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RESUMO 

 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de doutorado, cujo tema é a violência entre 

adolescentes e jovens no Brasil, e os fatores que contribuem para o seu aumento nesse grupo 

etário. Partindo da hipótese de que a junção de vários fatores é responsável pelo aumento da 

violência, ou seja, não existindo para essa exacerbação um único motivo para uma complexa 

rede de fatores. A pesquisa constitui-se, em primeiro momento, pela discussão teórica sobre a 

violência e juventude, bem como análises sobre o Estado de direito e o uso da força 

institucional, além das estatísticas oficiais sobre o crime no Brasil e o encarceramento em 

massa. A segunda parte da pesquisa contempla o universo espacial da cidade de Varginha, seu 

desenvolvimento e os números que compõem o diagnóstico social e as estatísticas de crime. 

Primeiramente, no universo etário de 12 a 17 anos, seguido de 18 a 29 anos e acima de trinta 

anos, podendo assim comparar se o aumento da violência, na cidade, realmente se encontra no 

universo etário mais tenro. Para tanto, foram levantados os dados por meio das ocorrências 

policiais dos anos de 2011 a 2015, estatísticas sobre os adolescentes que cumpriam medida 

socioeducativa até agosto de 2016 e os números do sistema prisional de Varginha em que as 

análises balizaram sobre os tipos criminais, escolaridade, etnia, gênero, idade e naturalidade 

dos autores. A terceira parte dessa pesquisa constituiu-se de uma incursão no universo desses 

autores e seus familiares, procurando-se, por meio de uma sistemática interlocução com 

jovens que estiveram em conflito com a lei, entender os motivos para esses conflitos. O 

resultado é composto de uma tessitura que destaca a violência doméstica, a exclusão escolar e 

o incremento do comércio de entorpecentes como fatores preceptores e multiplicadores de 

violência. 

Palavras-chave: violência, adolescência, violência em Varginha, políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

This work it’s the result of doctorate research, which theme is the violence between teenagers 

and young people in Brazil, and the factors that contribute to this increase in this age group. 

Starting with the hypothesis that the junction of several factors it’s responsible for the 

violence increase, in other words, didn't existing, for this increase, just one reason for a 

complex network of factors. The research it’s constituted, in a first moment, by the theoretical 

discussion about the violence and the youth, as well as the analysis about the rule of law and 

the use of institutional force, beyond to official statistics about crime in Brazil and the mass 

incarceration. The second part of this research contemplates the spatial universe of the city of 

Varginha, their development and the numbers that compose the social diagnosis and the crime 

statistics. First in the age universe of 12 to 17 years old, followed by18 to 29 years old and 

over thirty years old, being able to compare if the increase in violence, in the city, can be 

found it in the age universe youth. For this, ware lifted the data by means of police 

occurrences from the year of 2011 to 2015, statistics about teenagers that complied 

socioeducative measure until august 2016 and the numbers of the prison system of Varginha 

in which the analyzes indicated about the types of crime, schooling, ethnicity, genre, age and 

naturalness of the authors. The third part of this research it’s constituted by a foray in the 

universe of this authors and their families, looking for, by means of a systematic interlocution 

with Young people which conflicted with the law, to understand the reasons for this conflict. 

The result is composed of a structure that highlights domestic violence, school exclusion and 

the increment of the narcotics trade as a preceptors factors and multipliers of violence.  

Key-words: violence, adolescence, violence in Varginha, public policy.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A violência é algo comum no cotidiano das pessoas tanto em território urbano como 

rural, não é algo próprio da contemporaneidade, pois esteve presente em todos os momentos 

da história humana. Nas últimas décadas, os problemas com segurança pública têm sido, 

seguramente, o inconveniente que mais preocupa e angustia a população brasileira, uma vez 

que a violência aterroriza a sociedade e gera a sensação de debilidade diante do crime e suas 

consequências.  

A criminalidade e a violência são normalmente enriquecidas por questões sociais, 

como a extrema convicção de insegurança e de medo entre a população, a busca da punição 

como sinônimo de justiça e a inculpação de determinados grupos cujo alvo são aqueles que 

possuem idade mais tenra, ou seja, o jovem brasileiro, personagem que assombra o imaginário 

coletivo, sendo considerado, com mais frequência, autor de violência. 

Pouco a pouco, uma opinião pública inquieta, certamente influenciada pelo impacto 

que o rápido crescimento da criminalidade urbana violenta exerceu e vem exercendo 

sobre o comportamento coletivo, passa a suspeitar de um envolvimento crescente e 

inexorável desses jovens com o crime, principalmente daqueles procedentes dos 

setores mais pauperizados das classes trabalhadoras. (ADORNO et al., 1999, p. 62) 

O mapa do encarceramento
1
, embasado em estatísticas do sistema prisional brasileiro, 

aponta que o coeficiente de adolescentes encarcerados é de 54,8% da população carcerária 

brasileira. De modo simplista, tanto a ala mais conservadora da política como a mídia ruidosa 

promovem a formação da opinião pública que precipita para a modificação das leis e ou pela 

sua exacerbação. 

A procura pela tomada de consciência e cautela nesse tipo de debate ofusca a 

realidade, dando conta de que milhares de adolescentes são mortos ao ano, vítimas de 

violência, sendo essa a principal causa de óbito. A taxa de homicídio por 100 mil jovens na 

faixa etária de 15 a 29 anos no ano de 2014 foi de 61 jovens no Brasil (IPEA e FBSP, 2016,  

p. 20).  

Waiselfisz, na obra O Mapa da Violência 2014 – os jovens do Brasil, alerta que o 

número de homicídios no conjunto total da população é considerado alto. Segundo estatísticas 

                                                           
1
 BRASIL. Mapa do Encarceramento: os jovens do Brasil. Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Brasília. 2014. 
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), estimava-se que, em 2012, 

existia no Brasil o equivalente a 52,2 milhões de jovens, representando 26,9% do total da 

população. No entanto, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS, 2013 apud 

WAISELFISZ, 2014) registrou que, nesse mesmo ano, 53,4% do total de homicídios 

ocorridos no Brasil têm o jovem como vítima, evidenciando proporções extremamente 

preocupantes.  

Por outro lado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) declarou que 

menos de 1% dos homicídios cometidos no Brasil tem jovens com idade inferior a 18 anos 

como autores. No Universo de crimes praticados no Brasil, as infrações cometidas por 

adolescente não chegam a 10%. 

Estimativa do Unicef indica que apenas cerca de 1% dos homicídios registrados no 

país é cometido por adolescentes entre 16 e 17 anos. Em números absolutos, isso 

equivaleria a algo em torno de 500 casos por ano — o total de homicídios registrado 

no Brasil em 2012, ano base das estimativas, foi de 56.337. Apesar da baixa incidência 

dos assassinatos praticados por menores, eles têm sido usados como principal 

argumento para a redução da maioridade penal no Brasil. (AMORIM, 2016)  

 Os índices acerca do encarceramento e efetivação de crimes cuja autoria são os jovens 

são suficientes para se perceber que o jovem é mais punido que o restante da sociedade. 

 

À guisa de explicações 

Quem são os atores do universo violento? Onde a violência acontece? Por que 

acontece? Segundo Alba Zaluar, a violência ―está em toda parte, ela não tem nem atores 

sociais permanentes reconhecíveis nem ‗causas‘ facilmente delimitáveis e inteligíveis‖ 

(ZALUAR, 1997).  

No entanto, quando a violência é frequente em um universo etário composto por 

adolescentes que se configuram como vítima ou como autor, estudos, dentre eles os de 

Waiselfisz (1998 e 2013) procuram respostas para suas causas e seus principais tipos de 

expressão, observando-se as profundas marcas de ordem social, física e psicológica nos atores 

envolvidos. Esses mesmos estudos apontam que a violência sofrida e praticada por essa faixa 

etária tem aumentado nas últimas décadas. Para exemplificar, dados da violência homicida no 

Brasil, de 2010, apontam que, na faixa etária de 15 a 19 anos, a taxa de homicídio era de 43,7 

por 100 mil habitantes e de 16 a 24 anos, de 60,9 por 100 mil. 
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Dividindo a população em dois grandes grupos: os jovens – 15 a 24 anos – e os não 

jovens – 0 a 14 e 25 e mais anos – teremos este panorama: Na população não jovem, 

só 9,9% do total de óbitos são atribuíveis a causas externas. Já entre os jovens, as 

causas externas são responsáveis por 73,6% das mortes. Se na população não jovem só 

1,8% dos óbitos são causados por homicídios, entre os jovens, os homicídios são 

responsáveis por 39,7% das mortes. (WAISELFISZ, 2011, p. 18)  

Não menos preocupante do que a constatação dessas estatísticas, a mesma série desses 

estudos
2
 aponta para uma interiorização da violência e para o aumento sistemático pela 

contribuição da faixa etária entre 12 e 25 anos pelo aumento desses índices. 

Se há um aumento da criminalidade pelo interior do Brasil, também é verdade que 

fatos violentos acontecidos nas cidades interioranas têm levantado questões que procuram 

responder, por exemplo, sua origem e como combatê-la. 

Até 1999, os polos dinâmicos da violência localizavam-se nas grandes capitais e 

regiões metropolitanas, a partir dessa data, observou-se certa estagnação nessas áreas e 

o deslocamento da dinâmica para o interior dos Estados, cuja violência continuava 

crescendo a um ritmo maior que o anterior. (WAISELFISZ, 2007, p. 119) 

Em razão da urbanização acelerada do Brasil, na segunda metade do século XX, como 

resultado das políticas de modernização da economia e do projeto de integração nacional, 

tendo como gênese as políticas desenvolvidas a partir do governo Kubitschek, no final da 

década de 1960 e começo da década de 1970, evidencia-se que mais de 50% da população 

morava e desenvolvia suas ações laborais nas áreas urbanas. Entende-se como urbanização, o 

processo social e espacial, pois promove o êxodo do campo para a cidade e o enfretamento 

das contradições impostas por um novo modelo de convivência.  

No ambiente urbano, as características de uma sociedade de classe são mais evidentes 

deixando à mostra as desigualdades sociais e as mazelas desse novo convívio, manifestando 

diversos problemas, dentre eles aqueles relacionados à pobreza, à exclusão e à violência
3
. 

Esse processo de urbanização não aconteceu somente nos grandes centros, ou nas 

capitais dos estados, mas se proliferou pelo interior do País, principalmente nos estados do 

                                                           
2
 Na obra O Mapa da Violência 2012 (2012a): os novos padrões da violência homicida do Brasil, há evidências 

de uma tendência à interiorização da violência, identificada como pressuposto para o fenômeno, além de outros 

fatores, nota-se um deslocamento de um número cada vez maior de pessoas saindo das capitais e regiões 

metropolitanas dos Estados para o interior destes.  
3
 Para Caio Prado Junior, o crescimento econômico da década de 1970 proporcionou a criação de uma nova 

classe média urbana e que, ao mesmo tempo, manteve grandes contingentes sem acesso a direitos sociais e civis 

básicos, desde a legislação trabalhista e previdência social, a moradia e saneamento. Na década de 1980, 

conhecida como a ―década perdida‖, evidenciou-se a concentração da pobreza urbana e pelo início do fenômeno 

que ficaria conhecido como violência urbana. 
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Centro-Sul. As migrações internas têm sido alvo de análise pelos seus elementos de 

organização espacial da sociedade brasileira que pode ser resultante de desiquilíbrios 

econômicos, sociais e demográficos
4
.  

Várias são as hipóteses levantadas para responder às novas questões imperativas, 

restando, para isso, o uso de novos instrumentos de investigação. Assim, a violência é um 

desafio urgente em todo mundo, pois afeta tanto as nações desenvolvidas como as 

subdesenvolvidas. Os grandes centros afetam negativamente o desenvolvimento econômico e 

social, aumenta o grau de exclusão social e de pobreza
5
, colocando em xeque a existência da 

plena cidadania. 

Teorias sociológicas procuram elucidar as razões que convencem indivíduos a 

transgredir as leis, cometendo crimes. Essas abordagens sociológicas do crime e da violência 

dão conta de explicações para o comportamento desviante que, em nossa análise, trata-se de 

delinquência juvenil. Para essas explicações, algumas interpretações teriam sua gênese no 

contexto social, ou seja, em instâncias macroestruturais ou estruturalistas, intimamente ligadas 

ao ambiente do agressor e da cultura de seus pares. 

Em contrapartida, as abordagens, com ênfase na microestrutura ou individualistas, 

propõem análise do crime, baseada nas características individuais, concluindo que o crime é 

resultado das relações físico-psicossociais, ou seja, parte-se da hipótese que os fatores 

cognitivos, psicossociais, motivacionais são explicações para a tomada de decisão para a 

realização de ações delituosas. 

No entanto, há um entendimento que perpassa os dois tipos de abordagens, o que 

explica que as causas do crime estão intrinsicamente ligadas à construção do imaginário 

coletivo e individual, ou seja, às estruturas simbólicas. 

 

A origem do projeto 

 A preocupação com o tema da Violência e, principalmente, com a violência entre 

jovens tem como premissa as profundas inquietações que foram desenvolvidas durante minha 

                                                           
4
 O Mapa da Violência 2006 indica que o crescimento da violência pelo interior do país é algo que possui 

justificativa de existir e estaria ligada a uma nova dinâmica econômica territorial. 
5
 Alba Zaluar sustenta a tese de que a criminalidade aumenta a pobreza e não o contrário. ―Essa criminalidade 

aumenta a pobreza e os sofrimentos dos pobres, na medida em que impede o acesso aos serviços e instituições do 

Estado, tais como escolas, postos de saúde, quadras de esporte, vilas olímpicas etc., e ameaça os profissionais 

que atendem a população pobre. Também ameaça os jovens pobres que, em função da atividade que exercem em 

seus empregos, são obrigados a entrar em favelas ‗inimigas‘ e são mortos enquanto trabalham para viver, caso 

sejam reconhecidos como moradores de favelas inimigas‖. (ZALUAR, 2005, p. 22) 
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regência no magistério municipal. Durante o ano de 1997, ao visitar a cadeia pública 

acompanhando um parente que estava com um tio encarcerado, encontrei-me com uma ex-

aluna que cumpria pena naquele local. Conversei sobre as razões que a levaram a estar detida. 

Ainda que ela admitisse estar presente em um latrocínio, ela considerava a pena injusta, pois, 

além de ela não ter sido a autora dos disparos que matou um taxista, ela era a única maior de 

18 anos. 

Depois desse episódio, passei a questionar os fatores que levavam jovens para aquilo 

que eu chamo de ―processo educacional do Sistema Penitenciário Brasileiro‖. Reconhecer as 

causas e entender o direcionamento de um número, ainda que pequeno, perto do montante de 

alunos que tive em minha vida no magistério ficou latente em meu imaginário. Todos os anos, 

perfilo os casos que me deixa estupefata e com a constante procura das causas da violência. 

Como educadora, acrescentei a cada ano no currículo de minha vida os alunos que ―perdemos 

para a polícia‖ e para o sistema prisional brasileiro.  

Outra situação aconteceu bem defronte à minha casa, quando vi um aluno sendo detido 

pela polícia após uma tentativa de roubo. No momento cheguei próximo a esse aluno e 

perguntei: Por quê? Ele abaixou a cabeça e nada me respondeu. 

No ano de 1997, recebi uma turma de quarta série, hoje quinto ano, com um bom 

número de alunos com defasagem idade/série. Ouvi ainda na primeira reunião a seguinte 

expressão: ―você vai ter trabalho esse ano‖. Nunca me intimidei com desafios. Quando estive 

com eles no primeiro dia de aula, percebi que seria um ano realmente diferente. Ali se 

concentravam alunos com históricos de repetência, exclusão e dificuldade de aprendizagem. 

Eu poderia fazer o que é comum, culpar o sistema, a família os alunos (ou todos juntos) ou 

virar a mesa. Sou uma professora formada na escola freireana de educação, a primeira coisa 

que fiz foi descobrir algo do que eles realmente gostavam, percebi que eles gostavam de rap.  

À época, o grupo Pavilhão 9 e os Racionais MC faziam sucesso, suas músicas tinham 

engajamento político e algumas eram polêmicas, principalmente contra a polícia de São 

Paulo. Resolvi trabalhar essas músicas como temas e textos para interpretações. Deixei o livro 

didático de Português do Governo Federal e refiz todo o planejamento dessa matéria de modo 

interdisciplinar com as disciplinas de História e Geografia. Recebi apoio da Escola, mas fui 

questionada pela supervisão quanto ao aprendizado curricular. Como o rap não é bem aceito, 

passamos a fazer nossas audições em outros locais, foi um ano de muito aprendizado, 

consegui colocar na prática as teorias da Pedagogia da Autonomia, partimos da exclusão para 

a inclusão, do respeito para o gosto pela Escola. Fiz somente minha obrigação, mas foi pouco. 
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Quase vinte anos depois, o saldo dessa turma, a Quarta série amarela, descobri que quatro 

deles foram assassinatos e vários estão envolvidos com drogas e tráfico. 

No mestrado em Educação, cuja ênfase foi em Educação, Estado e Sociedade, pude 

desenvolver um trabalho em que esse tema foi discutido, ainda que superficialmente. Acredito 

que não devemos nos acomodar com aquilo que nos incomoda. Passei a procurar, na vasta 

literatura sobre o assunto e nas tentativas isoladas de conter o crescimento dos índices de 

violência, e a intervir, na medida do possível, na história daqueles que suspeitávamos estarem 

vulneráveis à criminalidade. 

Será verdade que o crime organizado, que possui sua gênese nos grandes centros, 

obtenha ―tentáculos‖ nas cidades de pequeno e médio porte? Será o tráfico a grande armadilha 

para os meninos pobres, das cidades médias pelo apelo ao dinheiro fácil e principalmente 

rápido? É necessário responder a essas questões. Varginha é uma cidade que goza de 

determinados privilégios, ainda que detenha as mazelas da sociedade capitalista excludente, 

tem conseguido amenizar esses impactos com políticas públicas que se não conseguem 

resolver, em sua totalidade, essas amofinações procuravam amenizá-las. 

Analisar as estatísticas nacionais e de cidades com características próximas à cidade de 

Varginha possibilitam a descoberta das necessidades de adequações no encaminhamento do 

Governo Municipal, do Conselho Municipal de Segurança Pública ou até mesmo do 

policiamento? Por meio desse comparativo poderíamos entender quais foram os caminhos até 

agora percorridos e quais caminhos o poder público poderia tomar para diminuir os índices de 

violência nessa cidade. 

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) tem 

produzido, nos últimos anos, estudos, dando importante contribuição ao conhecimento e 

discussão nacional sobre violência. Esses relatórios possuem características que podem e têm 

sido fontes inestimáveis para pesquisas, apresentando os números para o acompanhamento 

das tendências da violência letal no País, focalizando, ainda, a pesquisa na situação da 

violência entre jovens. Como esta pesquisa, tem por objeto discutir que os jovens representam 

o grupo mais vulnerável
6
 às violações de direitos humanos e são as maiores vítimas da 

violência letal, esse estudo se baseia na concepção de que a cobertura sistemática desses 

                                                           
6
 Entende-se por vulnerabilidade a exposição do jovem a fatores de risco à violência, levando em consideração 

as mesmas dimensões usadas para a composição do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, que usa como variáveis:  

1 – A violência entre jovens (Homicídios e Acidentes de Trânsito); 2 – Frequência Escolar e Situação de 

Emprego; 3 – Pobreza do Município e 4 – Desigualdade do Município. 
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problemas permita a elaboração de políticas públicas específicas para a juventude, a fim de 

respeitar os direitos desse importante grupo social.  

Ao organizar os dados colhidos dos processos e dos registros de ocorrência, foi 

possível identificar os principais tipos criminais, idade, gênero, naturalidade e etnia dos 

adolescentes e jovens, conforme estatísticas do período histórico de 2011 a 2015. Quanto aos 

adolescentes que cumpriam medida socioeducativa, o quantitativo referia-se a agosto de 2016, 

conforme os dados apresentados pelo Plano Municipal de Medida Socioeducativa. Os dados 

do sistema prisional de Varginha são referências da Base de Dados do INFOPEN de 2015 e 

dos números apresentados pela administração do presídio em março de 2017.  

Por meio do levantamento dos dados, é possível conhecer os fatores que contribuíram 

para a construção dos índices e, dessa forma, explorar o contexto social no qual o jovem e o 

adolescente estão inseridos, de modo a traçar um perfil, salientando as diferenças e a 

existência ou não de desvantagens, bem como sua influência no aumento da vulnerabilidade à 

violência. Essa pesquisa procura responder à seguinte questão: quais são os principais fatores 

da violência entre jovens e adolescentes na cidade de Varginha?  

Pesquisas realizadas destacam que o uso de substâncias ilegais (drogas) e álcool têm 

incrementado os índices de violência. Seriam os jovens e os adolescentes delinquentes de 

Varginha também usuários dessas substâncias quando comentem esses atos? As drogas são as 

responsáveis pela gênese dessa violência? Como os fatores psicossociais, ligados aos 

sentimentos de pertencimento aos diversos grupos sociais, contribuem para o incremento 

desses crimes? 

 

Os caminhos da pesquisa  

A pesquisa se organizará em três partes. A primeira trata da conceituação de Violência 

e Juventude, além da análise do referencial teórico existente que permitirá a discussão dos 

diversos fatores apontados como essenciais para justificar o incremento da violência.  

A segunda parte versa sobre o universo empírico da pesquisa, composto de uma 

amostra estatisticamente representativa, ou seja, ocorrências policiais, praticadas por jovens 

entre 12 e 17 anos, que ensejaram a abertura de sindicância na Vara Especial da Infância e da 

juventude da cidade de Varginha e a 18 a 29 anos, já que essa idade é aquela identificada pelo 

IBGE como indivíduo jovem. A investigação possuirá por base a coleta de dados objetivos, 

extraídos de fonte documental oficial, os quais serão submetidos a tratamento quantitativo e 
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estatístico expresso sob a forma de tabelas e gráficos. Serão ainda analisadas, nos dados 

apresentados, as questões qualitativas que procurem elucidar as questões de ordem 

psicossociais.  

A terceira parte será composta do resgate das histórias dos adolescentes que, em 

cumprimento de medidas socioeducativa, se dispuseram a dialogar. Além desses menores, 

farão parte da pesquisa, jovens que já passaram pelo sistema penitenciário e que estão em 

liberdade condicional. O objetivo desse resgate histórico é identificar, por meio do discurso, 

como é o universo familiar e a história de vida desses jovens e adolescentes. Além disso, 

algumas mães serão entrevistadas, sendo esses dados utilizados em nossa discussão.  

Finalizando, as três partes serão confrontados os dados, de modo a confirmar ou negar 

as hipóteses levantadas nesta pesquisa. 
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Parte 1 

CAPITULO I – JUVENTUDE E VIOLÊNCIA A POLISSEMIA DAS PALAVRAS 

 

 

1.1.  A palavra violência 

Nos últimos anos, a palavra violência ocupa o imaginário coletivo de forma cada vez 

mais consistente. Ainda que a violência não seja um signo da contemporaneidade, para a 

sociedade pós-moderna, é uma marca assustadora no cotidiano da sociedade mundial. A 

Organização Mundial da Saúde a conceitua da seguinte forma: 

Uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. (OMS, 2002) 

No léxico comum, violência é:  

Substantivo feminino, 1 – Estado daquilo que é violento. 2 – Ato violento. 3 – Ato de 

violentar. 4 – Veemência. 5 – Irascibilidade. 6 – Abuso da força. 7 – Tirania; opressão. 

8 – Constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer um ato 

qualquer; coação. (FERREIRA, 2004, p. 938) 

A violência é algo que acompanha a história do homem. Desde os primórdios, fora 

praticada para garantir a sobrevivência do mais forte sob o mais fraco. No Dizionario di 

politica consta a seguinte definição acerca do verbete ―violência‖.  

Por Violência entende-se a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro 

indivíduo ou grupo (ou também contra si mesmo). Para que haja Violência é preciso 

que a intervenção física seja voluntária: o motorista implicado num acidente de 

trânsito não exerce a Violência contra as pessoas que ficaram feridas, enquanto exerce 

Violência quem atropela intencionalmente uma pessoa odiada. Além disso, a 

intervenção física, na qual a Violência consiste, tem por finalidade destruir, ofender e 

coagir. É Violência a intervenção do torturador que mutila sua vítima; não é Violência 

a operação do cirurgião que busca salvar a vida de seu paciente. Exerce Violência 

quem tortura, fere ou mata; quem, não obstante a resistência imobiliza ou manipula o 

corpo de outro; quem impede materialmente outro de cumprir determinada ação 

(STOPPINO, 1998, p. 1291).  

Quando se pensa em violência, o que vem imediatamente à mente são as ações 

protagonizadas por seres humanos que, por meio da força, subjugam e machucam o semelhante. 

Normalmente, entende-se por violência aquilo que é aparente, entretanto há a violência simbólica 

que possui contornos invisíveis, que tem por objetivo provocar mudanças no fluxo natural da vida.  
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O que diferencia a violência em todas as épocas são as formas que a violência fora 

praticada. A violência, segundo Hanna Arendt, não significa poder, aliás, para a autora, é 

justamente o contrário. 

P

coisa. O poder e a violência se opõem: onde um domina de forma absoluta, e 

percorra o seu curso natural, o resultado será o desaparecimento do poder. [...]

-  A violência pode destruir o 

poder, mas é incapaz de criá-lo. (ARENDT, 1994, p. 35) 

Assim, a violência aparece onde o poder foi extirpado, pode ser justificada, mas nunca 

legitimada. Quando ela se espalha nas tramas sociais, as ações cotidianas são explicadas pela 

omissão do poder, por sua ilegitimidade ou destruição. Segundo Arendt (1994, p. 35), ―a

-lo‖.  

Tavares dos Santos (2002) propõe um paradigma que procura compreender as práticas 

sociais violentas e setorizadas. Para ele, os problemas ou conflitualidades surgidas tendo por 

princípio o controle social promove a violência que se ramifica em toda sociedade, que 

produziria uma ―cidadania dilacerada‖. Para o autor: 

Os fenômenos da violência difusa adquirem novos contornos, passando a disseminar-

se por toda a sociedade. Essa multiplicidade das formas de violência presentes nas 

sociedades contemporâneas – violência ecológica, exclusão social, violência entre os 

gêneros, racismos, violência na escola – configuram-se como um processo de 

dilaceramento da cidadania. A compreensão da fenomenologia da violência pode ser 

realizada a partir da noção de uma microfísica do poder, de Foucault, ou seja, de uma 

rede de poderes que permeia todas as relações sociais, marcando as interações entre os 

grupos e as classes (Foucault, 1994:38-39). Deparamo-nos com as dimensões 

subjetivas e objetivas das variadas formas de violências: violência na escola, violência 

social, ecológica, exclusão, gênero, racismos. Configura-se uma ―microfísica da 

violência‖ na vida cotidiana da sociedade contemporânea. (TAVARES DOS 

SANTOS, 2002, p. 18) 

Slavoj Zizek (2009), em seu livro Violência, alerta para a forma de violência subjetiva 

usada por todos e pelo Estado, que é mais visível e funciona como válvula de escape para a 

não percepção de outro tipo de violência, sendo reconhecida de duas formas, a simbólica e a 

sistêmica. Ao discutir sobre a violência simbólica, o autor afirma esse tipo de violência é 

praticada, sobretudo, por meio da linguagem. 

(...) Esta violência não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente 

estudados – de provocação e de relações de dominação

violência

certo universo de sentido. (ZIZEK, 2009, p. 9-10) 
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Essa dominação internaliza a cultura das classes dominadas evidenciando a cultura das 

classes dominantes e hegemônica. Para Zizek, é invisível, não sendo percebida pelo 

dominado. 

Outro sociólogo a tratar da violência simbólica foi Bourdieu (1989), em seus estudos o 

autor afirma que o símbolo é um instrumento de dominação e de integração social que cria 

possibilidade de consenso ou de imposição. 

É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de 

imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua 

própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo 

a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados. (BOURDIEU, 1989,  

p. 11)  

Minayo (2005) afirma que existem muitas definições sobre violência, o importante é 

não apenas conceituá-la, mas também diferenciá-la de agressividade. 

Muitas outras definições existem, algumas coincidentes, algumas divergentes. Por ser 

um fenômeno complexo e multicausal que atinge todas as pessoas e as afeta 

emocionalmente, a violência foge a qualquer conceituação precisa e cabal. (MINAYO, 

2005, p. 18)  

É importante distinguir os conceitos de violência e agressividade. Freud (1980) afirma 

que a agressividade seria algo inerente à existência animal e, por consequência, à humana, 

colaborando para adaptações à vida, ou seja, a agressividade, diferentemente da violência, 

inscreve-se na construção da subjetividade. A transformação de agressividade em violência 

seria um construto social e individual, sendo que o ambiente no qual o indivíduo desenvolve 

suas relações com o outro, com a comunidade próxima e consigo mesmo, estaria intimamente 

ligado para que essa transformação acontecesse.  

Michel Wieviorka (2009) realiza a seguinte reflexão acerca da violência: 

Será que podemos produzir uma definição objetiva de violência ou devemos nos 

contentar necessariamente em usar a subjetividade? Dou uma resposta muito prudente: 

uma definição objetiva é impossível, porque o que seria violento para mim não seria 

para você, o que seria violento para a sociedade brasileira hoje talvez não vá mais ser 

em 30 anos, e o que será violento daqui a 30 anos talvez não seja o que era violento 

hoje em nossas concepções. Nós passamos o tempo relativizando a violência. (...) 

Então, você tem de forma permanente o sentimento de que a violência é relativa. Mas 

se a violência é unicamente relativa, ou seja, se ela fosse unicamente produto da 

subjetividade individual ou coletiva, então não poderíamos discuti-la, analisá-la. Se 

você diz ―isso é violento‖ e eu digo ―não, não é violento‖, nós não podemos discutir o 

problema. E, consequentemente, o relativismo puro é inaceitável. Então, como fazer 

quando uma definição objetiva é tão difícil de ser encontrada e uma definição 

subjetiva ou relativista é inaceitável? (...) É preciso encontrar acomodações, é preciso 
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negociar consigo mesmo, circular, ter muita flexibilidade. Então é preciso que eu 

encontre alguma coisa que me permita introduzir uma objetividade determinada, 

sempre deixando certo espaço à relatividade. É difícil, mas não é impossível. É, 

entretanto, um problema real. (WIEVIORKA, 2009, p. 154) 

Para Sérgio Adorno, conceituar violência é algo complexo, havendo, para os diversos 

conceitos existentes, a necessidade de relacionar esse conceito a escolas de pensamento, 

território, ou teorias determinadas. Para o autor:  

Quando estamos falando em violência, estamos falando em modalidades do emprego, 

não consensual ou legitimado, do uso da força para impor a vontade de uns contra 

outros, mediante recurso de meios determinados, inclusive força física. Seus 

resultados compreendem danos à integridade física, psíquica, à identidade, à 

privacidade de quem quer que tenha sido vítima dessas modalidades de ação. 

Enquanto tal depende de contextos sociais, dos meios empregados, da natureza das 

relações sociais em conflito ou dos objetos em litígio. Não necessariamente, a 

existência de conflitos implica em violência. (ADORNO, 2010, p. 35) 

 Assim a palavra violência, ainda que de difícil definição, conceituação e explicação 

não passa sem entendimento por aqueles que a sofre. 

 

1.2.  A palavra juventude 

Para Groppo (2000), juventude é uma palavra polissêmica, social e historicamente 

construída, com significados diferentes a depender da cultura. Essa diferenciação será 

discutida neste trabalho, já que, para alguns, ter entre 12 e 29 anos não transforma um 

indivíduo em jovem. Compartilhar com outros um estágio biológico também não, ou seja, 

delimitar a questão idade como condição para ser jovem tem sido objeto favorável de 

manipulação social.  

Não se pode homogeneizar a premissa de inúmeras possibilidades criadas por meio 

das relações sociais. Ser jovem para um indivíduo de 18 anos em uma favela do Rio de 

Janeiro é bem diferente de ser jovem com 18 anos na Barra da Tijuca, na mesma cidade. 

Falarmos em juventudes implica pensarmos um conceito carregado de ambiguidades 

próprias da condição de uma geração, relativamente, entre a faixa etária dos 14 aos 25 

anos, que vive um momento intenso, no qual ocorrem transformações bastante 

marcantes na sua consciência de individuo, modificações não apenas no conteúdo da 

experiência que vive, mas no seu ajuste mental e espiritual. (SOUSA, 2006, p. 10) 

 

Historicamente, o termo juventude surgiu em meados do século XX, antes disso, 

existiam apenas duas categorias sociais: a infantil e a adulta. A ideia de categoria juvenil 
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surgiu em razão do advento da era industrial e da necessidade de mão de obra nas fábricas. 

Nesse período, houve grande procura por operários que pudessem trabalhar nas indústrias, e 

os jovens começaram a se deslocar do campo para a cidade para atender a essa demanda das 

fábricas. 

Nesse contexto, a economia deu novo suporte para as relações sociais e novos 

rearranjos estatais, surgindo, então, o jovem que, por suas características sus generis, possui 

uma identidade própria. 

Nos anos 50, quando os atos de ―delinquência juvenil‖ extravasam os limites dos 

setores ―socialmente anômalos‖ os marginalizados, os imigrantes nas grandes 

metrópoles, as ―classes perigosas‖ (...) e se tornam comuns entre jovens de setores 

operários integrados e de classe média, a juventude aparece ela mesma como uma 

categoria social potencialmente delinquente, por sua própria condição etária. O 

problema passa a ser o fato de que jovens que teriam ―condições objetivas‖ de ajuste 

ao mundo adulto manifestam dificuldades nesse sentido, gerando angústias quanto ao 

próprio modelo de integração existente na sociedade. A interpretação baseada na 

explicação da ―fase inerentemente difícil‖ leva a localizar o problema na adolescência 

enquanto tal, e na formação de culturas juvenis como antagônicas à sociedade adulta, 

resultando no conhecido processo de ―demonização‖ do rock’n’roll, por exemplo, e na 

busca de soluções através da prescrição de uma série de medidas educativas e de 

controle para assegurar a contenção dessa delinquência. (ABRAMO, 2007, p. 82-83) 

Na segunda Revolução Industrial, ao final da década de 1950, com o surgimento de 

uma nova indústria cultural, animada pelas inovações tecnológicas surge aí um novo modelo 

de consumo. E o jovem é o ator perfeito para absorção dessa demanda por consumo e 

aceitação do seu significado simbólico baseado em prazer, sucesso e felicidade. 

 Com desenvolvimento tecnológico da década de 1960, com a ampliação dos meios de 

comunicação e com a popularização da televisão, surgiu o advento de novos padrões e valores 

sociais, econômicos e culturais.  

Na década de 50, no pós-guerra a ascensão dessa categoria sociológica vem à tona de 

modo explosivo. Nos anos 60 e parte dos anos 70, o problema apareceu como sendo o 

de toda uma geração de jovens ameaçando a ordem social, nos planos político, cultural 

e moral, por uma atitude de crítica à ordem estabelecida e pelo desencadear de atos 

concretos em busca de transformação — movimentos estudantis e de oposição aos 

regimes autoritários, contra a tecnocracia e todas as formas de dominação, 

movimentos pacifistas, as proposições da contracultura, o movimento hippie. 

(ABRAMO, 2007, p. 83) 

Com comportamentos contestatórios propondo uma nova ordem, com o lançamento do 

filme Juventude Transviada em 1955, em que outras ondas de consumo incluía todo um estilo 

de vestimentas, o uso da motocicleta como referência à liberdade e um comportamento 
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rebelde que consequentemente deveria terminar em prisão após várias arruaças, o que ficou 

latente no imaginário coletivo é a existência de um novo modo de vida que seria implantado e 

que filhos e filhas estariam vulneráveis.  

