaia (2008, p. 41), enquanto ―espaço da 

reprodução do capital e da alienação‖; garantia, pela ação da mãe (boa gestora da 

pobreza), a socialização menos rebelde e dispendiosa; era menosprezada como o lugar 

da intimidade, das emoções e da irracionalidade, como mediação privilegiada da 

reprodução da desigualdade e do autoritarismo.  

Atualmente, tomando como referência as transformações da organização do 

trabalho no capitalismo globalizado neoliberal, que prescinde do papel da família 

enquanto reprodutora de mão de obra, esta instituição sofre, por um lado, o 

desinvestimento do Estado na forma de políticas específicas, e por outro, um 

estilhaçamento enquanto célula provedora de afeto, socialização, apoio mútuo e 

proteção dos componentes – essencial para a coesão do grupo. Daí, então, se poder 

afirmar que, ao mesmo tempo em que a forma como a família está organizada exerce 

influência sobre o contexto social e econômico, as características particulares que 

assumem esse contexto em diferentes conjunturas exercem influência sobre as formas 

também particulares da organização familiar. 

O que requer ser entendido, não obstante, é que, na medida em que se torna 
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patente a incapacidade do Estado para atender um conjunto de interesses dos membros 

da família, estes, por conseguinte, passam a demandar de alguns deles, de forma mais 

incisiva, o atendimento das suas necessidades, dos seus desejos – inclusive de consumo. 

Considerando as diferentes maneiras de inserção dos indivíduos na estrutura social, e 

seu relativo acesso aos bens socialmente produzidos, a não satisfação das demandas 

apresentadas, associada a fatores de contexto, formação etc. podem resultar no 

envolvimento dos membros da família – notadamente os adolescentes – em experiências 

de transgressão ao regime jurídico, tornando-os vulneráveis pessoal e socialmente 

(Verás, 1999). 

Nessa perspectiva, Donati (1992, citado por Petrini, 2003) afirma que 

quando a família entra em crise, não amparando da melhor forma os mais frágeis, 

prospecta-se no horizonte uma situação de carência que poderá desaguar na 

delinquência, na marginalização, na mendicância, no alcoolismo, no uso de drogas, na 

prostituição ou na maternidade precoce, elevando sensivelmente os índices de violência. 

A maioria da população brasileira, como aponta Petrini (2003), carece de 

atendimento especializado nas instituições públicas e os serviços das instituições 

privadas são, muitas vezes, inacessíveis. Com isso, os cuidados recebidos no interior da 

rede familiar resultam particularmente importantes. Áries (1981) analisa que o 

indivíduo pede à família tudo que a sociedade lhe recusa, por hostilidade ou indiferença.  

Nas famílias em que os reflexos do neoliberalismo são sentidos de forma 

mais perversa, implicando maiores dificuldades para a realização dos papéis familiares, 

observam-se arranjos que envolvem a rede de parentesco como um todo, a fim de 

viabilizar a sua existência. Nas palavras de Sarti (2008), a família tem precedência sobre 

os indivíduos no mundo simbólico dos pobres; e a vulnerabilidade de um dos membros 

implica enfraquecer o grupo como um todo. No contexto de relações sociais 
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excludentes, como afirmam Castro e Guareschi (2008), a família deve ser vista não 

como causadora e sim como exposta e subjetivada pelas mesmas situações – inclusive 

porque o ambiente familiar também é de risco. 

De acordo com o entendimento de Guimarães e Almeida (2008, p. 130), 

As famílias pobres são o microcosmo da contradição 

social e o paiol de conflitos que, no mais das vezes, 

eclodem em múltiplas formas de violências. 

Contraditoriamente, descrevem uma epopéia hercúlea e 

solitária contra a enorme pressão social e econômica que 

joga a favor de seu estilhaçamento e da eliminação física 

de seus membros.  

Com o objetivo de refletir sobre a dimensão psicossocial da dialética 

exclusão/inclusão, as pesquisas realizadas pelo Nexin, como aponta Botarelli (2002, 

citado por Sawaia, 2008), revelam que o principal sofrimento da mãe é gerado pelo 

sentimento de incompetência para proteger os seus, o que, em alguns casos, leva as 

mulheres a trancafiarem os filhos e a castigá-los fisicamente. Para o homem, o maior 

sofrimento é ―o de não conseguir prover financeiramente o lar, o que motiva o 

alcoolismo e a dependência química‖. A autora acrescenta que as mães têm medo do 

destino de criminalidade dos filhos, de receberem notícia da morte de um deles, das 

relações tensas e violentas entre pais e filhos, e da filha seguir o modelo e prender-se ao 

universo doméstico. Queixam-se também de tristeza e vergonha por não conseguirem se 

entrosar com os filhos e o marido, por não acompanharem a vida escolar daqueles e 

pelas humilhações que sofrem na escola, na família e no bairro. 

Se a vulnerabilidade feminina consiste em ter a relação com o mundo 

externo mediada pelo homem  o que a enfraquece em face desse mundo que reproduz 
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e reitera as diferenciações de gênero , o lugar central que ele ocupa na família, como 

trabalhador/provedor, torna-o também vulnerável, porque o faz dependente de 

condições externas cujas determinações não se podem controlar. Sarti (2008) entende 

que este fato se torna particularmente grave no caso da população pobre, exposta à 

instabilidade estrutural do mercado de trabalho que a absorve. 

A baixa qualificação da mão-de-obra, o analfabetismo (total ou funcional), a 

suscetibilidade e a prevalência de doenças e outros acometimentos ligados à 

sobrevivência, somados à inconstância do trabalho, criam no cotidiano dessas famílias, 

como constatam Guimarães e Almeida (2008, p. 130), ―uma situação opressiva de 

penúria e precarização da capacidade de manter atendidos e protegidos os adultos e sua 

prole‖. Essa situação inviabiliza a família como unidade de reprodução da vida 

econômica e psicossocial, ou seja, o espaço constitutivo dos vínculos familiares internos 

e externos fica comprometido. Nessas circunstâncias, a figura real do pai se distancia da 

figura paterna idealizada, já que se destitui do tradicional papel de provedor e protetor. 

Os filhos perdem a confiança e a esperança não apenas nos pais, como na própria 

sociedade que os desqualifica. As mães, mesmo atuando como provedoras, têm 

dificuldades em garantir solitariamente a unidade e a proteção familiares. 

Em casos de instabilidade econômica estrutural, complementa Sarti (2008), 

e considerando que não existem instituições públicas que substituam de forma eficaz as 

funções familiares, as crianças passam a não ser responsabilidade exclusiva da mãe ou 

do pai, mas de toda a rede de sociabilidade em que a família está envolvida. Neste 

sentido, um importante fator a ser considerado na compreensão das novas conformações 

da família é o entorno no qual ela se encontra inserida, visto que as vizinhanças têm 

poder de designar ―destinos‖ aos membros dela, e que um contexto caracterizado pela 

carência de recursos impõe dificuldades múltiplas às famílias que dele fazem parte. 
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Algumas características principais da vida na favela urbana são apresentadas 

por Deutsch (1975, p. 126):  

Geograficamente, há habitações superpovoadas e 

dilapidadas, completamente diferentes da imagem que a 

TV forma a respeito de como vive o povo. Muito 

provavelmente haverá apartamentos superpovoados, altos 

índices de desemprego, crônica insegurança econômica, 

um número desproporcional de lares desfeitos e a 

exposição contínua à difamação e ao ostracismo social em 

vários graus. O nível educacional dos adultos é 

inteiramente limitado. Nos lares, é provável que haja uma 

quase total ausência de livros, relativamente poucos 

brinquedos e, em muitos casos, nada mais que alguns 

poucos objetos caseiros comuns que podem ser 

transformados em brinquedos. O resultado é um padrão de 

vida que expõe a criança a um mínimo de contato direto 

com os canais principais de nossa cultura. As condições de 

desigualdade social, a falta de uma estrutura acessível de 

oportunidades e a ausência frequente de modelos 

masculinos adultos bem sucedidos criam uma atmosfera 

que não facilita o desenvolvimento individual. Além dos 

problemas da vida cotidiana, particularmente a 

insegurança econômica e o número excessivo de filhos 

fazem com que os adultos disponham de muito pouco 

tempo para estarem presentes e darem assistência à criança 
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na exploração do mundo; para recompensá-lo pelo 

completamento bem sucedido de tarefas e para ajudá-la no 

desenvolvimento de um autoconceito diferenciado. 

Abre-se, dessa maneira, um amplo espaço para a ação dos poderes públicos, 

no sentido de assumir, sob a própria responsabilidade, tarefas que a família vem 

deixando em aberto, através da organização de serviços, que, segundo Campanini 

(1999) e Donati (1997), citados por Petrini (2003), poderão ter as características da 

intervenção social, tanto preventiva quanto emergencial.  

A proteção social operacionaliza-se através do Estado e, segundo Mioto 

(2008), tem ―a função legal de garantir o bem-estar coletivo através da concretização de 

políticas sociais, que implicam a articulação de uma complexa rede de recursos 

institucionais, políticos e econômicos‖ (p. 135). Contudo, segundo Gomes e Pereira 

(2005), as políticas públicas voltadas para a família ainda se ressentem de uma ação 

mais expressiva; nas suas palavras, ―os investimentos públicos brasileiros, na área 

social, estão cada vez mais vinculados ao desempenho da economia‖ (p. 359). A 

situação de vulnerabilização das famílias das classes trabalhadoras viu-se, assim, 

―aprofundada pelas consequencias de uma drástica redução dos investimentos sociais a 

partir dos anos 80 e pela ausência de políticas sociais integradas‖ (Sales, 2007, p. 69). 

As políticas atuais caracterizam-se, segundo apontamento de Losacco (2008), por 

determinarem ações emergenciais, assistencialistas, localizadas e descontínuas. 

Propostas com formatos pontuais seguem ―fórmulas‖ que vêm prontas, muitas vezes 

desconhecendo as reais necessidades dos componentes da família. As políticas sociais, 

afirmam ainda Gomes e Pereira (2005), têm contribuído muito pouco para amenizar as 

condições de vulnerabilidade da família pobre, que se encontra diretamente ligada à 

miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o homem ou a mulher no 
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desemprego ou subemprego. 

Nas últimas décadas, se assiste ao retrocesso da garantia dos direitos sociais, 

e com ele ―o recrudescimento da ideia da família como ator fundamental na provisão de 

bem-estar‖ (Mioto, 2008, p. 137). No entanto, como ao desinvestimento em políticas 

públicas está associada toda uma reestruturação da organização do trabalho, com forte 

aumento da precarização do trabalhador, tal quadro assume feição perversa nas famílias 

dos estratos sociais mais pobres, atingindo, como afirmam Gomes e Pereira (2005), de 

forma vil, os mais vulneráveis nesse grupo, como crianças e adolescentes, ameaçados e 

violados em seus direitos fundamentais.  

No que concerne ao grupo alvo deste estudo, de acordo com Losacco 

(2008), enquanto o adolescente passa por uma adaptação para a fase adulta, os pais 

vivem a ruptura do equilíbrio do desempenho do papel de pais de criança para 

adquirirem, também, com mais ou menos esforço e sofrimento, o novo papel de pais de 

adolescente, situação que lhes exigirá novas respostas. Enquanto célula do organismo 

social que fundamenta uma sociedade, e por ser a instituição responsável pela introjeção 

de valores, ―a família, através das relações atitudinais intragrupo, é quem concretiza este 

modo de ser social‖ (p. 72). Os adolescentes perdem o contato/parceria intrafamiliar ao 

serem chamados a cumprir as exigências para o alcance dos estereótipos sociais. 

Interrompem-se as possibilidades de diálogos, de construções coletivas e de projetos 

comuns, atenuam-se os laços
4
. 

Aos de classes menos favorecidas e dos segmentos mais pobres da 

sociedade, exige-se a entrada precoce no mundo do trabalho. Sem a possibilidade da 

preparação necessária (escolaridade formal, cultural e técnica) para o desempenho de 

um papel profissional especializado, a conquista de emprego é dificultada, como afirma 
                                                           
4
 O capítulo sobre a(s) adolescência(s) abordará mais precisamente essa questão do adolescente e suas 

vicissitudes. 
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a mesma autora acima, amplia-se a exploração de sua mão-de-obra, exploração esta 

concretizada pelos baixos salários e o acúmulo de jornadas de trabalho para garantir sua 

manutenção.    

Um outro fator que interfere na relação intrafamiliar com os adolescentes é a 

família ser marcada por divórcio, separação ou recomposição conjugal. Segundo 

apontamento de Roudinesco (2003), essa situação interfere na transmissão da 

autoridade, que se torna, então, cada vez mais problemática. Sawaia (2008) relata que os 

sentimentos dos adolescentes a respeito da família são contraditórios; sentem mágoa e 

ressentimento, sentimento de abandono, rejeição e frustração, e, em outro momento, a 

valorizam e a desejam. Eles se entristecem com o sofrimento da mãe, que é alvo de 

amor, gratidão e compaixão. Comumente, o pai está associado à perda, raiva e 

vergonha, tanto pela incapacidade de cuidar financeiramente da casa como pelo 

alcoolismo. 

O empobrecimento social desmedido, gerado pelo modelo econômico 

capitalista, concentrador de rendas, e ampliado pela falta de políticas públicas, faz com 

que comportamentos adversos se instalem no seio familiar. Percebe-se a ausência dos 

adultos advinda, dentre outros fatores, do acúmulo ou da busca de trabalhos. Decorre 

daí uma escassa disponibilidade de tempo para as relações pessoais, principalmente no 

âmbito familiar. Essa ausência, mesmo que involuntária, leva o adolescente a 

estabelecer outros laços na comunidade, muitas vezes bastante desviantes. Nesses casos, 

―acolhidos e incentivados pela ‗comunidade marginal‘, é nesse tipo de relação que 

adquirem respeitabilidade, autoestima, habilidade e autonomia‖ (Losacco, 2008, p. 73), 

elementos fundamentais na formação da identidade. Porém, ficam a serviço de 

comportamentos de risco e socialmente excludentes. 

Alguns fatores são determinantes do processo de exclusão: o crescimento 
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significativo da população juvenil brasileira; a concentração populacional; o difícil 

acesso à educação, à cultura e ao lazer; o difícil acesso ao sistema de saúde; baixos 

valores de rendimento familiar; evasão escolar etc. A autora acima afirma ainda que a 

vulnerabilidade própria da idade, somada a esses fatores, expõe o adolescente pobre a 

situações adversas, como o uso, o abuso e o tráfico de drogas; à gravidez precoce e 

indesejada; às transgressões, às infrações e aos crimes dos quais são vítimas e/ou 

autores; à morte precoce e outras.  

As famílias enfrentam toda sorte de situações; por estarem mergulhadas em 

uma dimensão excludente, são responsabilizadas pelos malfeitos dos filhos. No entanto, 

é necessária uma análise aprofundada da complexidade do contexto em que vivem, para 

que se fuja de julgamentos incorretos e simplistas, e se busque melhores possibilidades 

de existência em sociedade. 

Quando se reporta ao trato do adolescente em situação de risco pessoal ou 

social, o sistema de atendimento e os programas sociais existentes, via de regra, ao 

invés de intervirem no apoio à família, acabam por responsabilizá-la pelas dificuldades 

dele, colaborando, assim, com o afastamento dos familiares e o rompimento dos já 

frágeis vínculos existentes. Embora a família seja uma referência afetiva importante 

para os adolescentes considerados autores de atos infracionais, ―o desemprego, a 

violência, o uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, privações de toda ordem e 

separações de casais são vistos, por esses adolescentes, como fatores do distanciamento 

familiar‖ (Castro & Guareschi, 2008, p. 204).  

Dessa forma, além de sofrer as deficiências de um sistema de atendimento 

precário, esse adolescente também passa a ser vítima das limitadas condições de vida da 

própria família, a qual, por seu lado, é vítima da forma como se distribuem as benesses 

sociais no capitalismo, engendrando assim um círculo vicioso que, em relação ao 
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adolescente, surte os efeitos nefastos que se conhece. 

Assim, o quadro acima desenhado apresenta a realidade de uma família que 

está ―em conflito‖, junto ao adolescente que cometeu algum tipo de ato infracional. O 

comprometimento na coesão familiar, inclusive e particularmente em face das 

condições econômicas, marca o ―desenraizamento‖ desse adolescente. Castro e 

Guareschi (2008) pensam na possibilidade do cometimento do delito ser uma forma, 

ainda que às avessas, de recuperar vínculos enfraquecidos entre os adolescentes autores 

do ato e os familiares.  

Roudinesco (2003, p. 198) mantém seu otimismo em relação à esfera da 

família ao afirmar que: 

Para os pessimistas que pensam que a civilização corre o 

risco de ser engolida por clones, bárbaros bissexuais ou 

delinquentes da periferia, concebidos por pais desvairados 

e mães errantes, observamos que essas desordens não são 

novas  mesmo que se manifestem de forma inédita , e 

sobretudo que não impedem que a família seja atualmente 

reivindicada como o único valor seguro ao qual ninguém 

quer renunciar. Ela é amada, sonhada e desejada por 

homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas 

as orientações sexuais e de todas as condições.  
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3. A(s) adolescência(s) 

 

As definições de adolescência merecem relevância neste estudo, uma vez 

que há o intuito de se compreender a família em relação com seu adolescente e as 

possíveis interferências do contexto socioeconômico nessa relação familiar e na maneira 

como é construído o conceito desse momento da vida do ser humano.  

No início do século XX, a partir de Stanley Hall, a adolescência passa a 

ocupar um primeiro espaço enquanto objeto de estudo da ciência e, em particular, da 

Psicologia. Na direção de uma abordagem teórica específica, em que a psicanálise é 

destaque, este momento da vida do homem foi identificado como uma etapa marcada 

por tormentos e conturbações vinculados à emergência da sexualidade.  

Um dos autores que compartilham essa concepção, Paulino (1995), acredita 

que a adolescência é o período da vida humana que se inicia ao redor dos dez ou doze 

anos de idade e se estende mais ou menos até os vinte anos, quando o homem atinge um 

certo grau de maturidade física e psíquica. A palavra adolescente vem do latim 

adolescere, que significa crescer, tornar-se jovem. A puberdade marca o início do 

adolescer, significando a capacidade de reproduzir a espécie. É uma fase de grande 

dinamismo, caracterizada por uma série de transformações no organismo, tanto no plano 

físico quanto no psíquico. Alguns chamam de ―fase das indagações‖: a função 

reprodutora desperta, iniciando o indivíduo na ―busca‖ do companheiro do sexo oposto; 

há um ―desmame‖ psicológico em relação ao lar, muitas vezes acompanhado por 

atitudes de oposição aos pais ou a outros adultos; começa a caminhada no ―mundo dos 

adultos‖, em que se desenvolve uma preocupação cada vez maior quanto ao futuro 

profissional e consequente papel na sociedade. Os horizontes do pensamento alargam-se 
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e a afetividade tem uma especial influência no comportamento. 

O término da adolescência entre 22 e 25 anos é apontado por Hall, citado 

por Campos (2000), caracterizando a fase como ―tempestade e tensão‖. O autor 

descreveu a vida emocional do adolescente como uma oscilação entre tendências 

contraditórias: energia, exaltação e superatividade são seguidas por indiferença e 

desprezo; alegrias exuberantes, gargalhadas e euforia cedem lugar à disforia, depressão 

e melancolia. Campos (1987) afirma que os psicanalistas falam da existência de uma 

―patologia normal‖ na adolescência, porque ninguém atravessa esse período da vida sem 

o que Piaget chama de ―conflito‖ e Erickson qualifica como ―crise‖. 

A adolescência, para Erickson (1956, citado por Newcombe, 1999), seria 

um período de autodefinição e de formação de uma identidade. O primeiro autor afirma 

que, para experimentar a completude, o adolescente precisa sentir uma continuidade 

progressiva entre aquilo que ele se tornou durante os longos anos de infância e aquilo 

que ele promete se tornar no futuro previsto. O aumento das capacidades cognitivas dos 

adolescentes geram uma consciência maior sobre questões e valores morais e mais 

sofisticação no trato dessas questões (Newcombe, 1999). Ao mesmo tempo, o problema 

de ter de desenvolver um senso forte de identidade não pode ser separado do problema 

dos valores. Assim, há duas razões pelas quais se esperaria que o adolescente 

demonstrasse mudança e crescimento em sua reflexão sobre questões sociais e políticas: 

o aumento de suas capacidades cognitivas e o esforço para a formação de uma 

identidade. Para Piaget (1973), citado pela mesma autora, as mudanças cognitivas mais 

significativas da adolescência são o declínio do egocentrismo, o aumento da capacidade 

de adotar papéis e de assumir a perspectiva de outra pessoa. O respeito unilateral pela 

autoridade adulta é reduzido, e o respeito pelos companheiros e pelo próprio ponto de 

vista aumenta. Nesse período, o autor acredita que o estado de relativismo moral é 
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atingido, no qual predominam as ideias de reciprocidade e a convicção de que todas as 

pessoas têm o mesmo direito à justiça. 

As mudanças através das quais o indivíduo perde sua identidade infantil 

implicam na busca de uma nova identidade, tanto a nível consciente como inconsciente. 

O adolescente não quer ser como alguns adultos que conhece; busca, então, outros 

adultos, aos quais tende a idealizar. Para Aberastury (1990), o mundo interno, 

construído sobre as imagens parentais, é o modelo sobre o qual ele vai eleger e do qual 

vai receber o estímulo necessário para construir a nova identidade. É este mundo interno 

que permitirá ao adolescente o enfrentamento do mundo externo e a adaptação a ele em 

uma forma mais ou menos feliz. Pode-se concluir, com isso, que as imagens 

proporcionadas pelo mundo externo satisfatório e as boas imagens parentais introjetadas 

são as que ajudam o adolescente a elaborar as crises internas pelas quais passa, assim 

como também a enfrentar possíveis condições externas que podem chegar a ser muito 

penosas durante este período da vida. 

De acordo com esta discussão teórica, na cultura vigente, o adolescente 

experimenta desequilíbrios e instabilidades extremas. Oscila desde o ensinamento e a 

audácia até a timidez, o desinteresse e a apatia, em concomitância com conflitos 

afetivos, crises religiosas, intelectualização, postulações filosóficas, condutas sexuais 

orientadas para o heterossexualismo e mesmo para o homossexualismo ocasional. Tudo 

isso constitui uma entidade semipatológica que M. Knobel denomina ―síndrome normal 

da adolescência‖. Ana Freud, citada por Campos (2000), assinala que é muito difícil 

encontrar o limite entre o normal e o patológico. Ela opina que toda a comoção desse 

período deve ser considerada normal, afirmando ainda que pode haver equilíbrio estável 

durante o processo adolescente. 

Algumas concepções teóricas sobre o adolescente se mostram 
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demasiadamente universais e promovem uma naturalização da adolescência. A teoria 

psicanalítica foi bastante influente na formação do conhecimento psicológico e, a partir 

dos conceitos acima discorridos, entende-se por que é tão veiculada pela mídia nacional 

como uma vertente que dá conta da realidade. 

A adolescência tomada como uma etapa de crise e turbulência figura-se 

como uma visão preconceituosa (Aguiar, Bock, & Ozella, 2001). Esses autores 

consideram que tal concepção deveria ser revista, no mínimo, por apresentar, 

potencialmente, alguns riscos. 

O primeiro risco, segundo Blasco (1997, citado por Aguiar et al., 2001), 

seria rotular de patológico o adolescente não-rebelde ou que não aparente as 

dificuldades contidas na síndrome normal da adolescência. O segundo risco seria que, 

ao considerar ―saudável o ‗ser anormal‘, é possível que problemas sérios que apareçam 

na adolescência não sejam reconhecidos‖ como tal. Dessa forma, algumas alterações de 

comportamento que surjam nesta fase (como o ato violento e o uso de drogas) podem 

ser minimizadas e atribuídas a ―bobagens da idade‖. Losacco (2008) complementa esta 

discussão ao afirmar que há um risco em adotar essa perspectiva de etapa de transição, 

que no senso comum é confundida com transitoriedade, com curta duração. Essa 

confusão leva à representação, no cotidiano, de que os comportamentos apresentados 

pelos adolescentes são resultantes da vivência em um momento relativamente curto. A 

autora critica o posicionamento de alguns adultos que possuem como atitude mais 

adequada o ―deixar passar‖, sem disponibilizar atenções especiais àqueles que estejam 

vivendo esta fase. A ideia posta no imaginário popular é que ―a necessária maturação 

para a aquisição e o desempenho dos novos papéis surgirá quando a fase adulta se 

iniciar  então, como num ‗passe de mágica‘, todos os conflitos terão solução‖ (p. 67).  

Não há nada de patológico, certifica Bock (2004), não há nada de natural. A 
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adolescência é social e histórica. Pode existir hoje e não existir amanhã, em uma nova 

formação social; pode existir aqui e não existir ali; pode existir mais evidenciada em um 

determinado grupo social, em uma mesma sociedade (aquele grupo que fica mais 

afastado do trabalho), e não tão clara em outros grupos (os que se engajam no trabalho 

desde cedo e adquirem autonomia financeira mais cedo). Não há uma adolescência, 

como possibilidade de ser, há uma adolescência como significado social, em que são 

muitas as possibilidades de expressão. 

Na retomada histórica, Levi e Schmitt (1996) permitiram compreender que a 

juventude
5
, nas várias épocas históricas e nas civilizações, adquiriu significados 

distintos. Na sociedade grega, os homens eram a força física e os jovens tinham essa 

força em sua plenitude e vigor e eram treinados para se tornarem cidadãos de forma 

integral, sendo a juventude essa etapa de preparação. No mundo romano, a caça, a briga, 

a corrida e a nudez a caracterizaram. Às mulheres estavam destinados a criação dos 

filhos e os cuidados da casa, não exigindo preparações muito sofisticadas; para os 

homens, existiam vários rituais de preparação. Para a juventude judaica na Europa, os 

30 anos de idade marcavam o ápice da força e responsabilidade plena. O casamento era 

a atividade mais importante para marcar a vida adulta, a qual possuía status, prestígio e 

possibilidades de acesso a direitos.  

Contribuições de Morin (1990, citado por Santos, 1996) são dadas no 

sentido do estudo da construção histórica da infância e da adolescência: a adolescência, 

enquanto ―classe de idade‖, surgiu na civilização nos anos 50 e hoje é, praticamente, 

fenômeno universal. Nasceu nos Estados Unidos e depois se espalhou rapidamente pelo 

                                                           
5
 O termo ―juventude‖, além de ter sido o adotado pelos referidos autores, indica apenas a não repetição 

do termo ―adolescência‖. Sabe-se da diferença legal entre os dois termos, ou seja, a idade que marca o 

―início‖ e o ―fim‖ de cada um; é adolescente aquele que tem de 12 a 18 anos incompletos, enquanto que o 

jovem está compreendido entre as idades de 15 a 29 anos. Muitos autores divergem quanto a essa 

delimitação. Tal questão não será abordada no decorrer da pesquisa. 



56 

 

mundo ocidental, países do leste europeu e centros urbanos do Terceiro Mundo. As 

explicações para o surgimento são o declínio da família como unidade de produção e 

mudança do padrão de vida agrário para o urbano. As ocupações já não passavam de pai 

para filho, o que criou um hiato entre a experiência dos pais e a dos filhos, 

transformando a idade de teens em época da vida dedicada à escolha profissional.  

Essa visão ganha força social e passa a ser respaldada por normas legais de 

proibição do trabalho neste período da vida e de compulsoriedade da educação escolar 

(Santos, 1996, p. 154). O autor afirma que essas medidas acabam conferindo status 

jurídico para a existência da adolescência como categoria de idade: 

A indústria cultural se apropria dos valores e atributos 

próprios desta fase da vida e contribui para criar uma 

cultura adolescente. Desse modo, as mudanças 

econômicas, familiares e culturais transformam a 

experiência de crescimento e a adolescência torna-se um 

importante estágio na biografia individual e, mais do que 

isso, em um conjunto etário nas sociedades modernas 

ocidentais.  

As ―marcas‖ da juventude e os significados decorrentes dela modificaram-se 

no tempo e nas diversas civilizações: força física, cortesia e amor, guerra e caça, jogos, 

proezas, responsabilidades, transgressões; 20 anos ou 30 anos; uma etapa curta ou longa 

de passagem para a vida adulta, a adolescência não foi sempre a mesma. Bock (2004) 

afirma que ela é vista como uma construção social que tem repercussões na 

subjetividade e no desenvolvimento do homem moderno e não como um período natural 

do desenvolvimento. É um momento significado, interpretado e construído pelos 

homens. Estão associadas a ela marcas do desenvolvimento do corpo, que constituem 
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também a adolescência como fenômeno social. Mas o fato de existirem marcas do corpo 

não deve fazer da adolescência um fato natural, elas são significadas socialmente. 

A adolescência não é uma simples transição entre a infância e a idade 

adulta, segundo Debesse (1946, citado por Aguiar et al., 2001). O adolescente possui 

uma mentalidade própria, com um psiquismo característico. Para Bock (2004), pensar a 

adolescência como uma manifestação da natureza humana é desvalorizá-la e condená-la 

à identificação com modelos vazios em termos de inserção na sociedade. É preciso 

superar essas concepções. A psicologia não pode mais manter-se divulgando e 

reforçando tais visões, pois não contribui para a construção de políticas sociais 

adequadas aos adolescentes, não ajuda a construir projetos educacionais adequados para 

mantê-los na escola nem a inseri-los em grupos e instituições que têm como vocação o 

debate sobre a adolescência. Enfim, a visão naturalizante é mais que uma visão a qual 

acoberta as determinações sociais; ―é uma visão que impede a construção de uma 

política social adequada para que os jovens possam inserir-se na sociedade como 

parceiros sociais fortes, criativos, cheios de projetos de futuro‖ (p. 39). 

A mesma autora acima afirma ainda que o adolescente não pode ser tomado 

como universal, pois ―são evidentes as diferenças entre os grupos das diferentes classes 

sociais, em razão de diferentes formas de inserção social‖ (p. 38). Ao supor uma 

igualdade de oportunidades entre todos os adolescentes, a Psicologia que se encontra 

nos manuais de Psicologia do Desenvolvimento dissimula, oculta e legitima as 

desigualdades presentes nas relações sociais, situa a responsabilidade de suas ações no 

próprio adolescente, se ideologiza (Clímaco, 1991). Além disso, as visões naturalizantes 

geram propostas de trabalho que aceitam a realidade social como imutável e que não 

veem, nas questões da Psicologia, determinações que são sociais. 

Na Psicologia Sócio-Histórica, como alegam os mesmos autores citados 
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anteriormente, a adolescência deixa de ser analisada como algo abstrato, algo natural em 

si, para ser vista como algo que se desenvolve na sociedade, uma fase do 

desenvolvimento e uma etapa na história da humanidade. Ela existe e é criada 

historicamente pelo homem, nas relações sociais, enquanto um fato, e passa a fazer 

parte da cultura enquanto significado. Bock (2004) indica que a cultura valoriza o adulto 

produtivo, desvalorizando todas as outras fases da vida: a infância, a velhice e a 

adolescência são tomadas como fases improdutivas para a sociedade, e por isso 

desvalorizadas.  

A visão naturalizadora reforça esses valores ao tomar o desenvolvimento 

como referência. A adolescência, da forma como apresentada nos conceitos dos autores 

citados no início deste capítulo, não tem gênese social, nenhuma das suas características 

é constituída nas relações sociais e na cultura. Assim, ao se pensar a problemática da 

adolescência não se toma qualquer questão social como referência. A falta de políticas 

para a juventude na sociedade, a desqualificação e inadequação das atividades escolares 

para a cultura jovem, o sentimento de apropriação que os pais têm com relação aos 

filhos, as contradições vividas, a distância entre o mundo adulto e o mundo jovem, a 

impossibilidade de autonomia financeira dos jovens que ou não trabalham ou sustentam 

a família, nenhuma destas questões é tomada como elemento importante para 

compreender a forma como se apresenta a adolescência. As relações familiares são as 

únicas que aparecem nos textos; são influentes sobre a adolescência, mas não a 

constituem.  

No intuito de compreender como a adolescência toma delineamentos 

históricos, Clímaco (1991) afirma que há vários fatores sociais – econômicos e culturais 

– que possibilitam visualizar o seu surgimento. A sociedade moderna, com suas 

revoluções industriais, gerou grandes modificações nas formas de vida. O trabalho 
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sofisticou-se do ponto de vista tecnológico e passou a exigir um tempo prolongado de 

formação, adquirida na escola, reunindo em um mesmo espaço os jovens e afastando-os 

do trabalho por algum tempo. Além disso, o desemprego crônico/estrutural da sociedade 

capitalista trouxe a exigência de retardar o ingresso dos jovens no mercado e aumentar 

os requisitos para esse ingresso, o que era respondido pelo aumento do tempo na escola. 

As condições estavam dadas para que se mantivessem as crianças mais tempo sob a 

tutela dos pais, sem ingressar no mercado de trabalho. Mantê-las na escola foi a solução. 

A extensão do período escolar e o consequente distanciamento dos pais e da família, 

além da aproximação de um grupo de iguais, foram as consequências destas exigências 

sociais. A sociedade então assiste à criação de um novo grupo social com padrão 

coletivo de comportamento – a adolescência. 

A adolescência refere-se, assim, a esse período de latência social constituída 

a partir da sociedade capitalista, gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho 

e extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico (Bock, 2004). A partir 

dessa nova situação social descrita por Clímaco, os adolescentes estão colocados em 

uma nova condição: o adolescente, apesar de possuir todas as condições cognitivas, 

afetivas e fisiológicas para participar do mundo adulto, estava desautorizado a isso, 

devendo permanecer em um compasso de espera para esse ingresso; ficando distante do 

mundo do trabalho, afastando-se também das possibilidades de obter autonomia e 

condições de sustento. Vê-se então o aumento do vínculo de dependência do 

adolescente em relação ao adulto, apesar de já possuir todas as condições para estar na 

sociedade de outro modo. Essa contradição vivida pelos adolescentes foi responsável 

pelo desenvolvimento das características que refletem a nova condição social na qual se 

encontram. Quais características são essas? Aquelas descritas pela psicologia, mas que 

agora tomam um outro sentido, pois não são naturais, são construídas nas relações 
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sociais. 

No entanto, Kahhale (2001) indica que algumas ―tarefas‖ são esperadas do 

adolescente em determinados grupos sociais (classe média e burguesia): construção de 

uma identidade, permeada pela opção sexual, e busca de independência afetiva e 

econômica das figuras parentais (ou de quem exerceu essa função). Osório (1992), 

apesar de concordar com o caráter universal da adolescência, faz uma ressalva ao 

considerar que a crise de identidade do adolescente tem sentido apenas para os 

adolescentes de classes sociais mais privilegiadas, que não têm a preocupação com a 

luta pela sobrevivência, mas acaba identificando essa crise em qualquer adolescente, 

mesmo aqueles em ―condições de vida extremamente adversas, desde que assegurada a 

satisfação das necessidades básicas...‖ (p. 21).  

Sendo assim, é possível pensar que todos os adolescentes que estão em 

condições peculiares de desenvolvimento vivenciam a fase da adolescência com certo 

grau de sofrimento, independente do que cada classe social propicia e como cada uma 

significa esta etapa. As exigências do mundo capitalista afetam em maior ou menor 

intensidade o adolescente que vive o social e espera algo de si e dos outros. 

A experiência no mercado de trabalho está relacionada, para Bajoit e 

Franssen (1997), à adolescência, entendendo a primeira como um momento decisivo na 

definição da identidade do adolescente. Entretanto, os autores apontam que a referência 

ao trabalho tradicional se tornou impraticável pela dificuldade de inserção, sendo esta 

degradação vivida como crise. Eles realizaram um estudo interessante, mostrando como 

em cada grupo social esta crise se apresenta diferentemente. Em adolescentes do meio 

popular, a representação do trabalho está mais ligada a normas tradicionais e o 

desemprego é vivido como exclusão; já entre os da classe média, o trabalho assalariado 

é desvalorizado, há a preferência por um projeto de auto-realização e o desemprego é 
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vivido como tempo para redefinição de projetos existenciais.  

Construídas as significações sociais, os adolescentes têm, então, de acordo 

com Bock (2007), a referência para a construção da identidade e os elementos para a 

conversão do social em individual. A maneira pela qual se comportam deve ser 

compreendida como ―fruto das relações sociais, das condições de vida, dos valores 

sociais presentes na cultura, portanto, como responsabilidade de todos que fazem parte 

de um conjunto social‖ (p. 75). Vygotsky (1960/1981, p. 164) precede esse pensamento 

quando diz que: 

O exato mecanismo base para as funções mentais 

superiores é uma cópia da interação social; todas as 

funções mentais superiores são relações sociais 

internalizadas. Estas funções mentais superiores são a base 

da estrutura social do indivíduo. A composição delas, a 

estrutura genética e os meios de ação - em uma palavra, a 

natureza total - é social
6
.  

A perspectiva histórica em Psicologia, segundo Bock (2007), define o 

homem como um ser que tem características forjadas pelo tempo, pela sociedade e pelas 

relações, imerso nestas e na cultura das quais retira suas (im)possibilidades. Logo, a 

adolescência como uma fase do desenvolvimento do ser humano é abordada por essa 

teoria de forma diferenciada de outras concepções já exploradas neste texto, assumindo 

que há, sim, um conflito, mas não aquele apontado pelo conceito naturalizante. Um 

conflito que incide diretamente da significação social da adolescência.  

O adolescente que está em conflito com a lei advém de um entorno cujas 

                                                           
6
 Original: The very mechanism underlying higher mental functions is a copy from social interaction; all 

higher mental functions are internalized social relationships. These higher mental functions are the basis 

of the individual‘s social structure. Their composition, genetic structure, and means of action - in a word, 

their whole nature - is social.  
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especificidades são visíveis ao olhar sócio-histórico. Especificidades
7
 estas que 

determinam algumas condições de sobrevivência. Questões sociais, políticas e 

econômicas transpassam esse contexto e se fazem sentir com mais intensidade que em 

outros segmentos sociais, tendo em vista a exclusão socioeconômica a que estão 

submetidos esses adolescentes. Classificados como vitimizadores, são também vítimas 

de um sistema capitalista que tende a excluir essa parcela da população brasileira.   

A desigualdade é intrínseca ao capitalismo (Gonçalves, 2001). A 

modernidade procurou não evidenciar isso e ideologicamente proclamou a igualdade. A 

pós-modernidade, entretanto, reconhece, ratifica e naturaliza a diferença. Assim como 

objetivamente as desigualdades se aprofundam nessa fase do capitalismo, 

ideologicamente as justificativas para ela se fortalecem: não é fenômeno transitório, é 

natural e inexorável. Na perspectiva histórica, são fornecidos elementos para se 

compreender o sujeito como expressão desse momento. Assim, discute-se como as 

novas características da produção capitalista, com a acumulação flexível do capital, as 

modificações das relações de produção, o império das leis de mercado, a 

supervalorização do consumo, dissolvem o sujeito. Mas, discute-se principalmente 

como essa dissolução do sujeito tem caráter ideológico e não é um resultado inflexível 

do processo humano.  

A realidade é um fenômeno multideterminado, o que inclui uma dinâmica 

objetiva (sua base econômica concreta) e também uma subjetiva (o campo dos valores). 

O indivíduo é o sujeito singular dessa dinâmica e, assim como recebe prontos a base 

material (dada pela sua inserção de classe) e os valores (o plano da socialização), 

também é agente ativo da transformação social, independente de ter ou não consciência 

do fato. O conteúdo psíquico não tem origem no próprio indivíduo, mas, para Furtado 

                                                           
7
 A caracterização do contexto ao qual está inserida a maioria dos adolescentes que se encontram em 

conflito com a lei será feita no capítulo 4 desta dissertação. 
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(2001), constitui uma construção social. As contribuições de Vygotsky (1960/1981, p. 

158) acerca desse tema são muito valiosas. O autor indaga que: 

Se é correto que o signo é inicialmente um meio de 

interação social e só depois torna-se um meio de 

comportamento para o indivíduo, é muito claro que o 

desenvolvimento cultural é baseado no uso dos signos e na 

inclusão deles em um sistema geral de comportamento que 

inicialmente era externo e social. No geral, poderíamos 

dizer que as relações entre as funções mentais superiores 

foram antes relações reais entre pessoas
8
.  

O aumento das dificuldades econômicas, como aponta Valla e Stoltz (1996), 

e as consequências sobre a inserção social e profissional de grande parte da população 

atingem, de forma dramática, os jovens no meio urbano. Em se tratando do jovem de 

camadas populares, o que se observa é a expressão de uma grande impotência, é a 

percepção das condições sociais como absolutamente impeditivas de qualquer 

movimento de escolhas. Desse modo, Aguiar et al. (2001) verificam a existência de 

outro tipo de problema: o jovem que não se vê com a possibilidade de escolher, que não 

se vê como sujeito, e sim como subjugado. 

A partir do contexto em questão, Alberti (2004) alerta que o adolescente se 

vê levado a construir as próprias referências, por um lado, e não poucas vezes, a partir 

daquelas designadas pelos próprios pares, os outros adolescentes; mas sobretudo, e por 

outro lado, passíveis de se estabelecerem através da introjeção das relações no seio 

                                                           
8
 Original: If it is correct that the sign initially is a means of social interaction and only later becomes a 

means of behavior for the individual, it is quite clear that cultural development is based on the use of 

signs and their inclusion in a general system of behavior that initially was external and social. In general, 

we could say that the relations among higher mental functions were at some earlier time actual relations 

among people. 
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familiar. Mas nem sempre esta introjeção se solidifica de forma a realmente permitir o 

sustento de novos caminhos construídos pelo sujeito.  

A realidade das vidas desses adolescentes, segundo a constatação de 

Asciutti e Kishimoto (2002), é que: são vítimas de negligência, abuso ou maus tratos na 

família e nas instituições; vítimas de abandono e tráfico; fazem da rua o espaço de luta 

pela vida, como parte da estratégia de sobrevivência de famílias que estão à margem do 

processo produtivo, e espaço de habitação, pois já não retornam à casa depois de um dia 

de atividades nas ruas; são vítimas de trabalho abusivo e explorador; estão envolvidos 

no uso ou no tráfico de drogas; são vítimas de exploração sexual (pornografia e 

prostituição); são adolescentes ou ―jovens-adultos‖ em conflito com a lei, em razão do 

cometimento de atos infracionais (homicídio, roubo, tráfico etc.).  

A vulnerabilidade social e criminal dos adolescentes, tendo em vista os 

riscos que correm em um contexto tão escasso de condições mais favoráveis a uma vida 

digna, é notável e preocupante. É preciso analisar este adolescente em conflito através 

de lentes que não deixem escapar os fatores sócio-políticos que determinam as formas 

de ser/estar no mundo. 
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4.  O adolescente em conflito com a lei no Brasil 

 

A presença dos adolescentes no cenário urbano brasileiro é crescente e 

marca os tempos atuais; dentre outras formas de inserção, muitas vezes estão na 

condição de vítimas da hostilidade contemporânea e, em outras, como autores de 

práticas de violência. A parcela da juventude estigmatizada como ―menores infratores‖ 

advém, ao menos a maioria dos que cumprem medidas socioeducativas, de condições 

sociais inadequadas. Oliveira (2001) afirma que tal inadequação afeta, em algum grau, o 

desenvolvimento do adolescente. 

A trajetória de vida dos adolescentes considerados autores de atos 

infracionais é, geralmente, caracterizada por situações reais e subjetivas de exclusão 

(Castro, & Guareschi, 2008). Eles só são reconhecidos como sujeitos de direitos ao 

cometerem uma infração, fato que a condição anterior não lhes permitia. Os mesmos 

autores afirmam que ―ao longo desse caminho ‗melhor seria dizer, desse beco‘, o 

adolescente passa a ter uma identidade social, através do discurso da lei, como infrator, 

drogado, agressivo, violento, com prognóstico reservado, com periculosidade, com 

personalidade tendente ao anti-social‖ (p. 205).  

Nessa linha de pensamento, Oliveira (2001) entende que é inegável a 

invisibilidade social dada aos milhões de jovens moradores do ―outro lado da cidade‖. 

A autora afirma que esses adolescentes ―são evocados somente quando são alvo de 

preocupações pelas ameaças à ordem pública ou chegam às páginas policiais 

transformados em ‗bandidos‘‖ (p. 17). Trata-se de uma realidade que é negada pela 

sociedade, ainda que se faça visível o contexto demarcado pelo escasso acesso à 

educação, ao mercado de trabalho e ao lazer; faltas que manifestam, segundo Alves, 



66 

 

Menezes e Catharino (2008), uma violência simbólica a qual se expõem esses jovens ao 

longo de suas vidas. 

Inseridos em uma realidade perversa, os jovens e adolescentes vão, aos 

poucos, entrando no mundo da criminalidade e das drogas, que ―se apresenta como a 

única perspectiva para resolução de seus problemas mais imediatos como a fome, a 

precariedade de habitação e o desemprego crônico‖ (Frota, 2006, p. 99), representando 

também uma oportunidade de vida diferente, que de outra forma lhes seria negada. A 

autora afirma que além das necessidades diárias, os adolescentes buscam a 

concretização das possibilidades de consumo, amplamente demandado pelo sistema 

econômico em vigor; considera que ―o ter‖ transforma o indivíduo em cidadão e o 

menino em homem, dando significado à vida e às pessoas. Com isso, os adolescentes 

veem no consumo ―a possibilidade de serem reconhecidos como seres humanos e 

cidadãos comuns‖ (p. 100).  

Essa discussão acerca da inserção precarizada no modelo econômico que 

rege a nossa sociedade remete claramente à percepção incomodada por parte dos 

adolescentes de que, em virtude de péssimas condições financeiras, não conseguem 

obter bens materiais pelas vias convencionais de mercado. O não acesso às 

comodidades exaltadas pelo mundo moderno os torna vulneráveis. Os adolescentes 

Começam fazendo aviãozinho, entram para gangues, 

quadrilhas organizadas, passam a realizar assaltos, roubos, 

até chegarem aos assassinatos, sejam eles encomendados 

ou para lavar a honra, ou seja, ingressam paulatinamente 

no mundo da violência que se torna parte de suas vidas e 

suas famílias (Frota, 2006, p. 72). 

Embora esses sejam importantes fatores a serem considerados na 
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investigação do início da atuação infracional, não são apenas adolescentes da camada 

pobre da população que entram em conflito com a lei. Os que possuem boas condições 

financeiras também atuam nas práticas de violência. Um levantamento estatístico 

realizado pela Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) de São Paulo, em 

2006, revelou a existência de 55% de adolescentes de classe média cumprindo medida 

socioeducativa de semiliberdade e de 2% da classe alta cumprindo em meio aberto
9
. São 

os adolescentes de classe pobre que acabam privados de liberdade, e somam mais de 

dez mil no Brasil. Com isso, percebem-se, como explicam Castro e Guareschi (2008, p. 

206), ―os processos de exclusão social como um fator de vulnerabilidade para o 

cometimento e pela responsabilização por atos infracionais‖.  

O perfil do adolescente que chega às instituições de privação de liberdade, 

segundo constatação de Oliveira (2001), é caracterizado por 98% dos que não 

completaram o Ensino Fundamental – embora 77% tenham idade suficiente, ou seja, 

maiores de 15 anos –, sendo que 15% são analfabetos e 61% não frequentavam a escola; 

além disso, 99% provêm de famílias que ganham menos de seis salários mínimos. A 

autora considera evidente a exclusão, alegando que há uma maior prevalência de jovens 

de baixa renda nessas instituições, devido ―a um viés ideológico na prática judiciária, 

levando a uma criminalização da pobreza ou a um possível racismo, na medida em que, 

no Brasil, ambas as situações encontram-se intimamente relacionadas‖ (p. 58).  

Oliveira (2001) acrescenta ainda que, mesmo sendo muito pequeno o 

número de adolescentes com maior poder aquisitivo que chegam a instituições como a 

FEBEM, não significa que haja menor conduta infratora entre eles, pois é frequente o 

envolvimento com drogas, violência no trânsito, agressões físicas, depredações do 

patrimônio público, porte ilegal de armas, discriminação social, até mesmo com cunho 
                                                           
9
 Este percentual faz referência às medidas socioeducativas em meio aberto e em regime de 

semiliberdade. 
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fascista etc. No entender da autora, ―os adultos seriam não apenas cúmplices do 

comportamento rebelde dos adolescentes, mas igualmente agenciadores de uma conduta 

juvenil marcada pela desobediência‖ (p. 81). Essa discussão é muito relevante e 

significativa, uma vez que explicita os vieses sociais intrínsecos a essa realidade. No 

decorrer da pesquisa em campo, os dados acerca de quem são os adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas, em Natal, foram levantados no intuito de confirmá-

los, ou não, com os dados nacionais. 

Um estudo estatístico da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança 

e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH (Murad, 

Arantes, & Saraiva, 2004) identificou cerca de 39.578 adolescentes existentes no 

sistema socioeducativo. Esse quantitativo representava 0,2% do total deles na idade 

entre 12 e 18 anos no Brasil. Ainda em relação a esses dados, 70%, ou seja, 27.763 do 

total de jovens se encontravam em cumprimento de medidas socioeducativas
10

 em meio 

aberto (liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade). 

Em levantamento mais atual da SEDH (2008), o número total de internos no 

sistema socioeducativo de meio fechado no Brasil é de 16.868 adolescentes, e desses, 

95% são do sexo masculino. Uma pesquisa feita por Volpi (2001), abordando a 

percepção da experiência da privação de liberdade do adolescente em conflito com a lei, 

obteve alguns dados significativos acerca da estrutura familiar, encontrando-a composta 

majoritariamente pela mãe e irmãos, figura paterna ausente ou substituída na forma de 

companheiro ou padrasto, o pai presente em apenas 12% dos casos, configurando-se um 

perfil de família monoparental, com média de quatro filhos, com estruturas habitacional 

e de renda precárias. O estudo das famílias dos adolescentes em conflito está no 

                                                           
10

 As medidas socioeducativas serão abordadas no item 4.2 deste capítulo. 
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próximo item deste capítulo. 

O adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(Brasil, 1990), só pode ser privado de liberdade em casos de flagrante de ato infracional 

ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Ainda que os 

adolescentes se encontrem sujeitos a todas as consequências dos seus atos infracionais, 

não são passíveis de responsabilização penal, sendo cabíveis, nesses casos, medidas 

socioeducativas. O objetivo é ―menos a punição e mais a tentativa de reinserção social, 

de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários‖ (Francischini, & Campos, 

2005, p. 268).  

A prática de atos infracionais por adolescentes, para Volpi (2001), resulta de 

um amplo conjunto de fatores. A mudança de atitude que se espera deles vai depender, 

basicamente, ―do conceito de socialização com o qual se opera uma medida 

socioeducativa‖ (p. 39). Para Vygotsky (1994), o desenvolvimento se trata de um 

complexo processo dialético, caracterizado pela periodicidade, irregularidade no 

desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa de 

uma forma em outra, entrelaçamento de fatores externos e processos adaptativos. Do 

mesmo modo, a socialização do adolescente, sujeito em desenvolvimento, se dará da 

melhor forma tão menos punitiva se configurar a medida socioeducativa que porventura 

venha a cumprir. 

Segundo Francischini e Campos (2005), o reconhecimento de que a 

obediência a regras mínimas é essencial para o convívio social requer a 

responsabilização do adolescente quando ele desenvolve condutas transgressoras dessas 

regras. Considerá-los pessoas em desenvolvimento significa que têm direito à tutela 

especial, por lei, assim como a identidade peculiar desses sujeitos, não implicando, em 

nenhum momento, a não sujeição ao ordenamento jurídico. Barbosa (2002) defende que 
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―o processo de desenvolvimento do adolescente passa pela aprendizagem de um 

posicionamento crítico e responsável em relação às suas condutas‖ (p. 10). 

A compreensão da adolescência e sua relação com a lei, para Saraiva 

(2009), devem vir norteadas pela exata percepção do que consiste esta peculiar condição 

de pessoa em desenvolvimento e a correspondente responsabilidade que disso decorre, 

sem concessões, seja ao paternalismo ingênuo, que enxerga o adolescente em conflito 

com a lei como vítima de um sistema excludente, em uma leitura apenas tutelar; seja ao 

retribucionismo hipócrita, que vê nele o algoz da sociedade, conceituando-o como 

vitimizador, em uma leitura pelo prisma do Direito Penal Máximo. No Brasil, a 

responsabilização se dá a partir dos doze anos, o que empresta um caráter muito severo 

à lei brasileira, já que a maioria dos demais países delimita a idade de responsabilização 

aos quatorze anos. 

É patente a articulação entre o sistema de responsabilização e a idade dos 

sujeitos por ele atingidos, de modo que a sociedade brasileira tem reincidentemente se 

debruçado sobre o tema do rebaixamento da idade a partir da qual os adolescentes 

estariam sujeitos aos rigores do Código Penal. Terra (2004, citado por Saraiva, 2009) 

atesta que a idade da maioridade penal é que demarca o limite legal da adolescência. 

Diminuída, implicaria afastar da condição de adolescente uma parcela dos cidadãos 

menores de dezoito anos. Contudo, acuada diante do aumento da violência e da 

criminalidade, a sociedade não para de pedir mais policiais, presídios, penas mais 

severas e o rebaixamento da idade penal (Oliveira, 2001).   

Muito embora o sistema de responsabilização desses autores de atos 

infracionais deva ser distinto do sistema penal, na prática, nota-se que a punição ainda é 

reproduzida dentro de instituições destinadas à socioeducação. Essa reprodução da 

lógica punitiva agrava ainda mais o quadro dos adolescentes, tendo em vista que ao 
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saírem do cumprimento da medida voltam novamente às práticas de violência e, muitas 

vezes, ao contexto de exploração por parte de indivíduos maiores de dezoito anos, que 

assim se eximem da responsabilidade penal.  

Sobre esse aspecto, Oliveira (2002) aponta a existência de regras rígidas na 

convivência entre os adolescentes atores de atos infracionais. É comum serem coagidos 

a assumir ―um delito para proteger um maior de dezoito anos de ir para cadeia por anos. 

Essas regras fazem parte de um ‗código de honra‘ entre eles‖ (p. 81). Segundo relato de 

um funcionário da instituição em que a autora fez a pesquisa, o adolescente assume o 

ato infracional praticado por outro para proteger ―o maior‖ ou o grupo familiar.  

Ao invés de erguer prisões, Oliveira (2001) afirma que o desafio consiste 

em esvaziá-las, uma vez que não devem ser concebidas como espaços para a vingança 

social, e quanto maior o número de pessoas na prisão mais intenso será o sentimento de 

insegurança, pois ―o encarceramento é um dos agenciamentos mais efetivos para a 

criminalidade‖ (p. 232). Programas e projetos que tenham por princípio ―o respeito pela 

capacidade desses sujeitos de (re)inventar as histórias de suas vidas‖ (Gonçalves, & 

Catharino, 2008, p. 31) necessitam ampliar o alcance para esse público em discussão.  