Esse modo de vida contestador fez Hobsbawm (1995) afirmar que de todas as 

revoluções acontecidas no breve século XX talvez a mais importante tenha sido a revolução 

da juventude, pois, para ele, o jovem passou a ser o centro das atenções na sociedade 

ocidental como também da indústria de produtos e serviços que vislumbrou um novo mercado 

consumidor. Não há como negar que essa nova forma comportamental permitirá ao jovem 

uma maior exposição à condição de violência. E essa vulnerabilidade à violência pode ser 

fator de construção e constituição do jovem e de toda a sociedade? 

Penso que a violência pode ser fundadora, e para o jovem... Um jovem é alguém que 

está tendo suas primeiras grandes experiências, que estuda, se prepara para a vida 

adulta. Para um jovem, uma experiência de violência pode ser fundadora, claro. Antes 

de responder em termos de psicanálise, penso em dois autores importantes, porque 

existem duas maneiras de viver uma experiência fundadora de violência. Há a ideia 

que encontramos em Georges Sorel, pensador francês um pouco anarquista, 

anarcossindicalista: a violência vai permitir ao ator coletivo se constituir. Não somente 

o ator individual, mas o ator coletivo. O movimento operário, para existir, deve ser 

violento. Acho essa ideia perigosa. E há também o que encontramos mais em Frantz 

Fanon do que em Sorel: para se descolonizar – e Sartre endureceu essa ideia – é 

preciso passar pela violência, a violência é necessária. Mas, nesses casos, constituo-

me em sujeito rompendo com a dominação, saindo da colonização. E, então, se não 

considerarmos experiências extremamente pesadas, me parece que no caso de uma 

instância social, a violência não é fundadora do sujeito, ou o é acessoriamente. Em 

compensação, no caso de uma experiência de saída de um universo, a violência pode 

se tornar muito mais fundadora. Isso não responde completamente à questão, mas 

penso que podemos ter uma leitura bem psicanalítica dos estados de formação do 

adolescente por momentos de ruptura, de violência, de complexo de Édipo, quando as 

pessoas dizem ―é preciso matar o pai‖, por exemplo. É certa violência, vivida em 

diferentes momentos da adolescência, mas não é obrigatória. Tento pensar em minha 

experiência pessoal: nunca vivi nenhuma violência, nem como vítima nem como 

autor, e pude construir minha experiência, me construir. Então isso não é uma 

condição necessária. (WIEVIORKA, 2009, p. 158) 

1.2.1. A juventude como problema social 

Como exposto, a partir da segunda metade do século XX, a juventude, definida como 

revolucionária, por ter os anseios de mudanças sociais depositadas em suas mãos e por sua 

capacidade física, passou a utilizar sua força propulsora para as reinvindicações. Nas pautas 

dos telejornais e nas definições de políticas públicas do governo, o jovem era, na maioria das 

vezes, entendido como problema social, principalmente nos governos de regimes autoritários, 

como os que compuseram o período da ditadura militar, uma vez que, para a ordem 

econômica, essa faixa etária não contribuía ainda com a produção de riqueza e, quando 
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contribuíam, ainda não possuíam capacidade técnica e experiência suficientes para o uso total 

de suas capacidades laborais 

De maneira dualista e maniqueísta. Se, de uma parte, são considerados como ―futuro 

das nações‖, os responsáveis pelo advir, de outra, são acusados de pensar e agir de 

modo irresponsável no presente. De forma adultocrata, através, entre outros 

mecanismos, do estabelecimento de relações tensas e assimétricas entre jovens 

adultos. Imputados de culpa. A juventude é constantemente associada à ameaça social, 

à criminalidade, à ―delinquência‖ como se o jovem implicasse, de forma 

potencializada e direta, no desvio e na transgressão de criminosos, cujos 

desdobramentos seriam capazes de colocar em risco tanto a sua própria integridade 

física e moral quanto à de toda a sociedade. (ABROMOVAY & ESTEVES, 2007,  

p. 26-27) 

O que se propõe é uma análise além dos números apresentados pelas estatísticas da 

mortalidade juvenil, apontando para a superação do estigma do jovem como ameaça social.  

Imputados de culpa a juventude é constantemente associada à ameaça social, à 

criminalidade, à delinquência, como se o ser jovem implicasse, de forma 

potencializada e direta, no desvio e na transgressão criminosos, cujos desdobramentos 

seriam capazes de colocar em risco tanto a sua própria integridade física e moral 

quanto à de toda a sociedade. É nesse sentido que se verifica o grande efeito que tem, 

no imaginário social, a divulgação sistemática de estatísticas e informações dando 

conta do avanço das taxas de criminalidade e violência entre as populações mais 

jovens. (ABROMOVAY & ESTEVES, 2007, p. 27) 

Gonçalves (2005) entende que o interesse pelo jovem ocorre de modo cíclico, ou seja, 

dependendo da ideologia do governo, ele deverá ser entendido como sujeito de proteção ou 

passivo de disciplinarização, normalmente esse modo será evidenciado em situações 

conflitantes. Várias teorias foram elaboradas com a perspectiva de apontar caminhos para a 

contenção dos índices de violência atribuídos à juventude. A esse respeito, ampliaram-se 

opiniões normalmente voltadas para a punição e encarceramento, cada vez mais cedo, de 

adolescentes e jovens como se somente a redução da maioridade penal pudesse diminuir os 

índices alarmantes da criminalidade violenta. 

Os excessos juvenis, tomados como impulso da desordem urbana, colocaram em 

movimento esforços de disciplinarização. Associadas aos comportamentos 

disfuncionais, as pulsões da juventude tornaram-se foco da assepsia social que queria 

o controle e a correção dos vícios, e nesse percurso as ciências reforçaram ao longo 

dos anos a percepção de que boa parte das mazelas sociais poderia ser creditada na 

conta da juventude e de seus anseios de diferenciação. Firmou-se no imaginário social 

a associação entre a juventude e as grandes questões de cada tempo: no século XXI, 

quando grassam as preocupações com o individualismo exacerbado e a criminalidade 

crescente, o jovem emerge como individualista e responsável, em grande parte, pela 

criminalidade urbana. (GONÇALVES, 2005, p. 208) 
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É nessa premissa punitiva que tanto sociedade quanto estado se eximem de 

responsabilidades coletivas, imputando sobre o indivíduo e somente a ele o resultado pelas 

suas escolhas. Essa asserção também contribui para a caracterização dos riscos aos quais os 

indivíduos de determinada faixa etária estão suscetíveis. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

à Violência (IVJ-V) propõe, por meio de uma extensa metodologia, uma classificação, de 

modo a mensurar se os jovens de determinadas cidades estão mais ou menos propensos e 

expostos à violência. O relatório de 2014 apresenta ainda o risco relativo de jovens negros ou 

brancos serem vítimas de assassinato. Nessa análise, as questões associadas às diversidades 

étnicas são ponderadas para a identificação de maior ou menor risco à violência. 

O Relatório de Vulnerabilidade Juvenil à Violência tem por objetivo gerar insumos e 

indicadores para a formulação e implementação de políticas públicas que levem em 

consideração a incorporação de estratégias de prevenção e enfrentamento das altas 

taxas de violência observadas no país contra adolescentes e jovens entre 12 e 29 anos 

de idade, em especial, jovens negros, que, em 2013, foram 18,4% mais encarcerados e 

30,5% mais vítimas de homicídios dos que os jovens brancos, segundo dados da 8ª 

Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública [...].
7
 

Maraschim & Santos (2009), com objetivo de compreender as práticas discursivas 

instituídas nas políticas públicas, bem como analisar a definição e a denominação de parcelas 

das juventudes, identificam quatro concepções de juventude: voluntária, digitalizada, 

trabalhadora e a vulnerabilizada, sendo essa a concepção que reforça o discurso da condição 

do jovem como indivíduo necessitado de atenção maior por parte da sociedade. Entende-se 

por vulnerabilidade a condição de estar frágil a algo ou a alguém, ou seja, apresentar pontos 

fracos. 

O conceito pode ser aplicado a uma pessoa ou a grupo social, conforme a sua 

capacidade de preferir, de resistir e de contornar potenciais impactos, as pessoas 

vulneráveis são aquelas que, por diversas razões, não têm essa capacidade 

desenvolvida e que, por conseguinte, se encontram em situação de risco. 

(MARASCHIM & SANTOS, 2009, p. 23)  

A indústria da comunicação demoniza aqueles que apresentam esses ―pontos fracos‖, 

sendo jovem, torna-o suspeito, se a essa característica for acrescentada a questão pobreza, o 

resultado é a certeza do delito, restando apenas a oportunidade para cometê-lo. 

E como diminuir essa possibilidade delituosa? Por que o indivíduo jovem pode ser 

caracterizado como autor da violência simplista ou reducionista, ou seja, a violência pela 

                                                           
7
 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e 

desigualdade racial 2014. Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude, 

Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Presidência da República, 2015, p. 11. 
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violência? Para isso existe a necessidade de integrá-los, o governo, por meio de políticas 

públicas, sejam elas de prevenção ou de coerção, bem como a sociedade de identificar o bem 

ou o mal intrínseco, que eleva preconceitos e produz cisão social. Por um lado, os jovens dos 

núcleos médios e altos, fadados a obter sucesso e, por outro lado, aqueles que estão à margem 

do sistema.  

De acordo com a socióloga Diná Krauskopf (1998), a vinculação da juventude a 

problemas sociais enfaticamente o estigmatiza e o emparelha aos aspectos negativos, de modo 

a ignorar os contextos em que as relações se dão. Na construção de novos paradigmas, o 

jovem é vinculado às ―patologias‖ juvenis com o objetivo de proteger o todo de alguns. E 

esses alguns normalmente residem nas franjas das cidades, ligados pela cena imagética de 

risco e transgressão.  

O reducionismo do paradigma da etapa preparatória surge como uma postergação dos 

direitos das crianças e jovens, ao considera-los carentes de uma dureza social e 

novatos. Implicitamente se os nega o reconhecimento como sujeitos sociais. 

(KRAUSKOPF, 1998, p. 123 – tradução nossa) 

Essa concepção de perigo eminente reflete nessa integração que Wieviorka (2009) 

afirma ser impossível de acordo com os parâmetros desenvolvidos em vários lugares do 

mundo. Ao invés de ser visto como sujeito de direito, ele é visto como indivíduo necessitado 

de atenção e correção.  
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CAPITULO II – O ACESSO À SEGURANÇA – O ESTADO MODERNO E O USO DA 

VIOLÊNCIA 

 

 

Na instauração do Estado Moderno, as teorias sobre sua constituição e sobre o 

conceito do poder político, sua origem, natureza e significado traz consigo as questões sobre a 

violência, sobre o uso da força para a conquista e a manutenção do poder e da ordem. Para 

Maquiavel, um dos primeiros a refletir sobre o poder estruturado no conflito, considerando 

interesses opostos que se organizam em sociedade que destacava que haveria ―(...) em todo 

governo duas fontes de oposição: os interesses do povo e os da classe aristocrática‖ 

(MAQUIAVEL, 1994, p. 31).  

Assim, a diferença básica entre dissenso e violência é que o dissenso pressupõe o 

respeito às diferenças, e a violência caracteriza-se pela força promovendo o fim do diálogo em 

razão da repressão. O dissenso pode promover a elaboração de novas ideias e de construção 

do espaço público, a força bruta anula a violência. Maquiavel, porém, não descarta a violência 

como estratégia para a conquista e manutenção do poder.  

Em meados da Idade Moderna, basicamente entre os séculos XVI e XVIII, teorias 

políticas vêm da origem da sociedade fundamentada no poder político através de um contrato, 

que reconheceria a autoridade de um governo e a aceitação de um conjunto de regras com 

objetivo da melhor convivência e de um regime político.  

Para Thomas Hobbes (2003, p. 135), o homem, em seu estado de natureza, não é 

sociável e se deixado a si próprios são agressivos, egoístas, ou seja, em seu estado natural se 

encontra no estado de ―guerra de todos contra todos‖. O autor afirma que os indivíduos só 

ingressam na vida em sociedade quando percebem que, desse modo, nesse estado também não 

estão seguros. Viver em situação permanente de medo e insegurança, principalmente pela 

morte violenta, leva o homem a estabelecer contratos entre si, ou seja, a instituir o pacto social 

de modo a renunciar ao estado de natureza, abdicando de seus direitos em favor de um 

soberano, cuja autoridade será absoluta, conforme menciona Hobbes: “Autorizo e transfiro o 

meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, 

com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante 

todas as suas ações‖ (ibid., p. 147). 
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Locke (2007), também considerado um contratualista, em sua obra, Dois Tratados 

sobre o Governo Civil, reconhece a constituição do Estado para a promoção e viabilização do 

direito de propriedade. Em a Carta sobre a tolerância observava que: 

O estado é uma sociedade de homens constituída unicamente com o fim de conservar 

e promover os seus bens civis (...). É dever de o magistrado civil assegurar a todo o 

povo e a cada súdito em particular, mediante leis impostas igualmente a todos, a boa 

conservação e a posse de todas as coisas que se relacionam com esta vida. (LOCKE, 

2007, p. 11) 

 De todas as coisas que se relacionam com a vida está a própria vida, que é o bem 

maior. Nessa premissa, consolidaram-se os estados nacionais e inauguram-se a era dos 

direitos civis. Para Locke (1994), o Estado é a representação de todos e tem por obrigação o 

cultivo e consolidação da cidadania, bem como a transformação de cada indivíduo em um 

cidadão. 

Para Rousseau (1987), no entanto, no estado de natureza diferente das afirmações 

feitas por Hobbes, o homem possui uma natureza boa, que é corrompida pelo processo 

civilizador e em sua obra Do contrato social menciona sobre as instituições de modo que a 

organização social possa ser mais justa, preservando-se a liberdade, que é o poder e o bem maior do 

homem ―cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém‖ (ROUSSEAU, 1987, p. 35).  

Entretanto, Rousseau não entende a liberdade natural como irrestrita, mas subordinada 

ao poder do mais forte, pois ―sempre haverá alguém mais forte para assumir a liderança‖ 

(Idem, p. 36), ou seja, trata-se de liberdade acordada, sustentada pela criação de um pacto 

social, que possa manter a ordem e justiça. E a garantia das liberdades coletivas é a promessa 

que as liberdades individuais serão também preservadas. 

Nesse contexto, é possível definir a violência como ação que destrói ou modifica 

projetos pelo uso da força, ou seja, a violência se caracterizaria pela aplicação de ação 

ostensiva para assegurar, moderar ou coibir uma ação do indivíduo ou do grupo social, 

negando a expressão da vontade individual no âmbito coletivo e de poder, sufocando os 

conflitos latentes. A violência isola os indivíduos, dissolve os grupos e gera mecanismos de 

controle para a concentração de poder.  

Marx e Engels (2009) entendem que a violência é como motor da história, em que, a 

qualquer época, a sociedade será o palco de conflitos entre opressores e oprimidos. Os autores 

ressaltam ainda as características violentas dos vínculos políticos, resultado de uma violência 

mais forte, que poderia ser expressa de várias formas, seja pela exploração do homem pelo 
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trabalho e sua transformação em mercadoria. Não se pode então estagnar o significado da 

violência, pelo contrário, é necessário ampliá-lo, aplicar novas dimensões ao termo, além 

daquelas conhecidas como as produzidas pelas guerras e intolerâncias de todos os tipos, 

inclusive as misérias e as humilhações dos seres humanos, produzidas pelo modo de produção 

capitalista e pelos valores dessa sociedade. 

Max Weber, por meio de estudos, reflete sobre como o Estado detém a autoridade e a 

legitimidade do uso da força sobre os cidadãos, cujo objetivo é controlar todas as ações que 

ocorrem em sua jurisdição ou em seu território. Para tanto, a construção do aparato de 

repressão se faz necessário em qualquer Estado, independentemente do modo de produção. 

Para o autor, o “Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, 

tal como é peculiar todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física‖ 

(WEBER, 2009, p. 56). A esse respeito, é complicado analisar os limites da coerção que esse 

Estado pode cometer com a justificativa de manter a paz. 

Mais especificamente no caso do Brasil, não foram poucas as vezes que representantes 

do Estado utilizaram essas prerrogativas e implantaram ―o terror‖ para combater a violência 

na sociedade brasileira. Tendo em vista esse contexto, acredita-se que é possível estabelecer 

relação entre as teorias políticas destacadas anteriormente e os aparatos da Polícia Militar de 

São Paulo, a maior cidade do País.  

 

2.1.  Os aparatos da Polícia Militar de São Paulo 

Com os versos ―Polícia! Para quem precisa /Polícia! Para quem precisa de polícia”, 

de Belotto (1985), a Banda Titãs, na década de 1980, fazia uma analogia sobre a utilidade e 

para quem a polícia trabalhava. 

A Polícia Militar de São Paulo foi criada em meados do século XIX, precisamente em 

15 de dezembro de 1831, por meio da lei da Assembleia Provincial, proposta pelo Brigadeiro 

Rafael Tobias de Aguiar, na época era composta por 131 militares, cujo objetivo, segundo 

Rosemberg (2010), era manter o controle social inerente à instituição que sustenta o 

―monopólio da violência legítima‖, parte fundante dos Estados modernos. A Polícia Militar 

funcionava a sob o domínio da elite, os militares não eram dóceis, tampouco eficientes, sendo 

a repressão e a violência algo comum em sua atuação. 

A elite sempre recorreu à Polícia Militar para que seus direitos fossem respeitados. No 

entanto, nem sempre esses direitos foram garantidos aos integrantes da classe trabalhadora e 
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pobre. Um direito fundamental como moradia, por exemplo, não tem sido direito assegurado 

pelo Estado e, por conseguinte, quando os cidadãos da classe com menos poder aquisitivo 

reivindicam moradia, surge à tona o discurso pela manutenção da ordem, sendo a Polícia 

Militar convocada a atuar na sociedade e respondendo prontamente com utilização da 

violência que é o caminho em contraposição ao diálogo à tolerância e civilidade.  

Suas formas mais atrozes e mais condenáveis geralmente ocultam outras situações 

menos escandalosas por se encontrarem prolongadas no tempo e protegidas por 

ideologias ou instituições de aparência respeitável. A violência dos indivíduos e 

grupos tem que ser relacionada com a do Estado. A dos conflitos com a da ordem. 

(DOMENACH, 1981, p. 40) 

Desde sua criação, a Polícia Militar de São Paulo tem tentado se municiar de dados a 

fim de estabelecer políticas eficazes no combate à violência, no entanto esses ideais estão 

longe de serem alcançados, já que o desenvolvimento de organizações criminosas, 

normalmente ligadas ao narcotráfico, têm aterrorizado a cidade e a região metropolitana: 

Só em 2003, 975 pessoas foram mortas por policiais. É o número mais alto registrado 

nos últimos dez anos. No mesmo ano, 126 policiais foram mortos. Para efeito de 

comparação, nos Estados Unidos, que têm uma população sete vezes maior e um efetivo 

policial cinco vezes maior que o do Estado de São Paulo, 297 pessoas foram mortas por 

policiais e 51 policiais foram mortos em confronto no ano 2000. (NETO, 2004) 

Ao relacionar os acontecimentos de 2006 com algo similar na história do Brasil, Paulo 

Arantes (2007) destaca a greve ocorrida na cidade de São Paulo em julho de 1917, bem como 

os ataques sofridos pela população civil e militar em 2006 em que a cidade se impôs um toque 

de recolher, fazendo uma correlação de valores das duas épocas: 

A greve geral que parou e amedrontou São Paulo em 1917 eclodiu em plena vigência 

do tratamento policial da assim chamada questão social, quando as classes laboriosas 

pareciam tão estranhas – e no caso a população trabalhadora imigrante exponenciava a 

demonização dos pobres – e perigosas quanto os bárbaros de uma nova era acampados 

à margem da sociedade civilizada (...). Agora não mais pela voz de um militante 

operário, mas pelo megafone da grande mídia, São Paulo se declarava pela segunda 

vez morta de medo. De fato, ainda nas palavras da grande imprensa local, a cidade 

fora varrida pela ―maior onda de violência de sua história‖. Ilustrando a simetria 

perversa, tampouco se poderá dizer que não houve negociação neste capítulo 

conclusivo. (ARANTES, 2007, p. 302) 

Tendo em vista os dias de terror vividos pelos moradores da cidade de São Paulo, 

havia a necessidade de providências e medidas de segurança urgentes para que as pessoas 

amedrontadas reestabelecessem sua rotina. A esse respeito, Paulo Arantes afirma que foram 

realizados acordos entre o poder paralelo e o braço penal do Estado. 
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Importa pouco a esta altura saber quem está extorquindo quem. O certo é que se trata 

de uma guerra particular entre poderes ora paralelos ora convergentes, muito embora 

de abrangência máxima, tal guerra, não só pelo que diz respeito aos danos colaterais 

provocados pelas ondas de choque entre eles, mas pela sua função estrutural de 

contenção do planeta-favela brasileiro. (ARANTES, 2007, p. 302)  

Em 2012, uma nova onda de violência bem direcionada possuía como alvo a 

corporação de Polícia Militar de São Paulo. Nesse mesmo ano, foi contabilizado um total de 

mais de 100 policiais mortos. Na tentativa de relacionar esses dados com os ataques sofridos 

pela sociedade paulistana em 2006, a professora e pesquisadora Vera da Silva Telles, 

professora da Universidade de São Paulo, em entrevista à Revista Carta Maior, no dia 16 de 

julho de 2012, analisou o surto de violência nas periferias de São Paulo e o revide policial. Os 

dados do Sistema de Informações Criminais do Estado de São Paulo apontam que 127 pessoas 

foram assassinadas na capital paulista entre 17 a 28 de junho. E, nas 39 cidades que compõem 

Grande São Paulo, foram registrados 166 mortos durante o mesmo mês. Para a pesquisadora, 

o modo de atuação das forças da ordem possuem características próprias: 

É importante prestar atenção justamente no modus operandi das forças da ordem 

nesses casos; aqui, o que se evidencia é, em primeiro lugar, o uso da violência 

extralegal. Mais ainda: é essencial atentar para o modo como os agentes da ordem 

fazem uso das prerrogativas que o Estado lhes confere para, na prática, suspender a lei 

e praticar a violência, em suas várias formas (das execuções ao toque de recolher, 

passando por várias formas de intimidação e violência). Mas, com isso, é como se 

ficasse anulada a diferença entre a lei e a transgressão da lei, a lei é como que 

desativada. (TELLES, 2012, p. 1) 

Para a Polícia Militar agir dessa forma, parece existir uma ideologia própria 

legitimando a condução daqueles que, em vez de preservarem o estado de direito, agem fora 

da lei. Geraldo Alckimim, governador do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte frase 

―quem não reagiu está vivo‖, defendendo a ação da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias 

Aguiar) que terminou com nove suspeitos mortos em uma operação em um sítio em Várzea 

Paulista. 

Nessa mesma perspectiva, o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que 

comandava o Estado de São Paulo em outubro de 1992, data do massacre na Casa de 

Detenção do Carandiru, que causou a morte de 111 presos, realizou uma declaração na mesma 

linha do governador Alckmin 20 anos depois do massacre, em entrevista ao Jornal O Estado 

de S. Paulo do dia 30 de setembro de 2012. Esse descaso com a vida parece fazer parte do 

tecido social, Sérgio Adorno menciona que:  
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Em 1986, após rebelião na Penitenciária de Presidente Wenceslau, interior do estado 

de São Paulo, na qual resultaram 16 mortos, entre presos e funcionários, o então 

Coordenador dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado (COESPE), um ex-

delegado de polícia, declarou enfaticamente: ―Não temos mortos a lamentar‖. 

(ADORNO, 1996, p. 47) 

É importante destacar que em todas as situações mencionadas anteriormente, nota-se 

que a reação foi de naturalidade, além de nenhuma das autoridades ter sido punida, seja com 

sansão disciplinar e jurídica, ou diminuição da popularidade política. Para Adorno, essa 

reação pode e deve ser analisada de modo mais profundo: 

Ela parece revelar, contudo o efetivo significado da impunidade na sociedade 

brasileira. Por um lado, sintetiza a comunhão de sentimentos coletivos de ódio e 

vingança de uns – os ―iguais‖ – em relação a outros, ―os diferentes‖, cujos juízos 

valorativos circulam pelo senso comum sem quaisquer interditos, inclusive morais. 

Sob esta perspectiva, as autoridades públicas somente podem aparecer aos olhos de 

alguns cidadãos comuns como ―vingadoras‖ de fato e por direito. Seu papel não é 

assegurar direitos, porém punir, punir exemplarmente, com muito rigor e sem 

quaisquer condescendências, notadamente aquelas contidas em lei. Por outro lado, 

traduz o modo como algumas autoridades compreendem o desempenho de suas 

funções públicas de repressão e contenção do crime. Assumindo o papel de 

―vingadoras‖, julgam-se isentas das restrições impostas pela lei ao abuso de poder e de 

autoridade. Pretendem assim corresponder às expectativas de expressivos segmentos 

da população. (ADORNO, 1996, p. 47) 

No caso de São Paulo, a contraofensiva aos ditames da polícia em reação ao crime 

organizado não demorou a eclodir e consequentemente a assustar a população em geral e 

fazer dos integrantes dela, ou seja, a sociedade civil sua principal vítima que presa entre duas 

forças divergentes, que se combatem mutuamente com uma violência descontrolada. Para 

Sérgio Adorno, a população de bairros periféricos é a maior prejudicada na crise da segurança 

pública de São Paulo, conforme entrevista concedida ao Jornal Valor, em 09/11/2012, o autor 

afirmou que ―mais do que reduzir índices de criminalidade, como vem ocorrendo no país, é 

preciso garantir que a população se sinta segura, sobretudo perante as forças policiais, que 

devem ser o lastro do estado de direito‖ (ADORNO, 2012). 

A esse respeito, Telles, em entrevista à revista Carta Maior, teceu as seguintes 

considerações:  

O surto de violência nas periferias de São Paulo faz parte de um embaralhamento dos 

critérios de ordem, no qual as ações dos agentes policiais gera um sentimento de 

imprevisibilidade nos moradores de tais áreas. Tudo pode acontecer, qualquer um 

pode ser apreendido, preso ou morto se estiver no lugar errado, na hora errada. 

(TELLES, 2012, p. 1) 
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Em 2006, chegou a ser veiculado pelos canais midiáticos
8
 que havia sido feito um 

acordo tático e tátil entre o Estado de São Paulo e organizações criminosas que agem no 

estado, cujos líderes ordenaram o cessar fogo naquele momento. Porém, houve um 

rompimento desse acordo quando ocorreu o confronto entre os oficiais da ROTA em 28 de 

maio de 2012 e os membros do PCC (Primeiro Comando da Capital).  

É claro que nenhuma autoridade confirmaria ter feito acordos com organizações 

criminosas, o fato é que, no ano de 2012, mais de 100 policiais foram mortos em São Paulo. 

Em contrapartida, registrou-se um aumento de 40,4% no número de pessoas mortas em 

confronto com a Polícia Militar entre 2011 e 2012. Em 2013, foram 323 mortos em 

comparação a 230 casos no ano anterior.  

A conjuntura histórica recente tem apontado, não apenas no Brasil, mas como uma 

tendência mundial, a efetivação da guerra como um acontecimento cotidiano. Ela tem 

invadido a vida de milhões de indivíduos em tempo de paz aparente, destruindo não 

apenas seus bens materiais, mas também invalidando os laços sociais, a partir de uma 

descontinuidade da esfera pública em que as classes estabeleciam pactos de regulação 

de distribuição da riqueza produzida. (MENEGAT, 2006, p. 91) 

Essa conjuntura histórica tem apontado para uma efetivação da guerra que seria o 

melhor pacto a ser (re)feito pela sociedade civil para que um número cada vez maior de 

pessoas pudessem reestabelecer os laços sociais. Por qual motivo a violência policial atingiu 

níveis tão altos que a sociedade civil quase desapareceu na fiscalização e debate da violência 

policial? Por que a sociedade civil se vê desprovida de base segura para monitorar as 

violências policiais? Por que as organizações públicas ou o regime democrático em processo 

de consolidação não foram capazes de pacificar a violência policial? E o que explica a 

concentração da violência policial em processo de violência contínua?  

A ineficiência da polícia e seu baixo desempenho preparam o caminho para mais 

violência por parte de dois grupos: a polícia e as vítimas. A hipótese, portanto, é que 

quanto maior a ineficiência da polícia, maior a falta de confiança na polícia e maior a 

necessidade de proteção da população (por exemplo, quanto maior forem os riscos que 

eles sentem, mais expostos eles ficam), mais aceitam as ações arbitrárias da polícia e 

da comunidade como o uso de tortura e a violência fatal contra ―suspeitos‖. 

(CARDIA, 1997, p. 263)  

                                                           
8
 Depoimento obtido com exclusividade pelo Jornal Estado mostra que representantes da cúpula do governo 

estadual fizeram um acordo com o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas 

Camacho, o Marcola, para pôr fim à onda de ataques da facção criminosa, em maio de 2006. Disponível em: sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estado-fez-acordo-com-pcc-para-cessar-ataques-de-2006--mostra-

depoimento,1732413 
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A colossal demanda por pena, lei e ordem, a hegemonia conservadora sempre 

trabalhou a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias 

de controle social. Para Batista (2003), no Brasil, a difusão do medo do caos e da desordem 

tem sempre servido para detonar estratégicas de neutralização e disciplinamento planejado de 

massas empobrecidas.  

Se antes o medo era da turba composta por ex-escravos, agora ela é composta por 

aqueles que habitam as favelas ou as prisões deste País. Para controlá-los, o uso de qualquer 

medida passa a ser normal, já que garantir a ordem das massas ―perigosas‖ tem sido as 

políticas públicas de maior relevância. Conforme Carvalho (2013), ocupar as favelas da zona 

sul do Rio de Janeiro, onde aconteceram os jogos da Copa e das Olimpíadas, é afugentar a 

escória da sociedade para alguma das 600 favelas existentes na Cidade Maravilhosa, deixando 

claro que ninguém quer resolver o problema do tráfico, somente fazer uma faxina nos 

cômodos da casa que foram ocupados em 2014 e 2016.  

Praticar chacina em São Paulo ou propor um aumento escalonado para os policiais de 

Minas Gerais, de modo que, no período de quatro anos, eles passem a receber 100% a mais do 

que ganhavam em 2011 são algumas das ações que a mídia tanto tem divulgado e defendido. 

A sociedade tem aplaudido de pé esse recrudescimento, diferentemente do que deveria ser 

uma boa governança de polícia, ―quem gera segurança governa para todos e não somente para 

alguns‖ Canalle e Lima (2009, p. 7). 

A violência não atinge a todos os brasileiros da mesma forma. Para as classes 

favorecidas, ela existe em noticiários e na preocupação pela aquisição de tecnologia e 

aparatos de segurança privada, para os pobres, negros ou pardos, a violência é mais evidente e 

cruel. 

 

2.2.  A violência no Brasil – Retratos da sociedade do medo 

No Brasil, houve um crescimento da violência criminal, principalmente a violência 

criminal letal, nos últimos 30 anos. Esses dados causam muita preocupação à sociedade.  
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A taxa de homicídios cresceu 124% nas últimas três décadas, deixando um rastro que 

em números absolutos somam mais de um milhão de pessoas assassinadas. O gráfico aponta 

ainda um número crescente tanto em valores absolutos como em taxa, ou seja, entre 1980 e 

1990, a taxa era de 11,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, já em 2010 esse índice era de 

26,2 pessoas a cada 100 mil habitantes. Essa taxa cresceu para 29,1 em 2014. 

Outra discussão pertinente é aquela que aponta o número de homicídios em que o 

instrumento usado tenha sido armas de fogo 
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Gráfico 1 – Número de homicídios ocorridos no Brasil  

no período de 1980 a 2014 
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Gráfico 2 – Vítimas de homicídios por arma de fogo no Brasil no período 

de 1980 a 2014 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e 

Análises da Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM óbitos 

causados por agressão mais intervenção legal. In: Mapa da Violência 2012 – Os Novos Padrões da Violência 

Homicida no Brasil e Atlas da Violência 2017, Ipea e FBSP. 

Fonte: Mapa da Violência 2016 – Homicídios por armas de fogo no Brasil  

Fonte: SIM/ SVS/MS. In: Mapa da Violência 2016 – Homicídios por Armas de Fogo no Brasil – 2016. 
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No entanto, o maior crescimento dessa violência tem atingindo um grupo específico, 

os sujeitos que protagonizam essas estatísticas são prioritariamente compostos por jovens da 

faixa etária de 15 a 29 anos, do sexo masculino, frequentemente pobres, geralmente negros, 

moradores das franjas nas áreas urbanas dos municípios, ou aglomerações. Quando se destaca 

a violência letal, destaca-se principalmente esse perfil de cidadão.  

No Brasil, no ano de 2014, estatísticas apontam um número em torno de 49.000 

homicídios dolosos, o que produz uma taxa de 29,1 homicídios por 100 mil habitantes. No 

mesmo período, nos Estados Unidos, a taxa era de 8 por 100 mil, na Europa em média 3,5 por 

100 mil e, no Japão, em torno de 1 por 100 mil habitantes. Ao se verificar nessa estatística, 

por exemplo, a questão do gênero masculino, nota-se que, no Brasil, a taxa é quase 100% 

superior em relação aos países mencionados anteriormente, sendo uma proporção de 50 por 

100 mil vítimas de homicídios dolosos. Se somados a característica etária ao perfil masculino, 

ou seja, ao jovem, esses números chegam a quase 100 homicídios dolosos por 100 mil 

habitantes.  

A percepção da violência tem afetado a sociedade brasileira como um todo, gerando 

uma sensação generalizada de insegurança e de medo, que atinge com mais 

intensidade os setores mais carentes da população. Os homens jovens, pobres, na faixa 

de 15 a 29 anos de idade são, ao mesmo tempo, as principais vítimas e os principais 

agentes da situação de violência. (IBGE, 2009, p. 19) 

A partir de 1998, evidencia-se que a mortalidade violenta, que é o resultado das mortes 

por homicídios, suicídios e acidentes de transportes, tem se elevado entre a juventude, sendo 

produto de um complexo conjunto de situações estruturais e sociais. Essa mortalidade 

violenta cresceu de 79.965 mortes em 1998 para 112.709 em 2012. Nesse mesmo período, 

entre jovens, 62,9% das mortes ocorreram em razão de causas externas, e os homicídios foram 

responsáveis por 28,8% das mortes dos jovens. 

O gráfico a seguir aponta que o maior número de morte ocorre na Região Sudeste, que 

é onde existe uma concentração de áreas urbanas e consequentemente com maior contingente 

populacional, contudo nessa mesma região, em alguns estados, identificam-se quedas de 

mortalidade como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. 
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O gráfico também mostra um crescimento da violência letal na população jovem nos 

estados que compõe a região Nordeste. A taxa de homicídios de jovens no Brasil em 2012 

equivale a 57,3 por 100 mil jovens, quase o dobro que a população total que foi de 27, 1 para 

cada 100 mil habitantes. Mas, quais são os fatores desses óbitos precoces? Qual é o perfil 

desse jovem? Em levantamento histórico, nota-se a crescente diferença entre os homicídios 

contra o jovem negro em relação ao jovem branco. 