Uma possível reinvenção das histórias de vida dos adolescentes em conflito 

com a lei se daria através da educação. Porém, segundo Baptista (2008), o debate acerca 

da escolaridade como aspecto importante para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente ―não ocupa papel preponderante na concepção dos pais‖ (p. 112) de 

famílias pobres sobre a necessidade da escola para o enfrentamento da vida; eles não a 

colocam em lugar de destaque. O autor questiona por que a escolarização seria 

importante para os filhos, se os adultos cresceram e vivem sem aprender a ler e a 

escrever. Para a maioria dos familiares desta pesquisa, a escola ocupa sim um lugar 

importante na vida de uma pessoa.  
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Rocha (2002), acrescentando considerações ao tema da escolarização, 

considera que mesmo quando os pais representam positivamente a vida escolar, o 

desencontro das expectativas iniciais gestadas por eles e a experiência cotidiana vivida 

nas escolas, que nega essas aspirações, provoca desinteresse, indisciplina e violência, na 

medida em que a trajetória na escolarização gera insucesso e exclusão. Sobre essa 

questão, a pesquisa revelou que, embora os familiares dos adolescentes não tenham uma 

formação escolar concluída e a maioria deles seja pouco escolarizada, seus filhos são 

incentivados a seguirem o caminho da educação na escola.  

A representação da escola para os adolescentes é analisada por Alves (1997, 

citado por Ozella, 2002): eles associam escola e trabalho como forma de adquirir 

autonomia. Segundo o autor, quando questionados sobre o projeto de futuro, eles o 

veem como um desafio que depende muito do esforço pessoal e de sucesso nos estudos. 

Segundo Oliveira (2002), muitos dos adolescentes apontam terem deixado de estudar e 

entrado em conflito com a lei devido à revolta gerada pelo sofrimento oriundo da tríade 

pobreza/vínculos precários/infração.  

Alguns dados estatísticos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(DEGASE), no Rio de Janeiro, revelam essa realidade: dos aproximadamente dois mil 

adolescentes, de ambos os sexos, que lá são atendidos, 95% já estiveram matriculados 

na rede de ensino e mesmo assim 80% não possuem o ensino fundamental; inúmeros 

são analfabetos funcionais, provenientes de família de extrema situação de carência, 

com renda per capita abaixo da linha da pobreza (Silva, Duarte, Rodrigues, & Pinto, 

2008).  

Como já exposto, a maioria dos adolescentes que cumpre medida 

socioeducativa é oriunda de contextos sociais precários, que tendem a limitar as opções 

de vida. Logo, o conflito inerente ao ato infracional ultrapassa a questão legal, trata-se 
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de um conflito em relação ao próprio entorno em que vive, caracterizado pela exclusão 

historicamente construída através de fatores políticos e econômicos. 

Uma reflexão acerca dessa realidade faz-se necessária para que não seja 

reproduzido o pensamento de que os adolescentes autores de ato infracional são 

vitimizadores sociais. Ao contrário, como afirma Castro (2002), eles são as maiores 

vítimas de violência no Brasil, inclusive de homicídios. Responsabilizá-los pelo 

aumento da violência, além de carecer de base técnica, contribui para encobrir graves 

problemas de distribuição de renda do país. O cometimento do ato infracional é o ápice 

de várias e sucessivas privações, faltas materiais e uma tentativa de afirmação no 

mundo. O adolescente considerado autor de ato infracional busca sua inclusão na 

sociedade contemporânea, marcada pelo imperativo do consumo e por relações 

capitalistas, onde todos podem ser lançados na moda do consumo, porém nem todos 

podem efetivamente assumir o papel de consumidores (Bauman, 1999).  

A exclusão econômica não impede apenas o consumo; para Castro e 

Guareschi (2008, p. 206), ―ser um adolescente brasileiro e pobre significa ser 

subjetivado pela ausência de perspectivas e de futuro; significa ter como fato cotidiano e 

concreto a vivência de situações de violência‖. A respeito das perspectivas de futuro de 

adolescentes em conflito com a lei, Gonçalves e Catharino (2008, p. 27) consideram 

―questionáveis e preconceituosas as afirmações que se remetem a uma ausência de 

expectativas‖. Para as autoras, elas existem, porém, não são passíveis de serem 

conciliadas com o árido cotidiano que vivenciam, permanecendo, com isso, a frustração 

por não terem acesso a bens materiais e culturais visíveis em calçadas e veículos de 

comunicação. 

Com relação às situações de violência, a sua forma estrutural está, muitas 

vezes, oculta em uma fachada de inevitabilidade histórica da pobreza, da desigualdade, 
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da ineficácia da garantia de direitos, e pode, segundo Nascimento, Gomes e Rebello 

(2009), tornar invisíveis os mecanismos que geram interesse na construção e 

perpetuação dos quadros de exclusão e segregação. É relevante afirmar que, de alguma 

forma, há uma ―intencionalidade incidental‖ na continuação de mecanismos geradores 

de violência, na medida em que intervenções/projetos que podem ser efetivos são 

conhecidos, mas não são praticados. 

Ao justificarem a iniciação nas práticas infratoras, o sustento do vício não é 

a única razão dada; alguns adolescentes, inclusive, não fazem uso de drogas. Muitos 

deles buscam contribuir financeiramente em casa, ajudar a família, sobreviver e, além 

disso, consumir, como pode se observar ao quererem andar com roupas de marca, 

expressando o sentimento de que ―não são ‗lixos humanos‘, que têm um valor e são 

admirados pelos colegas por estarem trabalhando com traficantes‖ (Frota, 2006, p. 83).  

Na tentativa de explicar posicionamentos sociais dos adolescentes que 

cometem ato infracional, através de delineamentos psicológicos, Gonçalves e Catharino 

(2008) afirmam que esse grupo não funciona, prioritariamente, pelo consumo, mas a 

necessidade de se tornar visível socialmente permanece presente e se constitui em 

condição da própria sobrevivência como sujeito. Um impasse é criado e, segundo as 

autoras, será resolvido através de uma espécie de ―lógica invertida‖: através dela, os 

adolescentes ―afirmam com sua presença aquilo que não se deve ser e fazer, alcançando, 

a um só tempo, a funcionalidade e a visibilidade social‖ (p. 26). Ou seja, na medida em 

que representam uma espécie de referência negativa, eles são funcionais, como um sinal 

de alerta, que remete, às avessas, àquilo que é socialmente desejável.  

O socialmente indesejável só se torna desejável a partir do respeito à 

singularidade. Castro e Guareschi (2008) entendem que experiências positivas com 

adolescentes em conflito com a lei inseridos em difíceis trajetórias de vida ocorrem 
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justamente quando ―são olhados por outros atributos que não o cometimento do delito; 

quando podem significar outros contextos e se reconhecerem por outros modos de ser e 

estar no mundo‖ (p. 206).  

Em verdade, o fato de o adolescente ter que brigar para se fazer valer no 

contexto cultural não é o problema da adolescência, segundo afirma Alberti (2004), mas 

é sua função na cultura. Para a autora, o problema está em outro lugar; está onde 

justamente o sujeito adolescente não se sente apto a criar sua contribuição à cultura da 

época porque faltam os modelos, aqueles que lhe podem servir de referência. Altamente 

democratizante, por realmente permitir a qualquer um propor o que quer que seja, o 

sistema capitalista não dá nenhuma direção, não promove qualquer laço social. Castro 

(2002) acrescenta que não há reinserção sem sociedade e, portanto, o confinamento e a 

completude institucional em nada auxiliam o processo de desligamento daquele que se 

encontra privado de liberdade. 

 

4.1. As famílias em conflito: o conflito das famílias 

 

Ao se falar do adolescente que cumpre medida socioeducativa, portanto em 

conflito com a lei, faz-se necessário atentar para o fato de que o conflito não é criado 

unicamente por ele, e tampouco se esgota nele. O que se observa, na grande maioria dos 

casos que preenchem as estatísticas dos órgãos especializados, é a impossibilidade de 

falar deles sem que se fale, também, do grupo familiar ao qual pertence cada menino ou 

menina referido. Na esmagadora maioria das famílias, as condições de existência são 

atravessadas por questões de um contexto social excludente, marcado pela precária 

situação econômica, pela violência, pela inclusão precarizada, de modo que o estudo 

dessa realidade proporciona a percepção de que essas famílias, inevitavelmente, estão 
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também em conflito. 

Em estudo levado a termo por Oliveira (2002), as famílias dos adolescentes 

distinguem-se quanto ao grau de precariedade das condições financeiras, que é menor a 

partir de uma maior participação de outros irmãos na receita mensal. A autora 

acrescenta que, tendo em vista que os pais dos adolescentes desempenham funções ou 

atividades de baixa remuneração, a renda familiar é insuficiente para sustentar toda a 

família, inclusive porque alguns dos irmãos já possuem filhos e continuam a morar na 

mesma casa, caracterizando a família extensa, discutida no primeiro capítulo do 

presente estudo. Além disso, ―o trabalho desempenhado pelos irmãos dos adolescentes 

entrevistados, quando existente, levando-se em conta os cargos ou funções 

desempenhadas, também sugere baixa remuneração‖ (p. 63). 

Inconformados e buscando a independência financeira, alguns adolescentes 

assumem atividades remuneradas cujo retorno financeiro é considerado fácil, em 

comparação ao dos pais, que apesar de trabalharem todos os dias da semana conseguem, 

com dificuldades, prover o sustento da família. Em face desses ―trabalhos‖, adotam um 

estilo de vida que difere do padrão familiar (Oliveira, 2002). Vivendo aglomerados com 

suas famílias, em locais desprovidos de serviços e equipamentos públicos que 

proporcionem uma socialização comunitária digna, livre de opressão e constrangimento, 

é natural, segundo Frota (2006), que muitos adolescentes busquem nas ruas da cidade a 

satisfação das suas necessidades, se afastando, então, da comunidade original.   

O afastamento não se dá apenas do grupo familiar, da comunidade de 

origem, mas também do espaço escolar, uma vez que a escolarização que os 

adolescentes atingem não é suficiente, no contexto social vigente, para suprir, a curto 

prazo, o desejo de consumo, para garantir uma melhor qualidade de vida. Sobre isso, 

Gomes (2003, pp. 70-71) afirma que: 
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À medida que as crianças cresciam, que as dificuldades 

escolares se revelavam quase insuperáveis, que o trabalho 

precoce cada vez mais se impunha e, sobretudo, que 

mesmo aos mais escolarizados deles, as oportunidades 

ocupacionais, que se lhes abriam, eram escassas e não 

exigiam muito além de uma competência escolar mínima, 

a escola deixou de se constituir em uma garantia de um 

futuro melhor. Em outras palavras, perdeu a força como 

um instrumento, não de elevação social mas, pior que isso, 

de garantia de sobrevivência. 

Conflitos se instalam na família através da exigência que os membros 

exercem entre si: os pais querem que os filhos trabalhem honestamente para ajudarem 

na renda doméstica, mas a cobrança aos filhos é negativa. De acordo com Frota (2006, 

pp. 98-99), ―muitos exigem dinheiro para comprarem roupas, tênis de marca, e a família 

não tem como sustentar a vontade para eles poderem imitar ou reproduzir o modo de ser 

dos meninos ricos‖, o que neutralizaria os efeitos da estigmatização de ser um menino 

pobre. Com tal realidade e com a não satisfação das vontades, o incentivo para o 

mercado das drogas, por exemplo, chega com facilidade, resultando no ganho rápido de 

dinheiro e na obtenção também rápida dos objetos de desejo.  

Lugares pobres, bairros periféricos, vilas e favelas, cenário original de vida 

da grande maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, indicam que 

eles não pertencem às classes mais favorecidas, e que, em decorrência desse fato, não 

lhes cabe tratamento diferenciado, como o dispensado àqueles que, em muitas das 

vezes, são ―absolvidos‖ pelo sistema jurídico por serem provenientes de famílias que 

podem arcar com os custos da infração à lei. Ressalte-se, no entanto, que ainda que a 
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boa condição financeira da família configure a probabilidade de isentar o adolescente de 

cumprir uma medida socioeducativa, este grupo familiar também se encontra em 

conflito, advindo não da falta econômica, mas fruto do teor das relações estabelecidas 

intragrupo. 

As mudanças pelas quais a família passou e ainda passa em relação à 

estruturação e funções de cada membro do grupo, apontadas no primeiro capítulo deste 

estudo, são evidenciadas nas famílias de qualquer classe social. Minuchin e 

colaboradores, citados por Fishman (1988/1996), encontraram em suas pesquisas muitas 

famílias de adolescentes autores de atos infracionais em que não havia nenhuma figura 

do pai real ou, se ele estava presente, era geralmente uma figura temporária. Neste caso, 

o pai tendia a delegar completamente à mulher a criação e a educação dos filhos, como 

se estas fossem tarefas exclusivas dela. Jacobina (2006) apresenta dados empíricos que 

mostram que quando o pai participa da vida do filho é de forma coadjuvante e pouco 

ativa, reforçando que cabem à mãe as responsabilidades e as decisões em relação a ele.  

Ao fazerem referência à infração à lei, os adolescentes ―assumem a culpa 

como algo individual‖ (Frota, 2006, p. 74). Mas, segundo a autora, eles compreendem 

que a relação família-adolescente em conflito com a lei existe. Eles se culpabilizam, no 

primeiro momento, por entenderem que a mãe ocupa lugar central na família, além de 

ser investida das funções de provedora e representante da moral do grupo, já que o pai é 

um personagem ausente, seja fisicamente ou por não exercer um papel fundamental. 

A ausência de outros suportes sócio-institucionais e de renda suficiente, com 

capacidade de gerar a autonomia financeira do núcleo familiar, explica Sales (2007), 

induz à participação ativa das esposas e filhos no mercado de trabalho e na renda 

doméstica. Há, então, uma divisão com o ―chefe‖, quando presente, das exigências de 

reprodução da família, ―o que conduz a uma redefinição dos padrões de hierarquia e 



79 

 

sociabilidade‖ (p. 71). 

As formas como se organizam as famílias são distintas, mas a coesão e a 

comunicabilidade entre os membros que a compõem são, como entende Assis (1999), 

―determinantes para a qualidade das relações familiares‖ (p. 50). Nas famílias que 

fizeram parte do estudo, a autora notou a existência de relacionamentos instáveis e 

pouco coesos. Oliveira (2002) relata que mais da metade dos adolescentes sob medida 

socioeducativa que entrevistou afirmou haver conflitos na família, além de uma pequena 

parcela deles ter referido abandono pelos pais quando crianças, ―gerando um sentimento 

de profunda angústia e solidão nesses adolescentes‖ (p. 63). Quanto à realidade do 

abandono, Gomes (2003, p. 62) considera que ―à criança abandonada, objeto da 

violência alheia, civil ou militar, correspondem famílias abandonadas, objeto primeiro 

da violência social, institucionalizada‖.  

Os conflitos, muitas vezes, são expressos em ações violentas, que, segundo 

Frota (2006), são a violência doméstica contra a criança e o adolescente, bem como os 

atos de violência deste contra membros da família, amigos ou mesmo pessoas estranhas 

ao convívio social. É válido pontuar que dificilmente não haverá reprodução de 

condutas violentas entre membros que vivenciam a violência no interior do seio familiar 

e/ou no contexto circundante. 

A maneira de resolução de conflitos pode variar, de acordo com Vicente 

(1998), de um modelo autoritário, em que predomina um relacionamento adultocêntrico, 

de opressão ao mais fraco, ou seja, a criança, a um modelo democrático, pautado no 

diálogo e busca de entendimento. Oliveira (2002) constata que é com o primeiro modelo 

que os adolescentes em conflito com a lei identificam suas relações familiares, as quais 

configuram um dos antigos modelos de família  o patriarcal. Agressões físicas e 

psicológicas sofridas pelo pai/mãe ou irmãos são referidas por eles. Surge o sentimento 
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de revolta, tanto em decorrência da violência vivenciada na família, quanto ―pela 

separação dos pais ou pelas rígidas regras impostas‖ (p. 71), como a proibição de estar 

na rua com os amigos. A autora alerta para o fato de tal contexto conflituoso ter 

contribuído, na opinião de alguns dos adolescentes, para a passagem ao ato infracional e 

para a antecipada saída de casa, em prol de morarem com colegas. Logo, se pode 

afirmar que o conflito permanece, sua solução é complexa e é, também, intimamente 

relacionada ao tipo de relações existentes na família. 

Um agravante apontado pelos adolescentes pesquisados pela mesma autora 

é a ordem hierárquica em que acontecem os conflitos familiares, ou seja, do pai para a 

mãe, agredida fisicamente pelo primeiro, e dos dois para com os filhos. Os conflitos 

violentos, marcados por brigas constantes entre os membros da família, ―foi apontado 

como motivo para terem começado a praticar delitos‖ (p. 75). Essas relações 

conflituosas não ocorrem simplesmente por se tratar de um contexto de violência; as 

parcas condições financeiras, por exemplo, exercem grande influência no modo como se 

configuram as relações intrafamiliares. Os homens, por exemplo, sofrem com a 

realidade do desemprego e com a consequente modificação dos papéis dentro da 

família. A incidência de pais de adolescentes em conflito que procuram a bebida 

alcoólica é grande e retrata outra grave questão social, que, apesar da sua importância, 

não será abordada neste estudo.  

Em passeio pelo campo psicológico, Penso (2003) acredita na ideia de que o 

adolescente ocupa espaços vazios da relação conjugal dos pais ou responsáveis, 

mantendo-se uma rivalidade e/ou um afastamento do pai, o que dificulta a identificação 

com ele e também o movimento de pertencimento-separação desse adolescente em 

relação à família, complicando o seu processo de construção identitária. A autora 

acrescenta que, para criar a possibilidade de separação e a libertação desse lugar de 
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―filho parental‖ e lidar com a angústia vivida, o adolescente busca outros contextos de 

construção identitária, como o uso de drogas e envolvimento com atos infracionais. A 

esse respeito, Frota (2006) observa que nas histórias desses adolescentes encontram-se 

papéis maternos e paternos relativamente padronizados: ―pais ausentes e mães ávidas de 

afetos, situações que podem ser consideradas pouco estimuladoras do processo de 

individualização, seja pela ausência, seja pelo excesso de presença‖ (p. 75). Esse termo 

– filho parental – que faz referência a ocupar um lugar mais funcional dentro da 

dinâmica familiar, pôde ser observado em um dos adolescentes sob medida 

socioeducativa, filho de uma das mães entrevistadas. Ele, antes de se submeter à medida 

de privação de liberdade, provia a família com seu trabalho. 

Uma questão importante a se considerar acerca dessas famílias é como elas 

entendem as leis, pois, a partir de qual for o entendimento, este será transmitido aos 

membros que delas fazem parte. Sobre isso, Bucher (1992) afirma que há uma total 

alienação face às leis vigentes. Independente da classe social, nessas famílias ou em 

alguns de seus membros, a lei não é considerada nem respeitada e, muitas vezes, é até 

desprezada. Nesse sentido, as ações educativas e afetivas desempenhadas pela família 

são parâmetros não só de aceitação da autoridade da lei, mas também da questão do 

equilíbrio da identidade do indivíduo que vai se formar dentro de um contexto em 

conflito. 

Em muitos casos, os adolescentes pertencem a famílias que sobrevivem de 

atos criminosos, o que de uma forma ou de outra os estimulam a seguir o mesmo 

exemplo como uma tradição ou herança (Oliveira, 2002). A mesma autora aponta que as 

condições familiares favorecem a inserção dos adolescentes na prática de atos 

infracionais, uma vez que ―se veem seduzidos pela aventura e se dizem influenciados 

pelos colegas‖ (p. 78). Aguiar, Bock e Ozella (2001), contribuem com esse pensamento 
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ao afirmarem que o grupo de amigos se constitui em um grupo de pressão – por vezes 

tão autoritário quanto algumas famílias –, impondo valores e comportamentos. Um 

outro fator de pressão apontado por eles são os meios de comunicação, que podem 

exercer grande interferência nas escolhas dos adolescentes. 

O reflexo da situação familiar sobre os adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas é mostrado por Frota (2006, p. 100), ao se referir que ―já nascem 

submetidos a carências de naturezas diversas, uma vez que as famílias estão 

historicamente privadas de liberdade e cidadania, considerando que não têm acesso às 

necessidades básicas do ser social‖, como a educação, a habitação, a saúde, o lazer e o 

trabalho. São famílias de baixa renda, pequeno nível de escolaridade, compostas 

majoritariamente pela mãe e irmãos, sendo a figura paterna ausente ou ignorada e 

substituída na forma de um companheiro ou padrasto. A autora afirma que tanto as mães 

quanto os adolescentes se referem ―a um pai irresponsável, covarde, fraco e que nem 

parece que é macho‖ (pp. 75-76). A condenação moral desse pai também diz respeito ao 

fato de não aparecer perante a justiça como responsável pelo filho, sendo também 

referido ao fato de não assumir as funções que lhe seriam atribuídas.  

A maior parte dos familiares que visita os adolescentes nas instituições de 

medidas socioeducativas é do sexo feminino. As mães, as tias, as avós e as namoradas 

são as que mais participam do processo de responsabilização pelo ato cometido, 

confirmando as afirmações anteriores no tocante à ausência paterna. A autora acima 

afirma ainda que ―entre as famílias que deveriam ser/ter e aquelas que efetivamente se 

concretizam, há um abismo, cujo significado é traduzido em termos de falta, de 

ausência, presente tanto nas falas dos meninos quanto das mães em relação a eles‖ (p. 

70). 

O adolescente em conflito com a lei define-se e é definido pela mãe como 
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aquele que entre os irmãos sempre foi ―o mais rebelde, o mais revoltado com o pai, o 

que menos ouviu os conselhos que ela lhe deu, o que menos aceita a disciplina‖ (Frota, 

2006, p. 74). Mas ele também é aquele que, antes de cometer atos infracionais ou aderir 

a grupos vulneráveis, ―era um bom filho, o mais inteligente, o mais esperto para ser um 

trabalhador e vencer na vida, o mais preocupado com o sofrimento da mãe e com o 

destino da família‖ (Ibid). Com isso, a mãe, na maior parte dos casos, o mantém no 

lugar do bom filho, porque mesmo preso, continua a se preocupar com ela e com os 

irmãos menores. 

 Ainda de acordo com a mesma autora, não é só o tráfico de drogas o único 

problema que atinge os adolescentes e interfere nas comunidades em que vivem. Há 

uma escassez de oportunidades de estudo, educação, trabalho, lazer, que deveriam, ao 

menos supostamente, tornarem-se realidade no decorrer do cumprimento das medidas 

socioeducativas.  

Algumas mães, em virtude da existência do perigo de morte dos filhos que 

retornam à comunidade de origem, preferem que eles continuem nas instituições, pois 

creem que, ao saírem do cumprimento da medida socioeducativa, ou eles continuam 

cometendo atos infracionais, voltando novamente à instituição, ou serão mortos pelos 

membros dos grupos. Em geral, as mães se encontram em ―um labirinto, um beco sem 

saída, pois não podem tirá-los do CEDUC
11

 para mandá-los a outro lugar, pois às vezes 

os parentes mais próximos são ainda mais pobres‖ (p. 90). Retirar os adolescentes das 

ruas ou retorná-los às casas, segundo Arantes (2008), nem sempre é viável, pelo menos 

de imediato, uma vez que ―as dificuldades familiares, a precariedade material e a busca 

de liberdade foram justamente os motivos que os impulsionaram para as ruas‖ (pp. 10-

11). Nota-se o grau de dificuldade circunstancial do adolescente que decide engendrar 

                                                           
11

 CEDUC é a sigla utilizada para designar Centro Educacional, comumente, a instituição onde 

adolescentes em conflito com a lei cumprem medidas socioeducativas de semiliberdade ou internação. 
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pela via do ato infracional, pelo conflito com a lei, bem como fica evidente o grau de 

conflito que envolve suas famílias. 

Com relação aos adolescentes envolvidos em atos infracionais que possuem 

uma situação socioeconômica melhor, ou são colocados pelos pais em clínicas 

particulares para tratamento da drogadição, ou mudam de cidade, de escola, o que for 

possível para que não precisem cumprir medida socioeducativa nas instituições 

responsáveis. Para Frota (2006, p. 90), são medidas que ―parecem ser atos muito mais 

efetivos do que a internação na instituição em pauta‖. Embora exista pouca literatura 

produzida a respeito dessas famílias de classe média cujos adolescentes infringiram a 

lei, não se tratam de famílias isentas de alguma forma de conflito.  

Conhecer as famílias e seus membros, assim como as proscrições e 

prescrições que são formuladas por meio dos discursos oficiais, pode ter grande 

utilidade para a elaboração de novas propostas de intervenção, além de funcionar como 

fonte de informações para melhor compreensão das demandas, queixas e aspirações 

dessa população (Gonçalves, & Catharino, 2008). 

 

4.2. Políticas de atendimento ao adolescente autor de ato infracional: alguns 

apontamentos 

 

Segundo Morelli (2002, p. 52), a família foi considerada o ―principal fator 

do sucesso ou degeneração tanto da criança como de toda a sociedade‖. O autor afirma 

que a família dita ―nuclear‖, em vigor a partir da virada do século XIX para o XX,  

permaneceu como o ideal de família, inclusive para a legislação em constituição, que 

reforçou esse ideal e criou as bases para a difusão da noção de família ―desestruturada‖, 

representada pela maioria das famílias pobres. Com isso, essas famílias tornaram-se o 
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foco de todas as críticas em relação à situação das crianças brasileiras: atrelavam a 

ignorância ou características genéticas dos membros da família às principais causas das 

péssimas condições de vida e de trabalho.  

Esse olhar que naturaliza famílias pobres é, no mínimo, equivocado e 

preconceituoso. No entanto, são famílias que vivenciam um contexto de precariedade 

em âmbitos da vida importantes – como a educação e a saúde – para o bom 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tais discussões marcaram a formulação e o 

desenvolvimento das políticas sociais voltadas à infância e à adolescência. 

Em meados de 1970, o papel desempenhado pelos movimentos sociais 

organizados no Brasil foi essencial para a redemocratização do país, que vivia os efeitos 

do Regime autocrático-burguês instalado em 1964 (Francischini & Campos, 2005). Um 

dos setores da sociedade que emergiu naquele contexto, se fazendo ouvir por intermédio 

de contundentes denúncias e muitas propostas, segundo os autores, foi o da militância 

em prol de crianças e adolescentes, que reivindicava, principalmente, o status de 

sujeitos de direitos e, consequentemente, mudanças na concepção do atendimento a eles 

dirigido. As demandas desse setor foram consolidadas em 1990 na forma de uma 

legislação específica sobre o tema – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Tendo em vista situações de conflito, como os atos infracionais que venham 

surgir como realidade, as famílias não se encontram capazes de se responsabilizarem 

por seus filhos em conflito com a lei, em virtude das condições de pobreza. Restando 

para eles, a ajuda do Estado, que os insere em programas de socioeducação, hoje já 

muito modificados em relação à ideologia de antigas legislações, que via o adolescente 

como ―menor infrator‖ e merecedor de punições.     

O ECA dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente e 

proporciona a ruptura substancial com essa tradição do ―menor‖ e com a antiga 
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Doutrina da Situação Irregular (Campos, Sousa & Sousa, 2004). A concepção assumida 

pelo Estatuto é a de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, como apontado 

anteriormente. Com isso, redirecionaram-se as atribuições do Estado e o papel da 

família e da sociedade em relação a eles. No artigo 4
o
, se registra que  

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, 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, à convivência familiar e comunitária, além de 

deixá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(Brasil, 1990, p. 23). 

De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), 

que reforça o ideal do ECA, 

proteger a criança e o adolescente, propiciar-lhes as 

condições para o seu pleno desenvolvimento, no seio de 

uma família e de uma comunidade, ou prestar-lhes 

cuidados alternativos temporários, quando afastados do 

convívio com a família de origem, são, antes de tudo e na 

sua essência, para além de meros atos de generosidade, 

beneficência, caridade ou piedade, o cumprimento de 

deveres para com a criança e o adolescente e o exercício 

da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado 

(Brasil, 2006b, p. 25). 
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A improbabilidade de que a família, inserida em um contexto de violência, 

exerça seu papel, exigido pela lei, para com seus filhos é demasiadamente grande. 

Diante desse fato, o ECA também dispõe de ações que buscam prestar atendimento a 

essa família em conflito, suprindo de alguma forma suas necessidades e/ou obrigando-a 

a tomar atitudes ―esperadas‖ para que contribua ao bom desenvolvimento dos filhos. De 

acordo com o artigo 129, as seguintes medidas são aplicáveis aos pais ou responsável 

pelo adolescente: o encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à 

família; a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a usuários de drogas; o encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico; o encaminhamento a cursos ou programas de orientação; a obrigação de 

matricular o filho e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar; a obrigação 

de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado; a advertência; a 

perda da guarda; a destituição da tutela, e a suspensão ou destituição do poder familiar. 

Sobre essa questão da atenção à família, Petrini (2003) considera também 

que cabe ao Estado regulamentar, sustentar, estimular as intervenções a favor da 

família, garantindo que suas necessidades sociais sejam efetivamente enfrentadas e 

resolvidas, sem que substitua as pessoas e os grupos familiares – sempre que estes 

possam desenvolver autonomamente suas funções. Tal posicionamento é válido, uma 

vez que se deve prover medidas eficazes que visem a continuidade pelos membros do 

grupo.  

No tocante, especificamente, à política de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei, foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), que, segundo Fuchs e Fuchs (2007, p. 15), constitui-se ―no conjunto 

ordenado e articulado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, 

pedagógico financeiro e administrativo para as práticas sociais de apuração do ato 
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infracional e de execução da medida socioeducativa‖. O SINASE tem como premissa a 

garantia dos Direitos Humanos e defende o alinhamento conceitual, estratégico e 

operacional para as medidas de atenção aos adolescentes autores de ato infracional. 

Além disso, se articula com o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de 

Saúde, o Sistema de Justiça e Segurança Pública e o Sistema Educacional, não sendo 

mais possível a ação isolada, mas sim uma ação em rede, atuando sobre a incompletude 

institucional e adotando um novo paradigma na abordagem do atendimento ao 

adolescente, que recupera e ressalta a responsabilidade da família, da comunidade e, 

principalmente, do Estado (Silva, Duarte, Rodrigues & Pinto, 2008). 

A participação ativa da família e da comunidade na experiência 

socioeducativa é uma das diretrizes pedagógicas do SINASE, que preconiza que 

as práticas sociais devem oferecer condições reais, por 

meio de ações e atividades programáticas à participação 

ativa e qualitativa da família no processo socioeducativo, 

possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão 

dos adolescentes no ambiente familiar e comunitário. As 

ações e atividades devem ser programadas a partir da 

realidade familiar e comunitária dos adolescentes para que 

em conjunto – programa de atendimento, adolescentes e 

familiares – possam encontrar respostas e soluções mais 

aproximadas de suas reais necessidades (Brasil, 2006a, p. 

55). 

O SINASE articula-se também com o PNCFC, com o objetivo de atingir a 

humanização da execução das medidas socioeducativas. É importante enfatizar que ―o 

SINASE defende a municipalização das medidas visando facilitar a reintegração dos 
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adolescentes em suas famílias e comunidades‖ (Brasil, 2006b, p. 56). A pesquisa em 

campo revelou que algumas famílias fortaleceram seus vínculos com o adolescente no 

percurso do cumprimento da medida socioeducativa, fato a ser mais explorado na 

análise dos dados.  

A política de atendimento à criança e ao adolescente prioriza setores e 

estabelece a integração que manterão entre si, em um determinado marco teórico, 

histórico e espacial (Andrade, 2007). De acordo com o autor, a gestão da política de 

atendimento a esses sujeitos existe como ―um impositivo legal e também como a 

alternativa mais plausível para o enfrentamento do problema do ato infracional‖ (p. 15). 

O ECA tem como princípios a descentralização e a municipalização para atender 

crianças e adolescentes; neste caso, o município tem lugar central em termos de poder 

decisório e de controle, além de espaço geográfico e territorial sobre o qual os 

programas são implementados. Além desses, o Estatuto se assenta no princípio de que 

todas as crianças e adolescentes, sem distinção, desfrutam dos mesmos direitos e 

sujeitam-se a obrigações compatíveis com a peculiar condição de desenvolvimento que 

desfrutam (Brasil, 1990).  

Na XXIII Assembléia do Fórum de Dirigentes Governamentais de 

Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FONACRIAD) (FONACRIAD, Saraiva, Koerner Jr., & Volpi, 1998), foi 

manifestada a necessidade em manter a integridade da política de garantia de direitos da 

criança e do adolescente, respeitando a concepção contida na Convenção das Nações 

Unidas, na Constituição Federal e no ECA. Neste sentido, os autores defendem que 

tanto as crianças e os adolescentes vitimizados quanto os adolescentes autores de atos 

infracionais são sujeitos de direitos, credores de proteção integral. Nos casos de medida 

de privação de liberdade, é fundamental que os programas destinados a adolescentes 
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sejam desenvolvidos no bojo de políticas de garantia de direitos e não no contexto do 

sistema penitenciário; o que ainda não é evidenciado na maioria das instituições de 

internação, por reproduzirem a estrutura das grandes prisões. 

O SINASE declara que a participação da família, da comunidade e das 

organizações da sociedade civil voltadas à defesa dos direitos da criança e do 

adolescente na ação socioeducativa é fundamental para a consecução dos objetivos da 

medida aplicada ao adolescente (Brasil, 2006a). Quanto ao direito de defesa, é garantido 

a toda criança e adolescente o acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 

poder judiciário por qualquer de seus órgãos, assim como à assistência jurídica gratuita 

aos que dela necessitarem, através de um defensor público ou advogado nomeado 

(Brasil, 1990).  

O adolescente em conflito com a lei, anteriormente chamado de 

―delinquente‖, não está sujeito ao rigor do Código Penal e, por isso, não lhe é imputada 

pena. Sua transgressão é denominada de ―ato infracional‖ e a ele incidem medidas 

socioeducativas (Campos et al., 2004). Essas medidas são, por natureza, segundo afirma 

Saraiva (2009), um sancionamento estatal, limitador da liberdade do indivíduo (mesmo 

a medida em meio aberto), e apenas o Judiciário pode impô-las. No entanto, Silva et. al 

(2008) acreditam que a socioeducação se constitui em uma ação de natureza 

pedagógica, e que pode se efetivar nos diferentes campos das políticas públicas, 

almejando como resultado ―a reeducação e inclusão familiar, comunitária e social do 

adolescente em conflito com a lei‖ (p. 110). Logo, a medida socioeducativa visa ações 

menos punitivas e que gerem a reintegração na sociedade. 

Francischini e Campos (2005) abordam de forma mais esclarecida a questão 

da medida socioeducativa enquanto essência, no sentido de distingui-la da pena. 

Embora se assemelhem ao considerar o princípio da personalidade na sua aplicação  
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apenas o autor do crime responde por ele , ser decorrência de lei e visar à ordem 

pública, a medida difere da pena em aspectos bastante relevantes. Os autores afirmam 

que, 

primeiro, se a aplicação da pena, do castigo, busca 

estabelecer uma relação entre o ato cometido e o rigor da 

punição, a aplicação da medida deve buscar uma maior 

individualização, no sentido da sua adequação à história 

de cada adolescente em particular, ao invés de adequar-se 

apenas à infração cometida. Em segundo lugar, de caráter 

essencial é a diferença que remete à finalidade imediata de 

uma e de outra. Com a pena, busca-se causar sofrimento 

ao transgressor, puni-lo por meio da privação de direitos. 

Com a medida socioeducativa, por outro lado, é a ação 

pedagógica sistematizada que é visada, mesmo quando se 

trata de medida de privação de liberdade (p. 269). 

O duplo caráter das medidas  punição (reparo) e criação de condições para 

a não reincidência  teria por finalidade, em princípio, operar um reordenamento dos 

valores e padrões de conduta do adolescente e possibilitar uma ressignificação dos 

padrões de socialização, de modo que os ―novos modelos‖ primem pela consideração da 

integridade da vida e da preservação do patrimônio. Nesse sentido, segundo os mesmos 

autores, denominar de socioeducativa uma medida aplicada em face da transgressão do 

ordenamento jurídico significa atribuir-lhe a possibilidade de operar, no sujeito, 

mudanças que impliquem na consciência de que se deve manter a integridade da vida, 

assim como preservar o patrimônio. 

Uma vez verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
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poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas socioeducativas – de acordo com o 

artigo 112 do ECA: advertência; obrigação de reparar o dano causado; prestação de 

serviços à comunidade; liberdade assistida; a internação em regime de semiliberdade, e 

a internação em estabelecimento educacional (Brasil, 1990). 

Uma pequena explanação acerca do que diz o Estatuto a respeito de cada 

medida faz-se necessária: a advertência consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada (art. 115); em se tratando de ato infracional com reflexos 

patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 

coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da 

vítima (art. 116); a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas comunitários ou governamentais (art. 117); a liberdade assistida será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 

orientar o adolescente (art. 118); o regime de semiliberdade pode ser determinado desde 

o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de 

atividades externas, independentemente de autorização judicial (art. 120), e a internação 

constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 

121). 

Cada medida socioeducativa guarda uma peculiaridade e traz diferentes 

implicações na vida do adolescente e sua família. Os adolescentes cujos responsáveis 

foram os participantes do presente estudo cumpriam as medidas de liberdade assistida e 

prestação de serviços à comunidade – meio aberto –, e semiliberdade e privação de 

liberdade – regime fechado. De acordo com o UNICEF (2004), as medidas aplicadas em 
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meio aberto, isto é, sem restrição de liberdade e com a participação da família e da 

comunidade, são mais eficientes na recuperação dos adolescentes do que o 

confinamento em instituições fechadas. De fato, a eficácia das medidas em meio aberto 

foi apontada por muitos dos familiares, que acompanharam mais próximos do 

adolescente a validade da medida. 

Apesar de haver uma maior exigência com relação ao adolescente quando 

este cumpre alguma medida em regime fechado, a exemplo da medida de semiliberdade, 

que o obriga a se escolarizar e a se profissionalizar, devendo, sempre que possível, 

utilizar os recursos existentes na comunidade (Brasil, 1990), observou-se uma certa 

dificuldade entre alguns familiares entrevistados em verem eficácia na medida 

socioeducativa em percurso. 

De acordo com o ECA, existem algumas condições para que se determine a 

medida de internação ao adolescente que cometeu ato infracional. São elas: só quando 

se tratar de ato 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 aplicada (Ibid). O artigo 123 indica que a 

internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de 

idade, compleição física e gravidade da infração – exigência que não se cumpre e 

agrava a situação do adolescente. E, durante o período de internação, as atividades 

pedagógicas também serão obrigatórias. Além disso, Gonçalves e Catharino (2008) 

acrescentam que a Portaria Interministerial n. 1.426/2004, elaborada pelo Ministério da 

Saúde, Secretaria Especial de Direitos Humanos e Secretaria Especial dos Direitos da 

Mulher, ―aprovou as diretrizes para a implantação e implementação da atenção à saúde 

dos adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação e internação 
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provisória
12
‖ (p. 25).  

O levantamento feito em 2008 acerca dos ―Adolescentes privados de 

liberdade no Brasil‖, realizado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), 

apontou o número de 152 adolescentes em cumprimento de medidas privativas de 

liberdade – internação, internação provisória e semiliberdade – no estado do Rio Grande 

do Norte. Especificamente no município de Natal, local da pesquisa em campo, foram 

registrados, pela Vara da Infância e da Juventude, 414 adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas no decorrer do ano de 2009. Sendo a maioria deles do sexo masculino, 

marcadamente em cumprimento de medida privativa de liberdade – dado que se 

aproxima à quantia nacional de 95% de adolescentes desse sexo (SEDH, 2008).  

No tocante à estrutura física dos centros educacionais que ―acolhem‖ os 

adolescentes sob medidas em regime fechado ou semi-aberto, a grande maioria das 

instituições não dispõe de espaço específico para possibilitar a participação de 

familiares na dinâmica do atendimento aos adolescentes, segundo constatação de 

Francischini e Campos (2005). Admitindo a complexidade da situação, o ECA leva em 

conta os princípios da brevidade e excepcionalidade em relação à condição de pessoa 

em desenvolvimento e incorpora a noção de privação de liberdade como último recurso 

dentre as medidas socioeducativas. 

Dada a orgânica relação entre educação e sociedade, caracterizada por um 

processo educativo parcial e relativo, uma vez que a influência dos valores e princípios 

do contexto em que se aprende é fundamental nesse processo, não há certeza de que ele 

cumpra as expectativas em termos do adolescente que se espera. Segundo os autores 

acima citados, o que mais se pode aguardar é que, dadas certas condições de trabalho e 

de relações, no interior das instituições, o educando assuma uma específica postura de 

                                                           
12

 A internação provisória é o período que o adolescente fica apreendido em delegacia especializada, por 

no máximo 45 dias, à espera da sentença jurídica.  
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respeito frente à própria vida e à dos demais. 

O adolescente que comete infração atravessa uma adolescência com 

características dessa etapa do desenvolvimento humano que lhe são peculiares – como 

foi abordado no capítulo sobre a(s) adolescência(s). O Conselho Federal de Psicologia 

(2010) aponta que esse fato implica considerar o ato infracional no contexto das 

circunstâncias e da história de vida do adolescente, o que certamente acarreta em 

diversas maneiras de compreensão do ato. 

Sobre essa questão da particularidade do modo como o ato infracional opera 

na vida dos adolescentes, Evangelista (2007) averigua que, em geral, ao serem 

executadas medidas que não consideram a heterogeneidade das distintas situações deles, 

a diversidade e a natureza dos problemas e os conflitos existentes no seu cotidiano, elas 

materializam a tradição assistencial/repressiva que, historicamente, tem marcado o 

atendimento de crianças e adolescentes, autores de atos infracionais; além de 

denunciarem que a velha prática brasileira de tratar a questão social como questão 

policial – na qual prevalece o uso da força e da repressão – ainda não está 

completamente abolida. 

Embora se evidencie alguns retrocessos com relação à legislação, o mesmo 

autor acima informa que há, no Brasil, 366 unidades de atendimento socioeducativo em 

meio fechado, das quais, 252 possuem até 40 leitos, o que significa dizer que 70% 

atendem, nesse aspecto, às exigências do ECA e aos parâmetros do SINASE. Os 

estudos que abordam as políticas de atendimento ao adolescente são inúmeros e 

representam o movimento, ainda lento, da tentativa de transformação da realidade. A 

esse respeito, Francischini e Campos (2005) afirmam que a manifestação do diferencial 

socioeducativo das medidas é necessária, inclusive, na estrutura física das instituições 

para adolescentes, na expectativa de que haja possibilidade de ressocialização, 
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―entendida como integração familiar, participação no sistema de ensino, ocupação de 

um lugar na comunidade e, se for o caso, exercício de uma atividade laboral‖ (p. 270). 

Muitas vezes, essa ressocialização que é buscada pelas políticas de 

atendimento aos adolescentes esbarra em dificuldades concretas do contexto de vida 

deles e de suas famílias. A própria falta de integração tanto na escola quanto dentro do 

grupo familiar é a realidade de muitos desses adolescentes e seus familiares, que, em 

algum momento, encaram também o preconceito em virtude do estereótipo de ―menores 

infratores‖ que carregam. Para muitos adolescentes, a medida socioeducativa opera 

como a primeira oportunidade de atenção no tocante aos diversos setores básicos da 

vida, como a entrada na escola e a promoção de saúde. Além disso, a família é 

convocada a fazer parte do momento de cumprimento da medida junto ao adolescente, 

algo que, na prática – como constatado nesta pesquisa – apresenta seus percalços, tanto 

por conta de regras da instituição de medidas, que limitam o acesso de alguns 

familiares, quanto pela indisponibilidade, decorrente de diversos fatores, dos próprios 

familiares. 

Se a família deixa de ser apoio e guardiã dos laços de afetividade e 

sociabilidade, e, ainda, abusa, maltrata e negligencia, muitas crianças e adolescentes 

fogem do convívio familiar de diversas formas, a fim de sobreviverem. Sales (2007) 

considera que, na ausência de suportes públicos de proteção suficientes – previstos no 

ECA e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) –, prevalecem as respostas 

individuais frente a este tipo de conflito familiar, as quais, segundo a autora, contam 

com pouca ou nenhuma visibilidade. Ela acrescenta que 

as estratégias de sobrevivência mobilizadas por crianças e 

adolescentes expulsos ou compelidos à fuga do ambiente 

familiar só vão, portanto, ganhar alguma densidade 
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quando começam a se transformar em práticas lesivas ao 

patrimônio público, desenvolvidas por bandos e galeras de 

crianças e adolescentes que erram cidade e país afora no 

capitalismo periférico, procedendo à incômoda ocupação 

de ruas, praças e calçadas. (p. 24)  

De acordo com FONACRIAD et al. (1998), ainda muito se há de fazer para 

as crianças e os adolescentes brasileiros, daí que as normas constitucionais e penais e as 

do Estatuto da Criança e do Adolescente ressentem-se de efetividade porque não vêm 

gerando os efeitos que delas seria normal esperar. Então, como costuma acontecer na 

América Latina, o problema é outro, porque muitas são as leis dos países que a integram 

e, na maioria dos casos, elas nunca são respeitadas, o que dá margem ao aumento da 

violência.  

Avaliando o processo de implantação do ECA, Costa (1999) situa como 

obstaculizadoras dos avanços da legislação as seguintes culturas: política – 

predominantemente clientelista e fisiológica; administrativa – marcadamente 

burocrática e corporativa; técnica – fortemente autossuficiente e formalista; jurídica – 

ainda muito contaminada pelos resíduos da velha Doutrina da Situação Irregular, e 

cidadã – emoldurada por uma história secular de passividade e conformismo. São 

culturas que, de uma forma ou de outra, se inter-relacionam e lentificam os avanços 

práticos da ―nova‖ legislação. 

Entretanto, Gonçalves e Catharino (2008) apontam para a existência de leis 

e políticas sociais que evoluíram do modelo asilar para a desinstitucionalização. As 

atuais abordagens pressupõem as portas abertas e a família como instituição principal no 

processo de integração do adolescente à sociedade. Para os autores, a fragmentação das 

intervenções tem sido o principal empecilho para a efetiva promoção da melhoria da 
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qualidade de vida dessas populações. Há que se reformular, no nível de gestão, as 

propostas, planos e programas, com o objetivo de implementá-los de maneira integrada 

e sem duplicidade de ações. ―As expressões saúde integral e educação inclusiva 

definem bem essas expectativas‖ (p. 32).  

Castro (2002) concorda com esses autores acima quando afirma que a 

grande mudança proposta pelo ECA possa ser a ideia de que, sem uma rede articulada e 

solidária entre todos os envolvidos – judiciário, governos, conselhos de direitos, 

sociedade etc. –, tornam-se improváveis as intervenções bem sucedidas com os 

adolescentes que cometem atos infracionais. O SINASE se correlaciona e demanda 

iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e, segundo Fuchs e Fuchs 

(2007), só sairá da intenção se houver nele as necessárias conexões entre os vários 

sistemas que em torno dele gravitam: o sistema educacional, o de justiça e segurança 

pública, o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único da Assistência Social.  

A reversão da complexa realidade do adolescente em conflito com a lei 

começaria, para Evangelista (2007), pela adoção e fortalecimento de políticas de 

redistribuição de renda e de redimensionamento das políticas de educação, cultura, 

trabalho, esporte e lazer. Embora não se possa esquecer de que mudar políticas seja o 

suficiente para o equacionamento da questão, o autor afirma que ―é indispensável que a 

sociedade seja convencida a mudar a sua visão ou a sua forma de conceber o problema‖ 

(p. 13).   
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5. A pesquisa, busca que significa 

 

5.1. Procedimentos metodológicos  

 

A fim de se identificar as famílias e definir alguns aspectos do proceder da 

pesquisa, optou-se por uma conversa prévia (ver Apêndice A) com alguns agentes e 

promotores da Vara da Infância e da Juventude, uma conselheira tutelar e a diretora do 

SOS Criança. A partir dessas conversas, foi possível decidir o número de familiares a 

serem entrevistados; se os adolescentes em conflito, que pertencem a essas famílias, 

estariam ou não sob medida socioeducativa; e sobre a acessibilidade a famílias de classe 

média alta que têm adolescentes em conflito. Além disso, tratou-se da participação 

dessas famílias no processo de cumprimento da medida, das justificativas que dão aos 

atos infracionais dos adolescentes e do que pensam sobre a eficiência do sistema de 

implantação das medidas socioeducativas. Esse levantamento trouxe um panorama 

inicial do que seria visto adiante. 

De início, buscou-se pesquisar uma quantidade igual de famílias com 

adolescentes cumprindo medida socioeducativa, que fossem de classe média alta. No 

entanto, através das conversas com as autoridades dos órgãos citados acima e com a 

averiguação nas fichas de cadastro das instituições, ficou claro que seria encontrado, em 

número escasso, algum adolescente cuja família tivesse maior poder aquisitivo – o que 

diminuiria enormemente a amostra total de entrevistados. 

A pesquisa foi feita através de entrevistas abertas, seguindo um roteiro semi-

estruturado (ver Apêndice B), com 20 familiares – equivalentes aos 5% de adolescentes 

registrados na Vara da Infância e da Juventude durante o ano de 2009. A escolha pelos 
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familiares de adolescentes que cumprem medida deu-se de acordo com a maior 

facilidade de contactá-los. Foram dez familiares de meninos e igual número de 

familiares de meninas. Cada grupo de adolescentes se compunha de quatro em privação 

de liberdade, dois em semiliberdade, dois em liberdade assistida e dois em prestação de 

serviços à comunidade. O maior número de familiares entrevistados foi de adolescentes 

que estão sob regime fechado, devido ao maior impacto que a medida causa nas 

famílias. 

As entrevistas tiveram lugar, preferencialmente, nas instituições de 

cumprimento de medidas socioeducativas. Como familiares revelaram dificuldades para 

se fazer presentes nessas instituições, algumas entrevistas foram feitas nas suas 

residências, situadas também na cidade de Natal – RN; e em locais públicos, como o 

Fórum da cidade, a Universidade Federal e um banco de rua. As famílias das 

adolescentes foram as que mais apresentaram dificuldades de comparecerem às 

instituições, sendo em número de cinco os familiares que foram entrevistados em outros 

locais. Abaixo, uma tabela ilustra a quantidade de familiares que se disponibilizaram a 

participar da pesquisa, por lugar de entrevista. 

 
Tabela 1 

Quantidade de familiares entrevistados, por lugar de entrevista 

Local da entrevista Número de entrevistados 

CEDUC Pitimbu 4 

CEDUC Nazaré 1 

CEDUC Padre João Maria 4 

PEMSEMA 5 

Residência do familiar 3 

UFRN 1 

Fórum de Natal 1 

Banco de rua 1 

 

O roteiro de entrevista com o familiar está dividido em três partes: dados 

sobre o familiar entrevistado – condições de vida, escolaridade, moradia etc. e algumas 

noções sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; o grau de conhecimento do 
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familiar sobre o adolescente, sobre como foi o ato infracional cometido e como 

simboliza o momento do conflito com a lei; e por fim, aprofundamento nos aspectos da 

relação intrafamiliar e intracomunitária, possíveis mudanças e alguns 

comprometimentos oriundos do ato infracional. 

 

5.2. Coleta e análise dos dados  

 

As entrevistas com familiares de adolescentes em privação de liberdade 

foram todas feitas nas instituições de cumprimento da medida. A partir das idas nas 

instituições de cumprimento em regimes de semiliberdade e aberto (liberdade assistida e 

prestação de serviços à comunidade), as dificuldades de encontrar os familiares para 

seguir com as entrevistas começaram a aparecer. Foi preciso a ajuda da coordenação de 

cada instituição, no intuito de fornecer os dados necessários para encontrar os familiares 

em locais que se dispusessem a participar da pesquisa. Pode-se afirmar que tal fato foi 

devido à característica das medidas socioeducativas, que, por serem menos rígidas, 

acaba fragilizando o acompanhamento familiar.  

O presente estudo buscou identificar o significado que a família dá ao ato 

infracional, a dinâmica do seu envolvimento com esse ato, o qual consolida o conflito 

com a lei para um adolescente cujo contexto social cotidiano já é, em si, conflituoso. A 

análise que segue traz aspectos quantitativos e qualitativos da realidade estudada, 

utilizando-se dos depoimentos dos familiares dos adolescentes, para um embasamento 

mais denso da teoria proposta, e de um diálogo com outros autores estudiosos do tema. 
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5.2.1. Identificando o familiar 

 

Tabela 2 

Informações básicas sobre os familiares dos adolescentes 

Familiar Responsável Idade Escolaridade Renda 

familiar 

Bairro Nº de 

moradores 

Ocupação 

Irmã de 

João 

Não 14 a. Fund. Inc. 4 a 5 

salários 

Santa 

Catarina 

(conj.) 

6 Estudante 

Mãe de 

Alessandro 

Sim 37 a. Fund. Inc. Até 1 

salário 

Planalto 3 Diarista 

Mãe de 

Antônio 

Sim 64 a. Não possui Bolsa 

Família 

Planalto 3 Sem 

ocupação 

Mãe de 

Daniel 

Sim 32 a. Médio Inc. Até 1 

salário 

Santos Reis 3 Vendedora 

Mãe de 

Francisco 

Sim 47 a. Fund. Inc. Bolsa 

Família 

São 

Gonçalo do 

Amarante 

(muni.) 

2 Vendedora 

Mãe de 

Gustavo 

Sim 48 a. Não possui Até 1 

salário 

Igapó 2 Zeladora 

Mãe de 

José 

Sim 32 a. Fund. Inc. 1 

salário 

Felipe 

Camarão 

6 Serviços 

Gerais 

Mãe de 

Pedro 

Sim 36 a. Fund. Inc. 1 

salário 

Felipe 

Camarão 

5 Lavar 

louça/Buffet 

Mãe de 

Rafael 

Sim 47 a. Fund. Inc. 4 a 5 

salários 

Redinha 8 Dona de 

casa 

Tia de 

Manoel 

Sim 28 a. Médio Inc. 2 a 3 

salários 

Pajuçara 3 Dona de 

casa 
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Tabela 3 

Informações básicas sobre os familiares das adolescentes 

Familiar Responsável Idade Escolaridade Renda 

familiar 

Bairro Nº de 

moradores 

Ocupação 

Avó de 

Maria 

Sim 50 a. Fund. Inc. Até 1 

salário 

Vila de 

Ponta Negra 

15 Vendedora 

Irmã de 

Ana 

Não 25 a. Sup. Inc. Mais 

de 5 

salários 

Pajuçara 6 Professora-

estagiária 

Mãe de 

Aparecida 

Sim 34 a. Médio Inc. 1 

salário 

Parque dos 

Coqueiros 

(conj.) 