 

Tabela 1 – Evolução do número de homicídios na participação e na vitimização  

por raça/cor das vítimas na população jovem no Brasil no período de 2002 a 2010 

Ano Branca Preta Parda Negra Ama- 

Rela 

Indí- 

gena 

Total População % Vitimi- 

zação Branca Negra 

2002 9701 2429 13654 16083 43 32 25859 37,5 62,2 65,8 

2003 9721 2791 14079 16870 90 31 26712 36,4 63,2 73,5 

2004 8587 2492 14166 16658 61 31 25337 33,9 65,7 94.0 

2005 7717 2261 14567 16828 2 8 24625 31,3 68,3 118,1 

2006 7607 2285 15149 17434 8 4 25123 30,3 6.9,4 129,2 

2007 6928 2300 15263 17563 2 0 24573 28,2 71,5 153,5 

2008 6964 2269 16743 19012 2 2 26070 26,7 72,9 173,0 

2009 6997 2177 17078 19255 7 1 26320 26,6 73,2 175,2 

2010 6503 2233 17607 19840 7 0 26420 24,6 75,1 205,1 

Total 70725 21237 38306 159543 342 429 231039 30,6 69,1 125,6 

 

Fonte: SIM/SVS/MS – In Mapa da Violência 2012 – A Cor dos Homicídios do Brasil – 2012. 

 

Tomando por base o aparato jurídico do Estado brasileiro, não se pode alegar 

genocídio da juventude negra, já que está constam do artigo 5º, da Constituição Federal, os 

seguintes termos: ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)‖ (BRASIL, 1988).  

O acesso a toda forma de proporcionar o bem-estar físico e social de qualquer cidadão 

independente das particularidades físicas ou culturais. No entanto, no mínimo, pode-se alegar 

a omissão desse Estado quanto à violação dos direitos constantes nas cláusulas pétreas e as 

garantias individuais. No Brasil, a polícia mata cinco pessoas por dia, isso não se traduz em 

eficiência policial, tampouco em consecução da ordem pública. Apesar desse cenário, 

segundo pesquisa do IPEA9, a polícia é a parte mais visível do Sistema de Justiça Criminal, 

configurando-se como uma das presenças mais atuantes do Estado no cotidiano da população. 

O jovem negro não é apenas a maior vítima do crime organizado, mas também é 

vítima seletiva da polícia. 

O peso desproporcionalmente alto dos negros entre as vítimas mortas nas ações 

policiais constitui claro indício da existência de viés racista nos aparelhos de 

repressão. Pode-se argumentar, porém, que esse grupo é alvo mais frequente da ação 

policial não em razão do fenótipo, mas porque pretos e pardos estão, em sua maioria, 

entre a população de baixa renda e, por isso, estariam mais envolvidos em crimes 

violentos. O estudo coordenado por Ignácio Cano sugere que essa hipótese não se 

sustenta. A pesquisa indicou que, no Rio de Janeiro, a proporção de negros mortos 

pela polícia era maior que a de brancos tanto dentro quanto fora das favelas. A análise 

dos dados confirmou que a diferença na chance de sobrevivência entre pessoas de 

fenótipo diferente é estatisticamente significativa e não depende do local em que 

ocorrem os confrontos com a polícia. A probabilidade de negros morrerem em confrontos 

com a polícia é muito maior nas favelas, que são os locais em que o número de mortos pela 

polícia é maior, mas a diferença entre brancos e negros continua desproporcional quando 

consideradas outras áreas urbanas. (PNUD, 2005, p. 92) 

O racismo na atuação das forças de repressão, ou seja, no monopólio da força legítima 

que é dado ao Estado, por si só enfraquece a credibilidade desse mesmo Estado na execução 

de suas prerrogativas. Além de ilegal, tal fato produz efeito discrepante quanto ao acesso 

igualitário à Justiça. Na esfera da justiça criminal, o ―fenótipo é um importante fator de 

discriminação na distribuição de justiça‖ (PNUD, 2005, p. 93). Assim, o princípio de 

igualdade preconizado pelo artigo 5º da Carta Magna é prejudicado pelo biótipo, ainda que 

perante as instâncias que deveriam balizar penas e condenações pelo princípio da Cláusula 

Pétrea sobre os ―direitos e das garantias individuais‖, na realidade não é isso que acontece, 

seja pelo acesso financeiro aos advogados particulares ou por depender da vontade e 

disponibilidade das defensorias públicas. 

                                                           
9
 IPEA, Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, 

2011. 
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Uma pesquisa realizada em São Paulo sobre o comparativo entre o julgamento de 

crimes levando em consideração a discriminação racial concluiu que: 

Os principais resultados da pesquisa indicaram que não há diferenças entre o 

―potencial‖ para o crime violento praticado por delinquentes negros comparativamente 

aos brancos. No entanto, réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância 

policial, revelam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e maiores 

dificuldades de usufruir do direito de ampla defesa, assegurado pelas normas 

constitucionais (1988). Em decorrência, tendem a merecer um tratamento penal mais 

rigoroso, representado pela maior probabilidade de serem punidos comparativamente 

aos réus brancos. Como se demonstrou, as sentenças condenatórias se inclinam a 

privilegiar os roubos qualificados cometidos por réus negros. Tudo parece indicar, 

portanto, que a cor é poderoso instrumento de discriminação na distribuição da justiça. 

O princípio da equidade de todos perante as leis, independentemente das diferenças e 

desigualdades sociais, parece comprometido com o funcionamento aviesado do 

sistema de justiça criminal. (ADORNO, 1995, p. 63) 

Essas informações demonstram o quanto o Racismo Institucional adentra nas 

organizações que deveriam promover a igualdade de justiça e contaminam silenciosamente, 

de modo que, ainda que pesquisas científicas como essa denunciem a discriminação, não 

surtam efeito no fazer justiça do cotidiano. 

Todos os dias, paga-se com o erário público aqueles que deveriam ser defensores daqueles 

que, independentes de serem culpados ou não, são cidadãos e possuem direitos. Na maioria das 

regiões fisiográficas do Brasil, nota-se que o jovem negro é a maior vítima de homicídio, com 

exceção da Região Sul, que a maior taxa de mortalidade é de jovem branco, em razão de os Estados 

que compõem essa região possuírem uma população predominantemente branca. 

A violência letal, quando destacado o grupo de homens de 15 a 29 anos, mostra-se 

ainda mais grave, já que se constitui a principal causa de morte desse grupo e quando a 

questão étnica é levada em consideração os números tomam proporções alarmantes. 

 

 

9701 
7607 6503 6823 

16803 17343 
19840 

23636 

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

2002 2006 2010 2012

N
u

m
e

ro
 d

e
 H

o
m

ic
íd

io
s 

Gráfico 4 – Número de homicídios na população jovem por raça/cor  

no Brasil (2002/2014) 

brancos

negros

Fonte: SIM/SVS/MS. In: Mapa da Violência 2012 – A Cor dos Homicídios do Brasil – 2012.  

Mapa da Violência 2014 –  Os Jovens do Brasil. 



45 
 

  

Como se pode observar no gráfico anterior, enquanto o número de homicídios de 

jovens brancos diminui a cada ano, o de jovens negros só aumenta.  

O que inquieta mais ainda é a tendência crescente dessa mortalidade seletiva. E 

segundo os dados disponíveis, isso acontece paralelamente a fortes quedas de 

assassinatos de brancos. Dessa forma, se os índices de homicídios do país nesse 

período estagnaram ou mudaram um pouco, foi devido a essa associação inaceitável e 

crescente entre homicídios de cor de pele das vítimas. (WAISELFISZ, 2012a, p. 38) 

Não obstante, pesquisas recentes10 evidenciam ainda mais uma tendência de alta, ainda 

que moderada dos índices de homicídios na população jovem. Mas de que forma essa 

mortalidade seletiva se dá na realidade, se a maiorias das mortes violentas acontece entre uma 

população jovem, masculina, negra, pobre e de baixa escolaridade? Qual tem sido o papel do 

Estado? 

 

2.3.  A construção do mito da democracia racial 

No período de 17 a 26 de outubro de 2005, o relator especial da ONU, Doudou Diène, 

visitou o Brasil, com o objetivo de responder às seguintes questões: Existem racismo e 

discriminação racial no Brasil? Em caso afirmativo, quais são as suas manifestações e 

expressões? Quais são as políticas adotadas pelo governo no seu combate e quais seriam as 

melhores soluções do ponto de vista das comunidades discriminadas? 

Tanto governo quanto sociedade civil foram categóricos em afirmar que o racismo e a 

discriminação existem e estão historicamente arraigados na construção da sociedade 

brasileira, que teve, em sua gênese inicial, o encontro de três etnias compostas pelos europeus, 

pelo nativo brasileiro e pelo negro escravo trazido da África, sendo os europeus os 

dominadores, e o nativo brasileiro e o negro os dominados. No entanto, a aceitação de que 

existe racismo não é partilhado por todos aqueles que compõem o governo. Em Recife, por 

exemplo, o relator deparou-se, em 2005, com a declaração do Governador do Estado de 

Pernambuco de que o racismo não era um problema relevante. Esses dois pontos de vista 

demostram o quanto é complicado a admissão da sociedade como um todo em relação à 

importância do combate ao racismo.  

Evidenciado por Gilberto Freyre e usado ideologicamente pela classe hegemônica, o 

mito da democracia racial, em que as relações raciais ocorreram de forma amistosa e cordial, 

                                                           
10

 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2014: Os Jovens do Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA, 

FLASCO; Brasília: SEPPIR/ PR, 2014. 
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tanto que, pela elevada mestiçagem no País, estaria comprovada a predisposição do branco 

europeu em até manter relações sexuais com as negras nas senzalas. 

Para Freyre (2003, p. 91), ―hibrida, desde o início, a sociedade brasileira é de todas das 

Américas a que se construiu mais harmoniosamente quanto às relações sociais‖. Essa 

construção ideológica mascarava os problemas enfrentados pelos negros no Brasil a pouco 

libertos da escravidão. Sendo a economia colonial e imperial sustentada pelo braço negro que, 

após a abolição, passou de escravo para miseráveis, pois lhes foram negados elementos 

básicos da subsistência, bem como a descaracterização de sua cultura. 

O mito da democracia racial, ao devorar os elementos da cultura negra, devora 

também o próprio negro seu produtor. Tanto que apesar de o movimento negro, nessa 

década assumir a forma de ONGs para tentar preencher em parte o vazio deixado pelo 

Estado, os negros brasileiros continuam desassistidos, seja na saúde, seja na educação, 

seja na moradia. (BERNARDO, 2008, p. 49) 

No Brasil, os ex-escravos foram acusados de indolentes, havendo como resultado a 

degradação física, mental e cultural. O imigrante europeu foi trazido, pois alguns se 

recusaram a empregar os negros livres, tudo isso ocorreu de um todo muito bem articulado e 

planejado pela elite. Os instrumentos usados nesse período histórico baseavam-se na difusão 

do discurso dominante em que os humanos estariam divididos em raças superiores e 

inferiores, justificando-os através da animalização do diferente, baseando-se nas pesquisas 

científicas da época.  

(...) É possível dizer, no entanto, que os modelos deterministas raciais foram bastante 

populares, em especial no Brasil. Aqui se fez um uso inusitado da teoria original, na 

medida em que a interpretação darwinista social se combinou com a perspectiva 

evolucionista e monogenista. O modelo racial servia para explicar as diferenças e 

hierarquias, mas, feitos certos rearranjos teóricos, não impedia pensar na viabilidade 

de uma nação mestiça (...). 

No entanto, na medida em que esse tipo de teoria se transformou, no Brasil, em uma 

espécie de jargão comum até os anos 30, (...) esses ―homens de sciencia‖ encontravam 

espaços privilegiados para a produção de ideias e teorias, e para seu reconhecimento 

social. (...) A análise de diferentes instituições de saber de finais do século XIX, 

entendidas enquanto instâncias específicas de seleção e consagração intelectual 

propiciará um amplo panorama das elites ilustradas nacionais da época, bem como a 

recuperação da lógica de recriação desses modelos raciais. (SCHWARCZ, 1993,  

p. 65)  

A sociedade serviu-se da Ciência para justificar a dominação de uns sobre outros, a 

eliminação, a execração social, a discriminação e o racismo. Ao analisar o conceito de raça, 

levando-se em consideração o ponto de vista das atuais pesquisas do genoma humano, o STF 

definiu: 
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Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem 

distinções ente os homens, seja pela pigmentação da pele pelo formato dos olhos, 

altura, pelos ou por quaisquer outras características físicas, visto que todos se 

qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres 

humanos. Na essência são todos iguais. (ACÓRDÃO HC 82424-2/RS). 

A fenotipia dos seres humanos, por consequência, gera processos discriminatórios, 

oriundos do processo histórico construído por todos. Assim, o STF classifica raça e racismo 

como ―a divisão dos seres humanos em raças que resulta de um processo de conteúdo 

político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação 

e o preconceito segregacionista‖. 

 

2.4.  A Senzala Moderna – Da discriminação Racial à segregação Social – o mesmo 

resultado 

A sociedade brasileira não tem conseguido cumprir suas leis, desde a diáspora dos 

tumbeiros à invasão das comunidades no Rio de Janeiro. Desde o decreto que proibia a 

instrução do negro forro até a acalorada discussão se o País deve pagar a dívida social com 

afrodescendentes por meio do acesso à educação de qualidade, o que se mascara na sociedade 

brasileira é a própria democracia, que se não existe para todos, não existe. 

[...] ou ela é democrática para todas as raças e lhes confere igualdade econômica, 

social e cultural, ou não existe uma sociedade plurirracial democrática. À hegemonia 

da ―raça‖ branca se contrapõe uma associação livre e igualitária de todos os estoques 

raciais. (NASCIMENTO, 1978, p. 37) 

 Como construir uma sociedade democrática quando os dados apontados pelo Censo 

Demográfico de 2010 evidenciam que os analfabetos somam 9,6% do total da população com 

mais de 15 anos, sendo que 5,9% são brancos, 14,4% são pretos e 13% são pardos, ou seja, a 

soma dos analfabetos pretos e pardos é 4,5 vezes maior que dos analfabetos brancos. Como 

garantir isonomia de direitos quando o mesmo Censo aponta que a média salarial de brancos é 

100% superior ao dos pretos e pardos, em que os brancos recebem 5,25 salários mínimos, os 

pretos, 2,43, os pardos, 2,54 como rendimento médio mensal? 

Por mais que a sociedade brasileira e seu arcabouço jurídico tenham se desenvolvido, 

não se pode garantir a mudança estruturante da sociedade colonial patriarcal em que os 

descendentes daqueles que dormiam nas senzalas e limpavam as casas-grandes continuam 

trabalhando como empregados domésticos. Como base no DIEESE (2013), constata-se que 
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14,6% dos negros e 8,4% dos pardos atuam como empregados domésticos e 6,1% dos brancos 

trabalham nessa função.  

Se em nível federal, as políticas de igualdade racial implantadas podem conseguir, 

mesmo que em longo prazo, um substancial aumento da participação efetiva da população 

negra aos bens produzidos pela sociedade, seja ele material ou imaterial, no que tange às 

políticas desenvolvidas nos estados federados, algumas são confusas, como o fato de o 

Governador de Pernambuco não aceitar a existência do racismo
11

, outras são como afronta ao 

estado de direitos, relativos a uma sociedade democrática, como as declarações feitas pelo 

governador do Estado do Rio de Janeiro: 

Sou favorável ao direito da mulher de interromper uma gravidez indesejada. Sou 

cristão, católico, mas que visão é essa? Esses atrasos são muito graves. Não vejo a 

classe política discutir isso. Fico muito aflito. Tem tudo a ver com violência. Você 

pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e 

Copacabana, é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão. Isso 

é uma fábrica de produzir marginal. O Estado não dá conta. Não tem oferta da rede 

pública para que essas meninas possam interromper a gravidez. Isso é uma maluquice 

só. (CABRAL apud FERNANDES, 2007, p. 45)  

Na concepção do representante maior do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

em 2007, a interrupção da gravidez tomaria corpo e concepção de política pública de 

contenção da violência, além, é claro, de identificar que nas favelas do Rio a criminalidade 

crescente está intrinsicamente ligada ao não planejamento familiar de pobres.  

O aborto, como forma de prevenção à violência, não seria um direito de interromper 

uma gravidez indesejada, conquistado pelas mulheres, mas um ato de concepção eugenista, 

em que o Estado pudesse sugerir e intervir sobre aqueles que devem e os que não devem 

viver, ou até mesmo nascer, cujo objetivo é erradicar ou diminuir o índice de natalidade 

advindo de mães faveladas reprodutoras que apenas problemas trazem para o Estado 

Brasileiro.  

Em São Paulo, os casos destacados a seguir demostram o descaso dos chefes do 

executivo em relação aos mortos pela polícia, e o Estado passa a ser, junto com o crime 

organizado, um colaborador das estatísticas de mortes violentas. Para a polícia agir dessa 

                                                           
11

 Doudou Diène, em seu Relatório de racismo, discriminação racial xenofobia e todas as formas de 

discriminação, produzido pela ONU, à época da visita ao Brasil. Ao entrevistar o Governador de Pernambuco 

Eduardo Campos, afirmou que no Brasil não existe Racismo: “Em Recife, o Governador de Pernambuco sugeriu 

que o racismo não é um problema relevante no Brasil. O racismo existe, mas é limitado, enquanto as 

disparidades sociais e a violência são predominantes. Ele disse que o país tem ídolos negros no futebol e na 

música, o que demonstra a ausência de racismo. Entretanto, sempre que o racismo ocorre, ele é denunciado e 

punido.‖ (PNUD, 2005) 
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forma, existe uma ideologia própria legitimando a condução daqueles que deviam preservar o 

estado de direito a agir fora da lei, conforme declaração da maior autoridade executiva do 

Estado. 

A demonstração de dados estatísticos assevera o confronto que a população negra 

brasileira trava todos os dias para sobreviver e manter-se culturalmente reprodutiva. Os 

movimentos sociais de resistência negra logram todos os dias um pequeno passo em busca de 

uma sociedade mais democrática, ainda que se pareça tão pequena a vitória. Não se pode 

admitir que vidas sejam ceifadas na mais tenra idade como se a elas não fosse elencada 

nenhum valor. 

O Estado democrático de Direito do Brasil só poderá ser considerado democrático 

quando superar essa chaga que expõe a fissura de uma sociedade que em um processo 

histórico tem destituído direitos de tantos em detrimento do bem-estar de poucos. 

Recomendações para que isso aconteça já foram feitas pela ONU, que sugere entre tantas 

medidas a superação do racismo institucionalizado que permeia as raízes históricas da 

discriminação e do racismo. Urge à sociedade brasileira a mobilização para que a violência à 

qual a população negra está exposta seja erradicada como se em comparação extirpasse um 

tumor maligno. 

De todas as citações constantes dessa pesquisa, talvez a apresentada na sequência seja 

a que melhor exemplifique o que é a morte da juventude negra. 

Há uma morte branca que tem como causa as doenças, as quais, embora de diferentes 

tipos, não são mais que doenças, essas coisas que se opõem à saúde até um dia 

sobrepujá-la num fim inexorável: a morte que encerra a vida. A morte branca é uma 

―morte morrida‖. Há uma morte negra que não tem causa em doenças; decorre de 

infortúnio. É uma morte insensata, que bule com as coisas da vida, como a gravidez e 

o parto. É uma morte insana, que aliena a existência em transtornos mentais. É uma 

morte de vítima, em agressões de doenças infecciosas ou de violência de causas 

externas. É uma morte que não é morte, é mal definida. A morte negra não é um fim 

de vida, é uma vida desfeita, é uma Átropos ensandecida que corta o fio da vida sem 

que Cloto o teça ou que Láquesis o meça. A morte negra é uma morte 

desgraçada. (BATISTA; ESCUDER; PEREIRA, 2004, p. 635) 
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CAPÍTULO III – JUVENTUDE E VIOLÊNCIA – SIGNOS DA MODERNIDADE? 

 

 

O jovem enquanto cidadão do mundo tem sido visto como prioridade por muitos 

governos de vários países, seja pelo acesso aos bens produzidos pela coletividade, seja pelo 

risco que representa simbolicamente à ordem preestabelecida. Nos termos do artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, constam que:  

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

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

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

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

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

1988).  

Essa absoluta prioridade garantida à criança, ao adolescente e ao jovem prevista no 

artigo 227 da Constituição Federal de 1988 ocorre em razão do entendimento de que as 

violações de direitos sofridas durante a infância provocam graves consequências e danos 

irreparáveis para toda a vida do indivíduo, dada a condição inerente ao desenvolvimento das 

crianças e sua consequente hipervulnerabilidade biopsíquica.  

Vera Malagutti Batista menciona sobre a questão de o governo brasileiro estabelecer 

políticas tanto de promoção quanto de coerção: 

A gestão da potência juvenil tem sido o grande alvo de toda essa 

governamentalização, produzindo racionalidades, programas e projetos que darão 

conta dos perigos que o tempo livre representa. A vitimização se realiza 

simbioticamente com a criminalização e seus projetos de neutralização política. 

Afinal, prevenção e repressão são a mesma coisa, sem nuances, sem disfarces. 
(BATISTA, 2015, p. 92) 

Não sem tempo, estudos têm denunciado que o jovem como agente e como vítima de 

violência é a faixa etária mais explorada pela mídia que ideologicamente tenta reproduzir um 

papel de ameaçador do sujeito para com a sociedade. O vínculo de violência e juventude 

promove audiência e realimenta o discurso de enfrentamento por meio de leis mais incisivas e 

punitivas, além do aumento do aparato jurídico-policial. Essa imagem da juventude como 

produtora de violência é usada como força motriz na alavanca da audiência pelos programas 

que exploram a violência como produto e o jovem como ator principal.  
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Via de regra, tanto as análises sociais quanto a imagem divulgada pelos meios de 

comunicação têm privilegiado a adolescência e a juventude como momento de 

produção da violência, como agressora, destacando seu envolvimento com a 

delinquência e a criminalidade, com os tráficos de drogas e armas, com as torcidas 

organizadas, com os espetáculos musicais nas periferias das grandes metrópoles. 

(WAISELFISZ, 1998, p. 11) 

Esse imaginário da barbárie é manipulado para que se tenha um personagem central a 

ser combatido. Por que o jovem pobre, da periferia, preferencialmente negro e 

majoritariamente homem é vítima do descalabro aparato policial sem motivo, sendo o inimigo 

a ser perseguido e destacado pelos programas vespertinos? Para se responder essa pergunta, 

buscou-se um referencial na literatura para elucidar as questões pertinentes a esse assunto. 

 

3.1.  Estudo dos fatores da violência 

Ao delinear o objeto de estudo desta pesquisa e dar início às leituras acerca do assunto, 

localizou-se um material que apontava as causas da violência, publicado em 1981, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, e a Cultura – UNESCO. Esse documento é 

dividido em três partes, a primeira procura identificar as múltiplas causas da violência, a 

segunda trata das disciplinas normativas no estudo da violência, e a terceira apresenta uma 

abordagem sobre a violência econômica e social. Embora esse estudo tenha sido publicado em 

1981, ainda é considerado um referencial teórico que aponta as causas da violência. 

Segundo Sérgio Adorno, abordar as causas sobre o envolvimento de adolescente com 

a violência é ―um dos terrenos mais movediços e sujeitos a debates não raro influenciados por 

acirrado clima político ideológico‖. Para o autor, a tentativa de correlacionar variáveis que, 

analisadas em conjunto, poderiam responder às questões causais e estabelecer planos para 

combater esse tipo de violência. Adorno menciona como exemplo os planos do governo 

federal americano que identificam cinco conjuntos de causas, que seriam àquelas 

influenciadas pelas questões individuais, familiares escolares, dos grupos de pares e da vida 

comunitária (ADORNO et al., 1999, p. 65).  

Nesse mesmo sentido de análise, a organização mundial de saúde lançou, em 2015, 

sob o título Preventing youlh violencie na overvieu of the evidencia, com objetivo de ser um 

aporte para a formulação de políticas públicas em todo o mundo. Esse manual destaca os 

fatores de risco para a violência juvenil e procura responder a essas questões específicas. 
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Por que alguns jovens se envolvem com a violência, e outros não? Por que algumas 

crianças se dão bem com outras crianças na escola, enquanto outras frequentemente se 

envolvem em confusões? Por que as taxas de violência juvenil em uma comunidade 

são diferentes das taxas em uma comunidade vizinha? Para dar respostas a essas 

perguntas é preciso identificar as causas da violência juvenil e os fatores de risco para 

sua manifestação. (OMS, 2015, p. 13) 

Esses fatores foram subdivididos pelos especialistas em níveis ecológicos e em 

estágios de desenvolvimento etário, de modo a se perceber que determinados fatores que 

influenciarão mais ou menos na probabilidade de envolvimento com a violência mais tarde, 

na adolescência e na vida adulta, conforme quadro a seguir: 

Quadro 1 – Fatores de risco para a violência juvenil por estágio de  

desenvolvimento e nível ecológico 

N
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ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO 

CONCEPÇÃO 

E PRIMEIRA 

INFÂNCIA 

0 A 1 ANO 

 

PRIMEIRA 

INFÂNCIA 

1-3 ANOS 

 

INFÂNCIA 

4-11 ANOS 

 

PRÉ- 

ADOLESCÊNCIA 

12-14 ANOS 

 

FINAL DA 

ADOLESCÊNCIA 

15-18 ANOS 
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 Déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio de conduta e outros 

distúrbios de comportamento 

 

Sexo masculino 

Fatores genéticos 

Baixo nível de inteligência 

 Envolvimento com crimes e delinquência 

 Baixo desempenho acadêmico  

Uso de drogas pelos genitores Consumo de drogas ilícitas 

 Consumo prejudicial de bebidas alcoólicas 

Maus-tratos às crianças  

 Desemprego 
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 Supervisão parental precária  

Disciplina severa e inconsistente aplicada pelos genitores  

Disciplina severa e inconsistente aplicada pelos genitores  

Gravidez na 

Adolescência 

 

Depressão dos genitores  

História familiar de comportamento antissocial  

Desemprego na família  

Consumo 

prejudicial de 

bebidas 

alcoólicas 

durante a 

gravidez 

 

 Colegas delinquentes 

 Associação a gangues 

 Perpetração e vitimização 

de bullying 
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Acesso a bebidas alcoólicas 

Mercados de drogas ilícitas 

 Consumo prejudicial de drogas  

Acesso a armas de fogo 

Pobreza 

Desigualdade 

Fonte: OMS 2015 – Prevenindo a violência juvenil: um panorama das evidências 2015 – tradução NEV – USP. 
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Para Luís Eduardo Soares (2005, p. 165), a invisibilidade imposta ao adolescente e ao 

jovem, principalmente por seu pertencimento a classes sociais economicamente carentes, é o 

pior dos castigos. Eles tornam-se vulneráveis por serem pobres e, na grande maioria, negros. 

Com autoestima baixa, abandonados por todos, a começar pelos cuidados familiares, 

rejeitados pelo sistema de ensino que o culpa por sua inadequação, sem nenhuma 

possibilidade de acesso social e sem oportunidades, eles tornam-se invisíveis, sendo essa 

invisibilidade também fator para transgressão das normas preestabelecidas.  

A Teoria do Controle Social, formulada pelo sociólogo americano Travis Hirschi, em 

1969, procura explicar as influências que fatores ligados ao meio, ou seja, sociais, de ordem 

individual em consonância com o meio, psicossociais, interpessoais e relacionais exercem 

influência sobre o comportamento individual digressivo. Hirschi parte do pressuposto de que, 

em algum momento da vida, as pessoas estão expostas a optar por desenvolver 

comportamentos inadequados ao seu meio social. Dessa forma, o autor não procura responder 

aos porquês da opção pelo crime, mas aos motivos que levam as pessoas a não cometê-lo. 

Em resposta a esses questionamentos, Hirschi (1969) identifica a utilidade de controle 

social, quando o sujeito tem a possibilidade de expor sua atitude a outros, porém opta pela não 

exposição, o que, segundo o autor, não são controles apelativos para aqueles que praticamente 

não possuem nada a perder, seja por categorias estruturais ou psicossociais, externas ou 

internas, coletivas ou individuais.  

De outro modo explicativo, essa teoria procura identificar que as fragilidades dos laços 

humanos e em suas fissuras são os mecanismos que possibilitariam a existência do crime, ou 

seja, seriam os recursos de controle da sociedade, os elementos que coibiriam a opção do 

comportamento individual. Quanto mais forte for a construção das tessituras sociais entre os 

indivíduos e instâncias, tais como, família, escola, igreja, clube e colegas de profissão, maior 

a probabilidade de controle do comportamento. Para Giddens, ―os autores que defendem a 

teoria do controle social argumentam que, em vez de alterar o criminoso, a melhor política é tomar 

medidas pragmáticas para controlar a sua capacidade para cometer delitos‖ (2008, p. 217). 

Nessa concepção, o comportamento delinquente seria o resultado do enfraquecimento 

do tecido social, sendo os elementos principais na construção dessa contextura a afeição, o 

compromisso, o envolvimento e a crença. 

A Afeição estaria intimamente ligada à consideração que se tem em relação a outras 

pessoas, principalmente por aquelas que se tem maior admiração, já que a opinião delas 
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possui importância, e a expectativas de aprovação de suas condutas evitaria constrangimento e 

sofrimento. Normalmente essas pessoas estão ligadas ao núcleo familiar.  

O Compromisso estaria ligado ao comprometimento com os valores tradicionais, 

sejam aqueles conformados pelos grupos sociais próximos, cuja reputação é passível de 

aprovação, manter esses valores desenvolve uma reputação positiva que, em caso de 

comportamento desviante e/ou criminosos fariam com que os benefícios que essa aprovação 

social promove estariam em ameaça.  

O Envolvimento seria aquele que mediria a ligação do indivíduo com o meio em que 

vive, seu engajamento em atividades normatizadas.  

A Crença estaria ligada à segurança que o indivíduo mantem com os valores 

convencionais e quanto maior for o crédito e obediência a essas crenças, menor seria a 

possibilidade dos atos que possibilitaria a violação das regras estabelecidas e aceitas pela 

sociedade. 

Para Zaluar, além da crise institucional permanente no Brasil, como circunstância de 

agravamento da violência, também são fatores do ponto de vista individual, responsáveis pelo 

aumento da violência ―a visibilidade da privação relativa, as novas formas de organização 

familiar, os novos padrões de consumo, o novo ethos do trabalho, o hedonismo, o sistema 

escolar, as políticas públicas para a infância e juventude e para os usuários de drogas e a 

presença de uma organização criminosa que se fortalece‖ (1996, p. 74).  

O arcabouço teórico que procura explicar a origem da delinquência e seus fatores é 

dividido, segundo Shoemaker (1996), nos seguintes níveis: o estrutural, o individual e o 

sociopolítico. O nível estrutural está relacionado aos fatores com raízes sociais associadas a 

questões pessoais e localizados onde a explicação dos delitos teriam como causa as 

desigualdades econômicas e exclusão social como preponderante para a ruptura do controle 

social e do reconhecimento das instituições estatais legítimas, representantes da lei e da 

ordem. 

No nível individual, as teorias explicam o comportamento delinquente ou infrator 

pelos aspectos biológicos que abrangeria as questões genéticas perpassando pela cognição e 

aprendizagem as causas de personalidades desviantes. 

No nível sociopsicológico, as teorias que procuram explicar a delinquência juvenil 

reconhecem nas instituições sociais como família, escola, igreja, entre outros, a quebra de 

vínculo e sua superação ou substituição por outras com referência moral diferentes daquelas 
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propostas por essas instituições. Não obstante de todas as instituições, a família recebe uma 

atribuição e responsabilidade maior no processo de socialização primária. 

Durante a construção dos relatos que comporão a terceira parte dessa pesquisa, 

observou-se nas narrações dados que apontam como fatores de risco à violência juvenil, a 

correlação dos fatores causais de modo que o referencial teórico fosse o aporte para as 

análises que serão apresentadas.  

 

3.1.1.  Visibilidade da privação relativa 

 

A teoria da privação relativa de (Sthouffer 1949 apud Giddens 2008) afirma que a 

comparação social entre os integrantes de grupos diferentes, ou seja, daqueles 

desprivilegiados em detrimento dos privilegiados resulta na insatisfação e na percepção da 

privação de algo que do ponto de vista daqueles que não possuem e são detentores dos 

mesmos direitos. Ainda, segundo essa teoria, existem dois tipos de privação relativa, a egoísta 

e a fraterna. A primeira quando o indivíduo se compara com outros membros de seu grupo, e 

a segunda quando a comparação dessa privação acontece entre grupos, ou seja, quando um 

determinado grupo percebe as desigualdades de direitos e acesso em relação a outro grupo. A 

discriminação racial, de gênero e de orientação sexual é exemplo dessa privação. 

Robert K. Merton (1957) retoma o conceito de anomia criado por Durkheim que 

afirma que a fonte do crime ou do desvio sofre influências extremas do interior da sociedade. 

Merton enfatiza que nas sociedades ocidentais, em que os valores, em geral, são propostos por 

meio do sucesso material e o esforço pessoal pela forma dual de trabalho persistente e a 

autodisciplina a fórmula mágica para a uma vida exitosa. E da mesma forma, o insucesso 

estaria ligado à incapacidade de alcançar progresso materiais que acaba por condenar aqueles 

que não necessariamente possuem as mesmas possibilidades e oportunidades. Para Merton, o 

desvio é produto das desigualdades econômicas e sociais, isto é, ―aponta o sentimento de 

privação relativa como um elemento importante do comportamento desviante‖ (MERTON 

apud GIDDENS, 2008, p. 211). 

Historicamente, a construção do Brasil enquanto Nação ocorreu pela usurpação do 

direito de muitos em detrimento da garantia do privilégio de poucos. A formação social 

brasileira é respaldada economicamente pela monocultura e pela separação social, que 

possibilitaram a construção ideológica da exclusão social e racial. Da invasão das terras 

indígenas à diáspora africana, houve sempre, no Brasil, um grupo de mandatários e um grupo 
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de obedientes. E no interior dessa cisão social se estabeleceram as raízes de uma sociabilidade 

arbitrária caracterizada pela separação racial, sob a égide da violência conformada pelo ideal 

coletivo, esse País ainda hoje exclui e priva a maioria da população. 

Mas como medir a privação relativa de um grupo em detrimento a outro? Ainda que 

não possuir o necessário para uma sobrevivência digna possa significar estar na pobreza, não 

é somente do ponto de vista de se obter recursos e condições de vida que se possa afirmar que 

esses membros de uma determinada sociedade sofrem de privação relativa, já que as 

privações podem ocorrer em quaisquer ou em todas as esferas da vida. Do mesmo modo, a 

privação relativa acontece no meio social do indivíduo, seja no trabalho, na vizinhança, na 

família ou na escola. 

de acceso a biene

seguridade,

, la libertad para decidir en los asuntos propios y las relaciones 

personales satisfactoriss con otros. (HALLORAN, 1981, p. 148) 

Não obstante, a pobreza gera a negação de todos esses outros acessos à condição de 

cidadão possuidor de direitos e deveres, pelo viés da dinâmica societária, em que são 

elaboradas identidades individuais e coletivas, bem como a construção do sentimento de 

pertença de integração social. 

Ser cidadão está além de pertencer a um grupo, mas buscar a cidadania plena, que 

passa pelo combate à pobreza através de uma análise mais complexa. No caso do jovem no 

Brasil, nas últimas décadas, em período específico, o momento brasileiro apontava, por meio 

de dados estatísticos e pela política de ascensão social pela via do consumo, um número cada 

vez maior de pessoas que passaram a frequentar locais antes identificados para os mais ricos.  

No final do ano de 2013 e início de 2014, um fenômeno que ficou conhecido como 

―rolezinho‖ trouxe à tona a discussão da segregação racial e social, mascarado pela falácia da 

democracia racial brasileira. Cada vez mais, adolescentes e jovens da periferia passam a 

consumir marcas famosas, em razão do apelo midiático vinculado todos os dias pelos meios 

de comunicação e, em particular e de modo enfático, pela internet. Os produtos de ―grife‖ são 

objetos de desejos desses indivíduos que passam pela representação da ostentação de poder e 

de riqueza, para possuí-los eles fariam qualquer sacrifício. Quanto à questão do consumo, esse 
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tema será discutido adiante, por hora cabe discutir que passear em shoppings e habitar as 

franjas das cidades significa romper as barreiras segregacionistas de raça e de classe mais 

abastadas, além do repúdio de lojista e frequentadores desses paraísos do consumo da elite. 

 

3.1.2. Rolezinho – o retrato (sem retoques) do apartheid brasileiro 

Quando surgiu o fenômeno rolezinho, em que jovens pobres da periferia de São Paulo 

combinaram de irem ao Shopping Itaquera, o que se viu foram cenas desmedidas da repressão 

policial, o que provocou uma discussão que envolveu toda a sociedade, os meios de 

comunicação e o governo. Para os filhos da elite branca, os shoppings tornaram-se paraíso 

para o ávido consumo o que, portanto, não são locais para a população empobrecida que 

procuram o local para o lazer que esse mesmo governo não promove nos locais públicos.  

Tendo em vista que o empoderamento e a maior participação nas discussões e na 

busca pela cidadania foram, por séculos, negados a negros e pardos, moradores da periferia, 

causando a estranheza daqueles que não estavam acostumados a dividir os espaços 

privilegiados da elite branca. Expondo assim as chagas da falaciosa democracia racial. 

Ao emergir de sua invisibilidade programada e arquitetada ao longo de toda sua 

participação amputada na sociedade brasileira, os negros e negras começam a produzir 

uma força, que provoca a expulsão traumática do tumor que vem impregnando todo o 

organismo brasileiro, causando sequelas gravíssimas como o genocídio de toda uma 

juventude, a segregação silenciosa e a estereotipação negativa de uma raça. 

(FRANCISCO, 2014, p. 65) 

Ainda que os shoppings sejam locais privados, são espaços abertos ao público e, 

segundo o preceito constitucional, não é permitido selecionar quem pode ou não frequentar 

esses lugares, independentemente se aqueles que o frequentam possam ou não pagar pelos 

produtos ali ofertados. Esse preceito também faz parte das garantias individuais preconizadas 

pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Esses direitos foram sumariamente usurpados, 

quando liminares judiciais impediram a entrada desses jovens em três shoppings da cidade de 

São Paulo. 

A comprovação dessa segregação social e racial ocorreu quando alunos da FEA – 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo promoveram o 

mesmo evento dias depois e não foram incomodados. Esse fato causou discussões na 

sociedade brasileira, alguns se sentiram aviltados com o uso do braço forte do Estado, 

mantidos pela cobrança de imposto de toda a população, sem distinção, na proteção da ordem 

burguesa em detrimento dos direitos garantidos pela Carta Magna. 
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Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande cidade brasileira é um 

ser socialmente invisível. (...) No caso desse nosso personagem, a invisibilidade 

decorre principalmente do preconceito ou da indiferença. Uma das formas mais 

eficientes de tornar alguém invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma, um 

preconceito. Quando o fazemos, anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa 

própria intolerância. Tudo aquilo que distingue a pessoa, tornando-a um indivíduo; 

tudo o que nela é singular, desaparece. O estigma dissolve a identidade do outro e a 

substitui pelo retrato estereotipado e a classificação que lhe impomos. (SOARES et 

al., 2005, p. 165) 

Apropriar-se do espaço da cidade e do viver urbano não se dá de forma simétrica para 

todos. Cada indivíduo e seu grupo vão se organizando dentro da estrutura urbana. Não sem 

conflito, esses atores sociais de modo diferente percebem essa privação e sua sobrevivência 

dentro de um espaço desigual. E é a diferença que essa forma assimétrica de viver o urbano 

que se estabelece como aterradora, rompendo por alguns desses proscritos
12

 (WACQUANT, 

1995, p. 154).  

A diferença em geral se distingue da diversidade ou de alteridade, pois dois termos 

diferem quando são outros, não por si mesmo, mas por alguma coisa, quando convém 

em gênero para as diferenças de espécie, ou mesmo em espécie, para as diferenças de 

número, ou ainda ‗em ser segundo a analogia‘ para as diferenças de gênero. – Qual é 

nessas condições maior diferença? A maior diferença é sempre a oposição. Mas para 

todas as formas de oposição qual é a mais perfeita, a mais completa, aquela que 

melhor ‗convém‘? Os relativos dizem de outro modo; a contradição já se diz de um 

sujeito, mas para tomar sua substância impossível e qualifica somente a mudança pela 

qual ele começa ou deixa de ser, a privação exprime ainda uma impotência 

determinada do sujeito existente. Só a contrariedade representa a potência que faz com 

que o sujeito, ao receber opostos, permanece substancialmente o mesmo (pela matéria 

ou pelo gênero). (DELEUZE, 1988, p. 66) 

Como afirma Bauman, a bestialização dos pobres é, em qualquer oportunidade, 

transformada em ―interesse público número um‖, pois eles são alvos fáceis, seduzidos pelos 

meios de comunicação com o estímulo à aquisição e ao acesso ―aos bens saudados como os 

valores supremos da vida agradável‖. O autor afirma ainda que as condições pelas quais esses 

proscritos são submetidos virão, se não a justificar, a explicar o uso de violência, seja pelas 

vias do tráfico de drogas para a compra por quem detém recursos para consumi-las, ou pelo 

furto e roubo (BAUMAN, 2005, p. 80).  

Eles também tendem, de quando em quando, a iniciar a politicamente negligenciada 

―redistribuição de riqueza‖, atacando os bens particulares mais próximos e, assim, 

fornecendo aos guardiões da lei e da ordem a mais bem-vinda prova estatística do 

                                                           
12

 Para Luic Wacquant (1995), a desigualdade urbana e a exclusão étnico-racial e de classe estão intimamente 

ligadas a estruturas mentais e sociais da imobilidade e ostracização, sendo as áreas de residência 

reconhecidamente como locais de despejos de pessoas pobres, revelando a desapropriação simbólica que 

transforma seus moradores em proscritos urbanos. 



59 
 

  

estreito vínculo entre ser um morador de gueto e ser um criminoso, sutilmente usada 

(da maneira como normalmente o são todas as profecias que se auto realizam) em 

apoio à incriminação da pobreza. (BAUMAN, 2005, p. 80)  

3.1.3. As novas formas de organização familiar  

A família é a unidade social importante na definição e estruturação da personalidade, 

além de influenciar substancialmente no comportamento individual por meio de ações afirmativas e 

parâmetros e normas educativas partilhadas no ambiente doméstico. Para o IBGE:  

Família – conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica 

ou normas de convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que 

mora só em uma unidade domiciliar. Entende-se por dependência doméstica a relação 

estabelecida entre a pessoa de referência e os empregados domésticos e agregados da 

família, e por normas de convivência as regras estabelecidas para o convívio de 

pessoas que moram juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou 

dependência doméstica. Consideram-se como famílias conviventes as constituídas de, 

no mínimo, duas pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar. (IBGE 

– PNAD, 1999) 

No artigo 226, da Constituição Federal de 1988, foi proposto um conceito mais 

abrangente de família. Logo no caput, incorreu a maior modificação, pois família passou a ser 

considerada a base da sociedade, não sendo classificada por tipo, ou seja, não se 

reconhecendo somente como família aquela constituída por matrimônio, desaparecendo, 

assim, a cláusula de exclusão, sendo composta, juridicamente, muito mais pela sua 

importância social e cultural do que pela sua tipologia.  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e 

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

(BRASIL, 1988) 
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Historicamente, os arranjos familiares sempre existiram no seio da sociedade 

brasileira, ainda que não reconhecida no âmbito jurídico legal. Na Declaração dos Direitos 

Humanos, constam os seguintes termos em seu artigo 16:  

A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir 

família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento 

e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento não pode ser 

celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. A família é o 

elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do 

Estado. (UNESCO, 1998) 

Entendendo que a família é um organismo natural, nos textos das sete Constituições 

que o Brasil possui desde a sua independência, o País atravessou vários períodos históricos e 

paradigmáticos, culminando com a promulgação da Constituição Federal de 1988, adjetivada 

como a ―Constituição cidadã‖, que preconiza o estado democrático de direito, assegurando, 

pelo menos em seu texto, a preservação dos valores da dignidade humana. 

Nos textos das Constituições anteriores, a exemplo de 1824, nenhuma referência 

relevante era destacada quanto ao direito de família. A primeira do período republicano 

proclamou o casamento civil, referendando decreto de 1890 que o instituía. A Carta Magna de 

1934 estabelecia a obrigatoriedade do estado em amparar as famílias numerosas e pela 

indissolubilidade do casamento. Em 1937, da mesma forma que nos termos da Constituição 

Federal de 1934, não se apresentou uma definição de família, o mesmo aconteceu com o texto 

constitucional de 1946, ainda que o período do pós-guerra ansiasse por inovações. No período 

militar, a Constituição Federal de 1967 já previa a dissolução do casamento após prévia 

separação judicial. Em 1977, a emenda número dois permitiu sua dissolução.  

A Constituição Federal de 1988 foi elaborada com o intuito de expressar em seu texto 

a ânsia da sociedade que, em razão do momento político, almejava-se a conquista do Estado 

Democrático de Direito, em que uma nova consciência de sexualidade e os novos paradigmas 

da independência da mulher propunham um reconhecimento da igualdade de direitos entre 

homens e mulheres. Isso proporcionou uma mudança no panorama da família que passa a ser 

concebida de forma mais ampla. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união 

estável e, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova resolução que obriga 

os cartórios de todo país a celebrar o casamento civil e a converter a união estável e 

homoafetiva em casamento.  
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Além da dissolução e efetivação do casamento, visando ao cumprimento de outros 

preceitos constitucionais, como a igualdade, por exemplo, possibilita a adoção de filhos por 

uma pessoa ou por pessoas do mesmo sexo. Isso muda radicalmente, do ponto de vista legal, 

as estruturas do direito de família no Brasil. Essa discussão preliminar quanto ao arcabouço 

jurídico sobre a conceituação de família se fez necessário para que, em contrapartida, fosse 

possível identificar as formas de organização da estrutura familiar do ponto de vista histórico, 

possibilitando, a discussão de novos arranjos familiares e sua influência na vida dos jovens 

brasileiros.  

No Brasil Colônia, essa organização que se convencionou chamar de família 

patriarcal, possuía como características a efetivação de personagens bem definidos, de modo 

hegemônico, centro de todas as relações sociais. Com característica econômica, ela 

proliferava no setor rural-agrário e era reprodução do modelo de família portuguesa. No 

entanto, esse modelo, nesse período, não era o único. Pensar a família do ponto de vista do 

patriarcalismo reduz a uma visão uníssona de sociedade, ignorando os inúmeros outros 

personagens que compuseram as famílias e aqueles que fizeram a história do País.  

Essa maneira de olhar achata todas as possibilidades imaginadas e tentadas, reduzindo 

as extensões de um núcleo homogêneo que não teria feito mais do que expandir e progredir 

através do tempo e do espaço, vindo afinal a ocupar o lugar que desde sempre lhe esteve 

reservado, escamoteando alternativas, tornando-as invisíveis, esse olhar alinha-se ao lado do 

modelo dominante, ignorando que foi por meio de uma luta suja, de infinitos pequenos 

conflitos e manipulações, além da violência, que esse modelo se impôs. 

Essa maneira de olhar achata todas as possibilidades imaginadas e tentadas, 

reduzindo-as a extensões de um núcleo homogêneo que não teria feito mais do que se 

expandir e progredir através do tempo e do espaço, vindo afinal a ocupar o lugar que 

desde sempre me esteve reservado. Escamoteando as alternativas, tornando-as 

invisíveis, este olhar alinha-se ao lado do modelo dominante, ignorando que foi 

através de uma luta suja de infinitos pequenos conflitos e manipulações, e da 

violência, que este modelo afinal impôs-se. (CORRÊA, 1994, p. 15) 

Analisar a construção das estruturas familiares brasileiras do paradigma dominante 

contribui para se verificar como esse modelo influenciou a vida política e social do Brasil. 

Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, mostra como a família patriarcal 

no Brasil influenciou na formação do caráter do brasileiro pelo qual ele classifica-o como 

―homem cordial‖ que tem como característica a não separação do público do privado. Na obra 

CasaGrande & Senzala, de Gilberto Freyre, bem como em The Brazilian Family, de Antônio 
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Candido, nota-se a explicação do funcionamento desse cotidiano familiar, estabelecendo-se 

como foro de manutenção da ordem e suas ramificações na construção histórica. 

A sociedade colonial nestes 300 anos esteve composta de duas partes: uma família 

entre parentes a família patriarcal e outra não família que reunia a maioria da 

população, a massa anônima da sociedade degradada. (CANDIDO apud CORRÊA, 

1994, p. 18) 

Ainda que esse e outros autores procurem explicar a formação da família brasileira por 

meio da visão dominante, Corrêa (1994) reivindica a ampliação da análise e da participação 

histórica da sociedade como um todo.  

Seria ingênuo forçar o argumento que ele se transformasse no seu reverso, quando a 

tentativa que se faz aqui é justamente a de relativizar essa imagem dominante na 

literatura sobre a família no Brasil. A família patriarcal pode ter existido, e seu papel 

ter sido extremamente importante, apenas não existiu sozinha, nem comandou do alto 

da varanda da casa grande. O processo total de formação da sociedade brasileira (...) 

parece não ter havido, neste país onde a colonização se fez de maneira tão díspar, um 

processo de constituição de unidades domésticas de variedade equivalente das muitas 

regiões onde se instalaram os primeiros colonizadores. A história da família brasileira 

torna-se, em suas mãos, o objeto dado, individualizado, e é apenas no seu interior que 

ocorrem as transformações: trata-se aqui de uma instância o que Gianotti chama de 

―restauração de uma história universal por meio da destruição das histórias 

particulares‖ (1976, p. 167). O conceito de família patriarcal, como tem sido utilizado 

até agora achata as diferenças, comprimindo-as até caberem todas no mesmo molde 

que é tão utilizado como ponto central de referência quando se fala de família no 

Brasil. (CORRÊA, 1994, p. 25) 

Nesse entendimento, Corrêa vai além quando reivindica a ampliação de estudos sobre 

as outras formas familiares que compuseram a sociedade colonial para que esses modelos 

sejam representados e seus laços com o presente sejam relativizados.   

Tão importante quanto o questionamento empírico e teórico (de que outras maneiras, 

sobre que outros ângulos, esta história poderia ser contada?). E o questionamento 

público aqui, (a que, ou a quem, serve a versão assim contada?) Essas notas não 

pretendem apenas apontar para a possibilidade da existência de formas concretas 

alternativas de organização familiar, mas também sugerir que assim como a família 

patriarcal instituiu, na prática, a marginalização de outras formas familiares, os autores 

da história da família brasileira vêm sistematicamente instituindo teoricamente essas 

possibilidades alternativas em formas marginais. (CORRÊA, 1994, p. 36) 

Não obstante, essas não foram as únicas interpretações acerca da família. Segundo 

Priori (2006), outros arranjos eram comuns e com estruturas mais simplificadas, com números 
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menores de integrantes. A autora destaca que as famílias se alteravam em relação ao nível 

social ao qual pertencia. No século XIX, com a Independência em 1822, a Abolição em 1888, 

a proclamação da República em 1889, a vinda do imigrante europeu e, por consequência, o 

desenvolvimento urbano, houve a ressignificação dos papéis sociais que acabam por 

enfraquecer o sistema patriarcal brasileiro que se não era o único, era o que se convencionou 

entender com o tipo ideal a ser seguido. 

Esse modelo veio a influenciar na formação da família nuclear burguesa que, se não 

evoluiu como em outras sociedades europeias, recebeu da família patriarcal o modo de pensar, 

sendo o homem-pai-marido concebido como chefe e figura central. Sua função era o sustento 

econômico, já à esposa cabia cuidar da casa e dos filhos. Entretanto, inúmeros acontecimentos 

do século XX exigiram maior participação das mulheres na vida social e econômica no Brasil, 

o acesso, ainda que pequeno à escolaridade formal, permitiu que, em princípio, as mulheres 

da elite pudessem promover mudanças significativas no paradigma das estruturas da família 

brasileira na contemporaneidade. Não há como desprezar os resquícios dessa estrutura 

familiar na composição da sociedade brasileira, haja vista as relações de gêneros pautados na 

opressão e desigualdade que o masculino ainda possui sobre o feminino. 

Não se pode, portanto, pensar esta forma particular de dominação se não ultrapassando 

a alternativa da pressão (pelas forças) e do consentimento (às razões), da coersão 

mecânica e da submissão voluntária livre, deliberada, ou até mesmo calculada. O 

efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia de gênero de cultura de língua etc.) se 

exerce não na lógica pura das consciências cognoscente, mas através dos esquemas de 

percepção, de avaliação e de ação que são constitutivos dos hábitus e que 

fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos controles da vontade, uma 

relação de conhecimento profundamente obscura a ela. Assim, a lógica paradoxal da 

dominação masculina e da submissão feminina, que se pode dizer ser ao mesmo tempo 

e aí sem contradição, espontânea e extorquida, só que pode ser compreendida se nos 

mantivermos atento aos efeitos duradouros que a ordem social exerce sobre as 

mulheres (e os homens), ou seja, às disposições espontaneamente harmonizadas com 

esta ordem que as impõe. (BOURDIEU, 2012, p. 49-50)  

Em razão da inserção da mulher no mercado de trabalho, novos arranjos e dinâmicas 

familiares passaram a existir. Na atualidade, estatisticamente as mulheres são maioria da 

população, o equivalente a 51,4 %, e ocupam cada vez mais o espaço no mercado de trabalho, 

sendo que o IBGE (2010) aponta que 37,3 % delas são responsáveis pelo sustento de suas 

famílias. O número de filhos também mudou, a explicação para esses fenômenos estaria nos 

inúmeros processos sociais contemporâneos e identificados com o desenvolvimento urbano e 

modificações significativas na cultura, na economia, na escolaridade das mulheres, causando 

alterações no planejamento familiar e nos padrões de consumo. 
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No entanto, essa mudança nos números não significou radicalmente a metamorfose da 

condição das mulheres e em seu papel social. A ela é imposto o cuidado da prole e a 

responsabilidade pelo sucesso de seus filhos. Essa mulher que está no mercado de trabalho e 

no cuidado doméstico tem tido uma dupla incumbência social. Em análise futura, essas 

condições virão à tona na constituição das entrevistas.  

Para Macedo (2007), a leitura numa perspectiva feminista, em que a dimensão de 

gênero seria uma ferramenta de leitura para a demonstração de ―outros olhares‖ com a 

possibilidade de reavaliação das explicações correntes na vida social. 

A família não é uma entidade em si nem, tampouco, uma entidade fixa, ela é, antes, o 

lugar onde se desenvolvem as normas de filiação e de parentesco, construindo 

sistemas elementares cuja finalidade é ligar os indivíduos entre eles e à sociedade. São 

os vínculos entre os indivíduos que criam à família e são essas variações possíveis 

desses vínculos intrafamiliares que caracterizam as formas possíveis de família. 

(LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 105) 

As influências familiares e suas estruturas devem ser analisadas em suas 

particularidades, do ponto de vista legal e jurídico, a família é a base da sociedade e divide 

com o Estado a responsabilidade pela criação e educação dos seus integrantes. A essa 

educação, a família também se estabelece como controle social. 

É na família que o indivíduo estabelece suas primeiras vivências como ser humano, 

sendo o primeiro espaço em que se desenvolve sua formação moral, social e psíquica. É nela 

que a criança e o jovem receberão a primeira comunicação de valores e a sua percepção e 

integração é que deverá possuir ação mútua afetando e influenciando seu desenvolvimento. 

A crescente pluralização de formas familiares: matrimônios mistos, divórcios, 

separações, famílias reconstituídas, unoparentais ou homoparentais, assim como as 

reproduções assistidas, a barriga de aluguel, as clonagens, a adoção sob múltiplas 

formas, ao mesmo tempo que provoca instabilidade na função social da família, 

enfraquece os papéis tradicionais do pai e da mãe, e reforça cada vez mais papéis 

genéricos de partner, que podem ser varão e mulher, e também, inclusive, aprovados 

por um pacto público, porém não necessariamente. A multiplicidade de formas 

familiares torna difícil uma definição unívoca de família. (BELARDINELLI apud 

PERETTI & BUGALHO, 2009, p. 90) 

Nesse universo de possibilidades, a análise desses rearranjos familiares como fator de 

causalidade de aumento da violência entre jovens torna-se imprescindível. Para Alba Zaluar 

(1997), a família tem perdido sua função socializadora em um contexto de efetivação cultural 

por meio da agilidade da cultura jovem por uma indústria capaz de transformar 

comportamentos e valores em produtos a serem consumidos e basicamente criados com 
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características especiais para esse grupo e suas especificidades. Seja através de vestimentas, 

estilos de roupas ou pelo uso de drogas ilegais ―a família não vai mais junto ao samba, o funk 

não junta gerações diferentes no mesmo espaço. (...) A família está partida‖. (ZALUAR, 

1997, p. 34) 

Tendo em vista essas fissuras e rupturas não sem motivos, outros espaços são 

escolhidos para desempenhar esse papel socializador que a família tem minimamente omitido 

como função familiar.  

(...) os jovens são criados soltos, sem orientação, não há diálogo, ninguém para 

conversar, saem procurando drogas e se envolvendo em situações de roubos e mortes. 

A família, nessa visão, seria influenciada sobre a possibilidade que os jovens têm de 

entrarem no universo infracional. (ANDRADE, 2004 apud ABRAMOVAY, 2004,  

p. 73)  

Há ainda as características geoespaciais peculiares ao ambiente urbano, que são 

comuns a qualquer espaço. A rua contribui para efetivar a desautorização que das expectativas 

que o mundo familiar pudesse ser o espaço de proteção contra o envolvimento de seus 

membros com a criminalidade e a violência. A Família deveria ser um dos referencias para a 

construção da personalidade do jovem, longe do mundo violento. 

Na medida em que uma das funções da família e garantir a integridade, a segurança 

física, enfim, a sobrevivência de seus membros, e, ao não poder fazê-lo, é percebida 

pelos jovens como sofrendo de uma certa inoperância similarmente as demais 

instituições responsáveis por apará-lo e assegura-lhe seus direitos básicos. 

(ABRAMOVAY, 2004, p. 74) 

 Se por função a família deveria garantir integridade e segurança nesse espaço 

complexo por excelência, não poderia também furtar-se das obrigações primárias de 

estabelecer limites e condutas aos seus membros. 

A família é o locus da estruturação psíquica dos indivíduos é um espaço social onde as 

relações se defrontam, de forma direta, repleta de problemas e contradições. Dentro 

desse ambiente complexo, não surpreende que os jovens critiquem a sua excessiva 

liberdade, a falta de limites o poder de estar sempre na rua, a falta de cobrança, a 

negação da realidade por parte dos pais em quando aparece como valores 

fundamentais a proteção a domesticidade e assistência materno e paterno, autoridade e 

o conforto emocional. (Idem, p. 74) 

 Contudo Castells (1999) salienta que, além da família nuclear, a sociedade vem 

construindo novos arranjos e isso não significaria o fim das famílias, mas novas composições 

e experimentações familiares, em que inúmeros caminhos seriam possíveis na ordem 

globalizada, resultado de peculiaridades de uma sociedade que permite as conexões por meio 
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de redes, possibilitada pelas novas tecnologias, pelos sistemas de telecomunicação e por 

modificações no comportamento, seja público ou privado. Com a permissão da construção de 

movimentos, exemplificando o movimento feminista que permite a mudança de consciência e 

de postura diante dos novos papéis sociais da mulher, que influencia como um todo na 

construção de uma nova identidade da figura masculina. 

Isso influencia em um novo processo de socialização implicando mudanças 

contextuais e resultando em jovens com personalidades intrincadas e inseguros, todavia 

hábeis o suficiente para adaptar-se a mudanças, o que não significa aceitação de novos 

padrões familiares, referendando o ideário dominante, que seria aquele que conceitua as 

famílias de novos padrões em desajustadas e desestruturadas, provocando sentimentos de 

desamparo para defrontar com a nova realidade e problemática social.  

Se um modelo não pode se sobrepor a outro, existe, no entanto, a necessidade de 

compreender a importância da família na sociedade, a maneira como é constituída deve ser 

vista de modo independente. O que vale destacar é a relação interior que é a parte principal a 

ser analisada. Os múltiplos modos e contornos que a família na atualidade apresenta, é 

importante que se reconheça a sua função como meio limiar de aprendizado das dileções e das 

convivências sociais. 

 

3.1.4. Os novos padrões de consumo e o hedonismo 

―No tráfico não tem amigos, no tráfico tem dinheiro‖, essa é a afirmação de um 

interlocutor adolescente, cumprindo medida socioeducativa. Na sociedade de consumo, os 

novos padrões são estabelecidos e reestabelecidos de tempos em tempo, promovendo 

mudanças consideráveis do ponto de vista social. 

A sociedade contemporânea estabelece os procedimentos de subjetivação com o 

objetivo de construir identidades por meio de algumas ideias como a ética narcísica, o 

entendimento de felicidade e a percepção do valor da vida em mercadoria, ou seja, pelo 

princípio de Arendt (1994), o trabalho e sua utilidade subordinados como caminho para a 

aquisição da felicidade que só seria possível pelo consumismo e se possível sem nenhum 

problema em acessá-lo. 

As mudanças sociais e econômicas pelas quais o Brasil vem passando nas últimas 

décadas contribuíram para o aumento do consumo das classes populares, criando novos 
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hábitos de aquisição de produtos e serviços que até pouco tempo eram impensáveis de serem 

adquiridos por essas pessoas.  

No início do século XXI, houve manifestações realizadas por jovens nas cidades 

inglesas e posteriormente na capital francesa, trazendo à tona a necessidade de análises sob 

suas reais reinvindicações, já que os movimentos não possuíam conotações políticas, bem 

como objetivos facilmente identificados. Esses conflitos representaram a face mais radical da 

sociedade de consumo, a busca identitária pela representação do que se possui e não do que se 

é. A esse respeito Bauman (2005, p. 64) utiliza os seguintes termos: ―sou o que sou porque 

outros me reconhecem como tal‖ em que o processo de autoidentificação é e está ligado a 

parecer, vestir e possuir códigos de condutas preestabelecidas a ―tribos pós-modernas‖ que, 

por si só, concedem status de pertencimento e reconhecimentos almejados, o que exige uma 

constante readaptação às novas tendências de modo que não se corra o risco de estar à 

margem. Na sociedade do consumo, o que é usual hoje possui data de validade, até a próxima 

estação ou até que outros objetos, códigos e estilos sejam substitutos do atual. 

A busca do que está na moda induz depressa a que se construam símbolos banais 

comuns de distinção, de modo que o mais breve momento de desatenção logo gera o 

efeito contrário: a perda da individualidade. É preciso arranjar logo novos símbolos, os 

de ontem devem ser imediatamente e ostensivamente descartados. (BAUMAN, 2011, 

p. 81) 

Na obra A máquina e a revolta, Alba Zaluar (1994) identifica a desigualdade social e 

não a pobreza, que tende a resultar em violência numa sociedade de consumo. Exatamente 

pelo acesso aos bens de consumo e pelo fato de as instituições promotoras de bem-estar e 

cidadania não terem sido universalizadas, sugere-se a opção de muitos jovens pela carreira 

nas redes criminosas, pois o prestígio e poder são alternativas para a acessibilidade ao estilo 

de vida de outras camadas sociais. Possuir tênis de marcas conhecidas, celulares modernos e 

outros artigos de luxo é símbolo de pertencimento a uma elite que consome o que é divulgado 

nos meios de comunicação, por meio de campanhas publicitárias, cujo objetivo é vender este 

e não aquele produto ou hábito, elevando a necessidade de possuir certo tipo de produto e 

descartar outros. 

Nas redes do crime, o prestígio e o poder reforçam a lógica do ter masculinidade, ou 

seja, ter status de soldado de guerra e de ter reconhecimento pelo temor. O consumismo não 

se explicaria somente pela satisfação da reprodução da sobrevivência, ―o sujeito também 

passaria ser uma mercadoria com objetivos de venda bem definido‖ (BAUMAN, 2011,  
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p. 200). Na lógica das carreiras das redes do crime, a boa mercadoria está intimamente ligada 

ao reconhecimento do ter para ser, do consumir como estratégia de poder. 

Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros 

autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar-se sendo uma mercadoria vendável 

é o mais poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente 

e quase nunca consciente. (BAUMAN, 2011, p. 76)  

Nessa lógica consumista, a felicidade também é um produto que pode ser adquirido, 

ainda que de forma fugaz e insustentável, tanto do ponto de vista ecológico como psicológico, 

que se reproduz à medida que o sujeito, momentaneamente, fique feliz e imediatamente 

insatisfeito, com necessidade de comprar mais, de modo que o ciclo de insatisfação-aquisição-

satisfação-frustação seja permanente, de modo que ―a sociedade de consumo prospera enquanto 

consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros‖ (BAUMAN, 2011, p. 64).  

Do ponto de vista ecológico, a reprodução perpétua da aquisição e descarte tem um 

ponto de exaustão que não permite que os recursos naturais possam ser explorados sem 

consequências sérias para o Planeta. Para que essa engrenagem funcione adequadamente, a 

necessidade de difundir a lógica e inseri-la na sociedade precisa de meios para reproduzir 

esses valores e o modo de viver daqueles que possuem recursos para o consumo como o modo 

apropriado a ser perseguido por todos. Para reproduzir esses valores, os meios de 

comunicação disponíveis são usados para difundir esses ideais de consumo, sendo o jovem o 

alvo principal.  

Na adolescência a ―personalidade‖ social não está cristalizada: os papéis ainda não se 

tornaram máscaras endurecidas sobre os rostos, o adolescente está à procura de si 

mesmo e à procura da condição adulta, donde uma primeira e fundamental 
contradição entre a busca de integração na sociedade a essa busca tudo é intensificado: 

o ceticismo e os fervores. (MORIN, 1990, p. 154)  

A mídia cria modelos a serem seguidos, produtos para serem consumidos de modo a 

satisfazer desejos e necessidades, principalmente no campo visual, da aceitação de um padrão 

em voga hoje e em desuso amanhã. O jovem tem características de quem quer experimentar e 

a determinação de ter ao seu alcance todos os produtos que a indústria midiática puder lhe 

oferecer. 

Voltando à questão da integração social e da possibilidade de possuir os produtos que 

a sociedade de consumo estabelece como indispensáveis, vários estudos têm identificado que 



69 
 

  

os indivíduos possuem formas de pensar e valorar a vida diferentemente das ideias e 

convicções que predominaram no ocidente até a Segunda Guerra Mundial. Alguns 

acontecimentos e o desenvolvimento tecnológico que se seguiu, a popularização dos meios de 

comunicação, destacando a televisão e a conquista espacial o mundo, passou certamente por 

uma mudança de paradigma.  

O avanço tecnológico permitiu que as informações fossem globalizadas e as distâncias 

reduzidas. O modo organizacional das empresas sofreu sérias adequações em sua dinâmica. A 

força de trabalho, principalmente o operariado, perdeu forças para as tecnologias robóticas 

que, introduzidas em escalas inéditas, foram alguns dos fenômenos que propuseram uma nova 

leitura da modernidade, pela qual Bauman (2011) a classifica como pós-modernidade líquida. 

Usando da metáfora da liquidez, o autor identifica esse período pela fluidez com que os 

valores são estabelecidos na contemporaneidade, sendo marcada pela extrema valorização ao 

individualismo em detrimento do coletivismo, ao culto e ao hedonismo. 

As chances mais amplas de vitória pertencem às pessoas que circulam perto do topo 

da pirâmide do poder global, para as quais o espaço pouco significa e a distância não é 

problema. Pessoas que se consideram em casa em muitos lugares, mas em nenhum 

deles em particular. Tão leves, lépidas e voláteis quanto o comércio e as finanças cada 

vez mais globais e extraterritoriais que as assistiram no parto e que sustentam sua 

existência de nômades. Como as descreveu Jacques Attali, ―elas não possuem fábricas, 

terras, nem ocupam posições administrativas. Sua riqueza vem de um bem portátil: o 

conhecimento das leis do labirinto.‖ Elas ―adoram criar, jogar e manter-se em 

movimento‖. Vivem em uma sociedade ―de valores voláteis, descuidada do futuro, 

egoísta e hedonista‖. Veem ―as novidades como inovações, a precariedade como um 

valor, a instabilidade como imperativo, o hibridismo como riqueza‖. Em graus 

variados, todas essas pessoas dominam e praticam a arte da ―vida líquida‖: 

aquiescência à desorientação, imunidade à vertigem, adaptação ao estado de tontura, 

tolerância com a falta de itinerário e direção, e com a duração indefinida da viagem. 

(BAUMAN, 2011, p. 63) 

Na modernidade, o período sólido, a individualidade passou a ter um novo significado 

na modernidade líquida, cabendo aos atores sociais a responsabilidade de realizá-la e arcar 

com as suas consequências. Entretanto, se antes esta se resumia ao desafio de viver ―de 

acordo‖ com os tipos sociais de classe e modelos de conduta emergentes, ou seja, ―aculturar-

se‖, segundo padrões determinados – esses modelos são mutáveis, frágeis não existindo mais 

as escolhas de participação do projeto coletivo e sim a escolha pela esfera privada 

(BAUMAN, 2011, p. 89). O indivíduo passou a se autoafirmar não pela tradição, mas pelas 

suas escolhas particulares e a construir suas próprias estratégias para sua conquista. Caberia a 

ele ―descobrir o que é capaz de fazer, esticar essa capacidade ao máximo e escolher os fins a 
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que essa capacidade poderia melhor servir, isto é, a máxima satisfação concebível‖ 

(BAUMAN, 2011, p. 74).  

A competitividade também é uma tônica da modernidade líquida, uma vez que o 

indivíduo crente da meritocracia supõe que todo sucesso depende única e exclusivamente 

dele, tanto para construir seus pensamentos como pela escolha das ações, que podem possuir 

caráter agressivo que pode ter como consequência a ansiedade permanente. Não sem 

importância, a mídia estabelece modelos a serem seguidos e adorados, ser ou se parecer com a 

celebridade do momento torna-se o objetivo a ser alcançado como requisito para uma 

felicidade fugaz. Não existe um enquadramento social sólido, da mesma forma que não há 

limites. 

A busca pelo prazer se estabelece na distinção do indivíduo em seu grupo de 

referência no momento. Na sociedade de consumo, a busca ansiosa que ao mesmo tempo 

homogeneíza seus integrantes em grupos na esfera individual busca pela autenticidade como 

forma de se destacar e se distinguir da massa dos comuns. Pelo conceito de distinção de 

Bourdieu (2007), o consumo antes de tudo indica a personalidade de quem consome e o 

acesso a que possui, identificando assim como ele que ser visto.  

Os meios de comunicação influenciam e por que não dizer que eles estabelecem como 

se vestir, se comportar, falar ou ouvir. A essa afirmação pode-se exemplificar os blogs e 

blogueiros que são porta-vozes das modas e de comportamentos. Se a pós-modernidade se 

apresenta de modo marcado pela liberdade de se fazer o quê, quando e onde se quiser, além da 

busca pelo prazer imediato, sem compromisso com o futuro, o canal para que esse modo de 

vida se concretize são os meios de comunicação.  