2 Zeladora 

Mãe de 

Isabel 

Sim 42 a. Fund. Inc. 1 

salário 

Bom Pastor 3 Dona de 

casa 

Mãe de 

Luciana 

Sim 41 a. Fund. Inc. 2 a 3 

salários 

Alecrim 8 Dona de 

casa 

Mãe de 

Neide 

Sim 51 a. Fund. Inc. 1 

salário 

Bom Pastor 1 Copeira 

Mãe de 

Raimunda 

Sim 37 a. Médio Inc. 1 

salário 

José Sarney 6 Seccional/ 

Delegacia 

Mãe de 

Zuleica 

Sim 37 a. Fund. Inc. Até 1 

salário 

Planalto 3 Diarista 

Pai de 

Cristina 

Sim 39 a. Fund. Inc. 2 a 3 

salários 

Parnamirim 

(muni.) 

3 Pedreiro 

Tia de 

Beatriz 

Não 48 a. Sup. Inc. 4 a 5 

salários 

Alecrim 3 Supervisora 

de clínica 

 

A primeira parte da entrevista abordou a identidade e o contexto de vida do 

familiar; alguns dados estão dispostos nas tabelas acima. Procurou-se saber qual seu 

parentesco com o adolescente sob medida socioeducativa, ressaltando o grande número 

de mães entre os familiares dos adolescentes; apenas duas entrevistadas eram a tia e a 

irmã. Dentre os familiares das adolescentes, as mães também eram predominantes, no 

entanto, houve quatro entrevistados que eram o pai, a avó, a tia e a irmã. No geral, é 

notável a participação das mulheres nas vidas desses adolescentes. Em concordância 

com tal afirmação, Evangelista (2008) afirma que a mãe é quem, desde o início do 

processo, assume a responsabilidade maior e toma as iniciativas cabíveis em relação ao 

acompanhamento de toda trajetória do filho ou filha.  

Dentre os familiares entrevistados, 17 eram responsáveis pelos adolescentes; 

excetuando-se uma irmã de um adolescente e uma irmã e uma tia das adolescentes. 

Alguns dos familiares, que não eram pais, se tornaram responsáveis depois de um curto 
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espaço de tempo após o nascimento. Houve uma tia que ficou responsável pelo 

adolescente desde que ele completou um ano de vida – a mãe foi embora e o deixou sob 

os cuidados de avós e tios; e duas adolescentes foram criadas, desde que nasceram, uma 

pela avó e outra pela mãe adotiva. Isso ilustra, de forma concreta, os novos arranjos 

familiares (discutidos no primeiro capítulo deste estudo) constituídos historicamente; 

são diversificadas formações da família – monoparentais, extensas etc. –, em que o 

exemplo de família nuclear (pai, mãe e filhos dos dois) não é mais seguido como 

padrão. 

A idade dos familiares variou entre 14 e 64 anos, mas a maior incidência – 

15 dentre os 20 entrevistados – foi de adultos entre 31 e 50 anos (jovens adultos, na 

idade de trabalhar). Dos familiares, 12 não chegaram a concluir o Ensino Fundamental, 

e apenas dois, das adolescentes, estão cursando o Ensino Superior. A tabela abaixo 

revela o maior grau de escolaridade provindo das famílias das adolescentes. Ao se 

considerar a idade e a escolaridade desses familiares, é fato que dispõem de pouco 

conhecimento para competirem no mercado de trabalho, o que acaba ocasionando, por 

parte dessas famílias, a reprodução do ciclo da pobreza. 

  

Tabela 4 

Escolaridade dos familiares entrevistados 

Escolaridade do familiar Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Ens. Fundamental incompleto 6 6  

Ens. Médio incompleto 2 2  

Ens. Superior incompleto 0 2  

Não possui 2 0 

 

O contexto da educação no Brasil expõe, segundo Evangelista (2008), uma 

precária qualidade do ensino. Fatores diversos, internos e externos à escola, contribuem 

para a gravidade da situação, dentre os quais se destacam: a deficiente infra-estrutura 

física das escolas; o desestímulo dos professores, insuficientemente preparados para a 
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intervenção pedagógica em situações específicas, e mal-remunerados; o fato de crianças 

e adolescentes ingressarem no mercado de trabalho para complementar a renda familiar; 

a falta de suporte educacional dos pais e de acesso aos meios de comunicação e 

veiculação do conhecimento, entre outros.  

Essa realidade repercute tanto na vida profissional dessas famílias quanto na 

formação dos adolescentes. Araújo (2007) afirma que a falta de experiência e baixa 

escolaridade da família, diante de sua desvinculação precoce da escola, ampliam a 

exploração da mão de obra desses meninos, na medida em que as possibilidades de 

obter um emprego nessas condições são bastante reduzidas. Tanto que as ocupações 

(Tabela 5) enunciadas pelos familiares são, em 16 delas, funções que não carecem de 

qualificação, o que sugere a aquisição de baixa renda por parte dessas famílias.   

 

Tabela 5 

Ocupação dos familiares entrevistados 

Ocupação Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Bolsista/professora-estagiária 0 1 

Copeira 0 1 

Diarista 1 1 

Dona de casa 2 2 

Estudar 1 0 

Lavar louça/Buffet 1 0 

Pedreiro 0 1 

Seccional/Delegacia 0 1 

Sem ocupação 1 0 

Serviços Gerais 1 0 

Supervisora de clínica 0 1 

Vendedora 2 1 

Zeladora 1 1 

 

Em estudo feito por Rocha (2002), foi destacado o número de 9.555 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade e 

internação provisória no país. Dentre eles, 12,7% viviam em famílias que não possuíam 

renda mensal e 66% em famílias com renda de até dois salários mínimos. 

A condição econômica dos familiares entrevistados não é tão diferente dos 
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dados acima, visto que mais da metade declarou renda familiar de até um salário 

mínimo. Três ganhavam de quatro a cinco salários, o que permite, então, serem 

compreendidos na classe C, a chamada ―nova classe média‖, da qual fazem parte as 

famílias de renda acima de R$ 1.126 até R$ 4.854 reais mensais (Neri, 2010). Houve 

também a irmã de uma adolescente que alegou uma renda familiar de dez salários 

mínimos. A Bolsa Família foi apontada como única fonte de renda para dois familiares 

dos adolescentes. Observou-se, com isso, que as famílias das adolescentes têm poder 

aquisitivo um pouco maior que as dos adolescentes. A tabela abaixo traz mais detalhes 

acerca da renda dessas famílias: 

 

Tabela 6 

Renda das famílias dos adolescentes 

Renda familiar Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Até 1 salário 3 2 

1 salário 2 4 

2 a 3 salários 1 2  

4 a 5 salários 2 1  

Mais de 5 salários   0 1 

Outro 2 0 

 

Para obterem tal renda, dez familiares saem para trabalhar pela manhã e só 

retornam às suas casas no final do dia – seis deles são familiares dos adolescentes. 

Outros oito, sendo cinco das adolescentes e três dos adolescentes, alegaram não ter 

horário fixo para suas atividades. Apenas a irmã de uma adolescente trabalha à tarde e à 

noite. Nota-se que a jornada de trabalho é longa para a metade e incerta/instável para a 

outra. Consequentemente, tratam-se de provedores ausentes durante boa parte do tempo, 

com maior índice nas famílias dos adolescentes.  

Em seu trabalho, Evangelista (2008) constatou que 69,57% dos adolescentes 

que cumpriram medidas socioeducativas eram filhos de pais separados, e em 95,65% 

desses casos, a mulher/mãe assumia, quase sempre sozinha, o ônus maior da 
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manutenção da família – tanto por ter que trabalhar fora para sobreviver, quanto por 

submeter seus filhos a influências negativas da própria comunidade. Como ela 

desempenha alguma atividade fora de casa, o autor afirmou que há ―uma repercussão 

negativa na qualidade da atenção e do cuidado que a família dispensa aos filhos ou 

netos, os quais, muitas vezes, ficam sob os cuidados de terceiros e, em alguns casos, de 

si próprios‖ (p. 107). 

Os adolescentes, na maioria das vezes, ficam sozinhos, e como estão 

inseridos – de acordo com quase todos os familiares entrevistados – em contextos de 

violência característicos de bairros periféricos, se veem sujeitos a toda sorte de 

acontecimentos. Os bairros onde habitam essas famílias, assim como o número delas em 

cada bairro, estão discriminados na tabela a seguir. Dois familiares moram em 

municípios vizinhos à Natal e outros dois em conjuntos pertencentes a bairros da 

cidade. 

 
Tabela 7 

Bairro de moradia, com sua respectiva zona, e número de familiares por bairro 

Bairro onde mora Zona urbana Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Alecrim  Leste 0 2 

Bom Pastor Oeste 0 2 

Felipe Camarão Oeste 2 0 

Igapó Norte 1 0 

José Sarney Norte 0 1 

Pajuçara Norte 1 1 

Parnamirim (município)    0 1 

Parque dos Coqueiros 

(conjunto) 

Norte 0 1 

Planalto Oeste 2 1 

Redinha Norte 1 0 

Santa Catarina (conjunto) Norte 1 0 

Santos Reis Leste 1 0 

São Gonçalo do Amarante 

(município) 

  1 0 

Vila de Ponta Negra Sul 0 1 

 

O município de Natal é dividido em quatro zonas: norte, sul, leste e oeste 

(ver Figura 1); os bairros constados na tabela acima, embora pertençam às diversas 
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zonas, têm como característica comum altos índices de violência e condições precárias 

de vida. 14 famílias estão distribuídas nas zonas norte e oeste da cidade de Natal – as 

duas principais zonas vulneráveis no âmbito socioeconômico. O levantamento realizado 

pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias (CODEM) da 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte (SEJUC) (2011) 

confirma essa realidade, ao apontar que 48% dos homicídios contra os jovens (de 15 a 

24 anos) concentraram-se nos bairros Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, 

Pajuçara, Igapó e Felipe Camarão, pertencentes às zonas norte e oeste da cidade.  
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      Figura 1. Mapa do município de Natal/RN dividido em zonas 

 

A moradia da maioria das famílias é de alvenaria; apenas dois familiares 

alegaram morar em casas de madeira. Dos 20 entrevistados, 13 moram de aluguel, cinco 

possuem casa própria e dois familiares dos adolescentes estão acolhidos na casa de 

outrem, um na casa da amiga e outro na casa da mãe. A tabela a seguir informa quantos 

cômodos há nas casas dessas famílias. 
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Tabela 8 

Número de cômodos das casas dos familiares 

Nº de cômodos Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

2 cômodos 2 0 

3 cômodos 1 0 

5 cômodos 5 3 

6 cômodos 0 2 

7 cômodos 0 2 

8 cômodos 1 3 

9 cômodos 1 0 

 

As casas dos familiares das adolescentes são, aparentemente, maiores e, 

portanto, sugerem melhor conforto aos seus moradores. Porém, esse dado requer ser 

analisado junto à informação sobre a quantidade de moradores por residência. Nas casas 

dos adolescentes, ainda que haja, em média, menor número de cômodos, quatro famílias 

são compostas de cinco a oito pessoas – as demais tem menor número de pessoas. No 

caso das meninas, em apenas três famílias há de seis a oito pessoas; em uma delas, há 

15 pessoas – um exemplo de família extensa. Apesar de haver um número significativo 

de familiares que vivem com muitas pessoas em casa, 12 dos entrevistados dividem o 

teto com até três pessoas. Com isso, pode-se dizer que, em geral, as famílias estão 

razoavelmente bem acomodadas. E a melhor acomodação que as famílias das 

adolescentes usufruem está diretamente associada à maior renda familiar. 

Outro aspecto importante na análise das condições de vida dos familiares é 

o tempo de moradia (Tabela 9) nos locais sinalizados anteriormente.  

 
Tabela 9 

Tempo de moradia (atual) dos familiares 

Tempo de moradia Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

1 mês  0 1 

2 meses 0 1 

3 meses  1 0 

8 meses 2 2 

1 ano 1 0 

3 anos 1 2 

4 anos 1 0 

6 anos 1 0 

10 anos 0 2 

15 anos 0 1 

18 anos 1 0 

Desde que nasceu 2 1 
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Levando-se em conta o tempo máximo de três anos que um adolescente 

pode passar em cumprimento de medida socioeducativa, para efeito do presente estudo, 

considera-se o tempo de um ano desde a última mudança como tendo sido ela 

possivelmente motivada pelo ato infracional do adolescente. Os dados revelam que oito 

famílias se mudaram dentro dessa faixa de tempo, e que mais da metade delas continuou 

morando nos mesmos lugares após o ato infracional. Ao se observar a Tabela 10, 

abaixo, o que se vê, contudo, é que tal mudança recente, apenas para metade das 

famílias, decorre do conflito com a lei do adolescente.  

 

Tabela 10 

Influência do ato infracional na mudança de endereço 

Mudança de endereço decorrente do ato Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Sim 5 5 

Não 5 5 

 

É importante perceber de onde essas famílias se deslocaram; algumas de 

bairros próximos ou zonas vizinhas e outras de outros estados do país. A tabela abaixo 

informa a moradia anterior e aponta a zona oeste como foco principal de famílias em 

situação de conflito. 

 

Tabela 11 

Moradias anteriores das famílias 

Moradia anterior Zona urbana Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Alecrim Leste 0 2 

Bairro Vermelho Leste 0 1 

Capim Macio Sul 0 1 

Dix-Sept Rosado Oeste 0 1 

Igapó Norte 0 1 

Leningrado (assentamento)   Oeste 1 0 

Nossa Senhora de Nazaré Oeste 1 0 

Parnamirim (município)   0 1 

Planalto Oeste 1 1 

Quintas Oeste 1 0 

Rio de Janeiro (município)   0 1 

Santa Catarina (conjunto) Norte 1 0 

Santa Cruz (município)   1 0 

São Gonçalo do Amarante 

(município) 

  1 0 

São Paulo (município)   0 1 
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Em alguns dos bairros referidos acima como moradia anterior, e que não 

apareceram antes, estão também presentes condições de vida precárias e alto índice de 

violência, com exceção de Capim Macio – um dos mais ricos da zona sul de Natal, mas 

nem por isso sem manifestações de violência. O que desponta como diferencial são as 

duas cidades de outros estados brasileiros em que moravam duas famílias das 

adolescentes, e que se mudaram para Natal. Uma delas se mudou há mais de 10 anos e a 

outra se mudou em decorrência do ato infracional da adolescente, com o intuito de 

acompanhá-la.  

Também por influência do ato infracional, os familiares são chamados a 

vivenciar uma nova realidade, imersa no âmbito jurídico e de noções de direitos e 

deveres, tanto deles – como responsáveis por crianças e/ou adolescentes – quanto dos 

próprios adolescentes autores de atos infracionais. Além da maioria ser responsável por 

seus adolescentes em conflito, 15 dos 20 familiares se responsabilizam por uma ou mais 

crianças e/ou adolescentes. Abaixo, tabela com a quantidade referente. Uma quantia 

significativa, seis familiares, cuida de três ou mais crianças/adolescentes. Não houve 

diferença notável, neste aspecto, entre familiares dos adolescentes e das adolescentes. 

 

Tabela 12 

Responsabilidade do familiar para com outra criança/adolescente 

Responsável por outra criança/adolescente Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Nenhuma 2 3 

1 criança/adolescente 3 3 

2 crianças/adolescentes 2 1 

3 crianças/adolescentes 1 1 

4 ou mais crianças/adolescentes 2 2 

 

Uma vez que todos têm adolescentes inseridos em instituições públicas, 

cumprindo medidas socioeducativas, questionou-se se conheciam o Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA; apenas três familiares dos adolescentes disseram conhecer. 

Questionados sobre o que conhecem, dois responderam que criança/adolescente não 
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pode trabalhar e um familiar lembrou que crianças e adolescentes têm que estudar. 

Além do enorme índice de familiares dos adolescentes que desconhecem o Estatuto, 

quando perguntados sobre o que acham dele, dois disseram discordar do conteúdo, 

alegando que não se aplica à realidade das famílias. A seguir, trechos das entrevistas 

que ilustram essa posição. 

Ele pede as coisas pra mim, eu não posso dar... as 

condições não dá. Ele tava sem roupa pra vestir, sem um 

tênis... isso ai ele já começou a comprar... e tá ocupando a 

mente, se não tivesse nesse trabalho, ele tava na rua, ele 

saía pra se acompanhar com pessoas que não eram do 

bem. Depois que ele arrumou esse trabalho, ele mudou. 

(Mãe de Alessandro – Agressão física – P. S. C.) 

 

É, às vezes eu escuto na televisão dizer assim, que criança 

até 14 anos não é pra trabalhar. É pra estudar e brincar. 

Mas tem tantas crianças que tem que trabalhar, eu mesmo 

quando comecei a trabalhar, minha fia, eu tinha dez anos 

de idade e até hoje tou viva. Aí prefere tá na rua 

arengando, fazendo o que não presta... (Mãe de Gustavo – 

Porte de arma – P. S. C.) 

O oposto ocorre entre os familiares das adolescentes: são sete que 

conhecem o ECA. A tabela abaixo registra os conhecimentos que eles têm da lei e 

indica a quantidade de vezes que tais informações aparecem nos depoimentos.   
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Tabela 13 

Conhecimento dos familiares das adolescentes sobre o ECA  

Conhecimento que o familiar da adolescente tem do ECA Nº de familiares 

Criança/adolescente não pode trabalhar 2 

Responsabilidade dos pais perante os comportamentos dos filhos 2 

Família tem que dar apoio 1 

Os adolescentes têm direitos 3 

Proteção para os adolescentes 2 

Proibição de algumas atitudes parentais 2 

Tem que estudar 2 

Existência das leis do Estatuto e da obrigatoriedade de cumpri-las 2 

Cumprir medida socioeducativa 1 

 

O pai de uma adolescente reconhece a assistência que ela recebe, mas 

permanece com uma postura ambígua quanto aos benefícios dos direitos, além de 

apontar a influência do contexto social vulnerável ao qual sua família se insere:  

Eles são assistidos por várias coisas, várias ONGs né, e 

tem os direitos que assistem a eles né. E apesar de tudo é 

um direito que a gente tem que pensar bastante nisso aí, 

porque eles têm tanto dos direitos que, de vez em quando, 

faz o que faz... Uns se prevalecem disso aí, né, porque tem 

direito, isso aquilo outro, o pai não pode fazer isso, o pai 

não pode fazer aquilo. Eu, já na minha área, eu procurei 

muito conversar com minha filha, mas o índice de 

marginalidade no bairro onde eu fui tentar fazer uma 

residência pra mim era enorme e ela se envolveu com esse 

tipo de gente e deu no que deu. (Pai de Cristina – 

Homicídio – Privação de Liberdade) 

Quando questionados sobre o que acham do ECA, quatro familiares pensam 

que é importante, dois alegam que é um meio de garantir os direitos dos adolescentes, 

dois o veem como um auxiliar na educação do adolescente, um pontua o acesso à 

educação, outro acha ótimo, dois discordam de suas imposições e um afirma que ainda 
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tem muito a melhorar enquanto dispositivo de garantia e acessibilidade aos direitos de 

crianças e adolescentes. Os trechos abaixo exemplificam essas opiniões familiares. 

Eu acho que é uma boa, né! Pra quem realmente quer 

mudar também, né... Porque tem reeducando que vai, acha 

que não serve, que não muda né. Tem que ver que tem que 

cumprir tudo direitinho, tentar mudar. Porque tem muitos 

que vão cumprir a medida mas, não muda né... outros que 

deixa de cumprir, às vezes volta até pra uma coisa bem 

pior. (Mãe de Isabel – Porte de arma – L. A.) 

 

A primeira coisa quando um adolescente faz uma coisa 

errada, dizem assim ‗é a educação dentro de casa‘. Muitas 

coisas eu disconcordo, que [...] eles num vê o que é... se 

passam em casa e não fazem na rua. [Então, tem mais 

coisa que a senhora não concorda?] É, porque eles acham 

porque eles têm o direito de ter uma lei, aí eles acham que 

eles podem abusar dessa lei, e só quem se ferra é a gente. 

(Mãe de Raimunda – Homicídio – Privação de Liberdade) 

Observa-se a existência de uma diferença expressiva entre o conhecimento e 

as opiniões alegados pelos familiares dos adolescentes e das adolescentes no que 

concerne ao Estatuto. A questão do gênero do adolescente é a razão para tal fato. As 

famílias, quando presentes nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas, 

passam a ter informações sobre o ECA. Como se verá mais adiante, as adolescentes são 

mais acompanhadas por seus familiares quando sob medida, da mesma forma que eles 

se preocupam mais com a maneira como elas estão superando a situação de 
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transgressão, se informam sobre a legislação etc.  

Através desses dados iniciais acerca da identidade e das condições de vida 

das famílias, percebeu-se que são familiares, em sua maioria, adultos pouco 

escolarizados, que sobrevivem com até um salário mínimo em grupos familiares de três 

a quatro pessoas, habitando casas simples em bairros considerados violentos. As 

ocupações diárias são as que menos demandam qualificação e os conhecimentos sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente são escassos entre os familiares dos adolescentes 

e diversos entre os familiares das adolescentes. As famílias das adolescentes, em quase 

todos os aspectos, apresentam melhores condições de vida. Essa questão do gênero pode 

indicar que os familiares significarão o ato infracional de seus adolescentes de maneiras 

diferentes; a continuação da análise, a partir das informações obtidas na segunda parte 

da entrevista, possibilita uma leitura mais detalhada da realidade estudada, uma vez que 

aborda a visão do familiar sobre o adolescente, algumas informações básicas sobre ele, 

as circunstâncias da prática do ato infracional e a subsequente submissão às medidas 

socioeducativas. 
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5.2.2. A família pensa o adolescente, o ato infracional e a medida socioeducativa 

 

Tabela 14 

Informações básicas sobre os adolescentes 

Adolescente Idade Escolaridade Vive 

com 

Ato 

infracional 

Medida 

socioeducativa 

Tempo de 

cumprimento 

Reincidente 

Alessandro 14 a. Fund. Inc. Mãe e 

irmã 

Agressão 

física 

P. S. C. Menos de 3 

meses 

Não 

Antônio 18 a. Fund. Inc. Mãe, 

irmão e 

sobrinha 

Homicídio Internação 1 ano Não 

Daniel  15 a. Fund. Inc. Pai e avó Usuário/ 

porte de 

drogas 

L. A. Menos de 3 

meses 

Não 

Francisco 18 a. Fund. Inc. Mãe Assalto Semiliberdade Menos de 3 

meses 

Não 

Gustavo  15 a. Fund. Inc. Mãe Porte de 

arma 

P. S. C. Menos de 3 

meses 

Não 

João  17 a. Fund. Inc. Pais e 

irmãos 

Homicídio Internação 6 meses Sim 

José 18 a. Fund. Inc. Mãe, 

irmãos, 

mulher e 

filho 

Assalto Semiliberdade Menos de 3 

meses 

Sim 

Manoel 17 a. Fund. Inc. Irmã, tia 

e avó 

Homicídio Internação 1 ano Não 

Pedro 15 a. Fund. Inc. Mãe e 

irmãos 

Usuário/ 

porte de 

drogas 

L. A. Menos de 3 

meses 

Não 

Rafael 18 a. Médio Inc. Pai, mãe 

e irmãos 

Homicídio Internação 6 meses  Não 
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Tabela 15 

Informações básicas sobre as adolescentes 

Adolescente Idade Escolaridade Vive 

com 

Ato 

infracional 

Medida 

socioeducativa 

Tempo de 

cumprimento 

Reincidente 

Ana 13 a. Fund. Inc. Pai, 

mãe e 

irmãos 

Bullying P. S. C. Menos de 3 

meses 

Não 

Aparecida 17 a. Fund. Inc. Avó Agressão 

física 

Internação Menos de 3 

meses 

Não 

Beatriz 16 a. Fund. Inc. Avô Agressão 

física 

Internação 1 ano Não 

Cristina 16 a.  Fund. Inc. Pai, 

mãe e 

irmão 

Homicídio Internação 6 meses Não 

Isabel 17 a. Fund. Inc. Marido Porte de 

arma 

L. A.  Menos de 3 

meses 

Não 

Luciana 17 a. Sup. Inc. Mãe e 

irmãos 

Usuária/ 

porte de 

drogas 

L. A. Menos de 3 

meses 

Não 

Maria 17 a. Fund. Inc. Avó, 

tias e 

irmãos 

Usuária/ 

porte de 

drogas 

Semiliberdade 1 ano Não 

Neide 18 a. Fund. Inc. Mãe Roubo Semiliberdade Menos de 3 

meses 

Sim 

Raimunda 16 a. Fund. Inc. Pai Homicídio Internação Menos de 3 

meses 

Não 

Zuleica 16 a. Fund. Com. Mãe e 

irmão 

Agressão 

física 

P. S. C. Menos de 3 

meses 

Não 

 

Algumas informações sobre os adolescentes podem ser observadas nas 

tabelas acima. Todos os familiares sabem a idade deles (Tabela 16), com exceção da tia 

de uma adolescente, que oscilou entre uma e outra idade.  

 

Tabela 16 

Idade dos adolescentes 

Idade do(a) adolescente Meninos Meninas 

13 anos 0 1 

14 anos 1 0 

15 anos 3 0 

16 anos 0 4 

17 anos  2 4 

18 anos 4 1 

 

Um número mínimo de adolescentes entra mais cedo – 13 a 14 anos – em 

conflito com a lei. No entanto, os adolescentes se destacam em quantidade na idade dos 

15 anos. De acordo com os dados da tabela, há maior incidência de autores de atos 
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infracionais entre os 15 e os 18 anos. É importante assinalar que cinco adolescentes já 

não podem ser considerados como tais, uma vez que o ECA preconiza a idade de 18 

anos incompletos como limite para essa classificação e, portanto, podem ser chamados 

de jovens e inseridos em outro tipo de medida que fizesse cumprir as obrigações para 

com a lei. Os adolescentes permanecem em cumprimento de medidas socioeducativas 

porque têm a garantia de até três anos sob os ―cuidados‖ do Estado, podendo, com isso, 

ultrapassar a idade de 18 anos. 

Entre os adolescentes, apenas um cursa o Ensino Médio e os demais, nove, 

estão no Ensino Fundamental; entre as adolescentes, oito cursam o Fundamental, uma já 

o concluiu e outra cursa o Ensino Superior. Alguns adolescentes interromperam os 

estudos mais ou menos na mesma idade em que seus familiares o fizeram. As meninas e 

suas famílias são mais escolarizadas que os meninos. Portanto, pode-se afirmar que há 

influência da família sobre a escolaridade dos adolescentes.  

De acordo com alguns familiares, o conflito com a lei é um desencadeador 

do abandono da escola por parte dos adolescentes, antes mesmo de serem submetidos ao 

cumprimento da medida socioeducativa que a lei exige. Algumas mães disseram ter 

insistido para que seus filhos voltassem a estudar, mas a investida foi insuficiente. A 

tabela abaixo indica quantos adolescentes tiveram seus estudos comprometidos após o 

ato infracional – seis, segundo os familiares. No entanto, esse comprometimento diz 

respeito à interrupção da aprendizagem escolar, sem levar em consideração o número 

daqueles que já haviam interrompido os estudos em decorrência do contexto em 

conflito.   
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Tabela 17 

Comprometimento dos estudos dos adolescentes após o ato infracional 

Comprometimento dos estudos Meninos Meninas 

Sim 4 2 

Não 6 8 

 

A instituição de cumprimento da medida socioeducativa exerceu papel 

fundamental para alguns adolescentes no tocante à escolaridade, pois, foi a partir do 

ingresso nela que resgataram o lugar de alunos novamente. De acordo com o Plano 

Estadual de Atendimento Socioeducativo (2006), para muitos desses adolescentes, a 

primeira oportunidade de acesso a políticas públicas de atendimento efetivo, serviços 

sociais, psicológicos, educacionais e de saúde dentre outros, se concretiza com a entrada 

no sistema socioeducativo. Tal característica se deu, principalmente, para alguns dos 

adolescentes, que, antes mesmo do conflito com a lei, já não frequentavam a escola.  