Os indivíduos da pós-modernidade não necessitam de planejamento, nem 

cumprimento de etapas, eles não suportam a espera, nem possuem capacidade de 

administração de contrariedade. Segundo Cortela (2005), o jovem  

(...) não tem história. E quem não tem história não tem projeto de vida. Nós estamos 

lhes dizendo: ―vivam o presente, carpe diem‖. E essa é a lógica que leva uma parte dos 

jovens que conheço (e a escola não está lidando com isso) a um nível de exaustão do 

dia. Eles vivem de forma desesperada, aqui no sentido de ansiedade obsessiva. Tudo é 

agora. Não existe a noção de tempo elástico e nem mais há futuro. (CORTELA, 2005, 

p. 44-45) 

Resta a esse indivíduo somente o consumo, fugaz e insatisfatório. Para Bauman 

(2010), esses novos valores não atingem somente a compra daquilo que é fornecido no 
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mercado de produtos e serviços, mas nas relações interpessoais que se dão com laços cada vez 

mais momentâneos, frágeis e volúveis, em que a comunicação com aquilo que é real tem 

dificuldade de perdurar sendo passível de quebra. Não se resolvem os problemas, cortam-se 

vínculos. 

Nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão; no 

engajamento permanente percebe a dependência incapacitante. Essa razão nega 

direitos aos vínculos e liames, espaciais ou temporais. Eles não têm necessidade ou 

uso que possam ser justificados pela líquida racionalidade moderna dos consumidores. 

Vínculos e liames tornam ―impuras‖ as relações humanas — como o fariam com 

qualquer ato de consumo que presuma a satisfação instantânea e, de modo semelhante, 

a instantânea obsolescência do objeto consumido. (BAUMAN, 2010, p. 81) 

3.1.5. O novo ethos do trabalho  

Historicamente, o trabalho humano no mundo ocidental se desenvolveu nos últimos 

séculos, principalmente nas sociedades capitalistas, e possui um caráter de centralidade 

responsável pela inserção social do indivíduo na sociedade, bem como na construção de sua 

identidade. Para a sua sobrevivência, o ser humano transforma e adequa a natureza às suas 

necessidades, acumula conhecimento e desenvolve cultura capaz de ser aporte para a 

transformação de sua própria natureza pelo trabalho que pode ou não ser compartilhada 

livremente. 

Ainda que historicamente esse acúmulo de conhecimento e trabalho não ocorreu de 

modo uniforme por toda a sociedade, nem permitiu o acesso igualitário a essas 

ressignificações, de acordo com a Declaração Mundial dos Direitos Humanos, em seu artigo 

23, é mencionado que ―toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego‖. Contudo, 

Hobsbawm (2000) argumenta que as lutas dos trabalhadores pelas questões trabalhistas foram 

responsáveis pela promoção e busca dos Direitos Humanos de modo ampliado, atingindo 

outras áreas da vida social e individual.  

Durante o Século XX, as nações foram identificando, em seus ordenamentos jurídicos, 

a garantia e as recomendações trabalhistas como forma de assegurar condições mínimas para 

o exercício da atividade laboral. O Brasil foi o último País do continente americano a abolir a 

forma de trabalho escravo, utilizando durante 300 anos a mão de obra escrava, fato esse que 

promoveu e promove diferenças na construção e manutenção da sociedade brasileira. 

Em todo século XIX, pressões externas permitiram a construção de arcabouço jurídico 

para que, de modo paulatino, a escravidão fosse eliminada, até que houve a abolição da 
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escravatura no ano de 1888, ainda que inacabada, assinalava para outras formas de relações 

trabalhistas. Durante o século XX, com ranços e avanços, as questões trabalhistas passaram a 

figurar as ordens jurídicas e a legislação brasileira. Seja pela institucionalização dos sindicatos 

ou pela criação da CLT, em 1º de maio de 1943, houve um avanço nos direitos trabalhistas no 

Brasil, culminando com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Na Carta Magna de 1988, percebeu-se uma preocupação por parte do legislador, em 

consonância com as pressões populares, no que diz respeito à proteção do direito do trabalho 

em seu viés constitucional, prevendo nos artigos sétimo até o décimo primeiro o direito ao 

trabalho individual, regrado pelos dispositivos constitucionais. Ainda que alguns estejam 

sendo aplicados, outros dependem de regulamentação, mesmo após vários anos de 

promulgação da Constituição Federal que geram demandas sociais e interesses políticos. 

São direitos dos trabalhadores os enumerados nos incisos do art. 7º além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social. Temos, assim, direitos expressamente 

enumerados e direitos simplesmente previstos. Dos enumerados, uns são 

imediatamente aplicáveis, outros dependem de lei para sua efetivação prática [...]. 

(SILVA, 2003, p. 288.) 

 Na atualidade, as reformas propostas pelo atual governo modificam em um número 

considerável de direitos trabalhistas. Para o trabalhador jovem, o Estatuto da Juventude, lei nº 

12.852, de 5 de agosto de 2013, garante na Seção III o Direito à Profissionalização, ao 

Trabalho e à Renda. Os artigos de quatorze a dezesseis versam sobre esses direitos, de modo 

que tanto sociedade quanto governo garantam esses direitos. No entanto, a inserção do jovem 

no mercado de trabalho sofre com as constantes mudanças ideológicas nas alternâncias de 

governos. Durante os últimos 30 anos de período democrático, muitas foram as políticas 

públicas com o intuito modificar o ingresso e permanência do jovem no mercado de trabalho. 

Toda política pública de trabalho que envolve o jovem vem acompanhada de políticas 

públicas educacionais com o objetivo de qualificar esse indivíduo para novas etapas da vida. 

Durante o Governo Lula, principalmente após o ano de 2004, houve um crescimento 

econômico capaz de ampliar o mercado de trabalho, propiciando espaços para a inclusão de 

jovens trabalhadores e melhorando inclusive a qualidade de inserção do posto de trabalho. 

Mas a principal meta desse governo foi oferecer a qualificação dos jovens nas escolas, 

ampliando-se a demanda de vagas nas Universidades públicas, além da criação de mais 

centros técnicos em nível médio, cujo objetivo foi possibilitar que o jovem pudesse protelar 

sua entrada no mercado para sua melhor qualificação. 
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Além desses avanços, muito há que se fazer, os ranços dessas políticas de inserção 

laboral da juventude são identificados com muita frequência e seus efeitos atendem apenas a 

uma parcela da sociedade já privilegiada pela dinâmica capitalista de exclusão/inclusão. De 

acordo com estudo da CEPAL, baseado na tipologia desenvolvida por Filgueira e Fuentes (CEPAL, 

2000, p 116), a equação estudo e trabalho se realiza de forma diversificada entre os jovens, como se 

ilustra no quadro seguinte:  

Quadro 2 – Jovens latino-americanos, segundo situação de educação e trabalho 
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  A maioria dos jovens de 15 a 24 anos, acima da linha da 

pobreza só estuda. 

 No brasil, apenas 6% dos jovens de 20 a 24 anos, abaixo 

linha da pobreza, estudam 

 Entre os jovens de 25 a 29 anos, na América Latina, menos 

de 2% apenas estudam 
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  Para os jovens do sexo masculino e pobres, moradores de zonas 

rurais, a porcentagem varia de 60% e 90% 

 As porcentagens dos jovens que só trabalham aumentam com a 

idade 
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 Essa categoria apresenta modelos racionais bastantes 

diferenciados 

 Entre 3% e 16% dos jovens moradores de zonas urbanas no 

Chile, Colômbia e México 

 Entre 10% a 32% dos jovens moradores de zonas urbanas do 

Brasil, Bolívia e Costa Rica 
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 Entre 10% a 30% das mulheres jovens nas zonas urbanas pobres 

e entre 40% e 80% nas zonas rurais pobres. 

 Para homens, entre 5% e 15% do abaixo da linha de pobreza e 

entre 3% e 8% entre os não pobres 

Fonte: CEPAL. Juventude, População e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe. 2000. 

 
 

Além do abandono da escola para o trabalho, para conseguir trabalhar lhes são 

exigidas experiências que eles não podem ter por conta de sua pouca idade. O depoimento de 

MV Bill, no Programa Altas Horas da Rede Globo, resume com clareza as dificuldades 

enfrentadas pelo jovem pobre, de áreas violentas, com biótipo afrodescendente, o mesmo perfil do 

jovem brasileiro que aumenta as estatísticas de mortes violentas e de autores de crimes. 

Primeiro eu acho que não é verdade que todos os brasileiros tenham condição de entrar na 

universidade não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo com 

igualdade. Primeiro porque para o jovem negro, preto que mora em favela, a primeira coisa 

que ele tem que fazer e tentar conciliar, é estudo e trabalho. Fui vítima disso e minha mãe 

esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com dinheirinho que eu 

arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal do que 

quando eu mostrava meu boletim com boas notas pra ela. Por conta do histórico dela, do 
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conhecimento dela. Por ela não conhecer nenhum outro parente ou pessoa com o meu biotipo 

que tivesse tido ascensão através do estudo. Ela, coitada,  achava que aquilo não era bom, ela 

preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que ver o boletim com as notas. Com 

dinheiro eu ajudava na alimentação e nas despesas da família no final de semana.  

O que eu estou querendo dizer com isso que muitos desses jovens que estão fora das 

universidades e fora da escola é por conta de uma realidade social. E é uma realidade social 

que explode a partir do momento em que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. 

Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade. Olha só, por 

exemplo, a representatividade aqui do programa. Aqui nessa plateia você não vê os 

afrodescendentes representados. Aqui nessa plateia não existe a representatividade racial da 

diversidade brasileira. A televisão brasileira é assim. Gostaria muito de ver jovens pretos e de 

favela também sentando nessa plateia como intelectuais, como médicos, como advogados, 

mas pra isso ele precisa entrar na universidade.  

O sistema de cotas não é o meu preferido eu gostaria que fosse de uma forma bem diferente, 

mas eu acho que vale a pena lembrar que para tentar equilibrar esse desnível também não é 

uma corrida de pegar qualquer preto e colocar dentro da universidade, as pessoas precisam 

ser preparadas, capacitadas e qualificadas para estar dentro da universidade. Tirar 

universidade dessas pessoas é manda-las de volta para a marginalidade para viver na 

submissão do trabalho braçal.  

A juventude quer aparecer. Eu acho que as contas, nesse momento, ela acaba sendo uma 

coisa genial porque ela vai descentralizar o conhecimento que acaba fazendo a modificação 

muito grande na vida de jovem de favela. E eu acho que tem que continuar investindo em 

educação da juventude, porque hoje infelizmente no nosso país para ter acesso à educação e 

saúde, virou sinônimo de luxo, só se consegue estudar e ter uma boa saúde no nosso país 

quem consegue pagar. Por isso, investir na educação de qualidade das bases. E os pais 

poderem manter seus filhos na escola, os jovens vão poder entrar nas universidades sem 

necessidade das cotas. 

Agora hoje, de verdade, com sinceridade, o Brasil é um dos países mais racista do mundo. 

Muitas pessoas discordam de mim, porque o nosso racismo não é um racismo de combate, ele 

é da forma mais cruel, ele é da forma velada dessa forma nos excluindo do lugar onde nós 

gostaríamos de estar. (BILL, 2 de março de 2008) 

 

3.1.6. O sistema escolar 

O espaço escolar é local privilegiado para a elaboração das relações sociais fora do 

núcleo familiar. Para esse espaço, são levadas todas as vivências exteriores aos muros da 

escola, tornando-se também local de um processo dinâmico das relações sociais, 

possibilitando que os jovens se conectem em forma de redes, seja a rede de atuação do Estado 

por meio das políticas públicas de educação ou de como as diversas classes sociais exercem o 

controle social através do poder político, com objetivos traçados, planejados e bem 

direcionados. 

Para Frigotto (1998), ―o papel da educação na ideologia capitalista atual, expressado 

pelo conceito de empregabilidade é produzir um cidadão mínimo‖, que não possua capacidade 

de análise e reflexão, e aquilo que é posto na educação tem como objetivo principal fazer 

adormecer o direito de reinvindicação. Para Zaluar (2001, p. 45): 
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(...) mesmo que em alguns estados e cidades o desempenho da escola pública não 

esteja muito abaixo da privada, se considerarmos apenas as escolas que atendem aos 

filhos da elite o diferencial entre os dois tipos seria muito maior. E é por isso que esse 

quadro torna-se social, política e economicamente ainda mais perverso, pois aumenta 

a desigualdade tanto no que se refere à capacidade de competir no mercado de 

trabalho, quanto no que se refere à capacidade de enfrentar outros riscos globais e 

locais que caracterizam hoje as sociedades contemporâneas. Refiro-me àqueles riscos 

que Ulrich Beck (1986) caracterizou como as inseguranças e azares advindos da 

própria modernização e do desenvolvimento tecnológico. Não tão visíveis quanto a 

miséria e o desemprego, fugindo à percepção direta, mas provocando destruição e 

ameaças principalmente à população mais pobre. Pois, se a riqueza acumula-se no 

topo da pirâmide, os riscos invisíveis dos desastres ecológicos, dos efeitos da 

revolução sexual, do uso disseminado de produtos químicos na agricultura e na casa, 

dos remédios adulterados, falsificados e fora de prazo, assim como daquelas 

substâncias chamadas de drogas e proibidas inflam-se embaixo. Daí que a correlação 

entre a pobreza e o baixo nível educacional adquiriu contornos ainda mais sinistros 

neste fim de milênio.
13

  

Não há como negar que existem duas escolas pelas quais os filhos das diversas classes 

sociais são educados. Da mesma forma não há como não relacionar as diferenças sociais com 

a qualidade da educação recebida pelas camadas mais pobres da sociedade brasileira, que tem 

sido historicamente produzida. Desde as escolas destinadas aos filhos de escravos que 

nasciam forros em consequência da lei do ventre livre, com objetivo de formar trabalhador e 

exercer os trabalhos menos elaborados, mas que exigiam um mínimo de formação aos 

moradores das periferias das cidades que continuam exercendo os mesmos papéis a uma 

economia capitalista. Em resumo, existem duas escolas no Brasil, a destinada aos filhos da 

elite e a destinada aos pobres e, em sua grande maioria, aos negros. Os números confirmam que se 

existe uma escola que segrega e torna proscrito os descendentes daqueles que foram escravos. 

Historicamente, a escolaridade da população negra nunca foi efetivamente prioridade, 

aliás, após a aprovação da Lei áurea, em 1888, que antes de sua sanção mobilizou vários 

setores da sociedade em prol da campanha abolicionista, os negros foram abandonados à 

própria sorte, de modo que o reconhecimento de sua condição cidadã não se deu por inteiro. 

Ao ex-escravo foi negada a integração em uma sociedade de direitos 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se 

cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de trabalho livre. Os 

senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos 

especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da 

vida e do trabalho. (...) Essas facetas da situação (...) imprimiram à Abolição o caráter 

de uma espoliação extrema e cruel. (FERNANDES, 1978, p. 70) 

                                                           
13

 ZALUAR, A. Desafios para a Educação no próximo milênio. In: ZALUAR, A. e LEAL, M.C. Violência Extra 

e Intramuros. RBCS Vol. 16, nº 45, 2001.  
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A essa população de ex-escravos, somados a discriminação da cor, herdaram também 

a negação da própria ascensão social. Já com a Lei do Ventre Livre que preconizava que a 

criança nascida livre poderia ser entregue ao Estado, com indenização, para que ele o 

educasse. A educação da criança negra possuía, no entanto, características diferentes da 

educação da criança branca, essa educação tinha por objetivo disciplinar o negro para o 

processo produtivo que agora se delineava.  

As práticas educativas não buscavam uma transformação no status dos negros na 

sociedade livre, mas sua manutenção na condição que foi tradicionalmente construída 

ao longo de mais de três séculos de contato entre negros e brancos: deveriam 

permanecer como a parcela de mão-de-obra do estrato mais baixo do processo 

produtivo e ter suas influências sociais controladas ou minimizadas para que a 

população brasileira não sofresse um súbito processo de africanização junto à abolição 

do trabalho escravo. (FONSECA, 2002, p. 142) 

A escolarização do negro após a abolição não sofreu nenhuma modificação, haja vista 

que as famílias negras não valorizaram a educação como um bem capaz de possuir utilidade, 

mesmo porque os componentes dessas famílias precisavam trabalhar. 

Em toda a história do Brasil República quase nada foi feito para que o Estado 

garantisse o acesso do cidadão negro à educação. Do decreto 13.331, de 1854, ainda no 

período imperial, que estabelecia a não admissão de escravos nas escolas públicas à 

contestação feita à Justiça pelo Partido Democratas, em 2011, que alegava 

inconstitucionalidade quanto à criação do sistema de reserva de vagas nas escolas públicas em 

nível superior, com base em critérios étnico-raciais no processo de seleção do estudante, 

sempre houve uma elite branca capaz resguardar para si todas as garantias de acesso à 

educação e, principalmente, à educação de qualidade. 

Ainda que na atualidade, o acesso e a permanência da criança e jovem negro na escola 

pública seja direito e obrigação, na prática, a sua efetivação está longe de acontecer. Com um 

caráter homogeneizador, com papel definido para reproduzir as ideias e valores da elite 

branca, do ethos dominante em uma visão monoculturalista, a escola brasileira possui dessa 

forma e, por consequência, a negação da identidade própria e coletiva do negro, ou seja, a 

educação e a escola que deveriam ser instrumentos de fortalecimento da origem étnica agem 

como aparelho desagregador de expropriação da identidade do cidadão negro, com currículos 

eurocêntricos que reforçam a reprodução da ideologia dominante.  

São negadas ao afro-brasileiro as mesmas oportunidades de se reconhecer como 

indivíduo com características próprias, criam-se estereótipos capazes de impedir a realização 
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do indivíduo como componente da sociedade. Com visão de si mesma pelo prisma do branco 

dominante, ainda que a lei 10.693/03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro, 

sua aplicação tem sido contestada. Os dados a seguir confirmam essa exclusão. O relatório 

―Criança fora da Escola 2012‖, elaborado pela UNICEF, aponta que mais de um milhão de 

crianças de 6 a 14 anos trabalham no Brasil, sendo que 64,78% desse número são negras. Para 

Douglas Belchior, ―a condição social a que a população social foi condenada significa que é 

preciso priorizar o trabalho antes do estudo. As crianças são condenadas a não frequentar a 

escola e a ajudar na renda familiar‖ (PROMENINO, 2014, p. 24). 

 

Fonte: IBGE – Síntese de Indicadores Sociais – Uma Análise das Condições de Vida  

da População Brasileira 2009 e 2012. 

 

Na sequência histórica de indicadores educacionais, são observados avanços 

significativos de acesso e qualidade, mas esse avanço não foi em mesma proporção para as 

diversas etnias que compõem o povo brasileiro. Nota-se o aumento de 25,4% para 37,4% em 

relação ao acesso ao ensino superior dos jovens de 18 a 24 anos, existe, no entanto, uma 

diminuição do percentual de pessoas pardas e pretas no ensino médio que pode ser produto de 

duas leituras possíveis: a primeira seria aquela ligada à questão destacada anteriormente, ou 

seja, o acesso ao ensino superior na idade correta, e, a segunda, a procura de outras 

modalidades de ensino, como se percebe no crescimento de outros tipos de ensino de 2,5% em 

2007 para 9,4% em 2012. 
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Tabela 2 – Indicadores educacionais selecionados para a população de 18 a 24 anos de idade 

INDICADORES SELECIONADOS 2002 2012 

Proporção no ensino superior 9,8 % 15,1% 

Proporção de estudantes no ensino superior (1) 29,2% 52,1% 

Proporção de estudantes brancos no ensino superior (1) 43,4 % 66,6% 

Proporção de estudantes pretos e pardos no ensino superior (1) 12,2% 37,4% 

Média de anos de estudos 8,1 9,6 

Taxa de abandono escolar precoce 41,1% 32,3% 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2002/2012. Nota: (1) Inclui mestrado e doutorado. 

 

Levando-se em consideração a proporção de todos os estudantes no Brasil, conclui-se 

que esse País não almeja galgar desenvolvimento social, uma vez que apenas 15,1% de seus 

jovens em idade universitária estão realmente cursando o ensino superior. 

 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2005 e 2006. 

 

Apesar desse quadro ainda não ser o ideal, nota-se que houve aumento considerável do 

acesso de jovens de 18 a 24 anos ao ensino superior. 

Se para os filhos da elite, a escola privada é sistematicamente organizada, para 

abastecer de conhecimento e de ideologia pela perpetuação dos que produzem e operam o 

poder, para os filhos das camadas pobres, a escola pública, carente de condições, tenta 
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reproduzir a mesma escola destinada àqueles que ocuparão os bancos das escolas públicas de 

ensino superior. 

A escola destinada à elite, em sua organização, está preparada para obter sucesso, na 

verdade ela é arquitetada para dar certo. Todos os meios necessários são disponibilizados para 

que o aluno possa aprender e acumular conhecimento são disponibilizados. Darcy Ribeiro 

afirmou durante toda sua história que ―a crise na educação brasileira não se trata de uma crise, 

mas sim de um projeto‖
14

, com isso ele afirmava que as dificuldades encontradas nas escolas 

públicas não eram obras do acaso, mas algo planejado para manter a ordem preestabelecida, 

que visa à continuidade do exercício do papel de cada um como já mencionado. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece a Educação como 

―direito de todos e dever do Estado e da Família‖ tendo como princípios desde a ―igualdade 

de condições para acesso e permanência‘ a garantia do padrão de qualidade‖. Mas como esse 

projeto de uma perpétua crise educacional se relaciona com a violência e se relaciona como 

fatores à sua potencialização? 

À medida que a escola exerce o poder da linguagem que nega, oprime e destrói 

psicologicamente o outro. A evasão escolar tem suas causas no fazer pedagógico cotidiano, na 

preparação do professor e da direção escolar, que deveria buscar incessantemente a autonomia 

escolar e dos educandos. No contexto escolar, é reproduzida a ideologia do poder pela 

construção da ordem, seja pela força, ou pelo que Bourdieu (1989, p. 146)
15

 assinala como 

mandatários ―do Estado detentor do monopólio da violência simbólica legítima‖.  

Não é sem objetivo que a escola destinada a maioria daqueles que ocupam a base da 

pirâmide social seja desmotivadora e desconectada da realidade social na qual está inserida. 

Seria através dos símbolos defendidos disseminados pelo sistema educacional que se daria a 

dominação, já que essa simbologia é aceita e reverenciada no papel da escola através dos 

―instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre outra [...] dando o reforço da sua própria força que as 

fundamenta e contribuindo assim, [...] para a domesticação dos dominados‖ (BOURDIEU, 

1989, p. 11). 

                                                           
14

 Em 1977, Darcy Ribeiro proferiu essa frase numa palestra cujo título era ―Sobre o óbvio‖, no Congresso da 

SBPC. Na verdade, ele estava prenunciando, denunciando, profetizando, segundo da tendência traçada naquela 

época, a trajetória futura da Educação no Brasil. 
15

 BOURDIEU, P. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 
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Inúmeras teorias buscam explicar a repetência e a evasão escolar, desde as teorias que 

afirmam a inaptidão intelectual de uns em detrimento de outros, que resultaria de modo 

inexorável a existência dos ―escolhidos‖ para obter o sucesso escolar. 

A ideia de que se pode medir uma inteligência-traço e de que ela é geneticamente 

transmitida também vem sendo questionada enfaticamente na literatura relevante. Por 

um lado, os pressupostos básicos tanto aos modelos da genética quantitativa como aos 

usados na avaliação da inteligência como um traço são considerados inaceitáveis (ou, 

mais brandamente, questionáveis). Por outro lado, a natureza cultural das habilidades 

intelectuais e a existência de práticas diversas resultando em habilidades diferentes 

têm sido amplamente documentadas, o que cobre de dúvidas as concepções teóricas 

estáticas da inteligência. (CARRAHER, 1989, p. 107)
16

 

No entanto, de modo usual, essa teoria está internalizada na comunidade escolar, para 

justificar e culpabilizar o aluno pelo seu fracasso. Outras teorias procuram explicar o fracasso 

e a evasão pela deficiência cultural, nela a superioridade cultural da elite balizaria a condição 

para o déficit educacional e que o meio social do educando seria a maior justificativa, 

precisando, para isso, de medidas terapêuticas do Estado para igualar as condições de 

permanência e sucesso escolar. O Conceito de déficit linguístico é o principal argumento 

como esclarece por Soares: 

O papel central atribuído à linguagem (tanto na ideologia do dom quanto na ideologia 

da privação cultural) explica-se por sua fundamental importância no contexto cultural: 

a linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura e é o principal 

instrumento para a sua transmissão. Por isso, o confronto ou comparação entre 

culturas é, básica e primordialmente, um confronto ou comparação entre os usos da 

língua numa ou noutra cultura. (SOARES, 2002, p. 16) 

Observa-se, no entanto, que essa teoria responde ao anseio da classe dominante, pois 

estabelece um modelo, um padrão a ser seguido, o modo de vida da elite como o ideal para a 

superação cultural. Ainda como teoria, aquela que reforça a diferença cultural como um 

parâmetro para superação das outras duas identificadas anteriormente, preconiza a diversidade 

como o modo leitura mais adequada para identificação dos fatores causais do fracasso e 

evasão escolar. 

A teoria da diferença cultural assume um caráter denunciatório do simbolismo 

dominante que a escola reproduz, ou seja, como, embasado na teoria da deficiência cultural, 

seleciona, filtra e adapta aos padrões culturais hegemônicos e pelos quais os inadaptados são 

abandonados e excluídos. 

                                                           
16

 CARRAHER, Terezinha Nunes. Sociedade e Inteligência. São Paulo: Cortez, 1989. 
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Nesse processo para a domesticação da inadaptação, um conceito utilizado por 

Bourdieu, para a continuidade ao uso dos símbolos e à reprodução social, é o habitus, que é a 

constituição de padrões de pensamento que ligaria a prática social à estrutura e suas agências 

de socialização, criando a predisposição para:  

[...] uma relação de homologia estrutural e relação de dependência causal; a forma das 

determinações causais é definida pelas relações estruturais e a força de dominação é 

tanto maior quanto mais aproximadas das relações de produção econômica estiverem 

as relações em que ela se exerce. (BOURDIEU, 1989, p. 154) 

Para o autor, a cultura escolar, dominada pela cultura burguesa, produz e reproduz a 

ilusão e legitima a dominação e as desigualdades sociais. Assim a escola nada mais seria que 

aparelho de dominação, bem como a família e o meio social por meio das relações sociais. 

A ação pedagógica assume o poder de violência simbólica à medida que ―quando são 

dadas as condições sociais de imposição e inculcação‖ (BOURDIEU, 1975, p. 22)
17

, ou seja, 

ela ocorre pela maquiagem da naturalização do objeto a ser seguido, que é o amalgamento 

cultural das classes subalternas. 

Além disso, ao excluir, selecionar e manter por mais alguns anos nos bancos escolares 

alguns representantes dos estratos dominados, a escola garante a credibilidade da 

ideologia do mérito e contribui para a reposição dos estratos domesticados dos 

dominados. (ZALUAR et al., 2001, p. 149)
18

 

Para os que acreditam na educação como prática de liberdade e superação da opressão, 

Paulo Freire (1996) defendeu a ideia de que, além do conhecimento socialmente produzido e 

objeto de uso pela classe dominante, a escola deve aproveitar o que há de melhor em cada 

educando, fazendo uso de suas habilidades, base para a construção de uma escola democrática 

e plural. Ao contrário disso, ou seja, a ideologia reproduzida pelo atual sistema educacional 

brasileiro, que exclui e torna os indivíduos e instituições sociais vulneráveis, está intimamente 

ligada e relacionada com as causas estruturais que a produzem.  

Na práxis pedagógica, o conhecimento trazido pelos alunos do seu meio não é 

considerado, em que o indivíduo é considerado ―uma folha em branco‖, e a escola possui a 

prerrogativa de ser instrumento capaz de escrever o que se convencionou como verdades a 

serem escritas que serão comprovadas pela eficiência e eficácia nos índices sistêmicos de 

qualidade. 

                                                           
17

 BOURDIEU P. A Reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves Editora S/A, 1975. 
18

 ZALUAR, A. e LEAL M.C. Violência Extra e Intramuros. RBCS Vol. 16, nº 45, 2001.  
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Os currículos escolares tomam a forma de agregação de disciplinas autossuficientes, 

em que o conhecimento é fragmentado e que não estabelece comunicação com nenhuma outra 

área do saber. Assim a elaboração do conhecimento faz-se em negação da complexidade do 

mundo da vida, do engajamento humano. O conhecimento fragmentado se divide em áreas, as 

áreas em cursos e os cursos em disciplinas que formará, ao final do processo, um especialista, 

ou seja, um produto. Homogeneizado para responder satisfatoriamente à cultura da elite, 

partindo de mero expectador que teve como função copiar, memorizar e reproduzir e nunca 

criar. Nesse modelo, não há o que se criar ou recriar, há o que absorver, já que a criação se 

deu em um determinado momento histórico que foi acumulado e agora é repassado como 

verdade absoluta pela elite dominante e capitalista. O atual governo propôs a mudança 

curricular para o Ensino Médio, mas essa alteração não foi debatida pela comunidade escolar. 

É por meio das relações existentes nesse espaço social que a violência simbólica está 

imbricada, refletindo um modelo de convivência social violento. Não é difícil presenciar 

confrontos entre aqueles que deveriam promover a construção do conhecimento em uma 

práxis dialética. A violência, muitas vezes, rompe a barreira dos signos e chega às vias de fato 

entre educandos e educadores, não sendo percebida de forma clara e explicita. 

Pesquisa
19

 aponta que os educadores não se percebem como violadores dos direitos 

dos alunos. Essa pesquisa ainda aponta que professores e dirigentes só entendem haver 

violência entre alunos, não se percebe que a ação pedagógica proposta e efetivada nas escolas 

destinadas às classes subalternas refletem as relações sociais da sociedade à qual todos 

pertencem e exercem papéis preestabelecidos sem questionamentos para sua superação. 

Não é de se estranhar que para segmentos das classes populares em cujas fileiras são 

preferencialmente recrutados os candidatos à construção de uma biografia na 

delinquência, a escola se fixe de dois modos: pela ausência ou pela exclusão violenta. 

(ADORNO, 1996, p. 73) 

No entanto, não se pode esperar que a escola, por si só, resolva todos os problemas da 

sociedade. Mas fica a pergunta de Zaluar: Como entender e dar conta dessa dupla 

manifestação de violência: a que aniquila os corpos das crianças e jovens no Brasil e a que 

arruína suas mentes, na medida em que não as capacita para enfrentar os problemas do mundo 

contemporâneo? (ZALUAR et al., 2001, p. 147). 

                                                           
19

 A pesquisa Percepção dos Professores, Alunos e Pais sobre a Violência nas escolas estaduais de São Paulo, 

realizada pelo Data Popular para a Apeoesp, confirma um diagnóstico preocupante sobre o ambiente escolar. ―A 

principal queixa nas pesquisas é de alunos brigando/desrespeitando outros alunos e professores. Ou seja, não é 

vista a ocorrência de violências por parte das escolas ou professores, ou que esses alunos podem estar refletindo 

a violência doméstica, sexual, que sofrem‖. 
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3.1.7. As políticas públicas para a infância e juventude e para os usuários de drogas 

Nas últimas décadas, as políticas públicas para a juventude incluíram ações que 

visaram a cumprir as mudanças previstas na Emenda Constitucional 65/2010, que acrescentou 

a palavra jovem no título do capítulo VII, bem como estabeleceu e determinou a criação do 

Estatuto da juventude, com o objetivo de regular os direitos dos jovens, conforme aprovado 

na lei 12.852/13, em 2013, que, por intermédio de oito princípios, reconhece o jovem como 

cidadão de direito que, na seção II, art. 7º, estabelece que ―o jovem tem direito à educação de 

qualidade (...)‖.  

Essa nova legislação força a determinação do acréscimo de financiamento público na 

implementação de programas com o objetivo de atender à diversidade de composição ―das 

juventudes‖ e suas especificidades. Outro ponto que a sociedade brasileira avançou foi aquele 

em que a juventude passou a ser tema de estudos e pesquisas da academia no Brasil. Núcleos 

e observatórios de estudo acerca da juventude foram criados em Universidades Públicas, 

tendo em vista a importância desses estudos para melhor conhecer as sociedades 

contemporâneas. 

Sabe-se que não serão uma ou duas décadas suficientes para reverter o mal causado 

por uma história cheia de pré-conceito e exclusão, nem mesmo somente as leis serão o 

caminho mágico para as mudanças sociais que junto com aquelas do campo educacional 

precisam ser implementados. O enfoque dessa pesquisa será nas políticas públicas de 

educação e nos usuários de drogas. 

 

3.1.7.1 Políticas públicas de educação – Ranços, avanços e perspectivas 

A educação talvez seja a política pública de juventude que mais tem merecido atenção 

da sociedade nos últimos anos. O jovem de hoje faz parte da geração mais escolarizada da 

história deste País. 

Podemos afirmar que a geração jovem de hoje é, inegavelmente mais escolarizada que 

as anteriores e que nunca antes uma geração alcançou níveis de escolaridade tão 

elevados. E o mais significativo é que a referida ampliação – refletindo um tempo que 

a estrutura social já não comporta uma oferta educacional voltada apenas para alguns 

poucos segmentos – impõe a incorporação de novos sujeitos para disputar o 

concorrido campo educacional, trazendo para esses espaços novos padrões de 

necessidades, desejos e interesses, criando um conjunto de desafios para a construção 

e implementação de políticas públicas. (RIBEIRO, 2011, p. 26) 
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No campo da ação pedagógica, os processos educativos não têm conseguido 

transformar em potencialidades a universalização do acesso à educação, efetivando com isso a 

aprendizagem e estabelecendo vínculos de significado e sentido da escola como elemento 

transformador do futuro. Quando isso acontece é de modo individualizado como meio para 

acesso à sociedade de consumo não como primícias para o acesso a uma sociedade justa e 

igualitária. Assim, estaria comprometida a dinâmica pela construção de ―novos padrões de 

interação juventude-escola‖.  

O grande gargalo da educação brasileira é o alto índice de analfabetismo entre 

indivíduo os com mais de 15 anos e a não efetivação de programas voltados para sua 

erradicação. Quando esses programas alcançam melhorias, o passo seguinte é alfabetizar o 

sujeito e depois transformá-lo em cidadão letrado, ou seja, além de ler e escrever, é necessário 

que ele tenha acesso aos outros níveis de ensino. 

Os estudos têm apontado que não existem fluxos diretos de jovens que saem do 

Programa Brasil Alfabetizado (alfabetização/MEC) para o Projovem ou sistemas de 

ensino, por exemplo. Ou mesmo do Projovem para o ensino médio, EJA e/ou 

educação profissional. Na verdade, existe baixíssimo grau de vinculação entre esses 

programas e sistemas, como também, uma grande desinformação, por parte dos alunos 

mais pobres, dessas dinâmicas educativas, muito natural para jovens de segmentos 

sociais privilegiados que vivenciam esses mecanismos desde a infância por meio de 

suas famílias e de seus grupos sociais. (RIBEIRO, 2011, p. 37) 

A evasão e a repetência muitas vezes são explicadas pelo fato de o jovem necessitar 

trabalhar, por essa razão o ensino noturno é a maior modalidade de ensino médio público. 

Ainda em relação ao acesso, a territorialidade deve ser questão para a inclusão democrática de 

todos os jovens, haja vista a baixa escolaridade dos jovens do campo. 