Uma questão essencial sobre a realidade de seus adolescentes é a 

consciência dos familiares a respeito de qual ato infracional cometeram (Tabela 18): 

todos souberam o porquê dos meninos e meninas estarem em instituições de medidas 

socioeducativas. Tendo em vista as infrações cometidas, observa-se uma pequena 

diferença entre a frequencia de algumas práticas: os meninos cometem mais homicídios, 

enquanto que as meninas agridem mais. De maneira geral, é notável a presença das 

drogas e das armas no cenário de transgressão desses adolescentes. Em suma, os atos 

infracionais estão relacionados, em 14 dos casos, à violência contra o outro. 

 
Tabela 18 

Atos infracionais cometidos pelos adolescentes 

Ato infracional cometido Nº de Meninos Nº de Meninas 

Agressão física 1 3 

Roubo/Assalto 2 1 

Bullying 0 1 

Homicídio 4 2 

Porte de arma 1 1 

Usuário(a)/Porte de drogas 2 2 

  

Ao serem indagados sobre como aconteceu o ato infracional dos 
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adolescentes, 15 familiares apresentaram versões sobre o fato; desse número, nove eram 

familiares das adolescentes. O gênero, mais uma vez, exerce função importante na 

análise dessas famílias, inclusive de como se posicionam frente ao conflito com a lei. 

As famílias das adolescentes parecem mais engajadas, revelando mais informações 

sobre a vida delas, assim como maior comunicação entre si. Por outro lado, os 

familiares dos meninos revelam maior distanciamento com relação ao que acontece em 

suas vidas. A seguir, alguns trechos de depoimentos a esse respeito. 

O que aconteceu, minha fia, não sei nem dizer, num sei, 

porque veio dizer que ele tava lá como sacoleiro. Mas, ele 

apanhou, desmaiou ainda... Quem viu né... Eu não vi, não 

vou dizer, eu não vi. (Mãe de Antônio – Homicídio – 

Privação de Liberdade)  

 

Segundo o que ela me conta, começou na escola, negócio 

de Orkut. Né, aí o menino, colega lá, nem é da sala eu 

acho, falou que ela tava muito feia na foto, num sei que, 

lalalalalala... Aí, ela foi, pediu prum colega dela – que ela 

tem um amigo no litoral da Bahia, tinha – é... hackear o 

Orkut desse menino. Aí, colocaram que o menino, 

segundo ela, tem um jeitinho assim... num sei que. Aí, ela 

pediu pro menino xingar o menino, né, de fresco, bicha, 

essas coisas. Aí, acho que ele falou pra mãe, a mãe viu, e 

foram denunciar ela, alegaram bullying, essas coisas.‖ 

(Irmã de Ana – Bullying – P. S. C.) 

Após o ato infracional cometido, o adolescente aguarda até que seja 
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decidida qual medida socioeducativa terá que se submeter para prestar contas com a lei. 

No presente estudo, todos os adolescentes cujos familiares foram entrevistados se 

encontram em cumprimento de medida. Procurou-se saber se estão cientes de qual 

medida foi adotada, e quase metade deles não sabe de qual se trata. Em lugar disso, 

comentaram sobre o tempo de cumprimento e as características percebidas: se os 

adolescentes voltam ou não para casa nos fins de semana, atividades que desenvolvem 

nas instituições e palestras e filmes que assistem. Tal fato é mais observado entre os 

familiares de adolescentes em privação de liberdade, medida mais rígida dentre as 

demais. O oposto ocorre entre os familiares de adolescentes sob medidas em meio 

aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade), que são mais 

informados acerca da medida cumprida. 

 
Tabela 19 

Medida socioeducativa que o adolescente está cumprindo, segundo os familiares 

Medida socioeducativa Familiar do adolescente  Familiar da adolescente 

Privação de liberdade 0 2 

Semiliberdade 2 1 

Liberdade assistida 2 2 

Prestação de Serviços à comunidade 1 1 

Não sabe 5 4 

 

Em relação à questão sobre o tempo da medida, como revela a tabela 

abaixo, a maior parte dos adolescentes – 12 deles – está iniciando o cumprimento, 

enquanto que quatro já cumprem há um ano. A incidência de um número menor de 

adolescentes que cumpre medida há mais tempo, tanto se deve à opção metodológica 

por entrevistas com familiares de adolescentes em cumprimento de medida, quanto à 

composição do grupo a ser entrevistado, que dependeu da disponibilidade de cada um. 
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Tabela 20 

Tempo que o adolescente cumpre a medida 

Há quanto tempo cumpre a medida Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Menos de 3 meses 5 7 

6 meses 2 1 

1 ano 2 2 

Não sabe 1 0 

 

A reincidência no ato é, por vezes, evidenciada entre adolescentes egressos 

das instituições de cumprimento de medidas. Dos meninos e meninas desta pesquisa, 

apenas três reincidiram e, com isso, já cumpriram outras medidas: para um dos 

meninos, semiliberdade; e para o outro, privação de liberdade e prestação de serviços à 

comunidade. A menina cumpriu privação de liberdade. Esses últimos dois casos são 

exemplos da possibilidade do adolescente ter cometido apenas um ato infracional e 

passar por mais de uma medida socioeducativa, a chamada ―progressão de medida‖, que 

ocorre mais comumente quando o adolescente sai do regime fechado e vai para o semi-

aberto.  

Com a medida socioeducativa, espera-se que o adolescente não volte a 

cometer atos infracionais. No entanto, é necessário que ela surta realmente um efeito 

socioeducativo que imprima mudanças na vida dele. A instituição de cumprimento de 

medida socioeducativa entra como uma possível auxiliar na educação desses 

adolescentes em conflito com a lei, e é importante que a família faça parte desse 

processo de reeducação.  

A percepção desses familiares acerca da eficácia da medida socioeducativa 

que seus adolescentes cumprem simboliza um primeiro sinal de participação durante 

este momento. Sete familiares dos adolescentes acreditam na eficácia da medida e três 

são incrédulos quanto a possíveis mudanças para seus meninos. Já com relação à 

percepção dos familiares das adolescentes, enquanto apenas um não tem opinião sobre a 

medida, nove creem que ela é eficaz. Essa crença é decorrente de mudanças já 
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observadas nos adolescentes, como se depreende do depoimento de uma mãe: 

Assim... O fato de ela tá aqui, acho que ela tá sendo 

reeducada, já que eu não tenho condições pra isso. Porque 

é como as educadoras daqui fala ‗lá na sua casa, ela não 

lhe obedece‘, eu digo não vai e ela vai. Não posso fazer 

nada, ela diz ‗mainha, eu vou aqui no supermercado‘, 

passa três dias fora, que é que eu posso fazer?! [...] E aqui 

ela tá vendo que... tudo que eu disse a ela. Ela tá tendo que 

obedecer pessoas que ela nunca viu, tá tendo que fazer 

coisas que eu nunca fiz ela fazer. Então... Fico triste, mas 

pra ela tá sendo bom. [Mudaram algumas coisas...] 

Unrum, ela tá muito diferente. Atitude, o jeito de falar, 

tudo nela tá diferente. (Mãe de Aparecida – Agressão 

física – Privação de Liberdade) 

Os familiares que pensam na ineficácia da medida alegam que não veem 

mudanças no comportamento dos adolescentes, imaginam que voltarão às mesmas 

condições de transgressão após a saída da instituição de cumprimento, e apontam a 

insuficiência da medida socioeducativa enquanto atendimento para o adolescente. Os 

depoimentos abaixo exemplificam esses pensamentos: 

Se brincar, sai e volta de novo, tá entendendo?! Que é o 

que acontece né... Muitos jovens cometem um erro e aí vai 

e continua no mesmo erro, aí volta de novo, num é esse o 

pensamento né... (Tia de Manoel – Homicídio – Privação 

de Liberdade) 
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Eu como mãe... eu não acho assim, sabe?! Vantagem ele tá 

aqui dentro, porque ele tá perdendo os estudos dele, aqui 

não tem a série dele... Eu acho assim... sei não... ele não é 

um menino ruim, drogado, é um menino de casa... um 

menino calmo, tranquilo. (Mãe de Rafael – Homicídio – 

Privação de Liberdade)    

A entrada dos adolescentes em instituições de medidas socioeducativas 

inaugura um momento de reflexão tanto para eles quanto para os familiares a respeito 

do futuro, do que será deles enquanto cumprem medidas e, principalmente, após serem 

liberados. As expectativas de vida dos adolescentes (Tabela 21) não são tão claras para, 

pelo menos, sete familiares, seja porque os meninos e meninas não responderam quando 

foram questionados sobre o tema, seja porque a expectativa de futuro que as famílias 

apresentam não necessariamente está articulada ao desejo dos adolescentes. 

 Muitas mães apresentaram um conjunto de expectativas que se repetiu nos 

depoimentos. Portanto, o número de cada expectativa abaixo se refere a quantas vezes 

foram pronunciadas, tanto no caso das famílias dos meninos, quanto no das meninas.  

 
Tabela 21 

Expectativas de vida dos adolescentes, segundo os familiares 

Expectativas de vida do adolescente Meninos Meninas 

Sair da medida socioeducativa 0 4 

Estudar 2 4 

Trabalhar 4 5 

Servir a Deus 1 0 

Ser professora 0 1 

Entrar para o Exército  1 0 

Constituir família  1 0 

Ter o filho 0 1 

Criar o filho 0 1 

Não sabe 4 3 

 

Segundo seus familiares, ao finalizarem os deveres para com as instituições 

de cumprimento de medidas, o que os adolescentes mais esperam é estudar e trabalhar. 
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Seis deles, um índice considerável, têm expectativas específicas, particulares, que vão 

de encontro a um tipo de trabalho, formação familiar ou religião. É interessante notar 

que, dentre as famílias das adolescentes, quatro revelaram que as meninas esperam sair 

da medida socioeducativa; condição para uma possível realização de algumas das 

expectativas de vida. 

 Em resumo, o apanhado dos dados dessa segunda parte da entrevista – os 

adolescentes sob a ótica de seus familiares – revelou que se tratam, em sua maioria, de 

pessoas com mais de 15 anos de idade e estudantes do Ensino Fundamental, alguns 

reinseridos na escola após a entrada nas instituições de cumprimento de medidas 

socioeducativas – fato considerado positivo pelos familiares. Os atos infracionais são 

variados, e a violência contra o outro está presente na maioria deles, prevalecendo 

agressões físicas e homicídios, estes mais cometidos pelos meninos. As meninas se 

comunicam mais com seus familiares, que informam com maior riqueza de detalhes 

acerca do contexto de conflito com a lei ao qual elas se submeteram. Os familiares 

conhecem menos as medidas socioeducativas em regime fechado que as de regime 

aberto. Boa parte dos adolescentes está iniciando o cumprimento da medida, sendo 

insignificante o número de reincidentes. A medida socioeducativa em si é vista pela 

maioria das famílias como eficaz na reeducação, havendo um índice pequeno dentre os 

familiares dos adolescentes que não crê nessa eficácia. Em suma, são adolescentes que 

esperam sair da medida socioeducativa, estudar e trabalhar.  

Para concluir a análise deste trabalho, a terceira e última parte da entrevista 

trouxe informações importantes sobre como se estabelecem as relações familiares e 

comunitárias, assim como possíveis consequencias do ato infracional na dinâmica 

dessas famílias. A inter-relação dos conjuntos dos dados analisados fornecerá subsídios 

para a obtenção dos significados que os familiares dão ao ato infracional dos 
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adolescentes sob medida. 

 

5.2.3. Significados do ato infracional para os familiares 

 

Uma primeira questão que se propôs para pensar a realidade do conflito com 

a lei fez alusão aos motivos que, na visão dos familiares, impulsionaram o adolescente a 

cometer o ato infracional. A tabela a seguir ilustra as respostas apontadas, assim como 

quantas vezes apareceram nos depoimentos. 

 
Tabela 22 

Motivo que levou o adolescente a cometer o ato 

Motivo pelo qual o adolescente cometeu o ato infracional Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Más companhias 7 3 

Convívio familiar  2 2 

Falta material 1 0 

Medo 1 0 

Rejeição da mãe  0 1 

Drogas 0  2 

Vingança 0 1 

Revolta 0 1 

Assumir a culpa de namorado/marido 0 2 

Não sabe 1 1 

  

A responsabilidade pelo ato recai sobre as ―más companhias‖, segundo o 

pensamento da grande maioria dos familiares dos adolescentes. Duas mães assim 

expuseram sobre seus filhos: 

Ele mesmo não tem não... tava como laranja
13

. Por ele 

mesmo... ele nunca matou nem um pinto, nunca fez nada 

de mal com ninguém. Ele não pensava nisso, nunca passou 

pela cabeça dele isso. Também nunca foi a escola que eu 

dei a ele, dava amor e carinho. (Mãe de Antônio – 

Homicídio – Privação de Liberdade) 

                                                           
13

 O termo ―laranja‖ significa, de acordo com a gíria popular, que o adolescente foi condenado sem culpa.  
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Sei não, acho que ele teve vontade de fazer e fez, né. [Mas 

por que a senhora acha que ele teve vontade?] Porque 

juntou com os amigo... Os amigo fazendo... Claro que ele 

vai fazer. [Claro que ele vai fazer?] Se os amigos dele 

faz... Ele só procura gente que... Não é de boa amizade, aí 

se tá fazendo aquilo, aí chega, chama ele pra ir e dizer que 

é bom, ele vai e faz, e foi. (Mãe de Pedro – Usuário/porte 

de drogas – L. A.) 

As denominadas más amizades aparecem, em alguns casos, como as 

responsáveis pelo próprio ato infracional – quando são pessoas maiores de 18 anos – e 

como estimulantes do uso de drogas, que mesmo não sendo o motivo principal no 

discurso dos pais dos adolescentes, está no cenário do conflito com a lei para ambos os 

sexos. Branco e Wagner (2009) apontaram, em uma pesquisa realizada por eles, que 

praticamente todos os adolescentes entrevistados falaram da influência dos pares na 

iniciativa do ato infracional, bem como do ressentimento com esses amigos, que só se 

mostraram parceiros para uso de drogas e para as práticas transgressoras. Os trechos 

abaixo são de familiares das adolescentes:    

Que eu vim saber que ela usava droga tinha pouco tempo, 

eu sabia que ela bebia, só que ela não bebia pra mim ver, 

que eu disse que se eu pegasse ela bebendo eu ia quebrar o 

copo na cara dela. [...] Eu não tenho um bom exemplo pra 

dar porque eu bebo também. [...] Mas não é porque eu 

faço que eu quero que ela faça não. [...] Nunca quis que 

ela bebesse, nunca deixei ela beber. (Mãe de Aparecida – 
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Agressão física – Privação de Liberdade)  

 

Eu acho que foi mais as drogas, sabe... que ela chegou pra 

mim e disse que usou crack, não usou muito, mas usou; 

bebida alcoólica, e veio desencadear essa situação toda aí, 

sabe... e tá fazendo a gente sofrer. Eu acho que foi mais 

disso, porque da família não foi, porque ela é filha única, 

como pobre, ela tinha do bom e do melhor, nunca faltou 

alimentação. As coisa que ela pedia, por ser filha única, eu 

procurava comprar, pra ela não se ver... perante as outras 

garotinhas..., tá entendendo?! (Pai de Cristina – Homicídio 

– Privação de Liberdade) 

 A conduta dos pais, ou responsáveis, exerce influência sobre a conduta dos 

filhos direta ou indiretamente, como indicam os depoimentos acima. Alguns têm 

consciência de que o tipo de relação estabelecido no seio familiar surte consequencias 

sociais e outros não. Da amostra desta pesquisa, quatro familiares atrelaram de forma 

explícita o tipo de relação familiar à vigência dos atos infracionais; dois deles relataram 

suas percepções da seguinte maneira: 

Porque Alessandro foi assim... Alessandro e Zuleica, eu 

vivi com o pai deles, sofri muito, o pai me batia, pancada 

em casa, e eles desde pequeno que acompanhou isso. Eu 

acho que isso que levou ele a ficar assim né, porque via 

dentro de casa, achou que podia fazer fora né, de casa... 

(Mãe de Alessandro – Agressão física – P. S. C.) 
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A minha família em si é problemática desde o primeiro 

filho. A gente não teve educação não, foi tudo largado 

mesmo. Eu acho que o que contribuiu pra ele ficar assim 

foi... o convívio familiar. (Tia de Manoel – Homicídio – 

Privação de Liberdade) 

Ao contrário dos adolescentes, em que os familiares põem sobre um terceiro 

a responsabilidade pelo envolvimento em atos infracionais, as adolescentes são mais 

diretamente responsabilizadas pelas infrações cometidas; ao menos seis familiares 

alegaram motivos particulares para que elas infringissem a lei. A esse respeito, avalia-se 

em que medida as condições de vida das meninas estão relacionadas a visões peculiares 

sobre a responsabilidade do ato infracional. O local de moradia, por exemplo, que na 

vida dos meninos é mais vulnerável, é visto, muitas vezes, com certo preconceito por 

parte da população, o que acaba ajudando a reproduzir os atos violentos. O depoimento 

de uma tia aborda bem isso: 

Ele tava numa brincadeira numa festinha, aí o cara que ele 

matou puxou a cadeira, quando tirou a cadeira aí ele caiu, 

quando ele se levantou ele disse ‗Rapaz, que é isso? Tirou 

a cadeira e tal‘, ele disse ‗Meu irmão, qual é, tu vem lá de 

Mãe Luiza colocar moral aqui é?!‘, aí deu um tapa no 

peito dele, aí nisso, outro deu outro tapa também. (Tia de 

Manoel – Homicídio – Privação de Liberdade) 

Então, os familiares inseridos nesses contextos não estão isentos dos 

mesmos preconceitos compartilhados socialmente. A maior incidência de opiniões de 

que a responsabilidade do ato infracional é do grupo de amigos com quem anda o 

adolescente pode decorrer, tanto de fatos de realidade, quanto do estigma existente e da 
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dificuldade de assumir a responsabilidade ou facilidade em colocá-la no outro.   

Frente à emergência do primeiro ato infracional cometido pelo adolescente, 

é natural que tal fato provoque reações nos familiares que convivem com ele, sejam elas 

mínimas ou extremas. Entre as famílias dos adolescentes, seis familiares relataram 

fortes reações (desespero, pensamento suicida, estado de choque etc.), enquanto quatro 

ficaram surpresos e/ou não entenderam a razão do acontecimento. De acordo com os 

depoimentos, exemplificados abaixo, a reação familiar em decorrência do ato de 

transgressão à lei inicia uma nova dinâmica de tratamento com o adolescente, em que 

atitudes são tomadas em prol da não repetição do ato ou da saída do contexto 

conflitante. A família, então, exerce um papel importante durante o cumprimento da 

medida. Sobre isso, Gonçalves e Catharino (2008) constatam que nos programas 

voltados para adolescentes, a família ganha destaque, ―sendo conclamada a (re)ocupar 

seu lugar de agência socializadora‖ (p. 30). Foram cinco os familiares que passaram a 

aconselhar e a dar apoio ao adolescente sob medida.  

Eu sei que eu fiquei chocada... Minhas irmãs, as tias dele, 

ninguém acreditou quando eu disse que ele tava preso. Ah! 

Porque não esperava isso dele, a gente jamais esperava 

isso dele, porque não tem precisão de fazer isso. [Vocês 

falaram alguma coisa pra ele?] Não. Demos conselhos, 

né... Demos conselhos demais, falta de conselho num é, 

né?! [...] Não sei por que ele faz isso! Ele é um menino 

assim muito amado pelas irmãs, pela avó, entendeu?! 

Todo mundo admira ele, gosta dele, e tem carinho e amor 

por tudo que é lado, não sei por que ele botou isso na 

cabeça. Não é um menino viciado, não bebe, não fuma, só 
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o cigarro mesmo, comum. Não é menino de tá com patota, 

aqueles amiguinhos, essas coisas de grupo, não! E esses 

assaltos que ele faz, toda vida ele fez isso só; nunca teve 

negócio de formação de quadrilha, entendeu?! Porque a 

gente... Eu acho assim, né, estranho, porque a maioria dos 

meninos faz com dois, três juntos; ele não, bota na cabeça 

e vai fazer sozinho... (Mãe de José – Assalto – 

Semiliberdade)   

 

Eu fiquei em estado de choque e quis fugir pro mundo né! 

Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Mas eu não 

abandonei ele quando ele resolveu se entregar. [E com 

relação ao restante da sua família, como reagiu?] É um 

povo meio largado, tanto que ele só recebe visita minha e 

da mãe dele. [A mãe dele vem aqui?] Vem. É tipo assim 

‗Isso é normal...‘, é tipo assim. Eles veem isso como 

normal. (Tia de Manoel – Homicídio – Privação de 

Liberdade)  

É interessante notar que entre os familiares dos próprios adolescentes em 

conflito existe o estereótipo do ―menor infrator‖, aquele que obrigatoriamente usa 

drogas ilícitas e anda em ―bandos/quadrilhas‖, infringindo regras sociais. Tal 

pensamento é fruto da (auto) criminalização da pobreza. A respeito desse conceito, 

Sales (2007, p. 59) explica que a violência, reproduzida pelos mais diversos estratos 

sociais, tende a ser associada de maneira reducionista e invertida, pelo senso comum, 

aos pobres e miseráveis, vistos como ―classes perigosas‖ e de onde provêm os ―maus 
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elementos‖. Associação que é reforçada, sobretudo, por meio dos indivíduos mais 

insubmissos das classes trabalhadoras nos seus embates cotidianos, nem sempre 

visíveis, contra o processo de sujeição e também como expressão dele.  

Além disso, observou-se que não é pouco comum as famílias tomarem a 

violência como banal; é um fato de contexto, gerador de um conformismo crônico – 

observado tanto no discurso de alguns familiares dos meninos quanto no das meninas, 

ao ponto de dois familiares do grupo entrevistado assumirem não terem feito nada ou 

não terem tido nenhuma reação. Ainda assim, o sentimento de tristeza decorrente da 

infração de seus adolescentes foi declarado por cinco familiares.  

A família opera, ela também, como agente reeducador; o cumprimento de 

uma medida socioeducativa pode engajar o grupo familiar em uma nova tarefa, que, se 

feita em conjunto, traz bons resultados para o adolescente. Os depoimentos a seguir 

ilustram essa lógica:   

Conversou, minha mãe conversando com ele, dando 

conselho que isso não era vida, que quem segue esse 

caminho, ou morre ou vai preso, né! Porque ele quis 

começar, mas a gente ficava em cima, pronto. Conseguiu 

tirar ele. [...] A outra irmã dele, de 21 anos, começou a dar 

conselho, tem outros irmãos por parte de pai, juntou toda a 

família, começou a conversar com ele, né... Pra que ele 

não se acompanhasse e ele fosse trabalhar pra ele se 

ocupar, mas deu certo. (Mãe de Alessandro – Agressão 

física – P. S. C.) 

 

Ah, minha fia, pra mim foi mermo que a morte, foi uma 
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morte, foi mesmo que ter me dado uma facada. Mas ia 

fazer o que?! Deus me deu coragem de eu reagir, não com 

agressivo, peguei ele e entreguei na mão, eu mesmo 

entreguei. [A senhora o entregou à polícia?] Na minha 

porta. Não foi com esculhambação, nem foi com agressão, 

nem foi com nada. [...] Sou do tempo que tem que 

respeitar as pessoas. (Mãe de Antônio – Homicídio – 

Privação de Liberdade) 

As reações dos familiares das adolescentes apresentaram algumas 

diferenças sutis com relação às dos meninos. Cinco deles também se sentiram 

horrorizados, indignados e em estado de choque, no entanto pareceram mais 

preocupados com a situação, buscaram ações mais diretivas e resolutivas, como uma 

conversa com a família da vítima do ato infracional, proibições em torno do que gerou o 

conflito com a lei, intervenções junto à polícia, providências para que suas meninas 

cumprissem a medida socioeducativa, entre outros. Duas mães expressam suas reações 

da seguinte maneira: 

Eu não fiquei tão desesperada pra tirar ela daqui porque eu 

deixo ela... um tempo pra ela se reeducar. [...] Eu não 

queria ver minha filha presa. [...] Ela disse ‗mainha, não se 

preocupe não, não fique gastando com advogado não, que 

aqui eu tou bem. Eu tou vendo o mundo de uma forma 

diferente‘. Quer dizer, eu acho que ela tá tentando ser uma 

pessoa comum. Porque a vida que ela leva assim, de viver 

de beber, com muita amizade... (Mãe de Aparecida – 

Agressão física – Privação de Liberdade) 
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Eu sinto vergonha, assim, agora ela... deve sentir também, 

mas... Sei que pra gente foi um choque grande. Foi um 

choque! Até hoje a gente... Que de vez em quando tem uns 

questionário, tem que ir pro Fórum, aquelas coisa... Aí é... 

[A senhora não gosta...] Num gosto, mas sou obrigada a ir, 

né, porque tem coisas que obrigam a pessoa a ir, esse aí é 

um caso. Vou, não porque gosto, mas por uma obrigação, 

por uma necessidade. (Mãe de Isabel – Porte de arma – L. 

A.) 

Os familiares são convocados a participarem durante o cumprimento da 

medida socioeducativa dos adolescentes. As visitas ao CEDUC, as reuniões com a 

equipe da instituição, as audiências no Fórum são algumas das formas de inserção da 

família no processo socioeducativo. Nesta realidade, observou-se certa dificuldade de 

alguns em estarem com seus adolescentes e em comparecerem à instituição de medida, 

quando necessário. Tanto que cinco entrevistas foram feitas fora do contexto da medida 

socioeducativa. Esse fato ocorreu principalmente entre os familiares cujos adolescentes 

cumpriam a medida de semiliberdade e as medidas em meio aberto – liberdade assistida 

e prestação de serviços à comunidade –, com maior incidência entre os familiares das 

adolescentes. O depoimento seguinte exemplifica essa realidade, em que pelo menos 

duas famílias aguardam em casa a visita dos filhos: 

No aniversário dela, tipo assim, eu fiz uma surpresinha pra 

ela... Aí ela foi pra casa do meu filho, ela não veio pra 

aqui. [...] Nunca deixei de dar apoio a minha filha. [...] [E 

durante esta medida de semiliberdade, a senhora tem ido 

lá? Como tem sido?] Não, é assim... No caso, ela quando 
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sai vai pra casinha dela. Às vezes ela quer... –‗Mãe, eu tou 

com saudade de você‘, –‗eu também tou com muita 

saudade de você‘. Ela ia sair... parece que era hoje, e não 

deu certo porque ela desobedeceu, houve um negócio lá... 

Mas vai sair domingo, aí domingo eu estou trabalhando, aí 

coincide muito isso. Aí, quarta-feira ela vem. (Mãe de 

Neide – Roubo – Semiliberdade) 

A maior participação é mesmo da mãe dos adolescentes, da mulher; na 

maioria dos casos, o pai não estabelece contato ou os rejeita após o ato infracional, 

confirmando o que traz a literatura a respeito da ausência da figura paterna na vida 

desses meninos. Em sua dissertação de mestrado, Araújo (2007) apontou o modo 

negativo com que se referiu um pai a seu filho adolescente, e afirmou que tal fato 

demonstra a adesão dele aos estereótipos atribuídos aos filhos de famílias pobres diante 

da associação entre pobreza e criminalidade. Além disso, destaca a escassa convivência 

com o pai por parte desses adolescentes como uma realidade nessas famílias. 