Uma trajetória escolar de sucesso precisa ter como perspectiva que a dinâmica social e 

educativa seja entendida como medida para toda a vida. Faz-se necessário pensar a educação 

como um todo que se estabelece desde o nascimento do cidadão de modo articulado entre os 

vários níveis e setores. A criança precisa ser alfabetizada na idade certa, o jovem precisa ter a 

garantia de acesso aos níveis médio e superior.  

É possível perceber que a sociedade brasileira ainda não incorporou como direito os 

distintos processos educativos, escolares e não‐escolares, como por exemplo a 

alfabetização e escolarização de sujeitos jovens originários da população mais 

empobrecida. Na essência, ainda não admitimos que a educação é um bem coletivo, 

que vai muito além do indivíduo que aprende. Na verdade, precisamos, também, 

educar‐nos para essa compreensão, para melhorar significativamente os destinos 

biográficos e sociais das novas gerações. (RIBEIRO, 2011, p. 37) 
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A capacidade de atrair os jovens para a escola é que fará de cada aparelho educacional 

a efetivação de qualquer política pública. Um dos problemas mais sérios enfrentados pelos 

países da América Latina é a violência, o crime organizado e o tráfico de drogas, já que a 

fabricação de entorpecentes como a maconha e a cocaína se concentra nesse local como em 

nenhum lugar do mundo. 

 

3.1.7.2 Políticas públicas para o usuário de drogas  

Além do fortalecimento do crime organizado como a diversificação das substâncias 

psicoativas, o encarceramento de usuários não resultou em eficiência. Não são poucas as 

propostas de legalização do uso de drogas como forma de combater o crime organizado, que 

obviamente mantém parte de seus negócios estruturados sob a égide do tráfico, mas que não 

se sustenta só com essa modalidade de crime. 

A discussão sobre políticas públicas no combate às drogas assume papel importante, o 

governo e a sociedade se propõem a novos desafios para combatê-las. Nem a ONU propõe 

formas para diferenciar usuário de traficantes, já que isso deve ser pautado na legislação de 

cada País. No Brasil, em 2011, foi composta uma comissão especial parlamentar, com o 

objetivo de promover estudos e proposições de políticas públicas e de projetos de Lei 

destinados a combater e prevenir os efeitos do Crack e de outras drogas ilícitas. A Política 

Nacional sobre Drogas foi aprovada em 2005, o plano previa cinco níveis de ações para o 

enfrentamento da problemática a saber:  

1 - Propostas para Prevenção: que sugere desde a proibição de propagandas de 

bebidas alcoólicas a afixação de rótulo educativo nas bebidas alcoólicas que 

trate dos seus malefícios para a saúde além de programas educacionais com 

público-alvo bem definido.  

2 - Propostas para o Acolhimento e Tratamento: que cria a obrigatoriedade dos 

Estados pelo acolhimento dos usuários e de tratamento com políticas voltadas 

para a área de saúde com ênfase na psiquiatria. 

3 - Propostas para a Reinserção Social: com garantia de emprego e de acesso à 

educação formal entre outras demandas. 

4 - Propostas para Repressão ao Tráfico de Drogas: visando desde o sequestro 

de bens dos traficantes e incorporando-o ao patrimônio da União (não mais 

indo a leilão) e os acordos com países vizinhos para a composição do Plano 
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Nacional de Fronteiras e orçamento adequado para o custeio dos órgãos de 

repressão.  

5 - Propostas para o aprimoramento do Sistema Nacional de Políticas sobre 

Drogas, onde a Elaboração de um Plano Nacional de Políticas de drogas com a 

participação de todos os entes federados, incluído assim os municípios no 

combate às drogas. 

As leis foram criadas para dar suporte ao combate ao tráfico e ao uso de drogas, mas, 

na prática, um número cada vez maior de fatores que orbitam em torno o tráfico e das 

representações que as drogas passam a ter na vida de cada indivíduo. 

 

3.1.7.3 O arcabouço legal 

A lei de entorpecentes, nº 11.343, promulgada em 23 de agosto de 2006, propõe-se a 

tratar da questão do tráfico e uso de entorpecentes, caracteriza-se por sua dinamicidade em 

relação às questões sociais, porém necessita, com frequência, de adequação legal.  O Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) foi instituído pela Lei 11.343/06, seu 

Art. 1º prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas, bem como estabelece normas para a repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define os crimes. Essa lei foi regulamentada 

pelo Decreto nº 5.912/2006, resultado da Resolução nº 03, de 27 de outubro de 2005, 

aprovada através do Conselho Nacional Antidrogas, conforme pressupostos e diretrizes serão 

apresentados a seguir:  

Os principais pressupostos visam: 

 Reconhecer a diferença entre usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o 

traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada.  

 Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas, por ser a intervenção cada vez 

mais eficaz e de menor custo para a sociedade. São programas que englobam 

projetos em áreas diferentes, sejam culturais, educacionais e esportivas. Alguns 

desses projetos foram destaques nas Olimpíadas do Rio, como o projeto Segundo 

Tempo. 

 Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, dos vários entes 

públicos ou particulares nos seus diversos níveis buscando melhorias nos 

resultados das ações que visam combater e reduzir a oferta e o consumo de drogas.  

 Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a 

ação efetiva e eficaz da redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada 

em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas. 
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 Implantar e implementar rede de assistência integrada, pública e privada, 

intersetorial, para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substâncias 

psicoativas, fundamentada em conhecimento validado, de acordo com a 

normatização funcional mínima, integrando os esforços desenvolvidos no 

tratamento. Com a especificidade do CAPS AD destinados a pacientes com 

transtornos decorrentes do uso de drogas, em municípios com mais de 100 mil 

habitantes.  

As principais diretrizes são: 

 A criação, manutenção e atualização de um sistema de informações de prevenção 

sobre o uso indevido de drogas integrado, amplo, interligado e acessível a toda a 

sociedade. 

 Fundamentação das campanhas e programas de prevenção em pesquisas e 

levantamentos sobre o uso de drogas e suas consequências, de acordo com a 

população-alvo. 

 

3.1.8. Adolescer – contextualizando esse período da vida 

Para contextualizar o período da vida do adolescente, é necessário partir dos princípios 

biológicos e psicológicos. O princípio biológico exige do corpo aceitação pelas 

transformações naturais vivenciadas com características próprias que permitem uma definição 

corporal e demarca o que deveria, teoricamente, ser o início e o fim. Há autores que 

identificam esse período compreendido entre os 11ou 12 anos, estendendo-se até os 21 anos. 

Em relação aos princípios psicológicos, alguns psicólogos entendem que essa fase se 

completa quando ocorre a independência total do indivíduo, seja econômica ou emocional. 

Em um sentido amplo, pode-se considerar como fase inicial da adolescência o período 

que se estende dos 10 aos 14 anos de idade. Em geral, é nessa etapa que começam as 

mudanças físicas, normalmente com uma aceleração repentina do crescimento, 

seguida pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais e das características sexuais 

secundárias. (...) Embora menos evidentes, as mudanças internas são igualmente 

profundas. Pesquisas neurocientíficas realizadas recentemente indicam que, na fase 

inicial da adolescência, o cérebro passa por uma aceleração espetacular do 

desenvolvimento elétrico e fisiológico. O número de células cerebrais pode quase 

duplicar no espaço de um ano, enquanto as redes neurais são radicalmente 

reorganizadas, causando um impacto sobre a capacidade emocional, física e mental. 

(UNICEF, 2011, p. 6) 

Etimologicamente, a palavra adolescente origina-se do latim ad – para frente 

adolescere – crescer com dores. O dicionário da Língua Portuguesa define adolescência 

como:  
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1. O período da vida humana que sucede à infância começa com a puberdade, e se 

caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas (estende-se 

aproximadamente dos 12 aos 20 anos). 

2. (Psicologia) Período que se estende da terceira infância até a idade adulta, marcado 

por intensos processos conflituosos e persistentes esforços de autoafirmação 

corresponde à fase de absorção dos valores sociais e elaboração de projetos que 

impliquem plena integração social. (FERREIRA, 2004) 

 

Para Munuss (1971)
20

, só se pode determinar o período de início e principalmente o 

término da adolescência, considerando-se o contexto sociocultural do indivíduo. Para o autor, 

o que marca o fim da adolescência são as condutas do adolescente, respeitando-se o que a 

sociedade em que ele está inserido considera tratar-se de condutas de um adulto. 

Ainda que haja opiniões conflitantes quanto ao início e término do adolescência, é 

consenso considerar que essa fase possui características de vulnerabilidades, baseadas em 

conflitos, principalmente pela busca da identidade pessoal e social do sujeito. Ainda na 

perspectiva de Munuss (1971), essas conflitualidades estariam ligadas à expectativa social, 

entendida como independência emocional, econômica e psíquica, bem como as mudanças 

rápidas que o corpo e sua estrutura sofrem.  

Paralelamente às mudanças físicas, é necessário tempo para a constituição da 

identidade do jovem que precisa garantir sua aceitação e visibilidade na sociedade, sendo o 

ambiente familiar, os amigos, os colegas da escola ou da comunidade de residência muito 

importantes nesse processo. Mussen et al. (1977) identificam que a característica e a 

qualidade dos relacionamentos entre pais e filhos estabelecem tranquilidade ou conflito na 

transição de dependência para independência, pois quando as normas de comportamento 

esperadas para a vida adulta são entendidas naturalmente, em rotina antiautoritária, têm-se 

mais chances de o jovem tornar-se independente de forma consciente. Essas formas de 

relacionamento e conduta estão intimamente ligadas à cultura, a exemplo da sociedade 

brasileira, o estímulo à independência ao adolescente será muito mais incisiva, dependendo do 

gênero. Os adolescentes homens são encorajados a desenvolver independência, autoconfiança, 

bem como a ser portar de modo mais ultrajoso com os pares, geralmente, sendo dada a ele 

maior liberdade de ir e vir.  

A profissionalização é outra circunstância que estimula o adolescente se autoafirmar. 

―A profissão pode oferecer aos adolescentes um modo socialmente aprovado de obter 

satisfações diretas ou indiretas de motivos que não são totalmente gratificantes de outros 

                                                           
20

 MUNUSS, R. Teorias da Adolescência. Belo Horizonte: Interlivros Ltda, 1971. 
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modos (...). A escolha de uma profissão e a subsequente participação nela pode ajudar a 

cristalizar e a reforçar o autoconceito de um adolescente‖ (MUSSEN et al., 1977, p. 482)  

A inserção do jovem no mercado de trabalho será assunto discutido posteriormente, já 

que a opção pelo tráfico tem relação com autoafirmação e com independência financeira. 

Nessa fase, o coletivo e o individual disputam espaço para autoafirmação do adolescente, da 

mesma forma que esse indivíduo procura se destacar na multidão, ele possui necessidade de 

pertencer a algum grupo. 

Identidade é um termo cujo sentido remete àquilo que é idêntico, semelhante ou ainda 

análogo. Exprime tanto conformidade de alguma coisa consigo mesmo, quanto o 

compartilhar com características de outros indivíduos ou grupos sociais. A categoria 

identidade remete à relação que uma pessoa estabelece com o ―outro‖, marcando 

dimensões de individualidade e de coletividade. (GENTILLI, 1997, p. 128) 

Assim, o adolescente vive um verdadeiro frenesim de novas sensações e 

acontecimentos, uma vez que ambiciona ser aceito pela sociedade e ao mesmo tempo não 

permite a intervenção dos familiares ou daqueles que o amam e, até há pouco tempo, 

proporcionavam-lhe a segurança. Ao mesmo tempo em que procura firmar uma identidade 

própria, agora baseada nas novas experiências e valores das novas convivências que permite 

ou não ser aceito pelos grupos aos quais pretende pertencer, sem abrir mão dos valores 

familiares que também fazem parte da construção do ser humano que é.  

Trata-se de um embate íntimo e de uma fase ambígua. Para Hurlock (1975), é 

exatamente essa ambiguidade que gera confusão na mente do adolescente que precisa lidar 

com mudanças profundas na vida humana. O autor menciona sobre quatro mudanças. A 

primeira é sobre a intensidade emocional que está relacionada às modificações físicas e 

psicológicas, a segunda é relativa ao amadurecimento sexual, a terceira está relacionada às 

mudanças do corpo, nas suas predileções e suas funcionalidades sociais, causando 

instabilidades e inseguranças quanto às expectativas de seu grupo social. E a quarta refere-se 

às mudanças dos princípios valorais, transformando aquilo que possuía grande importância 

para o jovem passar a ter menor relevância. As incertezas e os enfrentamentos do jovem em 

relação a essas mudanças causam-lhe profunda relutância interna entre o que sempre se tomou 

como bom e certo. 

A transição física do corpo, que pode assustar tanto quanto conferir prazer, bem como 

o autoconhecimento serão determinantes no equilíbrio que o jovem precisará em sua vida 

adulta. A questão de construir a própria identidade é sumamente importante na adolescência. 
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Cada indivíduo possui uma necessidade de se perceber como um ser único e distinto das 

demais pessoas, ainda que compartilhe valores e atitudes com outros, ou seja, cada um precisa 

desenvolver seu próprio senso de identidade, seus limites individuais, sua persistência e 

plenitude.  

A crise de identidade é, segundo Erickson, (1972), normal na adolescência, 

significando um definir dos seus limites face às exigências da sociedade, como antes 

acontecera face à família. Necessitando de resolução que quando não se concretiza resulta no 

conflito de papéis que pode optar pelo reconhecimento negativo de si próprio. Da mesma 

forma que, ao optar por uma identidade negativa, procura satisfazer o desejo de 

reconhecimento por outros. As condutas desviantes, segundo esse mesmo autor, são 

transitórias, experienciais e fortalecem a construção de personalidades que quando adultas são 

mais saudáveis e mais maduras, não descartando, porém, que esses comportamentos 

desviantes podem ter consequências graves na reconciliação social e individual. 

 

3.1.9. A organização criminosa e o recrutamento de jovens 

O mundo procura uma solução para um problema globalizado que é incapaz de 

controlar: o uso de drogas ilegais por um mercado consumidor profícuo, havendo uma 

estrutura que possibilita que o usuário tenha acesso à mercadoria desejada. Calcula-se que o 

narcotráfico movimenta por ano uma economia de aproximadamente meio trilhão de 

dólares
21

, sendo apenas uma parte das atividades do crime organizado, pois se avalia algo em 

torno de 1 trilhão de dólares, envolvendo a inúmeras atividades ilegais. 

Já que os setores econômicos, sobretudo os ilegais, misturam os mercados formal e 

informal, tecem vários setores legais e ilegais, ao mesmo tempo em que conectam 

instituições governamentais e comerciantes da droga, os negócios desses penetram em 

muitos dos setores legais da sociedade. Esses setores funcionam frequentemente na 

economia formal, mas obtêm uma parte de seus lucros das atividades do tráfico de 

drogas e outros tráficos. (ZALUAR, 2007, p. 32) 

Assim, se estabelece uma teia de relações para a realização desse comércio que 

posteriormente necessitará da lavagem, pelas redes financeiras, pelo mercado imobiliário, 

pelos bancos e todas as outras agências e meios que se disponibilizam pela legalização do 

ilegal que só será feito por um grupo de integrantes restritos. 

                                                           
21

 Segundo reportagem de Marcelo Justo, da BBC mundo, de acordo com dados do Escritório da ONU contra 

drogas e crimes, o comércio ilegal do crime organizado registra ganhos anuais de mais de US$ 2 trilhões. (...) E 

o narcotráfico em torno de 320 bilhões de dólares. 
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Mas, para a manutenção dessas redes, de modo a mitigar a possibilidade de descoberta 

e impossibilidade de funcionamento dos esquemas, o crime organizado aumentou muito a 

violência, bem como a corrupção de vários órgãos do próprio governo. Essas atividades 

fomentam práticas subterrâneas e violentas na resolução de conflitos. 

Na ponta do tráfico, em que se apresenta o lado mais fraco, jovens, normalmente 

pobres e com pouca escolaridade, arriscam-se por valores pequenos, porém que representam o 

acesso a bens de consumo que jamais seria possível através de atividades lícitas. O Estado, 

por meio de polícias, procura inibir a entrada de entorpecentes no País, ou seja, o tráfico no 

―atacado‖. No Brasil, a Polícia Federal é incumbida de combater o tráfico, além de todas as 

outras atividades pertencentes ao crime organizado internacional, como, por exemplo, o 

combate ao tráfico de armas que garantem aos traficantes a continuidade do comércio, ou 

seja, quanto maior o paiol, maior é o poder e a abrangência da quadrilha. 

Às polícias dos Estados federados, cabe o policiamento e o combate ao tráfico de 

drogas e armas no ―varejo‖, e da inibição do uso de drogas. 

O drama de países como o Brasil começa pelo que afirmou o secretário executivo da 

Interpol, Robert Kendall: seria melhor se as forças de polícia não fossem empregadas 

para caçar os consumidores de droga ou os pequenos negociantes, e atribuíssem muito 

mais seus recursos à repressão de grandes traficantes e de lavadores do dinheiro sujo. 

Infelizmente, a legislação e, mais ainda, a prática policial em diversos países, 

incluindo o Brasil, as guiam à primeira escolha. Por isso, as relações simbióticas entre 

diferentes atores, que têm interesses comuns, formam um tecido social, econômico e 

institucional bem entrelaçado do qual é difícil escapar uma vez dentro dele. Esse 

tecido compõe o que deve ser considerado os fatores sistêmicos que existem, no 

interior e fora das nações, nas redes transnacionais das atividades econômicas 

criminosas. (VAN DER VEEN, 1998 apud ZALUAR, 2007, p. 33) 

As inúmeras denúncias de corrupção, seja por meio de subornos, seja pela criação de 

grupos de milícias, por uma parte das corporações, transformam o projeto fundante do Estado 

em algo de difícil realização. A mudança no paradigma no combate ao tráfico de drogas e 

armas se faz necessária. 

Apesar da expansão do poder de Estado e dos fundos para o controle público dessas 

ações durante os anos 1990, só muito recentemente deu-se atenção aos interesses 

econômicos e políticos conectados à economia da droga, particularmente as interações 

cuidadosamente tecidas entre o mundo visível e o invisível, o legal e o ilegal, os 

setores formais e informais da economia. (ZALUAR, 2007, p. 34) 

 O incremento do tráfico e os efeitos nos índices de violência urbana não podem ser 

explicados somente pela mudança dos padrões de consumos ou pela pobreza. A falta de 

emprego aos jovens e a pobreza estão complexamente relacionadas com as instituições 

judiciais e sua eficácia no combate efetivo ao crime organizado. A pesquisa denominada 
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―Rotas de fuga – caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de drogas no 

varejo do Rio de Janeiro‖ surpreendentemente desmente a ideia de que o retorno financeiro 

para os meninos pobres sejam substancialmente maiores que o trabalho convencional, 

apontando uma queda enorme do poder aquisitivo dos jovens traficantes.  Ainda que o retorno 

financeiro com o tráfico na atualidade esteja em queda, 33% dos jovens utilizaram esse fator 

como justificativa para inserir-se nesse meio, somado ao fato de ajudar a família, apontado 

por 23% dos entrevistados.  

Uma das principais transformações identificadas na presente pesquisa é a forte queda 

dos rendimentos obtidos nas atividades do tráfico de drogas nos últimos dois anos. (...) 

do total de seus entrevistados que declararam a renda, 40% recebiam valores 

superiores a 2 mil reais por mês; 27,3% recebiam entre R$ 400,00 e R$ 800,00 reais 

mensais e 7,3% entre R$ 1.200,00 e R$ 1.600,00 reais. Em 2001, no diagnóstico 

rápido sobre o trabalho de crianças (...) observamos que 75,2% dos 230 entrevistados 

em 2004 recebiam menos de 3 salários mínimos e cerca de 18% ganhavam até um 

salário mínimo. Na medida em que neste período o salário mínimo estava fixado em 

R$ 260, dentro deste grupo o maior salário estava em torno de R$ 780. 

(OBSERVATÓRIO DAS FAVELAS, 2006, p. 30-31) 

 Outra pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em 2009, cujo nome é ―Meninos do Rio: 

Jovens, violência armada e polícia nas favelas cariocas‖ aponta para a existência de outros 

motivos para a entrada e envolvimento com o tráfico de drogas. Além do apelo financeiro e a 

busca pelo reconhecimento social, há outros fatores que representam apelo simbólico, como o 

reconhecimento feminino e o prazer de exercer poder sobre outros, por meio de armas de 

grosso calibre. 

 Portanto, o recrutamento de jovens para o trabalho no tráfico de drogas obedece a uma 

complexa rede de tramas imprecisas e variáveis que sempre carecem de estudos. A presença de 

adolescentes e jovens no tráfico é cada vez maior, não sendo possível mensurar essa quantidade.  

As motivações para a entrada na rede do tráfico estão normalmente relacionadas às 

questões econômicas como, por exemplo, as dificuldades financeiras da família ou dificuldade 

de acesso ao mercado de trabalho, seja pela pouca qualificação ou por estereótipos criados em 

relação às pessoas que moram nas franjas dos grandes centros. Há de se considerar ainda 

questões subjetivas relacionadas ao poder e às possibilidades de aventuras e pertencimento a 

um grupo, sendo a existência de empatia com integrantes desses grupos, o grau de 

envolvimento com seus pares e o cumprimento das regras propostas e introjeção de códigos o 

fator determinante para que o jovem se insira e continue no tráfico de drogas. Esses atos e 

ações conduzem os adolescentes conquistarem uma carreira que promete cada vez mais 

dinheiro e poder. 



93 
 

  

Parte 2  

CAPÍTULO IV – VARGINHA – A PRINCESA DO SUL DAS GERAIS 

 

 

4.1.  Histórico 

Conhecer a história da cidade de Varginha é necessário, tendo em vista que o contexto 

a ser abordado nessa pesquisa conecta-se ao passado historicamente construído, propiciando o 

entendimento de como as relações de dominação e subordinação se constituíram nessa cidade. 

O desenvolvimento de Varginha sempre esteve ligado à produção agrícola, além de ser 

toda influenciada pela religiosidade e pelos costumes portugueses Em 1831, foi inaugurada a 

ponte sobre o Rio Verde, ligando a localidade à cidade de Campanha com objetivo de escoar a 

produção local. Em 1850, o Curato é elevado à categoria de Paróquia ou Freguesia e, em 

1881, à Vila do Espírito Santo da Varginha.  

Para que em 1882 fosse elevada à categoria de cidade, necessitava a freguesia de 

alguns requisitos tais como uma cadeia pública, uma escola e muitos foram os esforços que 

seus moradores dispuseram que permitiu que esse importante passo para a emancipação 

política e administrativa acontecesse. 

Em 1888, com o advento da abolição da escravatura, as lavouras necessitavam de 

cuidados e, para isso, a contratação de mão de obra era necessária, chegando, nessa época, a 

primeira leva de imigrantes europeus, principalmente italianos. Em 1892, com a inauguração 

da Estação de Varginha, da Estrada de Ferro Muzambinho, surgiu, então, o fator diferencial 

para o crescimento da cidade, já que sua localização, situada em uma altitude média de 950 

metros, não recomendava a subida das composições ferroviárias. Varginha passou então a 

escoar a produção agrícola das cidades da região. A ligação dessa estação com outras estações 

facilitou muito a vinda de outras pessoas para a pequena cidade, formando assim seu povo de 

modo diversificado e plural. 

Os historiadores consideram a vinda dos imigrantes e da locomotiva um marco no 

desenvolvimento econômico da cidade. Com relação à imigração, os italianos desembarcavam 

no Porto de Santos e seguiam pelas ferrovias até aportarem na cidade de Varginha. Eles 

chegavam com o objetivo de trabalhar nas lavouras de café, para substituir a mão de obra 
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escrava. Conforme narra o jornalista João Liberal, em 1920, na edição do caderno Álbum de 

Varginha: 

Substituiu o colono italiano, com vantagem enorme, o braço do escravo que, attonito e 

surpreso ante a libertação, cahiu em extase do tão bom como tão bom, abandonando a 

enxada, que o caboclo, na sua indolência não quis pegar, espiando-a, cuspindo de lado 

e em esguicho para se acocorar de novo, segundo narra irônica e pitorescamente o 

espírito fino e observador de Monteiro Lobato, em Urupês.  

O que o caboclo não quis fazer, fê-lo o italiano, que fazendo a prosperidade da lavoura 

cafeeira, de modo a tornar Varginha empório do café sul-mineiro, fez também a 

prosperidade própria, pois constam-se no município diversos e ricos cafelistas 

italianos e abastados comerciantes, cujos proventos primeiros foram extrahidos do 

cultivo da terra, como colonos e jornaleiro. (LIBERAL, 1920, p. 26-27) 

 

Essa afirmação também era carregada de estereotipo, comum à época em uma 

sociedade que começava a ―ter‖ de conviver com aqueles que até pouco tempo eram escravos, 

como um ―quase‖ igual. Se os registros de violência contra a população negra não é farta e, 

por vezes, dificultada, a violência moral fica clara nas palavras do jornalista que dava 

visibilidade ao modo de pensar dos brancos de descendência lusa. 

Economicamente, a cidade começava a desenvolver a indústria, principalmente aquela 

que beneficiava os produtos agrícolas produzidos na cidade e na região. Outros tipos de 

indústrias foram muito importantes para o desenvolvimento econômico da cidade, com 

destaque para a Indústria manufatureira e fabril, pecuária, produção de origem animal, além 

da indústria extrativa. 

Ao final da década de 1920, com a crise de 29, a descapitalização dos grandes 

cafeicultores, justificada pela menor demanda de compra e consequentemente pela 

desvalorização das sacas de café, fez com que muitos cafeicultores não encontrassem outra 

saída que não o corte das lavouras ou o seu abandono. Esse fato ocorreu em maior proporção 

na cidade de Varginha que nas cidades próximas. Quando houve a amenização da crise, o 

mercado externo passou a solicitar maior aquisição de café do Brasil, e à cidade de Varginha 

passou então a comprar o café produzido na região, beneficiá-lo e vender principalmente para 

a Europa. Esse fato tem efeitos até os dias atuais quando Varginha se destaca como 

Exportadora de café em grão. 

O comércio de Varginha pode ser considerado o mais importante de todo o Sul de 

Minas, pois importantes casas atacadistas servem as praças de Elói Mendes, Três 

Pontas, Dores de Boa Esperança, Campos Gerais, Paraguaçu, Carmo da Cachoeira e 

Vila Nepomuceno (...). O comércio de Varginha é representado por casas atacadistas 

muito importantes. Pode-se afirmar, sem receio de exagero, que Varginha é o grande 

empório comercial do sul-mineiro. (RUBIÃO, 1919 apud SALES, 2003, p. 277) 
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Em razão desse contexto, um novo processo econômico começou a consolidar a 

indústria e sua diversificação na cidade. Destacava-se, em Varginha, uma vocação industrial 

que, até então, era em proporção desconhecida, surgindo novos tipos de relações sociais, 

novas reinvindicações e novas tessituras. Os processos sociais se diversificam, ainda que o 

desenvolvimento econômico aconteça de modo desarticulado e descontínuo, novos atores 

surgem no cenário social e muito deles com origem na imigração europeia.  

Não existe registro seguro sobre a população da cidade no princípio do século XX, 

mas, ao final do mesmo século, constava de 108.998 habitantes na cidade. 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996. Censo Demográfico 2000,  

Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010; População estimada 2016. 

 

 

Na década de 1970, a cidade passou por um grande desenvolvimento industrial, 

coincidindo com o chamado ―milagre brasileiro‖ impulsionado pela política do governo do 

período da ditadura militar. Indústrias metalúrgicas se instalaram na cidade, uma delas a CBC 

(Companhia Brasileira de Caldeiras) com capital japonês, ocupava um número enorme da 

mão de obra ativa da cidade.  

A vocação agrícola de Varginha foi sendo substituída pela indústria e prestação de 

serviços. O mesmo ocorreu com o café. Hoje, os números da torrefação e da 

exportação do café são extremamente mais expressivos do que a lavoura do 

município. Essa adaptação ao mercado e aos novos tempos permitiu à Varginha ser 

a segunda praça de comércio de café do mundo, só perdendo para Santos, no litoral de 

São Paulo. (MADEIRA, 2013) 

Após esse período, o parque industrial da cidade passou por muitas modificações, 

algumas indústrias encerraram suas atividades deixando um rastro de desemprego e 

problemas econômicos na cidade, outras que continuaram com suas atividades tornaram-se 
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oportunidades cada vez mais escassas de trabalho na indústria, sendo essas vagas alvo de um 

número cada vez maior do trabalhador varginhense.  

É importante compreender a cidade de Varginha do ponto de vista de que quem a 

habita, ou seja, do indivíduo que vivencia situações cotidianas. Estabelecer vínculos e 

segregações nos diversos lugares que a compõe, com o objetivo de identificar as inúmeras 

possibilidades de relações que cada grupo social estabelece diante dos dilemas apresentados 

pela convivência em sociedade, destacando os movimentos, os lugares e espaços e os saberes 

necessários que se cruzam de modo a realizar uma abordagem relacional na interação dos 

atores e dos lugares que cada um ocupa e o processo em sua dinâmica sociocultural.  

  

4.1.1. Século XXI – Varginha a cidade que cresce  

É na cidade de Varginha onde se desenvolve toda uma teia de relações, sejam elas 

econômicas ou socioculturais, produzindo diferentes modos de vivências, destacando o 

individual e o coletivo, relações de poder, o sentimento de pertença e segregação. 

Economicamente a cidade de Varginha se insere e vincula-se a uma área produtora de 

café e também a um centro de industrialização e comercialização desse produto, destacando-

se como uma das maiores exportadoras de café em grãos do Brasil. O setor terciário ocupa 

53,2% da população economicamente ativa, o setor secundário ocupa 34,3%, e o setor 

primário 12,5%, além de possuir um PIB próximo a quatro bilhões em 2010.  

Varginha é considerada referência para a região no setor de saúde, recebendo todos os 

dias milhares de pessoas para a realização de exames e consultas médicas dos cidadãos das 

cidades vizinhas. Em razão dessa demanda diária, apresenta um trânsito caótico, pessoas e 

veículos disputando os espaços reduzidos das ruas do centro, que, no século XVII, foram 

projetadas com objetivos diferentes dos de hoje. A cidade procura readaptar-se às novas 

necessidades, sendo urgente se recriar, se reinventar e estabelecer estratégias para a 

convivência do velho e do novo. Alguns chamam isso de progresso. 

Uma cidade com muitas facetas, com cenários diversos, Varginha procura manter o 

estigma de liderança do Sul de Minas, já cantada em seu hino. Com um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto, com valor de 0,778, apurado 

em 2010, é neste mesmo local, o da reprodução do capital, onde as contradições se revelam e 

a cada um individualmente procura estabelecer seu lugar na esfera coletiva. 
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O componente que mais cresceu para a melhor composição do IDHM foi a Educação e 

o critério utilizado foi a proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo o ciclo 

terminado em idade escolar indicando a situação da educação no município.  

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP. In: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/varginha_mg Acesso em 12 mar. 2015. 

Em 2010, constatou-se que houve um crescimento 21,28% dos alunos entre 6 e 14 

anos cursando o ensino fundamental na idade regular para série. Ainda que esses dados 

possam representar um avanço, no entanto, em análise mais aprofundada e, destacando a 

progressão automática, como política do governo estadual que foi implantada nas escolas 

públicas estaduais, essa melhora no índice pode não representar melhoria da qualidade da 

educação. Usando da mesma metodologia para a progressão série/idade destaca-se o 

crescimento percentual de jovens entre 15 e 17 anos cursando o ensino médio regular sem 

atraso de 24,39% de aumento de 1991 e 2010. 

O acesso ao ensino superior entre os jovens de 18 a 24 anos, em 2010, era de 18,33% 

uma diferença substancial de 9,48% em duas décadas. O que se observa também é que, em 

2010, 2,06% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola e que, entre os jovens de 

15 a 17 anos, perfazia um total de 13,22%. 

Se, para a população até 18 anos, avanços numéricos irrefutáveis foram notados, com 

relação à população adulta, os números apontam uma diminuição de 5,13% de analfabetos, 

redução pequena, já que se pode entender que as gerações mais antigas possuem menor 
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escolaridade. Em Varginha, no ano de 2010, 62,93% da população de 18 anos ou mais idade 

tinha completado o ensino fundamental e 44,57%, o ensino médio.  

Nas várias escolas do município que oferecem a educação básica, a expectativa atual é 

que, ao se matricular em idade escolar, a criança permaneça em média de 9,74 anos na escola, 

índice diferente do apresentado na década de 1990 com valor de 9,46 anos. 

Nota-se que, nas duas décadas destacadas pelo IDHM, o índice cresceu 31,64%, 

saindo de 0,591, em 1991, para 0,778, em 2010, o que classifica Varginha como a 6ª cidade 

com o melhor índice de desenvolvimento humano municipal do Estado de Minas Gerais, mas 

ainda possui 1.361 pessoas vivendo em extrema pobreza, segundo Censo de 2010. Esses 

miseráveis, na sua maioria, habitam as franjas da cidade, como é o caso da região do Padre 

Vitor, com uma população pouco superior a 12,000 pessoas em que 459 vivem com até ½ 

salário mínimo, estando 109 deles em condição de extrema pobreza. 

Caminhar por Varginha, sem observar os contrastes de moradias é quase impossível, 

percorrer a Rua Venezuela, na Vila Pinto, e não identificar a oposição do lado esquerdo de 

quem desce um bolsão de pobreza localizado no Bairro de Fátima em contraste com o lado 

direito, composto de belos edifícios, que coopera para o aumento da especulação imobiliária. 

Cercados por muros altos, cercas elétricas e vigilância eletrônica, proporcionando segurança 

aos filhos da elite nas diversas áreas de lazer que compõem o chamariz para que esses 

condomínios virem o objeto de desejo daqueles que optaram pela segregação espacial dos 

seus, em nome da separação daqueles que habitam o outro lado do muro que ―são quadros 

impessoais, sistema de proteção, organizações solitárias e narcisística‖, conforme Agier 

(2011, p. 174). 

No labor do dia a dia, a população economicamente ativa acumula um percentual de 

60,82%, sendo 7,5% desempregados em maio de 2010. Novos atores surgem na cena do 

cotidiano da cidade, à medida que a estrutura etária se modifica, com uma taxa de 

envelhecimento que evoluiu de 5,41% para 7,17% em 2000. Quando se circula pela cidade, 

nota-se claramente sua adaptação às leis de proteção ao idoso, seja pelas vagas destinadas ao 

estacionamento público de veículos, seja pela aceitação da população ao atendimento 

prioritário tanto nos estabelecimentos públicos como particulares.  

Varginha tem tentado atender às demandas e às particularidades desses cidadãos, a 

principal delas é voltada para a conservação da saúde do idoso. Em decorrência disso, árias 

praças ganharam um colorido novo com as academias para a terceira idade e com orientação 
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de profissionais da área. No entanto, o fenômeno da violência contra o idoso em destaque no 

mundo não é diferente em Varginha. Em 2012, 104 idosos foram internados na rede pública 

de saúde por agressões, esse dado é alarmante, uma vez que aponta apenas os casos graves 

que exigiram a ida ao hospital. 

O índice de mortalidade infantil na cidade de Varginha alterou de 17,8 por mil 

nascidos vivos, em 1991, para 12,2, em 2010, o que corresponde a uma redução percentual de 

31%, estando dentro dos parâmetros do que foi acordado como ideal para o Brasil em 2015, 

como um dos requisitos dos objetivos de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, que 

deveria estar entre 17,9 óbitos por mil, também abaixo das taxas apresentadas pelo Estado e 

pelo País, sendo 15,1 e 16,7 respectivamente.  

A dimensão da longevidade é indicador para a composição do IDHM, em Varginha, a 

esperança de vida ao nascer passou de 70,1 anos, em 1991, para 77,5 anos, em 2010, o que 

perfaz um aumento de 7,3 anos em duas décadas. Como característica, sua população 

estimativamente em 133.000 habitantes, em 2016, e na contagem da população de 2010, em 

123.000. Varginha teve um crescimento vegetativo médio anual de 1,22% que, se comparado 

à década anterior, ou seja, entre 1991 a 2000, em que a taxa média anual foi de 2.4% 

significantemente inferior. A taxa de urbanização nas duas últimas décadas cresceu 3,53% 

passando de 93,43%, em 1991, de pessoas residindo em áreas urbanas para 96,73% em 2010. 

Com renda per capita média de R$ 904,57, em 2010, Varginha conseguiu um índice de 

crescimento de renda na ordem de 57,99% nas últimas duas décadas, o que, em 1991, era de 

R$ 572,55 e R$ 753,95, em 2000. A taxa média anual de crescimento foi de 31,68% no 

primeiro período e 19,98% no segundo. O Índice de Gini, que mede a concentração de renda, 

passou de 0,60, em 1991, para 0,56, em 2000, e para 0,51, em 2010, o que pode indicar a 

diminuição das desigualdades sociais. 

Tabela 3 – Série Histórica da situação econômica da população de Varginha de 1991 a 2010, 

inclusive Índice Gini 

 
1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 572,55 753,95 904,57 

Porcentagem de extremamente pobres 4,12 1,24 0,39 

Porcentagem de pobres 20,69 8,75 3,83 

Índice de Gini 0,60 0,56 0,51 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP. In: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em:  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/varginha_mg Acesso em 12 mar. 2015. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/varginha_mg
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Segundo pesquisa do Dieese, calculando em reais, o valor do salário mínimo seria R$ 

R$ 151,00 em 2000 e R$ 510,00 em 2010, ou seja, a renda per capita da cidade de Varginha, 

em 2000 corresponderia a 1,48 e, em 2010, a 1,77. Esses números se comparados com os do 

Estado e do País são equivalentes, levando em consideração a conjuntura política e 

econômica. 

 

 

Ainda que a concentração de renda esteja diminuindo ao logo das últimas décadas, 

com um percentual de 7,96% de diminuição entre 1991 a 2010, em 2010, 57,29% da riqueza 

da cidade estava concentrada nas mãos de um percentual de 20% da população. 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 

70,30% em 2000 para 70,37% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação, ou seja, 

o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada passou de 11,59% 

em 2000 para 6,57% em 2010. 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 5,94% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,25%, na indústria extrativa, 15,51%, na indústria de 

transformação, 6,73%, no setor de construção, 1,27%, nos setores de utilidade pública, 

18,38%, no comércio e 46,41%, no setor de serviços. 

Se os números apontam para um crescimento e melhoria constante da economia do 

município, o que deve ser questionado é o quanto os números desses índices têm conseguido 

melhorar a vida da população. Para melhor entender essa dinâmica, em novembro de 2013, foi 

lançado o Diagnóstico Social de Varginha, com o objetivo de apresentar 75 indicadores sobre 

a população residente na cidade e, principalmente, a oferta e o acesso aos serviços públicos 

oferecidos pelo governo, identificando assim locais de maior prioridade.  
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Os dados do Índice de Desenvolvimento da Família – IDF serão utilizados e 

analisados nessa pesquisa, sendo compostos por seis dimensões que possuem como objetivo 

medir ou descrever o perfil socioeconômico de uma cidade, de uma microrregião, de um 

Estado ou do País, sendo a família uma unidade de análise importante para abordagem do 

desenvolvimento humano, já que concentra, em seu meio, a possibilidade de escolhas e de 

acesso a importantes atributos do desenvolvimento humano.  

Tabela 4 – IDF e suas dimensões para a microrregião de Varginha no Estado de Minas 

Gerais com variação percentual no período de 1991 a 2000 

 1991(A) IDF 2000(B) IDF B/A – % IDF % 

Ausência de Vulnerabilidade 0,65  

 

0,60 

0,63  

 

0,66 

-3,46  

 

10,87 

Acesso ao Conhecimento 0,312 0,37 18,27 

Condições de Habitações 0,73 0,83 13,18 

Desenvolvimento Infantil 0,88 0,93 4,83 

Acesso ao Trabalho 0,38 0,42 11,15 

Disponibilidade de recursos 0,61 0,78 28,18 

Fonte: Censos Demográficos de 1991 e 2000. In: ROCHA, Luiz Eduardo de Vasconcelos.  

Índice de Desenvolvimento da Família (IDF): Uma Análise para as Microrregiões e Grupos  
Demográficos do Estado de Minas Gerais. FAPEMIG, Edital Universal, 2006. 

 

 

Nessas seis dimensões, são abordados a ausência de vulnerabilidade, acesso ao 

conhecimento, condições de habitações, desenvolvimento infantil, acesso ao trabalho e 

disponibilidade de recursos. Na microrregião de Varginha, O IDF, em 2000, estava acima de 

0,66 do IDF geral do Brasil que era 0,61 e de Minas Gerais que era 0,63. No entanto, percebe-

se que na dimensão de vulnerabilidade houve um retrocesso, o que será mais bem explicado 

com análise mais profunda do índice, bem como melhor exposição da metodologia utilizada 

para a composição desse índice. 

Quanto ao Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ-V) em municípios com 

mais de 100.000 habitantes, tomou-se por base quatro dimensões, sendo a exposição à 

violência, as características individuais, o contexto socioeconômico e a segurança pública 

que, em resumo, são definidos como a violência entre os jovens (homicídios e acidentes de 

trânsito), a frequência à escola e situação de emprego, a pobreza no município e a 

desigualdade no município. 

Lembrando que o ranking é inverso, quanto maior a posição, melhor é o índice em 

comparação aos anos de 2007 e 2010, a cidade de Varginha caiu 39 posições. Mesmo fazendo 

parte do PRONASCI, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que se 
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destina ao controle, à prevenção e à repressão da criminalidade, que procura integrar políticas 

sociais e ações dos entes federados, levando em conta as diretrizes do Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP. Em 2014, no entanto, a cidade passa a ocupar o 8º lugar no 

ranking nacional. 

Tabela 5 – Comparativo do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência na 

cidade de Varginha no período de 2007 a 2014 

 2007 2010 2014 

Posição no Ranking 248 209  282 

Condição de vulnerabilidade Baixa Baixa Baixa  

Índice de vulnerabilidade Juvenil à Violência 0,298 0,237  0,244  

Indicador de mortalidade no município 0,017 0,014 0,047  

Indicador de mortalidade por acidente no trânsito 0,356 0,386 0,186  

Frequência à escola e situação de emprego 0,395 0,285 0,366  

Pobreza no município 0,367 0,311 0,591  

Desigualdade no município 0,313 0,211 0,122 

Fonte: Índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial 2014. 

Esses dados são importantes para essa pesquisa, tendo em vista que os números 

apontam a boa qualidade de vida dos cidadãos que moram em Varginha, por que os jovens de 

Varginha em um período tão curto tornaram-se mais vulneráveis à violência? Que ações 

foram desenvolvidas posteriormente ao ano de 2010 para que a cidade se tornasse menos 

vulnerável à violência juvenil em 2014? 

 

4.2.  A Violência entre jovens de Varginha 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a delinquência juvenil no período de 2011 a 

2015 no município de Varginha. O envolvimento de adolescentes com o crime violento 

obedece a um padrão não diferente daquele observado nas estatísticas de outros locais. Optou-

se por esse intervalo pequeno e próximo, para que a realidade histórica pudesse ser mais 

facilmente analisada.  

Para tanto, essa pesquisa quantitativa procura analisar ocorrências policiais praticadas 

por adolescentes, segundo a natureza da infração penal na cidade de Varginha, no período de 

2011 a 2015, e ao mesmo período levando em consideração uma segunda sequência etária, 

correspondendo à faixa etária de 18 a 25 anos. Diante dessas estatísticas, buscou-se identificar 

o cruzamento de informações que pudesse fornecer dados sobre o perfil desses jovens e 
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adolescentes, a exemplo, aqueles que pudessem confirmar ou negar o uso de adolescentes 

como ―imputáveis‖ para o tráfico de drogas. 

Quadro 3 – Distribuição das ocorrências policiais que envolvem adolescentes infratores 

(12 a 17 anos) e jovem de 18 a 25 anos, segundo a Natureza da Infração, no período de  

2011 a 2015, Varginha – MG  

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – Sesp.  

Observatório de Segurança Pública Cidadã 2016. 

 

Segundo a pesquisa realizada sobre o adolescente e as mudanças na criminalidade 

urbana, em 1999, o perfil apresentado de distribuição da delinquência juvenil acompanha as 

tendências gerais. 

NATUREZA 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

 12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

12 /17 

 anos 

18 /25 

anos 

Contra a Pessoa  

Homicídio 0,25 0,18 0,00 0,24 0,25 0,16 0,26 0,29 0,00 0,12 0,16 0,20 

Tentativa de homicídio 0,00 0,14 0,00 0,24 0,00 0,26 0,39 0,52 1,07 0,43 0,28 0,30 

Sequestro 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 

Lesão Corporal 21,02 24,1 21,6 24,84 11,28 20,52 15,42 22,3 14,2 6,54 16,7 20,20 

Ameaça 9,17 10,9 13,2 10,62 5,58 10,94 6,27 10,51 8,30 3,82 8,47 9,57 

Aborto 0,13 0,00 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,05 0,02 

Rixa 2,55 1,85 1,32 1,68 1,73 0,99 1,57 1,44 1,74 0,80 1,79 1,39 

Autoextermínio 0,13 0,05 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,05 0,05 

Contra o Patrimônio 

 

Furto  11,21 6,23 8,85 4,90 8,55 6,65 4,84 5,83 6,96 4,44 8,11 5,64 

Tentativa de furto 1,53 1,38 3,17 2,84 3,10 1,94 2,88 2,71 5,09 2,90 3,13 2,31 

Roubo 0,51 1,15 1,19 1,20 2,35 1,83 3,92 0,81 3,21 1,85 2,23 1,36 

Tentativa de Roubo 0,13 0,32 0,66 0,29 1,36 0,58 3,14 1,10 3,88 2,22 1,81 0,83 

Estelionato 0,00 0,32 0,26 0,29 0,00 0,31 0,13 0,52 0,00 0,19 0,08 0,33 

Tentativa de estelionato 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,12 0,03 0,03 

Dano 0,64 4,84 3,43 1,78 2,85 3,51 4,05 3,29 2,95 3,33 2,77 3,36 

Receptação 1,02 1,11 1,19 0,82 0,62 0,79 1,05 1,44 0,54 0,80 0,88 0,99 

Contra a Paz Pública 

 

Membro de Quadrilha 0,13 0,09 0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,06 0,13 0,05 

             

Contra a Incolumidade 

pública 

 

Uso de drogas 15,80 11,5 17,5 12,4 13,7 11,88 12,2 10,68 10,5 11,10 13,9 11,56 

Porte de drogas 0,51 0,05 0,13 1,87 0,50 0,84 0,00 0,35 0,40 0,80 0,31 0,79 

Tráfico de drogas 19,3 10,1 16 11,1 14,8 10,68 16,47 12,01 17,3 11,41 16,8 10,99 

Porte de armas Brancas 0,51 2,35 2,38 2,84 3,59 3,25 6,14 3,64 4,02 2,65 3,32 2,92 

Porte de Armas 0,38 0,32 0,13 0,43 0,37 0,68 0,39 0,35 0,27 0,37 0,31 0,43 

Contra os costumes  

Estupro/tentativa 0,51 0,14 0,13 0,10 0,12 0,10 0,13 0,23 0,13 0,12 0,21 0,14 

Atentado Violento ao 

pudor 

0,13 0,23 0,66 0,29 0,00 0,00 0,13 0,12 0,13 0,19 0,21 0,17 

Outros atos sexuais 0,13 0,18 0,00 0,10 0,00 0,21 0,13 0,17 0,13 0,31 0,08 0,19 

Outras Ocorrências  

Dirigir sem carteira 2,04 0,37 0,13 0,53 0,62 0,47 0,13 0,40 0,40 0,19 0,67 0,40 

Diversos 12,36 22,1 7,53 20,37 42,13 23,35 20,39 78,1 18,8 45,22 20,5 36,20 



104 
 

  

Nos Estados Unidos, as prisões para infrações determinadas revelaram, em 1993, a 

seguinte distribuição: enquanto 29,35% do total de infrações cometidas por jovens 

correspondiam a crimes contra o patrimônio, apenas 0,16% referiam-se a homicídio 

(...). Na Inglaterra, as tendências não são muito distintas, embora indiquem 

particularidades, com predominância também dos crimes contra a propriedade. 

Segundo a natureza, as infrações de maior incidência são, pela ordem, furto, roubo 

com arrombamento e os crimes contra a pessoa, padrão que parece ter se estabilizado 

durante uma década (1985-1995). Os casos de graves ofensas criminais são menos 

frequentes. (ADORNO, 1999, p. 62)  

 

4.2.1. A escolaridade do jovem e sua relação com a violência  

O abandono escolar no Ensino Fundamental e Médio, ilustrado no gráfico a seguir, 

pode ser explicado pelo fato de o abandono escolar estar relacionado à necessidade de os 

alunos trabalharem e não conseguirem conciliar as atividades escolares como as laborais: 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação 2015-2024 – Secretaria Municipal de Educação – 2015. 

 

O abandono escolar é uma violação dos direitos da criança e do adolescente, pois 

realimenta o ciclo de pobreza e da exclusão social. Além do abandono, a reprovação estaria 

ligada a múltiplos fatores, como os de saúde, culturais, sociais e econômicos, não podendo ser 

descartadas determinadas situações de violações de direitos, como o trabalho infantil e o 

envolvimento com substâncias psicoativas.  

Outro dado estatístico que pode significar problemas é a distorção série/idade. Em 

2012, 26,58% dos alunos matriculados no ensino médio em escolas públicas possuíam pelo 

menos dois anos a mais de idade em relação à idade considerada ideal. A taxa de 

analfabetismo de pessoas com mais de 15 anos, segundo o IBGE (2010), era de 4,65% o que 

corresponde a 4.523 pessoas analfabetas com mais de 15 anos.  
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Gráfico 10 – Quantidade de alunos que deixaram o ensino 

fundamental e médio na rede pública, no periodo de 2010 a 2012 

em valores absolutos 

Ensino Fundamental Ensino Médio
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Tabela 6 – Taxa de analfabetismo por faixa etária na cidade de Varginha (série histórica - 1991 

a 2010) 

 

 11 a14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 

1991 2,95 2,73 3,55 4,50 

2000 1,65 1,16 1,55 2,16 

2010 1,13 0,63 0,78 0,90 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico (1991), Contagem Populacional (1996), Censo Demográfico (2000), 

Contagem Populacional (2007) e Censo Demográfico (2010). 

 

Quando se correlaciona os dados apresentados pelo Censo demográfico, no que se 

refere ao índice de analfabetos na cidade de Varginha, os mesmos índices equivalem 

proximamente quanto aos destaques da escolaridade dos adolescentes e jovens em 

cometimento de delitos, ou seja, em 2011, 2,54% da população com até 25 anos era 

analfabeta, e o índice de adolescentes e jovens com a mesma idade em conflito com a lei 

correspondia a 3,3% do total.   

No quadro, a seguir, identifica-se a escolaridade dos jovens de 12 a 25 anos. Ao 

observar o ano de 2011, os analfabetos, como já citado anteriormente, equivalem a 3,3% que 

se somado com os alfabetizados que possuem como características o saber ler, mas sem 

nenhum histórico de frequência sistemática à escola equivalente a 39,9%, perfazendo um total 

de 43,20%, sendo analfabetos ou analfabetos funcionais. Assim, não tem como não 

correlacionar a baixa escolaridade com o cometimento de infração. Se a escola e a 

escolaridade não é determinante para o cometimento de crime é fator colaborativo.   

Quadro 4 – Escolaridade dos jovens de 12 a 25 anos no cometimento de delitos  

no período de 2011 a 2015, segundo Ocorrências Policiais 

 2011 2012 2013 2014 2015 
 12 a 17 

anos 

18 a 25 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 25 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 25 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 25 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 25 

anos 

Alfabetizado 19,24% 20,66% 10,83% 12,06% 10,90% 10,16% 19,48% 14,20% 15,53% 16,22% 

Analfabeto 1,78% 1,52% 1,72% 1,78% 0,87% 1,10% 1,18% 0,69% 0,80% 0,80% 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

8,54% 11,49% 11,10% 13,12% 7,81% 14,08% 6,01% 11,95% 6,29% 11,91% 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

49,55% 29,66% 38,57% 32,05% 60,72% 33,25% 59,08% 31,76% 56,49% 31,71% 

Ensino Médio 

Completo 
0,76% 12,50% 8,98% 12,54% 0,74% 13,19% 1,05% 11,09% 1,47% 11,23% 

Ensino Médio 

Incompleto 
13,25% 11,02% 12,02% 12,69% 14,62% 13,09% 12,55% 13,63% 12,45% 12,71% 

Escolaridade 

Ignorada 
5,86% 8,90% 12,15% 11,15% 4,71% 10,84% 4,58% 13,45% 6,29% 12,09% 

Superior 

Incompleto 
0,25% 3,41%  3,27% 0,87% 3,46% 0,13% 2,77% 0,13% 2,96% 

Superior completo  0,74%  1,25%  0,68%  0,87%  0,37% 

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, Observatório de Segurança Pública Cidadã - Janeiro de 

2016. 
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No Boletim de Ocorrência realizado pela polícia com o objetivo de identificar autores 

de qualquer evento policial, o agente de segurança questiona a escolaridade dos envolvidos na 

ocorrência. Normalmente, essa característica é informada pelos autores, mas não 

necessariamente são informações verdadeiras, ou seja, não existe comprovação legal da 

situação escolar do indivíduo. Quando ele declara que frequentou a escola é classificado como 

alguém que tenha frequentado o ensino fundamental, independente de ter frequentado os 

últimos anos da segunda etapa desse nível de ensino ou apenas as série iniciais do mesmo 

nível. Trata-se de um dado impreciso, tendo em vista que essa variação pode suscitar 

inúmeros graus diferenciados do processo de alfabetização. Ter frequentado o Ensino 

Fundamental não garante que o sujeito tenha tido sucesso na aquisição das habilidades e 

competências necessárias para classificá-los como alfabetizados. 

 

4.2.1.1 Condição escolar dos adolescentes cumprindo medida socioeducativa em 

meio aberto no CREAS de Varginha em agosto de 2016  

Segundo o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha 

(2017), os dados cadastrais dos adolescentes atendidos pelo CREAS apontam que a maioria 

deles encontra-se fora da escola. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha (2017). 

 

 

Ao ingressarem na medida socioeducativa, a maioria dos adolescentes encontra-se fora 

do ensino regular há mais de 1 (um) ano. Trata-se de dado relevante para a equipe do CREAS 

que identifica a escola como um espaço de extrema relevância na vida da criança e do 

adolescente, sendo uma importante instituição no processo de socialização, desenvolvimento 

cognitivo, capacidade de criticidade e autonomia do indivíduo. Ao permanecerem fora deste 
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Gráfico 11 – Situação escolar dos adolescentes por gênero em 

cumprimento de Medida Socioeducativo (MSE) – Agosto/2016 

Fora do Ensino Matriculados Regularmente
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espaço, ficam mais vulneráveis aos riscos sociais dos territórios, inclusive ao cometimento de 

atos infracionais. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha: 2017. 

 

Outra observação realizada pela equipe do CREAS é que grande parte dos 

adolescentes abandonam as escolas ao progredir para a 6ª série/7º ano. Apesar de estarem 

matriculados no ensino regular ou já terem frequentado alguns anos de escola, uma parcela 

significativa dos adolescentes acompanhados na medida socioeducativa, durante os anos de 

2012 a 2016, apresentaram dificuldades consideráveis de conceitos básicos de leitura, escrita 

e operações matemáticas primárias, podendo ser considerados analfabetos funcionais. 

O mesmo perfil é verificado nos encarcerados do presídio de Varginha, ou seja, grande 

parte dos detentos frequentou, por alguns anos, a escola no ensino regular. 

 

Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016), Secretaria Estadual de Defesa Social,  

Presídio de Varginha (março de 2017). 
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Gráfico 12 – Escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medida Socio 

Educativa no CREAS – Varginha em agosto de 2016 
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O levantamento identifica que é muito baixo o grau de escolaridade da população 

prisional em Varginha: 57% dos presos possuem ensino fundamental incompleto, o restante 

dos detentos apresenta a seguinte característica: 1% são analfabetos, 10% apenas 

alfabetizados, 11% possuem Ensino Fundamental completo, 13% possuem Ensino Médio 

incompleto, 8% possuem o Ensino Médio completo, 0,7% possuem o Ensino Superior 

completo. Esses dados envolvem os gêneros masculino e feminino.  

Outro destaque interessante é a melhor escolaridade das mulheres encarceradas, elas 

avançam mais na escolaridade básica. No total proporcional, mais da metade delas 

terminaram o Ensino Fundamental e ingressaram no Ensino Médio. De um total de 25 

mulheres encarceradas, seis delas haviam terminado o Ensino Fundamental, e sete delas 

haviam frequentado o Ensino Médio, o que reforça os dados do IBGE que afirma melhor 

escolaridade das mulheres.  

Quadro 5 – Pessoas envolvidas em atividades educacionais no sistema prisional do presidio de 

Varginha no período de 2012 a 2016 

 Quantidade de pessoas envolvidas 

em atividades do ensino formal 

Quantidade de pessoas envolvidas em 

outras atividades educacionais 

2012 75 - 

2013 83 - 

2014 72 - 

2015 68 14 

2016 57 12 

Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016), Secretaria Estadual de Defesa Social, Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

 

 No total da população encarcerada, somente 23% tem algum envolvimento com 

educação. Sendo que 31% são apenas alfabetizados na classificação de alfabetos funcionais e 

59% estiveram na escola regular, mas não concluíram o Ensino Fundamental, o que equivale 

a dizer que 90% da população carcerária em Varginha não possuíram instrução e acesso 

adequado à educação. Por diversos motivos essa população não tem envolvimento com o 

ensino formal dentro do sistema prisional.  

 

4.2.2. Sistema prisional em Varginha 

Em toda a história da humanidade, cada sociedade estabelece suas leis e punições para 

aqueles que as contrariam. Não obstante, essas mesmas sociedades identificam, de acordo 

com seus códigos morais, a utilidade do castigo imposto para seus apenados. 
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Muitos autores têm discutido a utilidade dessa pena para que ela não seja apenas a 

imposição e sujeição do corpo, e da relação do poder do Estado sobre os indivíduos com 

objetivo disciplinador para que possam se inserir na sociedade e tornarem-se economicamente 

úteis e politicamente dóceis. 

Os pensadores do direito penal que se fundamentam nas teorias relativas com origem 

iluminista defendem que a pena deve ter uma finalidade útil, que é a prevenção de novos 

delitos, seja por meio do exemplo que os atos delinquentes não ficam impunes, bem como 

uma conformação humanitária e social do apenado visando à proteção da sociedade. 

No Brasil, a Lei de execução penal tem por objetivo aquilo que é preceituado pela Lei 

de Execução Penal, em seu artigo 1º: ―A execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado‖. Assim é garantido por meio dos artigos 10 e 11:  

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 

o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

 

Art. 11. A assistência será: 

I – material; 

II – à saúde; 

III – jurídica; 

IV – educacional; 

V – social; 

VI – religiosa. 

 

Sabe-se, no entanto, que a Lei de Execução Penal é uma avançada e que, se fosse 

cumprida na sua integralidade, resultaria em grandes benefícios, inclusive para o 

enfrentamento da violência e da criminalidade, já que seu objetivo é capacitar o sujeito para o 

retorno à sociedade.  

No caso da educação, é extremamente importante a capacitação técnica e o acesso ao 

ensino no momento da saída do egresso do sistema prisional. Essa assistência educacional 

resguarda o direito a preceitos constitucionais e sobrepõe o isolamento ou o estipêndio ao mal 

por ele causado, mas a garantia da dignidade humana e das relações societárias torna-os aptos 

a viver em harmonia com seus pares além dos muros do presídio. Assim sendo, é possível 

identificar a interdependência das garantias dos condenados como um benefício para a 

sociedade que irá recebê-lo. 
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Quadro 6 – Quadro representativo do presídio de Varginha no período de 2011 a 2016 

  
População 

prisional total 
Vagas 

Total de presos 

provisórios 

Regime 

fechado 

Regime 

semiaberto 
Regime aberto 

2011 270 321% 84 155 57% 45 17% 69 26% 112 41% 

2012 234 279% 84 125 53% 50 21% 57 24% 102 44% 

2013 273 325% 84 175 64% 44 16% 52 19% 91 33% 

2014 233 277% 84 151 65% 31 13% 51 22% 117 50% 

2015 252 300% 84 160 63% 66 26% 26 10% 116 46% 

2016 299 356% 84 174 58% 105 35% 20 7% 150 50% 

Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016), Secretaria Estadual de Defesa Social,  

Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

 

O presídio de Varginha inicialmente era para ser um estabelecimento destinado ao 

recolhimento de presos provisórios, mas foi adaptado para ser um estabelecimento penal. 

Segundo dados informados pelo Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, a taxa de 

ocupação desse presídio é de 280% superior à quantidade de vagas existentes. Em Minas 

Gerais, por exemplo, a média das taxas de ocupação dos presídios é de 167% superior à 

quantidade de vagas existentes, onde existem 36.685 vagas para 61.392 pessoas encarceradas. 

A taxa de ocupação dos presídios no Brasil também é de 167%, sendo disponibilizada no 

sistema prisional brasileiro a quantia de 371.884 vagas para 622.202 presos em agosto de 

2014.  

Quanto à assistência ao preso, o presídio de Varginha possui, do ponto de vista da 

assistência à saúde, apenas um consultório odontológico e um espaço para farmácia, não 

existindo consultório médico, nem sala para sutura. Quando ocorre alguma emergência, a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é bastante próxima do local onde são realizados os 

procedimentos necessários. Em relação ao espaço educacional, são disponibilizadas três salas 

de aula e uma sala para os professores, sem sala de informática ou biblioteca, bem como 

espaços destinados às diversas oficinas. No que diz respeito à assistência social, existe um 

espaço exclusivo para as reuniões com os profissionais da área e outro destinado à assistência 

psicológica, além de um espaço para a visitação íntima e uma sala da OAB.  

O presídio é um estabelecimento que acolhe um público de gênero misto, sendo 299 

presos, sendo 276 homens e 23 mulheres em 2016.  
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Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016), Secretaria Estadual de Defesa Social,  

Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

 

 

Observa-se que a quantidade de mulheres é em torno de 10% em relação à quantidade 

de homens encarcerados. As razões para essa diferença de gênero são discutidas pela pesquisa 

―Retrato das mulheres presas no Rio de Janeiro – 1999-2000‖, com o objetivo de traçar um 

perfil das presas, essa pesquisa focalizou, entre outras questões, o volume de mulheres 

encarceradas, bem como a violência a que elas são submetidas. 

Não diferente da situação das mulheres do presídio de Varginha, os crimes de maior 

incidência que justificam o encarceramento são aqueles com o envolvimento com drogas. Das 

mulheres encarceradas, 83% estão nessa situação por crime de tráfico de drogas. 

O Núcleo de Capacitação para Paz (NUCAP) é uma organização da sociedade civil, 

criada em 2010 na cidade de Varginha, com o objetivo de acolher e proteger a criança e o 

adolescente, filhos de pessoas em restrição de direitos, bem como capacitá-los para a 

reinserção social, após cumprimento de pena. A capacitação para os indivíduos em restrição 

de direito ou em situação de vulnerabilidade social tem feito toda a diferença no processo de 

reintegração social. 

Vários projetos têm sido desenvolvidos entre eles, em 2012, o Projeto ―Mães que 

cuidam‖, possibilitando que as mães em situação de cumprimento de pena possam conviver 

com seus filhos em ambiente diferente do presídio. Esse projeto foi selecionado e recebeu o 

Prêmio Innovare de práticas inovadoras da Justiça no Brasil e vai além de uma convivência 

harmônica entre mães e filhos, segundo o Juiz Oilson Nunes dos Santos Hoffmann Schmitt:  
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Gráfico 14 – Distribuição de homens e mulheres no sistema prisional 

em Varginha no período de 2011 a 2016 
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(...) Surgiu da necessidade de se retirar, do ambiente prisional, crianças e adolescentes 

que lá ingressavam para visitar suas mães. A revista vexatória ofende a integridade 

moral das crianças, haja vista que a elas é conferido o mesmo tratamento reservado 

aos adultos visitantes. Ora, não é razoável que crianças e adolescentes que não 

cometeram quaisquer infrações sejam obrigados a retirar suas vestes e agacharem-se 

três vezes na presença de agentes penitenciários desconhecidos a fim de que possam 

exercer o direito básico de contato com suas genitoras. Por outro lado, a exposição 

prolongada de crianças e adolescentes no ambiente prisional acarreta danos sociais e 

psicológicos permanentes, haja vista que a cadeia passa a ser lugar de convivência 

familiar. A naturalidade de tal prática permite que o crime permaneça repercutindo na 

descendência das atuais reclusas, pois se sua mãe lá se encontra é porque o local não é 

nocivo. (SCHMITT, 2012) 

Segundo o Juiz responsável pela execução penal no município, o projeto bloqueia a 

continuidade de convivência com ambientes de violência, de modo a não perpetuar a sua 

naturalização no cotidiano das crianças e adolescentes. 

 

4.2.3. A medida socioeducativa em meio aberto 

Não se localizaram registros de políticas públicas para infância e adolescência no 

Brasil no início do século XX. Em 1927, o código de menores, com autoria de José Cândido 

de Mello Mattos, foi a 1ª lei brasileira dedicada à proteção da infância. Em razão do decreto 

publicado em doze de outubro de 1927 é que se comemora o dia da criança nesse dia, sendo o 

primeiro código do menor da América latina. 

Mas essa lei não fora aprovada porque existiam interesses políticos pela preservação 

do bem-estar da criança e do adolescente, principalmente aqueles originados dos estratos 

sociais miseráveis descendentes da abolição inacabada. Em 1926, a sociedade ficou comovida 

com publicação da notícia no Jornal do Brasil que retratava a história de Bernardino, um 

menino de 12 anos que foi brutalizado por 20 adultos em um período de quatro semanas que 

esteve preso. Após sua internação na Santa Casa, segundo os repórteres da época, os médicos 

que o atenderam se indignaram com o estado do menino e daí um movimento social tomou 

força que culminou com a aprovação do Código do Menor de 1927. Nesse período, a prisão 

de crianças a adolescente se dava em meio à prisão de adultos, conforme consta do gráfico a 

seguir: 
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Fonte: Arquivo do Senado anais de 1917. Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/07/09/interna_politica,585537/abuso-brutal-de-menino-na-

prisao-em-1926-estabeleceu-a-maioridade-penal-em-18-anos.shtml 

 

 

Os principais avanços dessa lei foi produzir a regulamentação do juízo privativo de 

menores, com objetivo de estabelecer processos especiais para o julgamento das ações 

desviantes da população dessa faixa etária que fora elevada para 14 anos a responsabilização 

dos atos delinquentes. Instituiu-se também a possibilidade de internação em reformatório por 

períodos de até sete anos. Em razão do pouco interesse político para a execução do código na 

época, obteve-se pouco avanço dessa lei. 

Em 1940, quando foi aprovado aquele que é hoje o Código Penal Brasileiro, 

estabeleceu-se a maioridade aos18 anos, distinguindo-se a imputabilidade da imputabilidade. 

De 1930 a 1945, estabeleceu-se um período caracterizado pelo autoritarismo e populista, 

quando foi criado o departamento Nacional da Criança, por meio do decreto-lei nº 2024, de 

1940, e o Serviço de assistência ao Menor e a LBA – Legião Brasileira de Assistência que 

marcou avanços estatais no serviço social de atendimento infantil e pela organização da 

proteção à maternidade e à infância. De 1945 a 1964, caracterizado pela democracia 

populista, até pela definição do conceito de família pela Constituição, e pelas novas ideias 

pela universalização da Educação, manteve-se o aparato legal e se regulamentou os serviços 

de adoção.  

A partir de 1964, com o advento do golpe civil-militar, a principal característica das 

políticas voltadas para a proteção do menor se ocorreu pelo reordenamento institucional 
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Gráfico 15 – Idade dos delinquentes nos presídios do Rio de Janeiro entre 1907 

e 1912, de um total de 16.000 pessoas 
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repressivo, sendo criada, em 1964, a Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FEBEM), 

por meio do Decreto nº 4513/64. Assim o Estado tomou para si a educação e a formação das 

crianças ―carentes‖. Em 1979, foi criado o novo código do menor, que apresentava 

contradições entre a realidade vigente e as recomendações das convenções internacionais 

sobre o direito da infância. No entanto, era desconsiderando a participação da sociedade civil 

e enfatizando a criança e adolescente como menor em situação irregular, que se estabelecia o 

menor como objeto passivo de intervenção judicial.  

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, que significava o ápice do 

processo de redemocratização, em 1990, o País ratificou a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança. A sociedade passou por um processo de aprovação de inúmeras leis que 

regulamentasse os direitos preconizados na Constituição e a criação dos aparelhos estatais que 

permitisse sua execução, entre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

O ECA provocou uma mudança no panorama legal, a criança e o adolescente 

passaram a ser vistos como ―absoluta prioridade‖. Em razão desse panorama, passaram-se a 

prever direitos fundamentais e estabeleceram novas instituições como conselhos de direitos e 

conselho tutelar, surgindo a necessidade de legislação específica para a condução de sanção 

de Ato Infracional envolvendo criança e adolescente. A Lei 12.594/12 regulamenta todo o 

processo que envolva adolescente em ato infracional – desde apreensão, passando pela 

apuração, aplicação e execução da MSE, bem como a exigência da elaboração dos Planos 

Nacional, Estadual e Municipal. As medidas socioeducativas possíveis são: 

I. Advertência – tem como característica a repreensão judicial pelo ato praticado, ou 

seja, uma admoestação com o claro intuito de reprimir o comportamento 

inconveniente. Seu objetivo maior é o de promover reflexão do ato praticado e 

entender que existe a necessidade de mudar de atitude. Pode ser aplicada ao 

adolescente infrator primário de ato infracional leve. Presumindo que a advertência 

seja o suficiente. 

II. Obrigação de reparar o dano – ainda que essa medida possa ser estendida aos 

responsáveis pelo adolescente, o caráter da medida é antes de tudo pedagógico, 

consistindo-se na restituição da coisa ou na compensação do prejuízo da vítima, que 

pode ser feita através de pagamento pecuniário ou através de outras formas previstas 

em lei com intuito da percepção do efeito compensatório imediato. 

III. Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) – dentro de um prazo determinado pela 

sentença judicial essa medida consiste em devolver a comunidade por meio da 
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prestação de serviços gratuitos a reparação dos danos causados a ela. É a forma 

encontrada de fazer com que esse adolescente se sinta útil. Essa medida pode 

promover a melhor socialização do adolescente e a oportunidade de reflexão sobre o 

ato infracional.  

IV. Liberdade Assistida (LA) – através do art. 118. ―A liberdade assistida será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 

orientar o adolescente. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 06 

meses, podendo ser prorrogada a qualquer momento.‖ Esse tipo de medida condiciona 

mudanças significativas no dia a dia do adolescente, que propõe um melhor 

posicionamento em relação aos valores, bem como um redimensionamento das 

atitudes em relação à família e à comunidade. Seus objetivos estão centrados nos 

atendimento personalizado, garantindo orientação capaz de garantir a promoção social 

por meio de vínculos familiares e comunitários através do acesso ao ensino regular e 

ao mercado de trabalho e a cursos profissionalizantes. 