Em um estudo feito por Volpi (2001) predominou, entre os entrevistados, a 

valorização das relações pessoais como o aspecto mais importante do período de 

internação, sendo que a figura da mãe foi citada como a de maior relevância e a que 

ofereceu mais apoio. Foram duas as mães que afirmaram se responsabilizar 

integralmente pelas questões dos filhos, como se pode ver nas palavras de uma delas:  

Porque, nesses casos, só quem vai sou é, né! O resto da 

família não vai. Meu filho trabalha e... Tudo quem só 

resolve as coisas dela sou eu. Tudo sou eu que resolvo. 

Que vou deixar lá no PENSEMA, a coisa que precisa. 

Várias palestras que eu fui assistir também lá, com essa 
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menina que tá se formando em assistência social. Tudo 

isso. (Mãe de Isabel – Porte de arma – L. A.) 

O estudo revelou que a instituição da medida socioeducativa se mostrou 

propulsora da (re)união familiar em boa parte das famílias, não havendo diferenças 

significativas entre os familiares dos meninos e os das meninas: 11 deles apontaram que 

os adolescentes em medidas de regime fechado – privação de liberdade e semiliberdade 

– recebem visitas dos parentes. Além desse suporte oferecido a eles, alguns familiares 

também se beneficiam do encontro com outros da mesma família, como alegou uma das 

mães das adolescentes. Nesse momento do cumprimento da medida, a participação de 

nove dos familiares é de forma ativa: são conselhos, orientações no sentido de 

cumprirem bem seus deveres, apoio e tentativas de fazer com que não voltem aos locais 

fontes de conflito. A seguir, um depoimento ilustrativo:   

A gente procura sempre fazer ele vim né, pra ele num... 

pra cumprir direitinho. Sempre conversa com ele pra ele 

num perder, lembra a ele horário. Sempre faz isso, pra... 

ele cumprir direitinho. (Mãe de Daniel – Usuário/porte de 

drogas – L. A.) 

A comunidade ou bairro em que habita a família do adolescente tem 

importância na vida desses familiares não apenas pelas condições socioeconômicas que 

lhes são características e influentes, mas também pela relação estabelecida entre eles, os 

parentes e os vizinhos. A situação de conflito do adolescente pode modificar essa 

relação, muitas vezes solidária e de companheirismo, a partir das opiniões que 

porventura venham a emitir sobre o fato: tais julgamentos contribuem ainda para se ter 

ideia da maneira como o grupo comunitário aprecia o ato infracional.  

Uma das opiniões dos parentes, percebidas por dois familiares de 
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adolescentes sob medida socioeducativa, foi a do ato infracional como suscitador do 

desprezo e descrédito ao adolescente que o cometeu. A seguir, o depoimento de uma 

mãe comprova essa opinião:  

A única pessoa da família que, assim, dá um pouco de 

desprezo é o pai dele, não admite essas coisas. Mas 

também é como eu digo a ele: a gente não cria nossos 

filhos pra fazer isso, né... Mas na hora das precisões, ele é 

o pai, tem que tá lá, mas ele não concorda, ele não 

participa nada da vida de José. Nada! Nem pra dar 

conselho do bom e nem conselho do ruim. Ele é o tipo do 

pai que, José, no momento que foi pego pela primeira vez, 

ele descartou, entendeu?! (Mãe de José – Assalto – 

Semiliberdade) 

Dois familiares dos adolescentes apontam que os vizinhos já comentavam 

as mudanças decorrentes do envolvimento do adolescente com atos infracionais, antes 

mesmo da própria família. Além disso, os parentes percebem ―falhas‖ na educação dada 

pelos pais dos meninos, impondo sobre os responsáveis a justificativa pelo cometimento 

do ato, como se evidencia no trecho abaixo:   

[Vizinhos] Começaram a comentar que ele tava se 

envolvendo... Logo assim, a avó dele não acreditava muito 

não. Depois, que ela começou a acreditar, ela e o pai.  [E 

com relação ao restante dos familiares, qual foi a opinião 

deles?] Eu acho que até ficou mais assim porque ele era 

muito solto, sem limite... Foi criado muito sem limite, né! 

Sem dizer assim, aquela hora de chegar em casa, ele 
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passava da hora, ninguém reclamava, então ninguém num 

impunha um castigo nele nunca em nada. Se ele passa do 

limite daquele horário, num podia, ele saía, também fazia 

a mesma coisa, no outro dia era pra ele ficar em casa, ele 

nunca ficou. Nunca ninguém deu um castigo, né. Nunca 

impôs um limite. Aí ele começou a ficar do jeito que ele 

queria. (Mãe de Daniel – Usuário/porte de drogas – L. A.) 

Enquanto sete familiares – seis dos meninos e um das meninas – 

perceberam o choque, o deboche, o medo e o desgosto de seus vizinhos pelas infrações, 

uma mãe estava suficientemente ausente para desconhecer o que eles pensam. Parentes 

e vizinhos aconselham e apoiam os adolescentes a cumprirem bem a medida 

socioeducativa e a não tornarem a cometer novas transgressões, segundo o discurso de 

três familiares dos adolescentes e de cinco das adolescentes. Os depoimentos de duas 

mães exemplificam os dados apresentados: 

Eu num sei não que eu só saio de manhã e chego de noite. 

Aí, eu não sei o que os vizinhos diz, que ele [o 

adolescente] também não fica em casa. [E qual a opinião 

dos seus parentes?] Não, chama ele pra dá conselho, ele 

num quer. [O que os parentes falam?] Elas dá conselho pra 

ele sair dessa vida véa que ele quer. [A senhora percebe 

que os parentes tentam dar conselhos a ele...] É, minha 

sobrinha é uma que dá, diz as coisas a ele, meu sobrinho... 

Até os vizinhos da outra minha irmã que diz assim: –‗Num 

vá mais não, que a gente manda, dá conselho a ele pra ele 

sair dali e ele não quer! Deixe ele aí!‘. Os vizinho de lá da 
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favela... Tem uns vizinho que são bom, tem outros que é 

umas peste. [Como assim ‗umas peste‘?] Porque é ruim, se 

virem matar, deixa matar e se ver, encobre. Tem uns que 

são bom. (Mãe de Pedro – Usuário/porte de drogas – L. 

A.) 

 

Muitas pessoas olharam com maus olhos, porque 

realmente quando acontece alguma coisa assim as pessoas 

fazem daquele adolescente um bicho, mas eu acho que não 

deve ser assim. [...] [A senhora percebe isso mais dos 

vizinhos?] Sim, pessoas mesmo na rua, que a gente 

percebe... [E qual a opinião dos parentes?] Assim, eles 

aconselham muito, né! O que fazem é aconselhar, pra que 

ela cumpra direito a medida, pra que não volte a cair nem 

nesse ato e nem outros. (Mãe de Isabel – Porte de arma – 

L. A.) 

A vizinhança acaba refletindo todo o estigma social existente acerca do 

adolescente em conflito com a lei, ou seja, ele é visto como protagonista da violência e, 

por isso, deve ser excluído. De outro lado, os atos violentos são considerados comuns e 

até aceitáveis para três famílias, seus parentes e vizinhos dos adolescentes que os 

cometeram, que veem as agressões físicas como intrínsecas às relações familiares. 

Sendo assim, restam injustificáveis as medidas socioeducativas, impostas como dever 

perante a justiça, para esses meninos. Essas opiniões são percebidas pelos familiares da 

seguinte maneira: 

Os vizinhos achou que qualquer que tivesse no lugar 
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fazeria o que ele fez, porque ele viu a irmã chegar em casa 

chorando com rosto inchado, achou certo, né! Num sei se 

tá ou não, mas muitos achou certo, de ele ter tomado essa 

atitude porque se ele não tivesse tomado, ela ia continuar 

fazendo. Só que era pra mim ter atitude nesse dia, ter 

pegado ele e ela e ter levado na delegacia antes dela, né. 

Porque a causadora disso foi ela, não foi eles dois. [E os 

parentes, o que acham?] Não, reclama, só reclama que não 

queria que ele estivesse, né, que ele tente nunca mais 

entrar numa dessa. E minha mãe diz assim: –‗Por que você 

não foi logo que ela bateu nela dar parte?!‘. Porque os dois 

é de menor e não poderia ter apanhado. (Mãe de 

Alessandro – Agressão física – P.S.C.)  

 

Um dos parentes disse que não teria se entregado, um tio 

dele; já os vizinhos dizem que minha mãe pagou pela 

língua, minha mãe falava muito de outros vizinhos lá... É 

assim! E um dos irmãos meu disse que tinha feito a 

mesma coisa, que tinha matado também, do mesmo jeito, 

– ‗ele não era pai pra dá nele...‘. Um pensamento meio 

troncho. (Tia de Manoel – Homicídio – Privação de 

liberdade) 

Com relação às opiniões de parentes e vizinhos dos familiares das 

adolescentes, especificamente, observam-se diferenças significantes se comparadas às 

dos adolescentes. Três familiares apontam que seus vizinhos e parentes não fizeram 
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comentário algum acerca do conflito com a lei das meninas, e ainda, um familiar 

afirmou que os vizinhos não sabem do ato infracional cometido; revelando se tratarem 

de famílias mais (p)reservadas. Abaixo, um trecho que ilustra tal característica e aponta 

para a medida socioeducativa enquanto punição de uma filha que desvaloriza os 

investimentos da mãe: 

Eu só tenho uma vizinha que é evangélica. [...] Ela me viu 

chorando muito, desesperada, e veio me perguntar, e na 

hora eu não tive como segurar, falei. Só essa vizinha 

mesmo. E ela veio me dizer: –‗Não, realmente você tem 

que deixar ela sentir um pouco na pele que é pra ela dar o 

devido valor que uma mãe tem‘. Que o que eu posso fazer 

por ela, eu faço. Ela não quer! Posso fazer o que?! Nada! 

[E os familiares deram alguma opinião?] Não, ninguém 

fala muito não. (Mãe de Aparecida – Agressão física – 

Privação de Liberdade) 

O ato infracional é visto como uma (re)ação de defesa da adolescente frente 

a um agressor; por isso, para os vizinhos e parentes de duas famílias, as meninas não 

deveriam cumprir medidas socioeducativas. Essa opinião está representada a seguir, no 

depoimento de uma mãe, que simboliza o conflito com a lei da filha como uma 

convocação ao resgate de seu papel enquanto provedora de cuidados familiares:   

Pelo que eu escuto dos vizinhos, de alguém que conhece a 

gente, e conhecia ele [pai], acha muito errado ela tá aqui. 

Poderia ser, assim, ela pagando, estudando, trabalhando, tá 

entendendo?! Mas não tar aqui! Foi uma coisa que pra os 

olhos dos outros ela agiu em legítima defesa, mas pra aqui 
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não é assim. Porque até pra mim fica complicado! Ela 

aqui, eu não posso arrumar um emprego agora pra 

trabalhar, que de repente eu tou trabalhando aí me ligam 

pra vir resolver uma coisa aqui. Eu tou impedida de 

trabalhar. [...] [E a opinião dos parentes?] Foi o que te 

falei, todo mundo conversa, é assim mesmo, tem que 

respeitar. (Mãe de Raimunda – Homicídio – Privação de 

Liberdade) 

A questão do gênero pode incidir sobre o tipo de opinião emitido pelos 

conhecidos das famílias sobre o ato infracional das meninas; ao menos em uma delas, as 

pessoas mais próximas custam a crer no fato de que a adolescente pôde transgredir uma 

norma social, ainda mais quando os familiares compartilham de uma imagem de família 

fora de qualquer suspeita ―criminal‖. No depoimento do pai de uma adolescente, o ato 

infracional aparece, mais uma vez, como algo que abala a estrutura familiar, destacando 

a piedade dos mais próximos para com ele:   

A única coisa que eu escutei, até hoje eu escuto, até hoje – 

é bom frisar isso aí –, é que eu não merecia isso e o povo 

na cidade não acredita que minha filha tá envolvida numa 

coisa dessa. Meus amigos mais próximos, quando nós tá 

conversando, que porventura fala disso aí, eles diz que até 

hoje não acredita que ela tenha feito isso não. Que não é 

da índole da minha família ter um relacionamento dessa 

natureza. (Pai de Cristina – Homicídio – Privação de 

liberdade) 

Após o ato infracional cometido pelo adolescente, não é incomum que a 
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comunidade em que ele vive reaja de alguma forma, seja pela expressão de suas 

opiniões a respeito do fato, seja pela mudança ou não do relacionamento entre as partes 

envolvidas – familiares, adolescentes, vizinhos e parentes. A tabela abaixo informa se 

houve mudança nessa relação com vizinhos e parentes, sob o olhar dos familiares 

responsáveis, depois da transgressão à lei. 

 
Tabela 23 

Mudanças no relacionamento com vizinhos e parentes, pós ato infracional  

Mudança na relação com vizinhos e parentes 

depois do ato infracional 

Familiar do adolescente Familiar da adolescente 

Sim 4 6 

Não  9 7 

 

A maioria dos familiares dos adolescentes afirma que não houve mudança 

na relação com vizinhos e parentes próximos; revelando, com isso, que o ato infracional 

causou pouco ou nenhum impacto nas relações dessas famílias, com maior destaque 

para as dos meninos. Porém, é importante lembrar que a metade delas foi morar em 

outros bairros após o acontecimento, levando a concluir que as relações não são as 

mesmas. O discurso de duas mães traz essa visão parcial do fenômeno: 

[Mudou alguma coisa na relação com os parentes?] Não, 

tudo normal, ele diz só assim que o mundo não acabou, 

que aconteceu com ele e acontece com qualquer um, que a 

gente tem um momento da vida da gente que tudo pode 

acontecer; não era pra ter acontecido, mas aconteceu, eu 

não posso jogar ele fora. Agora... Se ele fosse um filho 

ruim, drogado, que me desse dor de cabeça, nunca, jamais 

ele ia me ver numa porta de uma cadeia, nunca, jamais eu 

ia fazer nada por ele, mas eu faço tudo por ele, tudo que 

estiver ao meu alcance, o melhor pra ele eu faço. (Mãe de 
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Rafael – Homicídio – Privação de Liberdade) 

 

Não, mesma coisa. Mudou nada. [E para ela, o que acha?] 

Acho que trata do mesmo jeito, não fica com indiferença. 

Não mudou nada, até porque todo mundo sabe que a 

minha filha não é errada. Só porque ela tava ali... Todo 

mundo conhece ela, a vizinhança, a família, todo mundo 

sabe. (Mãe de Luciana – Usuária/porte de drogas – L. A.) 

Os quatro familiares dos adolescentes que referiram relacionamentos 

diferenciados disseram ter havido mudança na relação com os vizinhos; com o pai, que 

passou a ter desprezo pelo adolescente; a quebra de confiança por parte da família; e 

reclamações dos tios. Algumas dessas mudanças são exemplificadas nos depoimentos 

subsequentes:  

Ói, realmente teve, sabe por quê?! Porque quando ele 

chega lá, todo mundo já, minha mãe já fica nervosa, aí fica 

naquela, sabe?! Preocupada, de acontecer alguma coisa 

com ele, essas coisas assim, entendeu?! [Unhum...] E eu 

também, eu não tenho sossego quando ele tá em casa, eu 

com medo já dele fazer... [A senhora tem medo de ele 

fazer o que?] Fazer a mesma coisa que ele fez, entendeu?! 

Diz ele que não vai fazer, mas eu não confio. Ficou uma 

coisa que eu... ninguém confia... Ninguém tá confiando 

mais não, nem as irmãs, nem a gente da família, ninguém 

tá confiando... Entendeu?! (Mãe de Francisco – Assalto – 

Semiliberdade) 
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Fala com todo mundo normalmente, o pessoal fala com ele 

direito. Só os tios assim, que o tio dele que reclama muito, 

sabe?! O que ele faz... Pede pro pai dele ter mais cuidado, 

o pai dele não gosta que ele reclame, o tio tenta ajudar, e o 

pai não gosta muito bem. [Não gosta de que?] Que o tio se 

meta. [E a senhora, gosta quando eles falam isso?] Gosto, 

porque eles já tão ajudando, né?! Ele tá aconselhando, se 

ele tá reclamando de alguma coisa é pra ajudar ele, né! Tá 

diminuindo o que ele tá fazendo... E o tio dele vai falar 

alguma coisa né, porque o tio dele também tem direito de 

falar com ele, aconselhar, reclamar se ele fizer errado. Eu, 

eu apoio o tio dele, ajudar ele, que ele tá tentando ajudar. 

(Mãe de Daniel – Usuário/porte de drogas – L. A.) 

Em contrapartida, os depoimentos dos familiares das adolescentes fazem 

crer que o ato infracional foi causador de mudanças mais enfáticas nos relacionamentos 

entre os seus e dentro da comunidade. Dois familiares afirmaram que houve mudanças 

para a adolescente, uma vez que a convivência familiar perdeu seu lugar na vida dela, 

em decorrência do cumprimento da medida socioeducativa. Os demais quatro 

apontaram as seguintes mudanças: maior monitoramento nas ações da menina, por parte 

da família; todos se puseram contra ela; o ambiente comunitário ficou mais calmo, 

assim como a adolescente; e a consequente desunião entre as famílias envolvidas no 

contexto do conflito com a lei. Essas duas últimas estão descritas abaixo: 

Mudou. Mudou porque ficou tudo calmo mais né... Pensar 

que não, chegava polícia aí atrás dela por causa de... essas 
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coisas. Ninguém vê essa bagunça aqui, a gente não dormia 

de noite. Mudou. Quando ela vem aqui eu fico admirando 

ela, que ela tá mais cheinha, mais comportada, que ela é 

muito estressada, até lá mesmo onde ela tá é estressada, 

queria até dar nas meninas lá. (Avó de Maria – 

Usuária/porte de drogas – Semiliberdade) 

 

Teve, assim, eles não fala mais comigo. Se afastaram, 

sabe?! A sogra, o sogro, se afastaram, não falam mais 

comigo. Ficou assim, a gente ficou separado, mas antes 

disso, era tudo unido. (Mãe de Zuleica – Agressão física – 

P. S. C.) 

O ato infracional como fato na história da família acarreta diversas 

consequencias, tanto para o adolescente que o cometeu, quanto para os familiares e 

parentes mais próximos. Para algumas famílias, essas consequencias representam 

verdadeiros prejuízos em suas vidas. Dentre os familiares, seis afirmaram não terem 

sofrido nenhum tipo de prejuízo por conta do ato infracional, enquanto que os demais 

14 – sete dos meninos e sete das meninas – não encararam a situação de forma tão 

amena.  

Entre os familiares dos adolescentes, os prejuízos sentidos por três deles 

aludem a perdas que não se limitam à matéria, mas a uma desconstrução simbólica de 

futuro e de integridade daquele em quem se tinha alguma esperança; a dor, a vergonha e 

a tristeza foram os sentimentos desses familiares, que consideraram o ato infracional de 

seus adolescentes como causador de um grande prejuízo em suas vidas. A seguir, alguns 

trechos exemplificam as palavras acima:   
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Teve né mulher, porque a dor foi um prejuízo grande, um 

sentimento muito grande. Principalmente pra mim né e pro 

pai, um sofrimento muito grande. Ainda hoje eu sofro 

duas dor né... [A senhora fala da dor da senhora por ele 

estar aqui no CEDUC] E a dor da família lá, né. [Como é 

essa dor da família de lá?] Eu sinto assim, porque ele 

podia ser o que fosse, noiado, um drogado, vivia de máfia, 

guangue, mas... A mãe amava ele, e ela perdeu. Aí, você 

acha que eu vou viver feliz saber que ela perdeu?! 

[Lágrimas] O meu sofrimento maior é porque a vida do 

meu filho ficou toda... Ele podia estar estudando, fazendo 

os cursos dele... De repente aconteceu, não queria que ele 

tirasse a vida de ninguém. É duro, pra mim é duro. (Mãe 

de Rafael – Homicídio – Privação de Liberdade) 

 

Teve! Prejuízo porque quando ele fugiu, ele, um guarda lá 

do CEDUC, a prisão dele foi em casa, o prejuízo foi tanto 

emocional quanto material, porque ele levou um tiro... 

Não sei se você percebeu que ele tem um defeito no braço. 

A polícia invadiu lá em casa, quebrou tudo dentro da 

minha casa, entendeu?! Quebrou tudo... Foi até num dia de 

chuva, de manhã cedo. Ele levou esse tiro no braço, passei 

35 dias com ele no hospital, então a perca foi tanto dum 

lado quanto do outro, prejuízo grande. (Mãe de José – 

Assalto – Semiliberdade) 
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Vale ressaltar que os bairros em que habita a maioria das famílias sofrem 

todo tipo de vulnerabilidade, inclusive práticas violentas exercidas por agentes da 

polícia que abusam do poder e do estigma social – algo já sentido como banal para 

alguns familiares. A violação de direitos por parte dos policiais, observada neste último 

depoimento, ocorre com certa frequencia nesses espaços comunitários e, especialmente, 

dentro dessas condições do conflito – segundo afirmaram, ao menos, três familiares.  

Mudar de cidade, ter seus pertences roubados dentro da própria casa e pelo 

próprio filho foram outros prejuízos apontados por dois familiares dos meninos. Para as 

últimas duas famílias, o ato infracional se configurou como um dispositivo de 

instabilidade familiar, caracterizada pela piora das condições financeiras: uma das mães 

abdicou da frequencia ao local de trabalho em prol de se fazer presente durante o 

processo de cumprimento da medida; e a outra, cujo adolescente ocupava o lugar de 

provedor da família, lamentou a falta dele. Os depoimentos abaixo comprovam essas 

realidades: 

Tava trabalhando três dias, aí a mulher foi e me botou pra 

fora porque eu não podia faltar né... E às vezes eu tinha 

que ir pra delegacia, tinha que resolver essas coisas. Aí, 

ela não quis mais. [...] [E isso foi um prejuízo pra 

senhora...] Eu acho que foi, né! No dia que a polícia foi 

pegar, no outro eu tinha que trabalhar, eu tive que parar. 

Quer dizer, um canto que eu ia certo, eu deixei. (Mãe de 

Alessandro – Agressão física – P. S. C.) 

 

Prejuízo é só o aperrei mesmo. Tem horas que quero 

comer alguma coisa, quero um negócio assim, pagar 
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minha água, pagar minha luz... Se eu tivesse saúde, eu 

tinha como. [Antes de ele cometer o ato, ele ajudava a 

senhora nesse sentido...] Depois que ele saiu de casa, eu 

sinto uma falta e grande, e bote falta nisso. Chegar uma 

festa, eu não ter minha roupa, não ter o meu almoço, 

uma... nada de bebida não, que eu não bebo. (Mãe de 

Antônio – Homicídio – Privação de Liberdade) 

Com relação aos prejuízos causados pelo ato infracional às famílias das 

adolescentes, não houve diferenças significativas em comparação à aflição causada aos 

familiares dos adolescentes. O aborrecimento, o desemprego – decorrente da mudança 

de cidade – foram prejuízos que desestruturaram emocionalmente três familiares das 

meninas. O apoio de outros parentes teve uma importância valiosa na superação do 

amplo conflito. A seguir, depoimentos exemplificadores: 

A única que saiu no prejuízo foi eu. Minha casa tá lá em 

São Paulo, eu tou aqui, desempregada. Eu trabalho com 

muita coisa lá, eu sou manicure, eu faço artesanato lá. Os 

prejuízos a gente recupera... O resto tá dando pra levar. É 

muito diferente você ter a sua casa e de repente tá na casa 

dos outros, é bem diferente! Você veve num mundo e de 

repente cê cai noutro. (Mãe de Raimunda – Homicídio – 

Privação de Liberdade) 

 

Teve. Pronto, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei... 

Assim, ela me desestruturou completamente. Tudo mudou. 

Fiquei muito tempo na casa da minha tia, porque não tinha 
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como eu... Foi difícil pra mim me erguer. (Mãe de Neide – 

Roubo – Semiliberdade) 

Os demais quatro familiares das adolescentes tiveram prejuízos 

diferenciados, mas que convergem para uma dificuldade financeira capaz de abalar não 

só as condições de sobrevivência dessas famílias, como de permitir um rearranjo de 

valores e planos para o futuro. Faltas ao trabalho, ajuda à vítima da adolescente, gastos 

com o advogado e aumento de despesas com moradia ilustram o leque de prejuízos aos 

quais foram submetidos os familiares. Esses dois últimos exemplos se confirmam nos 

depoimentos que seguem:  

Prejuízo assim, em termos de advogado, porque é coisa 

que a pessoa tem que gastar e a gente não tem, né! [Então, 

foi financeiro...] É. Porque como todos os membros da 

família praticamente vive de um salário, fica difícil. (Mãe 

de Isabel – Porte de arma – L. A.) 

 

Só pra mim. E minha esposa, né... Rapaz, eu falo em 

prejuízo porque é o seguinte: eu tinha um sonho, uns 

plano, consegui comprar um terreno, tava tentando 

construir a casa, tinha uns dois animaizinhos, como um 

cachorro, um gato, e depois disso aí, eu... me perdi. E 

prejuízo que eu digo assim, eu nunca cheguei na minha 

vida pagar um aluguel e hoje tou pagando. Isso tá tirando 

o que era que eu estava botando lá na minha casa. [...] 

Botei pra vender e tou me mantendo com isso aí, eu acho 

que o prejuízo foi esse aí. (Pai de Cristina – Homicídio – 
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Privação de Liberdade) 

Os prejuízos para a família, por conta da infração do adolescente, resultam 

em mudanças concretas na dinâmica familiar, sejam de ordem financeira, sejam 

subjetivas. Ao mesmo tempo em que novas responsabilidades e novos gastos começam 

a fazer parte da realidade dessas pessoas, observam-se perdas subjetivas, como dos 

ideais e dos possíveis planos para o porvir. Em consequencia, não seria estranho se a 

relação entre o adolescente e sua família sofresse comprometimento mais sério. No 

entanto, menos da metade – nove do total dos familiares – afirmou que houve mudança 

na relação com seus adolescentes após terem cometido o ato infracional. Esse índice é 

ainda menor nas famílias dos meninos, três das quais observaram algumas diferenças na 

maneira de se relacionarem entre si, de modo que se constata certa contradição com o 

prejuízo alegado pelos familiares. O depoimento de uma mãe exemplifica o exposto:  

Não. Eu não mudei não, porque o que eu sentia por ele 

antes, continuo sentindo, mesmo que às vezes me dá... 

Fico com raiva, me chateio, mas... É meu filho, ele é um 

menino assim muito carinhoso comigo, e também ele não 

me responde, tudo o que eu falo com ele, ele não é de 

dizer não, ele diz: – ‗Tá certo, mãe‘. Calmo, tudo dele é 

assim, calmo com os irmãos dele dentro de casa. Então, 

não tem como criar raiva dele, eu fico com raiva dele 

quando eu tô no trabalho, que ligam: –‗José foi preso‘, aí 

me dá aquele ódio! Mas quando eu vou lá na delegacia 

que vejo ele, assim, todo quebrado... Porque quando eles 

pegam, batem mesmo, né! Aí... passa a raiva, passa tudo, a 

minha vontade é só ajudar. [...] Mesmo que ele faça essas 
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coisas erradas, que não é certo o que ele faz, entendeu?! 

Assaltar, essas coisas assim, mas, não deixo de amar ele 

não. Ao contrário do pai, né... [Eles ainda se falam?] Se 

falam, ele é louco pelo pai... Ele é louco, louco, louco pelo 

pai. Mas o pai dá aquele desprezo... (Mãe de José – 

Assalto – Semiliberdade) 

As alterações no relacionamento adolescente/família percebidas pelos 

familiares dos adolescentes revelam que o ato infracional cometido por eles 

desestabilizou a relação familiar: alguns não confiam mais no adolescente; uma avó 

emite reclamações acerca do comportamento conflituoso; e a desobediência de um dos 

meninos se acentuou perante parte da família, exigindo dela novas posturas para o trato 

com ele. A seguir, alguns relatos:  

Não... Teve assim, minha mãe às vezes fala as coisas, 

porque ela não gostou: –‗Tá vendo, menino! Por que você 

foi brigar? Por que foi dar nos outros?!‘ Essas coisas 

assim. Não sei se é da idade... Aí, ela diz: –‗Como é que 

pode? Nunca fui na delegacia por causa dos seus tios, e 

hoje sua mãe tá em delegacia...‘. Sempre aqui e aculá ela 

fala. Mas não é toda vida... (Mãe de Alessandro – 

Agressão física – P. S. C.) 

 

Tipo assim, é porque antes ele escutava mais a gente, 

agora ele, né... Ele obedecia mais, agora ele mudou mais, 

num... A gente pede pra ele ir noutro canto, ele vai... Ele 

só escuta mermo o pai, se o pai dele chegar e disser: –
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‗Você hoje vai ficar aí‘, ele passa o dia todinho dentro de 

casa, sabe?! Mas se a avó falar... É mesmo que nada. E eu 

não moro com ele, então... Só quando ele vai na minha 

casa, é que eu procuro fazer o máximo pra ele ficar em 

casa, né. Vou conversar ou vou assistir alguma coisa com 

ele. Brincar com o irmão dele de alguns jogos. Sempre que 

ele ta lá em casa, eu faço de tudo pra ele permanecer mais 

tempo dentro de casa, mas ele veve mais com a avó, né, 

que ele mora com ela. Lá, ele só escuta o pai, passou 

disso... (Mãe de Daniel – Usuário/porte de drogas – L. A.) 

O dobro de familiares das adolescentes notou mudanças na relação dentro 

do grupo familiar. O ato infracional provocou manifestações diferentes entre essas 

famílias: em duas delas, a adolescente passou a receber mais atenção; em outra, a 

relação entre avó e neta melhorou, graças a um estado emocional mais calmo 

apresentado pela menina. Essas modificações representam um avanço no 

relacionamento intrafamiliar. Por outro lado, as outras três famílias tiveram seus laços 

familiares enfraquecidos, uma vez que: uma adolescente sofreu o desprezo de parentes e 

vizinhos; outra foi privada da convivência familiar, em detrimento da característica de 

sua medida socioeducativa; atritos entre os genitores foram gerados por causa do ato 

infracional. Abaixo, dois exemplos de alterações pelas quais passou a relação em 

família: 

Não, eu continuei do mesmo jeito com ela. Agora, só 

sempre aconselhando, né! Sempre explicando as coisas a 

ela, mas minha relação com ela continua a mesma. E eu 

acho que agora que deve ser melhor, porque eu posso 
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ajudar ela assim a mudar, né! Eu acho que minha relação 

com ela agora tem que ser melhor, para que eu possa 

tentar ajudar ela de uma forma ou de outra, pra que ela não 

se meta mais nesses atos. Porque tem é vezes que acontece 

uma coisa assim, a mãe ou qualquer outra pessoa fica 

assim meio escusa, mas aí é o momento em que aquele 

adolescente está precisando mais da ajuda da pessoa... 

(Mãe de Isabel – Porte de arma – L. A.)  

 

Eu, por ser um pouco ignorante... Eu fiquei um pouco 

revoltado com ela, fiquei chateado. Tem certas hora que as 

conta vem subir à minha cabeça e eu falo que tou muito 

preocupado com ela, mas tem que pensar que as coisa não 

é assim, tem que ir com calma. Aí, isso afeta um pouco em 

casa, que a mãe fala uma coisa, eu falo outra. Aí, tem 

vezes que tem um atritozinho, sabe?! [...] Aí, na hora da 

raiva tem vezes que eu falo: – ‗Só aconteceu isso porque 

você não foi mais mãe‘, pronto, é esse tipo de coisa. De 

vez em quando acontece, não com frequencia, só... quando 

chega perto do dia da visita, porque eu fico preocupado, eu 

tenho que perder metade de um dia de trabalho ou um dia, 

e tenho que ter recurso pra gente se locomover e alguma 

coisa que ela venha precisar também. (Pai de Cristina – 

Homicídio – Privação de Liberdade) 

Observou-se que em algumas famílias, com maior predominância nas das 
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meninas, a infração cometida pelos adolescentes foi capaz de unir os familiares e tornar 

mais sólida a relação existente entre eles, como se verifica nos seguintes depoimentos:  

Eu e ela?! Eu acho que juntou mais. [E as tias e demais 

parentes?] Eu acho que a gente começou a dar mais 

atenção pra ela. Ouvir ela mais um pouco, sabe?! Tem 

coisas assim que a gente aprende a ouvir as pessoas. Eu 

me arrependo de eu não ter... Quando eu falava pra ela: – 

‗Por que você não vem?‘, ela dizia: –‗Eu vou‘, depois ela 

ligava e dizia: –‗Ah, mainha, não vou mais não!‘, quando 

fazia as pazes com ele [pai]. Eu me arrependo disso. De eu 

não ter falado pra ela: –‗Você vai voltar sim‘. Eu sempre 

concordava com ela. (Mãe de Raimunda – Homicídio – 

Privação de Liberdade) 

 

Não, só haveria de mudar se ele não tivesse se entregado, 

entendeu?! Mas a minha relação com ele ficou mais forte, 

como tia e sobrinho. Acredito até que ele tenha eu mais 

mãe do que a mãe dele. (Tia de Manoel – Homicídio – 

Privação de Liberdade) 

É importante destacar que o ato infracional dos adolescentes não inaugura o 

conflito na família, ele já estava lá. Os desencontros na comunicação, a falta de 

escolaridade, o trabalho que consome, a eventual desatenção nos rumos que os filhos 

começam a traçar, o envolvimento em grupos de risco etc., desenham um contexto 

conflituoso em que a transgressão se apresenta como um resultado, um final há certo 

tempo anunciado.  
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Nesta perspectiva, não é despropositada a constatação de que há uma auto-

responsabilização da família pelos atos dos filhos adolescentes, ou a tentativa de 

compreender o fenômeno que os assolou. Inclusive, a sociedade tende a buscar na 

família a culpa ou a justificativa por qualquer ato que contrarie leis, revelando um 

pensamento reducionista, que ignora todos os outros aspectos importantes na formação 

humana – grupo de amigos, escola, vizinhança, restrições diversas etc. De qualquer 

forma, não se pode desprezar a parcela de responsabilidade que tem a família na 

transferência de crenças e conhecimentos, como por exemplo as noções de certo e 

errado, que poderão determinar ações futuras de seus membros.  

O entendimento que os familiares têm sobre as leis, sobre as regras que 

regem o meio social, pode exercer algum efeito sobre o contexto de conflito de seus 

adolescentes. Ao serem questionados sobre isso, seis familiares dos meninos afirmaram 

não entender de leis, ao passo que oito das meninas emitiram seus juízos quanto ao que 

consideram ou não justo. As famílias das adolescentes parecem possuir os símbolos 

sociais mais internalizados, o que aponta novamente para uma diferenciação familiar de 

acordo com o gênero do adolescente. Abaixo, dois depoimentos de mães dos meninos 

ilustram o pouco ou nenhum conhecimento a respeito das leis: 

Um, um. Nada! [No sentido do que é certo, o que pode, o 

que não pode... O que a senhora entende disso?] Eu nem 

sei dizer... (Mãe de Daniel – Usuário/porte de drogas – L. 

A.) 

 

Mulher, eu não entendo quase nada eu acho, o que a lei 

faz. E principalmente assim, o que o juiz aplica pra ele 

deve ser pro bem dele, entendeu?! –‗José, vá fazer isso, 
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que isso é pro seu bem!‘. Porque vai que ele não tem 

noção do que ele faz, né... Eu não posso obrigar ele a 

fazer, –‗Faça aquilo!‘, mas se o juiz ordenar ele faz; sou a 

favor da lei, tudo que a lei faz eu concordo. Entendeu?! 

(Mãe de José – Assalto – Semiliberdade) 

A falta de conhecimento ou discernimento acerca do que é permitido ou não 

entre os homens gera a adoção de uma postura passiva por parte dos familiares ao 

educar os filhos. O depoimento da mãe, acima, exemplifica bem isso e ainda mostra que 

ela não ocupa um lugar de autoridade dentro da família, delegando o poder que lhe cabe 

a alguém que o impõe por obrigação. Observou-se que tal posicionamento é comum 

entre a maioria dos familiares dos adolescentes. Entretanto, quatro deles discorreram 

sobre o que entendem de leis: o respeito e o dever de cumpri-las, inclusive a medida 

socioeducativa, aparecem em quase todos os discursos; a lei que protege; e queixas de 

como a (in)justiça interfere na realidade da metade desses familiares. Os relatos a seguir 

trazem alguns desses entendimentos: 

Eu acho que leis têm que ser obedecida, né! Lei ela existe 

porque se não existisse virava bagunça. Imagina se não 

existisse essa lei de cometeu o erro, tem que pagar?! Ia se 

tornar uma verdadeira bagunça. Eu acho que lei tem que 

ser respeitada, tem que ser obedecida. E a lei existe 

também às vezes para proteger. Se a polícia não tivesse 

chegado na hora, ele teria sido linchado, depois de ele 

cometer o ato. Já tavam amarrando já as pernas dele para 

levar ele prum lugar distante. (Tia de Manoel – Homicídio 

– Privação de Liberdade) 
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Eu acho que eles deveriam dar mais opções de trabalho, 

não é chegar: –‗Não, vou fazer um curso‘, termina, fica 

parado, sem fazer nada porque é de menor. [...] Eu vinha 

conversando com eles dois, –‗Mãe, até que é bom a gente 

ir pra biblioteca prestar serviço, quem sabe eles coloca a 

gente lá‘. Tá vendo! Vontade eles têm, mas oportunidades 

é pouca. [Mas em relação às leis, o que a senhora pensa? 

A senhora falou um pouquinho de justiça...] Eu lembro 

isso né, assim... quando eles fossem prender, tentar 

procurar saber, não fazer assim que nem eles fizeram; 

procurar estudar mais, quando um de menor chegar, qual 

era o índole dele, que eu acho que a justiça falhou aí. Na 

minha cabeça, né... Quando faz assim pequenas coisas que 

nem o meu, tentar não juntar com outros que já... Que nem 

eu lhe contei na história. (Mãe de Alessandro – Agressão 

física – P. S. C.) 

A adolescência entendida como um período de moratória social, definida 

por Rama (1990) como uma etapa de vida em que se está ocupado com a formação 

educativa, cujo custo econômico só as categorias médias e superiores podem sustentar, 

não é a mesma para um adolescente inserido em um contexto de poucas condições e 

oportunidades. O autor afirma que somente uma parcela de adolescentes, que tenha 

recebido uma socialização cultural familiar e uma prévia educação institucionalizada, 

poderá prolongar esse período de aprendizado. Em consequencia de tal realidade, a 

noção de uma lei injusta vigora entre esses familiares, que não veem alternativas, que 
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não por via do trabalho, para que seja garantido algum futuro. 

Em geral, o conhecimento sobre as normas sociais é parco entre os 

familiares de adolescentes sob medida socioeducativa. Embora apenas dois familiares 

das meninas tenham alegado não entenderem a esse respeito, os outros não discursaram 

tão diferentemente dos familiares dos meninos, que deram suas versões sobre as leis. A 

metade das famílias das adolescentes acredita que as leis devem ser cumpridas; um 

índice considerável pensa que elas existem para impor limite e ordem na sociedade; a 

grande maioria aponta a lei como injusta e seletiva; e uma minoria a reconhece como 

protetora. Os relatos seguintes são alguns exemplos de como a lei é vista por esses 

familiares:   

Eu num entendo muito de leis não, sabe! Mas... Eu acho 

que a lei tá aí pra fazer o papel dela, né! Pra ser cumprida, 

né! Leis é pra ser cumprida. Espero que seja isso. Se uma 

lei for aplicada num país, se a pessoa teve o veredicto da 

lei, tem que ser cumprida. Eu cumpro a lei. (Pai de 

Cristina – Homicídio – Privação de Liberdade) 

 

Eu não entendo muito de lei não. Mas assim, eu acho que 

não tá errado, tá certo. Se ela fez algo de errado, eu acho 

que ela tem que pagar por esse erro que ela cometeu. Eu 

acho que futuramente ela vai não tentar cometer 

novamente. Eu não acho errado não. Eu só não concordo 

com bater, humilhar, coisas assim eu não concordo não. 

Mas o fato de ela ter cometido esse delito e tá apreendida, 

isso aí não, eu acho certo. (Mãe de Aparecida – Agressão 
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física – Privação de Liberdade) 

 

Ah, eu não sei. Não é que eu não sei, eu não acredito 

muito na lei. Só na lei de Deus, porque a lei do homem é 

muito injusta. [...] A lei só é válida pra quem tem dinheiro, 

quem não tem dinheiro, ela não vale nada. (Mãe de 

Raimunda – Homicídio – Privação de Liberdade) 

Tendo em vista que muitos familiares se sentem injustiçados pelas leis 

sociais, não seria irresponsável afirmar que, sob a ótica deles, o ato infracional cometido 

por seus adolescentes não os torna transgressores da lei, uma vez que são, em sua 

maioria, pessoas que carecem de condições de vida igualitárias e que, por isso, criam 

suas próprias maneiras de sobreviverem em um contexto já conflituoso.  

A terceira e última parte da entrevista trouxe diversas informações acerca de 

como a família significou a situação de conflito com a lei de seu adolescente, assim 

como as possíveis modificações ocorridas na relação entre ele e seus familiares, demais 

parentes e vizinhos, por conta do ato infracional.  

A partir de um apanhado geral dos dados expostos, percebeu-se que: os 

familiares dos adolescentes responsabilizam mais a influência do grupo de amigos pela 

infração cometida, enquanto que as adolescentes são mais responsabilizadas por seus 

atos; a maioria dos familiares teve fortes reações frente ao conflito com a lei de seus 

adolescentes, no entanto, as famílias das meninas mostraram-se mais preocupadas e 

dedicadas em fazê-las cumprir suas medidas socioeducativas; a participação das 

mulheres é dominante durante o processo de cumprimento da medida, revelada tanto 

pelas visitas que fazem aos adolescentes em privação de liberdade, destacando-se a 

maior presença dos familiares dos meninos, quanto pelas orientações fornecidas a eles. 
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Os vizinhos e os parentes dos familiares dos adolescentes emitem opiniões 

desdenhosas acerca do conflito com a lei e alguns ainda tornam o ato infracional em um 

acontecimento banal e justificável, enquanto que os vizinhos e os parentes dos 

familiares das adolescentes não tendem a julgar o ato infracional delas. Quando o 

fazem, é com certo estranhamento e descrença no ocorrido. Boa parte dos familiares não 

percebeu mudanças na relação com vizinhos e parentes após o ato infracional, 

principalmente os familiares dos meninos, mas quando novas formas de relacionamento 

eram apontadas, foram as famílias das meninas que melhoraram suas relações. 

Os prejuízos decorrentes da infração à lei foram tanto de cunho material 

quanto psicológico, e a maioria dos familiares se sentiu prejudicada; a relação 

adolescente/família continuou a mesma após a incidência do conflito para mais da 

metade dos familiares dos adolescentes, porém, o oposto se deu entre as famílias das 

adolescentes – houve mudanças significativas e promotoras de união; e o entendimento 

de leis é escasso entre os familiares, notadamente entre os dos meninos. 

Tais questões permitiram uma maior aproximação com a realidade das 

famílias em conflito. A percepção do impacto causado pelo ato infracional aos 

familiares forneceu subsídios para que os significados desse ato surgissem, e que se 

associados aos aspectos de contexto de vida, trazidos nas primeiras partes da entrevista, 

promovem um panorama de construção histórica e social do conflito, demarcando a 

importância da família na manutenção ou não das condições (pre)existentes.  
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6. Considerações finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo a busca pelos significados do ato 

infracional para os familiares de adolescentes sob medida socioeducativa. A partir dos 

resultados obtidos, revelaram-se não somente esses significados que os familiares 

atribuem às transgressões dos seus adolescentes em conflito com a lei, como uma 

condição de vida em família caracterizada por um conflito mais amplo, de modo que o 

ato infracional parece ser consequencia, ou ao menos pode ser explicado ou 

compreendido. 

 As famílias em questão estão inseridas em um contexto de relações sociais, 

econômicas e comunitárias já conflituoso, que é muitas vezes responsável por mudanças 

significativas na formação do grupo familiar. São familiares que se encerram em novos 

arranjos de família, em que aquele antigo padrão composto por genitores e seus filhos é 

apenas um dos tipos de organização; a maioria das famílias observadas durante este 

estudo é recomposta ou extensa e tem a mulher/mãe/avó como principal provedora do 

sustento de seus membros, fato que vem provocando importantes mudanças nas formas 

de relacionamento intrafamiliar e na execução das funções, tanto as de ordem da 

sobrevivência – como a busca por um lugar no mercado de trabalho –, quanto as de 

valor afetivo – representadas pela responsabilização e presença no cuidado. 

Um contexto familiar em conflito tem como características a precariedade 

da educação; a carência na formação profissional, consequentemente oportunidades de 

trabalho pouco frequentes e sólidas; por vezes uma saúde debilitada (tanto física quanto 

emocional); e a vulnerabilidade social e criminal do local de moradia. Essa realidade 

contribui para uma adolescência diferente da veiculada pela mídia, marcada também 
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pelo conflito. Trata-se de uma adolescência que, a despeito das limitações econômicas e 

mesmo em decorrência delas, busca se inserir na estrutura capitalista enquanto 

consumidora, por um lado ampliando as estatísticas de trabalho precarizado, e por outro 

lançando mão de estratégias que resultam por ferir o estatuto legal. A esse respeito, 

Clímaco (1991) afirma que alguns indivíduos, expostos à necessidade de garantir a 

própria sobrevivência, encontram-se impossibilitados de experimentar a adolescência – 

enquanto período de descomprometimento em relação ao processo produtivo. A autora 

acrescenta que os adolescentes 

tendem a carregar um sentimento de profunda 

desvantagem em relação às demais classes sociais, 

principalmente por perceberem que consumir é privilégio 

das classes mais abastadas, impossível para quem não tem 

satisfeitas suas necessidades mais elementares: comer, 

vestir, morar. Esse sentimento é agravado pelo fato do 

apelo ao consumismo, promovido pela indústria cultural se 

dirigir a todos, indiscriminadamente, acenando com a 

possibilidade de terem acesso aos bens produzidos; o que 

pode ser visto, inclusive, como uma das causas do 

processo de delinquencia em que muitos desses 

adolescentes acabam por se envolver (p. 5). 

A violência que vivenciam esses adolescentes em conflito pode explicar a 

predominância, nesta pesquisa, de atos infracionais cometidos contra o outro, como os 

homicídios e as agressões. Evangelista (2007) constata que os adolescentes que vivem 

nas ruas, o locus privilegiado de socialização, tornam-se muito vulneráveis, social e 

psicologicamente, por vivenciarem os limites dos processos de autodestruição e 
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destruição do outro. Sendo portadores de uma trajetória social marcada por conflitos – 

seja na família, na instituição ou na rua –, a exposição permanente à violência é uma 

ameaça real para todos eles, que finda por ser introjetada e assumida como modo de 

agir.  

Embora não houvesse uma pretensão inicial de ressaltar distinções de 

caráter de gênero, a partir da análise dos dados da pesquisa perceberam-se algumas 

diferenças importantes acerca do olhar dos familiares sobre o ato infracional, fossem 

eles parentes dos meninos ou das meninas. Para a grande maioria dos familiares dos 

adolescentes, o ato infracional figura como um resultado do contexto marcado pela 

violência, visto como comum e pouco provocativo de espanto. Tal fato parece revelar 

certo conformismo, na direção do que indica Baptista (2008, p. 113), de que ―a 

mentalidade determinista com que avaliam a vida os impede de lutar por modificá-la‖. 

Muitos dos familiares dos meninos vivenciam o contexto de pobreza, possuem pouca 

educação, habitam bairros considerados perigosos e estão ausentes durante boa parte do 

dia, em virtude da jornada de trabalho. Em algumas famílias, a relação entre pai e filho 

piorou após o cometimento do ato infracional; da mesma forma, a comunidade em que 

vive o adolescente opina negativamente frente ao conflito com a lei. 

Com relação ao olhar dos familiares sobre a infração das adolescentes, ficou 

claro que ela suscitou um movimento antes não observado dentro da família: uma busca 

por resoluções, uma inquietação mais acentuada, capaz inclusive de promover uma 

aproximação entre os membros e mais afeto na relação compartilhada. O ato infracional 

figurou também, para alguns deles, como um desestabilizador emocional e, apesar de 

terem mais posses, sofreram com gastos decorrentes do momento do cumprimento da 

medida socioeducativa e/ou das mudanças na estrutura já consolidada da família. São 

familiares mais educados, moradores de bairros um pouco melhor localizados e que 
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responsabilizaram mais suas meninas pelos atos cometidos.  

Uma diferença significativa entre os familiares foi o quão pouco sabem os 

dos meninos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já vigora há mais 

de 20 anos no país. Entende-se com isso que, embora tenha havido uma transformação 

legal, ainda se espera sua mais profunda compreensão no sentido de maior efetividade 

no fazer da família, da sociedade e do Estado a respeito da promoção de direitos e 

cuidados básicos com as crianças e os adolescentes, como educação, saúde, lazer, vida 

digna etc. – sem esquecer que as famílias são vítimas de carências semelhantes. 

Boa parte dos familiares experimentou uma sensação de constrangimento 

diante do ato infracional, o que demonstra outra forma de expressão do contexto em 

conflito, diferente daquela revelada em face das parcas condições econômicas. O 

conflito não se limita apenas a aspectos externos, mas a questões subjetivas, sentidas no 

seio da família, de modo que o constrangimento revela uma consciência, uma noção de 

certo e errado, uma ética que se impôs quase indiferente aos seus limites 

socioeconômicos. Não obstante, ressalte-se que o pouco entendimento revelado sobre a 

legislação pode contribuir para que alguns familiares, em certo momento, tenham 

expressado uma justificativa do ato infracional, uma visão dele como algo banal, algo 

do cotidiano. 

Tendo em vista todos esses aspectos que compõem o contexto em conflito 

em que se insere a família, seria inadequado esperar que sua subjetividade, seu olhar, 

sua representação do mundo – ou do ato infracional – não estivesse atravessada por tais 

elementos de realidade. Ou então, como questionam Marx e Engels (1847/2008, p. 50), 

será preciso grande perspicácia para compreender que as ideias, 

as noções e as concepções, numa palavra, que a consciência do 

homem se modifica com toda mudança sobrevinda em suas 
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condições de vida, em suas relações sociais, em sua existência 

social?  
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Apêndice A 

 

Conversa prévia com autoridades competentes das Varas da Infância e 

da Juventude  

 

 

1) Sobre o sistema jurídico: 

 Fale sobre a efetividade do sistema. 

 

2) Abordagem da família: 

 Como é a participação da família no cumprimento da medida socioeducativa do 

adolescente? 

 Que justificativas dá a família para o ato infracional do adolescente? 

 Estão mais disponíveis familiares de adolescentes sob medida, ou que já 

cumpriram? 

 Como é o acesso a famílias de classe média cujos adolescentes estão envolvidos 

com transgressão? 

 Qual sua opinião sobre a quantidade de familiares a serem entrevistados? 
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Apêndice B 

 

Roteiro para entrevista com os familiares 
 

 

 Quem é 

 

1) Qual seu parentesco com o adolescente? 

(  ) mãe    (  ) pai   (  ) irmão/irmã    (  ) avó/avô     (  ) tia/tio      (  ) outro  _________ 

 

2) Desde quando é responsável pelo adolescente (quando não for pai ou mãe)? 

_________________________ 

 

3) Qual sua idade: 

(  ) 16 a 18 anos   (  ) 19 a 21 anos  (  ) 22 a 30 anos   (  ) 31 a 40 anos  (  ) 41 a 50 anos                 

(  ) 51 a 60 anos   (  ) 61 em diante 

 

4) Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

 

5) Escolaridade: 

(  ) Ens. Fundamental    (  ) incompleto (  ) completo 

(  ) Ens. Médio     (  ) incompleto (  ) completo 

(  ) Ens. Superior    (  ) incompleto (  ) completo  

(  ) não possui escolaridade  

(  ) outro ___________ 

 

6) Renda familiar (em salários mínimos): 

(  ) até 1      (  ) 1 salário       (  ) 2 a 3 salários         (  ) 4 a 5 salários       (  ) Mais 

de 5 (  ) Outro _________________ 

 

7) Tipo de moradia (casa de madeira, de alvenaria etc., quantos cômodos): 

(  ) madeira (  ) alvenaria (  ) outro ____________ 
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(  ) própria (  ) alugada (  ) outro ____________ 

(  ) nº de cômodos ____ 

 

8) Bairro onde mora:     ______________           Tempo de moradia  ________ 

 

9) Moradia anterior    _______________           Tempo de moradia  _________ 

 

10) Quantas pessoas moram na casa  _________ 

 

11) Além do adolescente sob medida, é responsável por quantas crianças e 

adolescentes?(  ) nenhuma       (  ) 1              (  ) 2             (  ) 3                   (  ) 4 

ou mais 

 

12)  Ocupação:_____________ 

 

13)  Horário de trabalho:  

 

(  ) manhã     (  ) tarde     (  ) noite        (  ) manhã e tarde      (  ) tarde e noite         (  ) 

m/t/n      (  ) sem horário fixo 

 

14)  Tem conhecimento sobre o ECA? Qual? O que acha do Estatuto? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 Dados sobre o adolescente em conflito com a lei 

 

1) Idade  ________ 

 

2) Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

 

3) Escolaridade: 

(  ) Ens. Fundamental    (  )incompleto (  )completo 

(  ) Ens. Médio               (  )incompleto (  )completo 

(  ) Ens. Superior          (  )incompleto (  )completo  

(  ) não possui escolaridade 
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(  ) outro ___________ 

 

4) O que o(a) adolescente fez? Qual foi o ato infracional cometido? Como 

aconteceu? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Qual medida socioeducativa está cumprindo: 

( ) privação de liberdade      (  ) liberdade assistida                        (  ) não sabe 

(  ) semiliberdade           (  ) prestação de serviços à comunidade 

 

6) Já cumpriu alguma outra medida: 

(  ) sim/qual   __________           (  ) não 

 

7) Há quanto tempo cumpre a medida: 

(  ) menos de 3 meses    (  ) 6 meses          (  ) 1 ano     (  ) 2 anos            (  ) quase 3 anos 

 

8) Acredita que a medida é eficaz? Se sim, em que? Se não, por quê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9) Quais as expectativas de vida do adolescente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Significados do ato infracional para a família  

 

1) O que acredita que levou o adolescente a cometer o ato? 

2) Como a família reagiu na primeira vez em que soube da transgressão? 

3) Qual tem sido a participação da família no cumprimento da medida? 

4) Como a família percebe a opinião dos vizinhos e outros parentes sobre o conflito 

com a lei do adolescente? 

5) A relação com os vizinhos e outros parentes mudou depois do ato infracional? 
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Se sim, para quem? Família ou adolescente? 

6) Houve mudança de endereço após o ato? 

7) Houve algum prejuízo para a família por conta do ato? 

8) Houve mudança na relação adolescente/família? 

9) O que entende por leis? 

10) Houve comprometimento dos estudos? 