V. Inserção em regime de Semiliberdade – é a medida cumprida em uma unidade – 

Comunidade de Atendimento Socioeducativo (CASE), em regime semiaberto, sendo 

resguardados os direitos de frequentar a escola, cursos profissionalizantes e outras 

atividades pedagógicas e formativas durante parte do dia, mas que condiciona um 

comportamento exemplar tanto quanto à obediência das regras da unidade, seja pelos 

horários de saída e retorno, para que configure o comprometimento com a mudança de 

posicionamento. Na eventualidade de não cumprimento, a medida pode sofrer 

regressão para a medida de internação.  

VI. Internação em Estabelecimento Educacional – essa medida é aplicada 

substancialmente quando o ato é considerado grave ou quando a conduta do 

adolescente infrator é recidiva. Ela é considerada a última possibilidade judicial, sendo 

usada em caso de excepcionalidade, não podendo ultrapassar o prazo de cumprimento 

de três anos. Ao Juizado, é encaminhada a análise do centro de internação de 

adolescentes infratores, com frequência regular e nunca superior a seis meses. Nesse 

relatório, devem constar a análise de toda equipe técnica da unidade de internação. 

 

Ao CREAS – Varginha – foi destinada a execução da Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) que são assim estabelecidas:  

 Prestação de serviços à comunidade.  

 Atendimento técnico semanal.  
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 Oficinas de convivência semanal.  

 Oficinas com atividades temáticas.  

 Acompanhamento sistêmico do processo da prestação de serviços nas 

instituições.  

 Contabilização de horas prestadas.  

 Emissão de relatórios e ofícios.  

  

As Oficinas criadas pelo CREAS para a execução da medida socioeducativa têm como 

objetivos: 

 Estabelecimento de Vínculos. 

 Identificação de habilidades, potencialidades e debilidades.  

 Construção de possibilidades de projeto de vida. 

 Atividades de Convivência Semanal e ou quinzenal.  

 Atividades Socioeducativas Temáticas. 

 

 

4.2.3.1 Estatísticas dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha: 2017. 

 

 

 

A questão de gênero permeia toda a discussão sobre a violência no Brasil. Não há 

como discutir violência sem discutir gênero. Em toda estatística de envolvimento de pessoas 

com violência, os dados apontam uma magnitude de envolvimento do sexo masculino. Na 

cidade de Varginha, isso não é diferente, pois 18% dos adolescentes em conflito com a lei são 

do sexo feminino. Em todos os casos de meninas em envolvimento com infrações legais, elas 

estavam acompanhadas de autores do sexo masculino e, na grande maioria, acompanhada de 

alguém maior de 18 anos. 
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Gráfico 16 – Adolescente em Medida Socioeducativa no CREAS – Varginha em 

agosto de 2016, por gênero 
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Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha: 2017. 

Observa-se que o princípio do cumprimento de medida socioeducativa acontece em 

torno dos 15 anos. Na grande maioria, a imposição judicial de cumprimento dessa medida no 

CREAS não se dá pela primeira passagem pelo judiciário. Nos processos analisados na Vara 

da Infância e Juventude da Comarca de Varginha, antes de serem encaminhados para o 

CREAS, os adolescentes são advertidos pelo Juiz que os orienta pela correção dos trajetos 

assumidos e pelas consequências que as alternativas pelo crime resultam. Em caso de 

passagens posteriores, outras decisões são tomadas.  

Quando o jovem chega para ser atendido pelo CREAS, o envolvimento dos adolescentes 

com os ambientes de crime e violência compromete a aplicação em sua totalidade da medida 

socioeducativa. No gráfico a seguir é apontado o cumprimento da medida com pessoas maiores de 

18 anos, mas que foram indicativas de Prestação de Serviços à Comunidade antes da maioridade. 

Gráfico 18 – Etnia/cor dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no CREAS – 

Varginha em agosto de 2016 

 

 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha: 2017. 
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Gráfico 17 – Idade dos adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa no CREAS – Varginha em agosto de 2016 
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A questão da etnia não deve ser analisada de modo exclusivo, até para não estabelecer 

conotação discriminatória. A parcela considerável de pardos e negros vem ao encontro do 

contexto histórico de segregação e falta de oportunidades das minorias sociais em nosso país, 

sobretudo quando se nota que eles residem predominantemente em bairros periféricos, 

conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha (2017). 

 

No gráfico anterior, os bairros com maior número de adolescentes com aplicação de 

medida socioeducativa em Varginha são: Carvalhos, Damasco, Fátima e Sion. Trata-se de 

bairros com características periféricas e indicativos de alto índice de risco de vulnerabilidade 

social, afastados do centro da cidade, ou seja, ocupam territórios localizados nas franjas, 

sendo Fátima e Sion considerados os dois maiores bairros em densidade populacional. 

Outro elemento importante a ser assinalado diz respeito à incidência de atos 

infracionais cometidos nestas regiões, que podem estar relacionados ao número de 

domicílios com renda per capta considerada baixa. Ressalta-se que o bairro Sion 

possui o maior número de domicílios com renda per capta inferior a 1/8 do salário 

mínimo, seguido pelos bairros Bom Pastor, Fátima e Jardim Corcetti (empatados) e 

Vila Barcelona. Com a característica de número de domicílios com renda per capta de 

1/8 a 1/4 do salário mínimo, novamente o bairro Sion aparece em primeiro lugar 

decrescente, seguido pelos bairros Vila Barcelona, Fátima e Centenário. (PLANO 

DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE VARGINHA: 2017). 
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Gráfico 19 – Local de Moradia, por bairros, dos adolescentes cumprindo 

medida sócioeducativa no CREAS – Varginha em agosto de 2016 
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 Embora esses dados não sejam conclusivos em relação aos fatores determinantes para o 

conflito com a lei, são no mínimo potencializadores da vulnerabilidade à qual essa população está 

exposta.  

 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha (2017). 

 

Os atos infracionais mais cometidos pelos adolescentes em Varginha são correlatos 

aos crimes de roubo e tráfico de drogas.  

Com base nos relatos e acompanhamento dos adolescentes, o envolvimento na 

prática de tráfico de drogas se dá como alternativa rápida de renda. Já o roubo está 

muitas vezes relacionado à necessidade de pagamento de dívidas, sobretudo de 

drogas. (...) Durante o cumprimento da medida socioeducativa, a equipe busca 

responsabilizar o adolescente pelo ato cometido, e concomitante assegurar que seus 

direitos sejam garantidos, processo este que almeja a ressignificação do adolescente, 

aliado a construção de um projeto de vida alicerçado ao desejo de mudança e 

rompimento com a prática infracional. (PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DE VARGINHA: 2017) 
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Gráfico 20 – Atos infracionais cometidos por adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no CREAS – Varginha (agosto de 2016) 
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Gráfico 21 – Taxa de reiteração de atos infracionais 

por adolescentes cumprindo medida socioeducativa 

no CREAS – Varginha (agosto de 2016) 
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Gráfico 22 – Quantitativo de cumprimento de 

medidas socioeducativas por determinação 

Judicial no CREAS – Varginha (agosto de 2016) 
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Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social de Varginha.  

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Varginha (2017). 
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Os dados constantes do gráfico são processados pela equipe do CREAS, que procuram 

analisar o alto índice de reincidência. Novamente a questão familiar é destacada, o 

acompanhamento na medida socioeducativa, quando existe normalmente, é feita pela mãe ou 

avó. A figura paterna é quase sempre distante ou não participativa, como será bem destacada 

nas entrevistas na terceira parte dessa pesquisa. Outra questão está na não percepção do 

adolescente da gravidade do ato cometido, e essa conscientização é ponto primordial para 

tomada de decisão pelo caminho a ser percorrido em suas vidas. O que se percebe é que sem 

uma escola que se adeque a sua condição, ou seja, na disparidade idade/série e na 

impossibilidade de oferecimento de alternativas profissionais a reincidência alcançará sempre 

altos índices.    

Ao analisar o índice de reiteração dos adolescentes em ato infracional, somos levados 

a refletir sobre as diversas tangências que corroboram para a não efetividade das 

medidas socioeducativas aplicadas. Esta ineficácia abrange a desimplicação da família 

no acompanhamento do adolescente; a desresponsabilização deste adolescente; a 

resistência de retorno e/ou permanência na escola; a dificuldade de profissionalização 

devido ao não preenchimento dos requisitos exigidos; a morosidade processual que 

gera uma sensação de impunidade, dentre muitos outros que inviabilizam a (re) 

inserção social deste adolescente. (PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DE VARGINHA: 2017). 

 

A equipe do CREAS destaca que a não inclusão em programas profissionalizantes e 

no mercado de trabalho são dificuldades enfrentadas pelos adolescentes e se apresentam como 

os fatores mais relevantes ao não rompimento com a prática infracional. A inserção dos 

adolescentes no tráfico de drogas é uma alternativa de renda para uma pessoa de poucas 

habilidades e capacitação profissional, essa alternativa de renda promove sua permanência na 

prática infracional. 

Vale ressaltar, conforme observado no gráfico, que um número significativo de 

adolescentes consegue romper com o ato infracional. Avaliamos que isso se dá, 

principalmente por questões subjetivas deste sujeito e quando consubstanciado 

ao apoio sociofamiliar obtém maior êxito. Contudo, mesmo o adolescente 

apresentando desejo de mudança fica praticamente insustentável com a 

inexistência deste apoio. (PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DE VARGINHA: 2017) 

 

Os dados do gráfico demonstram que a maioria dos adolescentes não cumpre medida 

socioeducativa. Para a equipe do CREAS, é significativo o número de indivíduos que 

convivem com maior risco pessoal e social. Diante desse cenário, é possível observar a não 
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legitimidade das leis e da autoridade do Estado com esse individuo, lembrando que a prática 

infracional e o envolvimento com o mundo criminal são decisivos para a responsabilização do 

ato infracional e pela falta de integração com familiares.  

 

4.3.  O trabalho do jovem em Varginha 

Segundo IBGE (2010), os índices que apontam a pobreza no município de Varginha 

correspondem a 1,1% da população de Varginha que residem em domicílios de extrema 

pobreza, com renda per capita mensal inferior a R$ 70,00 ou sem renda, 4,15% das pessoas de 

domicílios residenciais vivem com renda per capita de até ¼ de salário mínimo e 15,99% com 

renda de até ½ salário mínimo. No mesmo levantamento realizado pela Censo, consta que 286 

adolescentes, com idade inferior a 19 anos, eram considerados pelos demais membros da 

família como os responsáveis pelo local de habitação. 

Quadro 7 – População de Varginha na faixa etária de 10 a 29 anos, por sexo, e referência 

percentual em razão do total da população em 2010 

População 

Jovem 

Masculino % Feminino % 

10 a 14 anos 4986 4,1 4922 4,0 

15 a 19 anos 5092 4,1 5013 4,1 

20 a 24 anos 5405 4,4 5450 4,4 

25 a 29 anos 5580 4,5 5696 4,6 

Total 21063 17,10% 21081 17,10% 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010; População estimada 2016.  

  

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010; População estimada 2016. 
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Gráfico 23 – População economicamente ativa na cidade de 

Varginha, por faixa etária. Senso (2010) 
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Conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a média 

salarial da população jovem em Varginha era de R$ 680,76, em 2009, e R$ 787,74, em 2011, 

em contraste com a média salarial geral que perfazia um total de R$ 1.118,57, em 2009, e R$ 

1.312,53, em 2011. Em dezembro de 2011, havia um total de 8.003 adolescentes com 

emprego formal, com idade de 16 a 24 anos, o equivalente a 41,52% da população dessa faixa 

etária de Varginha. 

 Esses dados são importantes para essa pesquisa, pois possibilitam analisar os 

resultados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ-V), uma vez qiue a 

escolaridade e o trabalho dos jovens o influenciam para a classificação da cidade e para traçar 

caminhos para as políticas públicas de prevenção de violências entre jovens. 

  

4.3.1. O jovem e a violência interpessoal – os crimes contra a pessoa 

A agressividade do adolescente é um tipo de comportamento que deve ser analisado, 

partindo do princípio da sua contextualização que é específica para cada momento da vida, do 

ambiente e do indivíduo. Estudos têm apontado que a agressividade pode, em determinados 

contextos, representar status, associada a resultados positivos e com traços de personalidades 

desejáveis para com seus pares. 

Segundo Direito Penal Brasileiro, para se configurar a rixa, é obrigatório que haja no 

mínimo três participantes, ou seja, o autor não age sozinho, mas acompanho de pessoas que 

ratificam essas ações. Nesse contexto, as 218 ocorrências classificadas como rixa e de lesão 

corporal, na faixa etária de 12 a 25 anos, poderiam ter como desfecho um crime violento, já 

que os autores concorreram para um final inusitado, ou seja, fora do prognóstico, com 

ocorrência de crime considerado preterdoloso.
22

  

No caso da cidade de Varginha, os índices de crimes violentos contra a pessoa são 

considerados baixos, as agressões e lesões corporais apresentam índices altos, compreendendo 

também a violência interpessoal, não descartando, no entanto, que esses conflitos podem 

                                                           
22

Segundo Nucci (2008), crime preterdoloso caracteriza-se quando o agente pratica uma conduta dolosa, menos 

grave, porém obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido, na forma culposa. Explicando: um 

sujeito pretendia praticar um roubo, porém por erro ao manusear a arma, acaba atirando e matando a vítima. 

Nesse caso o agente agiu com a intenção de roubar (conduta dolosa) e por imprudência acaba matando a vítima 

(conduta culposa), respondendo ele por ambos, desde que se caracteriza pelo menos a culpa no resultado. Porém 

o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, o individuo mata para concretizar seu roubo, não é um 

crime preterdoloso, pois o delinquente tinha a intenção, dolo, no roubo e no homicídio. Sabemos que no estudo 

analítico de crime, a conduta (que só pode ser praticada por humanos) é o único elemento subjetivo do fato 

típico, sendo composta por dolo e culpa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culpa
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também estar relacionados ao tráfico de drogas. Não existe uma lógica nem de queda, nem 

uma tendência de aumento, tampouco de segmento. 

 

Quadro 8 – Faixa etária dos infratores de delito de maior incidência na objetividade de crimes 

contra a pessoa, no período de 2011 a 2015 na cidade de Varginha – Valores absolutos 

 Homicídio Tentativa de 

Homicídio 

Lesão 

corporal 

Ameaça Rixa 

12 a 17 anos 4 14 299 241 67 

18 a 25 anos 19 29 913 994 151 

acima de 25 anos 25 16 1743 2860 135 

 

4.2.4 Os crimes contra o patrimônio e a ruptura do pacto social  

 

O que realmente representa a ruptura do pacto social é o crime contra o patrimônio. 

Essa tipologia criminal pode ser induzida pelo tráfico de drogas, já que o ganho financeiro 

com o tráfico de entorpecentes dificilmente proporciona o desejo pela volta ao trabalho 

assalariado, os furtos e roubos transformaram-se na forma rápida de sustentar a vida.  

As alternativas para o emprego formal são baixas, as políticas de inserção do jovem no 

mercado de trabalho não têm atingido eficientemente seus objetivos. Outro fator relacionado a 

esse tipo de crime está aquele vinculado à impunidade que gera o descompromisso com a vida 

em sociedade e, por consequência, a contestação do Estado, como representante legítimo e 

promotor do bem-estar de todos. 

Nas estatísticas apresentadas sobre os crimes contra o patrimônio, as ocorrências são 

maiores no segmento em que os autores são imputáveis, a quantidade de outros crimes de 

furto e roubo também sofre uma alternância de um ano para outro. No total, foram 910 

ocorrências entre furtos e roubos, o que equivale ao percentual de 9,3% do total de 

ocorrências nesses da série histórica a seguir.  

Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – Superintendência do Observatório de 

Segurança Pública Cidadã. 2017. 
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Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – Superintendência do  

Observatório de Segurança Pública Cidadã (2017). 

 

4.3.2. A influência das drogas na criminalidade 

Nas estatísticas apresentadas pelas ocorrências policiais, em que o autor foi 

identificado, no período de 2011 a 2015 na cidade de Varginha 26,56% das ocorrências 

referem-se ao uso e porte de drogas e 27,79% envolvem o tráfico de drogas. Somente esses 

dados apontam para 54,35% do trabalho policial na cidade foi destinado a combater o uso e o 

trafico de drogas.  

 

 

Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – Superintendência do  

Observatório de Segurança Pública Cidadã. 2017. 
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Gráfico 24 – Faixa etária dos infratores do delitos de maior 

incidência na objetividade de crimes contra o patrimônio no 
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O gráfico anterior chama atenção para o impacto que as drogas têm na vida dos 

adolescentes. Nota-se que o adolescente tem se inserido cada vez mais cedo no tráfico de 

drogas. O índice de oito ocorrências em um período de cinco anos envolvendo adolescente 

com 12 anos pode parecer pequeno, mas indica um sinal de alerta. 

Outra questão a ser verificada é em relação ao índice referente ao uso e ao tráfico 

envolvendo adolescentes de 12 a 17 anos, ou seja, pode-se deduzir que, além de vender, o 

adolescente é usuário, estando a venda intimamente relacionada ao uso pela escassez de 

recursos financeiros desses adolescentes. Sendo assim, o tráfico representa a possibilidade de 

acesso ao uso de drogas. 

Observando o ponto mais alto das ocorrências, o uso de drogas ocorre aos dezessete 

anos, por duas razões distintas. Primeiramente, quando o jovem com mais de 18 anos é pego 

em flagrante de porte de drogas ilícita, normalmente possui várias passagens antes da 

maioridade, mesmo com quantidades pequenas, a interpretação judicial tende a classificá-lo 

como traficante, haja vista as apreensões feitas com quantidades maiores quando ainda menor. 

A observância do Juiz agora é pela caracterização do tráfico, argumentando que ―portar 

quantidade menor é só uma forma de encontrar brechas na lei, para continuar com o 

comércio‖ O segundo motivo é em razão do conhecimento de que a data limite para 

responsabilização que teria como pena maior a Prestação de Serviços à Comunidade os jovens 

procuram tomar mais cuidado.  

A queda tanto do tráfico quanto do uso de drogas, em idades superiores a 18 anos não 

pode ser interpretada somente como um amadurecimento do jovem e da tomada de 

responsabilidade quanto ao uso e tráfico de drogas, mas pelo encarceramento em razão do 

crime de tráfico de drogas ilegais, variando a pena mínima entre 5 a 15 anos de reclusão. 

Portanto esses jovens não pararam de usar drogas ou traficar, mas estão no Sistema Prisional. 

Para a comprovação dessa afirmação, os gráficos a seguir ilustram a condição do jovem no 

presídio de Varginha. 
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Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016). Secretaria Estadual de Defesa Social, Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

Tabela 7 – Distribuição por faixa etária no sistema prisional no período de 2011 a 2016 

Faixa Etária 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

18 a 24 anos  87 64 74 70 77 104 

25 a 29 anos  60 56 66 51 68 55 

30 a 34 anos  52 44 68 44 46 48 

35 anos ou mais 71 70 65 68 61 92 

Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016). Secretaria Estadual de Defesa Social, Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

Com base nos dados do gráfico anterior, verifica-se que a população carcerária do presídio 

de Varginha, em 2016, é representada por 53% de adolescentes com idade entre 18 a 29 anos. Entre 

os tipos criminais atribuídos aos detentos desse presídio, segundo as grandes categorias do Código 

Penal Brasileiro, destacam-se os crimes contra o patrimônio e relacionados a drogas e crimes contra 

a pessoa, respectivamente, perfazendo um total de 81% do encarceramento total.  
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Gráfico 26 – Distribuição por faixa etária e gênero no sistema 

prisional de Varginha em dezembro de 2014 
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Gráfico 27 – Distribuição de sentenças de crimes tentados ou 

consumados entre os registros das pessoas privadas de liberdade por 

grandes categorias na cidade de Varginha no ano de 2016 
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Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016). Secretaria Estadual de Defesa Social,  

Presídio de Varginha (março de 2017). 
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Os dados comparativos entre os atos infracionais cometidos na adolescência são os 

mesmos pelos quais os indivíduos são encarcerados na idade adulta. Verifica-se que 31% 

representam casos de roubo e 40% representam casos de tráfico de drogas envolvendo 

adolescentes na medida socioeducativa. Já, na maioridade, há o indicativo de 36% de 

condenação de pena no município tanto de roubo como de casos de tráfico, ou seja, mais de 

70% dos envolvidos com infração e crimes em Varginha são por transgressão de roubo e 

tráfico de drogas ilícitas. 

A tabela a seguir reforça a necessidade de estabelecer políticas públicas que atendam 

principalmente o combate à prevenção desses tipos criminais. 

 

Tabela 8 – Distribuição de sentenças de crimes tentados ou consumados entre os registros das 

pessoas privadas de liberdade por grandes categorias na cidade de Varginha no período de 2011 

a 2016 

NATUREZA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crimes contra o patrimônio 95 84 103 86 77 109 

Lei de drogas  110 82 98 78 97 107 

Crimes contra a pessoa 30 26 25 31 26 28 

Estatuto do Desarmamento 2 3 2 1 3 2 

Crimes contra a dignidade sexual 20 23 26 18 25 20 

Crimes contra a paz pública - - - - - - 

Legislação Específica  12 14 16 17 21 28 

Crimes contra a fé pública  - - - - - - 

Crimes contra Adm. Pública  - - - - - - 

Crimes de trânsito 1 2 3 2 3 5 
 

Fonte: Base de dados do INFOPEN (2016). Secretaria Estadual de Defesa Social, Presídio de Varginha (março de 2017). 

 

No entanto, é importante destacar a naturalidade desses jovens que cometem infração 

de tráfico de drogas. A cidade e seus governantes não podem argumentar que esse problema é 

algo que tem sido criado nas cidades vizinhas ou em outros Estados e sido trazido para 

Varginha, já que mais de 76% dos jovens infratores nasceram em Varginha. 
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Fonte: Secretaria do Estado de Segurança Pública de Minas Gerais – Superintendência do  

Observatório de Segurança Pública Cidadã. 2017. 

 

Pode-se concluir que o crime de tráfico de drogas ilícitas contribui para o aumento de 

outros crimes a ele vinculados; a dificuldade de prender os grandes traficantes, seja porque 

utilizam códigos que dificultam as ações de monitoramento, seja em razão de seu poder, que 

ameaçam desde os menores na hierarquia da organização ou ao sistema estatal que o combate. 

Além disso, normalmente, registram-se as ocorrências daqueles que consomem a droga e 

prendem-se os pequenos traficantes, que são, na sua maioria, pessoas com pouca possibilidade 

de acesso à renda. 

Em relação à questão dos crimes vinculados ao tráfico e o consumo de drogas, trata-se 

de ações criminais que estabelecem um círculo vicioso, porta para crimes contra o patrimônio 

como roubos e furtos, já que o consumidor, quando não possuidor de condições financeiras 

para prover seu vício, tornam-se além de pequenos traficantes, executores de ações de roubo e 

furtos, sendo o produto desses crimes trocados por drogas ou pequenas quantias em dinheiro 

por receptadores de produtos roubados. Assim o tráfico de drogas aumenta também as 

estatísticas de outros crimes. 
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Gráfico 28 – Naturalidade dos infratores de 12 a 25 anos no 

periodo de 2011 a 2015 na cidade de Varginha na natureza 

infração de uso e tráfico de drogas ilicitas (percentual) 
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Parte 3 

CAPÍTULO V – HISTÓRIAS DE VIDA: MÃES E FILHOS – A ESPERANÇA POR 

UM FUTURO MELHOR 

 

 

Neste capítulo, foram realizadas, em um primeiro momento, entrevistas com mães de 

adolewscentes e jovens em conflito com a lei, ver guia utilizado para as entrevistas no Anexo 

1, cujas histórias de vida possibilitaram conhecer melhor quem elas são, o que pensam e quais 

perspectivas essas mulheres têm do futuro. Posteriormente, optou-se por realizar entrevistas 

com os jovens, ver guia utilizado para as entrevistas no Anexo 2, com o objetivo de 

compreender os fatores que influenciaram e influenciam esses jovens na tomada de decisão 

pelo conflito com a lei na cidade de Varginha. 

No que diz respeito às entrevistas com as mães, é importante esclarecer que os 

questionamentos a serem feitos possuem uma sequência linear, mas não são rígidos, nem 

foram utilizados para se estabelecer tabulações para construções estatísticas. Essas entrevistas 

tiveram uma incontestável justificativa histórica, econômica e socioantropológica. Histórica 

porque, por meio do uso da memória dessas mulheres, foi possível delinear um período 

histórico que ―ao descrever a substância social da memória, que a matéria lembrada é tanto 

individual quanto social‖. Econômica, pois permitiu estabelecer nexos entre as desigualdades 

sociais e as dificuldades financeiras com o desenvolvimento da vida dessas pessoas. 

Socioantropológica porque as análises interpretativistas realizadas pela antropologia 

contemporânea legitimam o recurso, sendo possível destacar o contexto de sociedade de 

vivência humana (BOSI, 1979 apud BERNARDO, 2007, p. 29). 

À guisa de conclusões, os objetivos versam para o entendimento de características 

comuns a esse gênero que se pode confirmar, ou não, com a premissa de vivências de 

violência em inúmeras etapas da vida, sendo os seguintes tópicos destacados: 

 Infância – Onde nasceu, com quem e por quem foi criada, quantos irmãos tem. 

Se sempre morou em Varginha, qual é a escolaridade e o relacionamento 

interescolar.  

 Adolescência – Como foi essa fase, o que pode ser destacada dessa etapa, que 

comparações podem ser feitas com esse período de sua vida e aquele vivido 

por seu(s) filho(s). 
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 Juventude – Como foi a inserção no mercado de trabalho, a violência 

observada nesse período da vida, quais comparações podem ser feitas com o 

período atual, a questão das drogas nesse período da adolescência, quais 

comparações podem ser feitas com o uso de drogas hoje.  

 Maternidade – Quantidade de filhos, quais foram os momentos mais difíceis na 

criação dos filhos, os filhos e a escola, como era ou é o relacionamento com 

o(s) pai(s) do(s) filho(s). Observação sobre o comportamento do(s) filho(s), 

quando que se deu o comportamento desviante. Quais são os fatores atribuídos 

para esse comportamento. Quais foram as reações até chegar nesse período, 

como tem se sentido. Como tem sido a reação do entorno (pai, parentes, etc.). 

 Vida profissional – Trabalha em outro local além dos afazeres domésticos, o 

que almejava para sua vida profissional. 

Em todas essas etapas serão inseridas questões de ordem econômica, emocional, 

estrutural e social. 

 

5.1.  A frustação com a maternidade 

Ser mãe de jovem em conflito com a lei é algo complexo, já que o ideal universal de 

maternidade foi abruptamente negado. Ainda que tenha outros filhos, que eles não lhe 

proporcionem problemas com a lei, a mãe não se cansa de requerer o ―filho perdido‖. Para a 

mulher que é mãe de jovem com comportamento desviante, o modo como se vive a 

maternidade é diferente, principalmente daquela que a sociedade como um todo espera que 

seja concretizado.  

Ainda que as estruturas econômicas e sociais da maternidade idealizada sejam 

colocadas em xeque, essas mulheres sonham com o ideal para seus filhos, isto é, eles não 

devem ser ladrões, usuários ou traficantes de drogas. Isso lhe causa frustação, medo, revolta, 

bem como a autoculpabilização pelo insucesso do filho.  

A frase consagrada da filósofa feminista Simone de Beauvoir ―ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher‖, adapta-se muito bem na seguinte colocação sobre o 

processo da maternidade: ―Nenhuma mulher nasce mãe, torna-se mãe‖, ou seja, 

a aprendizagem do papel de mãe ocorre através dos moldes da cultura imposta, 

derivadas da nossa sociedade patriarcal, machista e capitalista. (BEAUVOIR, 

1967, p. 09 apud MESTRE, 2015, p. 210) 
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Para ressignificar os depoimentos das mães de jovens envolvidos com a violência e a 

criminalidade, é relevante considerar parte da entrevista de Conceição Paganele, mãe de 

jovem usuário de drogas, que consta da dissertação de mestrado em História Social pela USP, 

realizada por Marcela Boni Evangelista em 2010. 

Por essas coisas, esse é um estado que me deve demais! Quando eu trabalhava para 

cumprir minha parte de pai mãe dentro de casa, meus filhos ficaram jogados. A pensão 

que eu tinha não dava para dar conta deles. Nisso, meu filho se vicia na esquina de 

casa ou dentro da escola! A mesma escola que deveria garantir educação, foi lá que ele 

começou usar droga, dentro do equipamento público! E os responsáveis pela 

educação, ao invés de me chamarem, sentarem comigo em busca de uma solução, ter 

outra atitude, não fizeram nada disso. Se isso tivesse acontecido há uns 10 anos, a 

coisa talvez fosse mais tranquila e a gente poderia ter tomado alguns 

encaminhamentos. Mas, a escola também se nega e se cala diante daquela droga 

dentro da escola. 

(...) Quando chega nesse ponto da droga na própria escola, me vejo totalmente 

abandonada. E nas filas durante a visita da Febém eu via a mesma história nos rostos 

daquelas mães...  Todas tinham uma história igual. Éramos vidas diferentes, mas com 

histórico muito parecido de violência do marido, de mães separadas, viúva ou 

solteiras, que a droga entrou em casa e que o filho passou a praticar roubos para 

manter o vício ou foi traficar para comprar o luxo que via na televisão. 

(EVANGELISTA, 2010, p. 72)  

Vale analisar alguns pontos de vista que essa mãe destaca em sua entrevista, sendo 

eles: 

1 – A responsabilidade do Estado: as políticas públicas do governo para assessorar as 

mulheres são inócuas ou inexistentes. Para ela, é necessário condições materiais de existência 

para seus filhos.  

2 – O papel da escola: A mesma escola que, para ela, deveria conjugar a finalidade de 

instruir e educar renuncia o segundo objetivo ao se tornar omissa e relapsa. 

3 – O abandono estrutural: A entrevistada destaca a procura por ajuda técnica e 

intervenção na trajetória da drogadicção do filho e não recebe apoio, por isso lamenta pelo 

tempo perdido. 

4 – As histórias semelhantes de outras mães: A entrevistada percebe  a reprodução de 

um modelo de subordinação e violência em sua vida e na de outras mulheres, tendo em vista 

os vários tipos de violência sofrida pelo gênero feminino e repetido pelo Estado no momento da 

internação do menor, das visitas e revistas sofridas, promotoras do conformismo e do medo. 

5 – A publicidade televisiva, cujo objetivo é formar consumidores, tal Bauman 

observa que 
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(...) para aumentar sua capacidade de consumo, os consumidores não devem nunca ter 

descanso. Precisam ser acordados e em alerta sempre, continuamente expostos a novas 

tentações, num estado de excitação incessante e também, com efeito, em estado de 

perpétua suspeita e pronta insatisfação. (BAUMAN, 1999, p. 91) 

A televisão é o veículo de comunicação que, em nome da liberdade de expressão, não 

recebe censura em exaltar o acesso ao consumo e a convocar pessoas para consumir, para 

filiar-se à sociedade de consumidores e encontrar os meios para satisfazer seus desejos, 

independente de suas condições econômicas. 

Conceição Paganelli não é uma mulher sem formação e informação, ela era a 

presidente da AMAR, associação que militava pelos direitos humanos e pela ressocialização 

dos menores em conflito com a lei de modo humanizado. Porém, esse não é bem o perfil das 

mães que foram entrevistadas, cujas informações serão apresentadas nessa pesquisa, pois o 

grau de escolaridade varia, sendo mulheres que, ao invés de dividir com o Estado a 

responsabilidade pelo destino dos filhos, procuram ressignificar a maternidade e se culpar 

pelos atos de seus filhos. 

Trata-se de mulheres que se responsabilizam pela educação e destino dos homens e 

mulheres, que devem ser, no mínimo, pessoas trabalhadoras, de acordo com os princípios 

capitalistas, ―mães de família‖ que veem seus projetos e seus anseios sendo frustrados. Nessa 

hora, a dúvida que se tem é a velha pergunta: onde foi que eu errei?  

 

5.2.  Histórias de vida 

Para estabelecer a conjuntura em que as mães dos jovens em conflito com a lei estão 

inseridas, é possível afirmar que são mães que moram nas franjas da cidade de Varginha, que 

possuem um nível econômico carente, normalmente são trabalhadoras em várias áreas, 

desdobrando-se entre os afazeres domésticos e o trabalho assalariado. 

As interlocutoras possuem idade entre 40 e 55 anos, são moradoras de Varginha há 

mais de cinco anos. Essas mulheres comuns, com mais de um filho, trabalhadoras na 

indústria, no comércio, domésticas ou funcionárias públicas, trazem consigo histórias que se 

aproximam e se distanciam em determinados momentos. Quase todas relatam terem tido uma 

infância relativamente tranquila, normalmente são integrantes de famílias nucleares ou 

estendidas, em que o pai era o centro e os outros componentes orbitavam em seu entorno. 
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Nesse período da infância, as lembranças são, em sua grande maioria, classificadas 

como o melhor período da vida. Lembram-se das mulheres da sua família como pessoas que 

trabalhavam muito, além de identificarem determinada resistência com relação à figura 

paterna e, em algumas vezes, sendo essa figura inexistente. 

Minha infância foi boa, mas a gente passava muitas dificuldades. (Maria) 

Eu lembro mesmo é da minha avó, ela é quem cuidava da gente. (Lourdes) 

Meu pai era muito bravo, ele trazia a gente na linha. (Paula) 

Eu não me lembro do meu pai se importando com a gente. (Joana) 

 

Não obstante, percebe-se que essa centralidade era imposta de modo violento e aceita, 

ainda que com resistência, pelas mulheres. Ainda assim, a figura paterna é bem aceita por 

essas mulheres, com exceção de Luciana. 

Não conheci meu pai (...). Não sei quem é ele. 

Meu pai era agressivo com minha mãe. (Lourdes) 

 

Os relatos dessas mulheres em relação às lembranças de interlocução com suas mães 

evidenciam um misto de sentimento de proteção e revolta, revolta por suas mães terem 

aceitado a vida como fora imposta sem procurar modificar seu destino. 

Minha mãe estava sempre ocupada e nervosa. Ela trabalhava de doméstica e quando chegava 

em casa tinha que preparar a casa para o outro dia. Às vezes a gente a via chorando. 

(Lourdes) 

Minha mãe nunca gostou da gente. Ela falava que só ficava ali para a gente não morrer de 

fome. (Joana) 

Minha mãe sempre protegia a gente do meu pai. Quando ele queria bater na gente ela se 

colocava no meio. (Paula) 

Minha mãe foi e é uma guerreira. Ela é melhor coisa da minha vida. Ela é meu apoio com 

meus filhos. (Maria) 

 

A Adolescência, para essas mulheres, é destacada como um período conflituoso e 

complexo, mas também por uma época mágica e pela descoberta da sexualidade e da negação 

dessa sexualidade para corresponder a um padrão de comportamento imposto pela sociedade.  

Foi uma época confusa. (Lourdes). 

Mina mãe tinha medo que eu engravidasse e não queria o namoro, o que acabou 

acontecendo. (Joana) 

Eu queria era namorar (risos) Minha família queria que eu estudasse, mas, eu ia a escola era 

para paquerar (risos). (Paula) 
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Eu me arrependo de ter estudado pouco. Deixar a escola para casar foi o maior erro da 

minha vida. (Luciana) 

Quanto à comparação da sexualidade desse período com os tempos atuais, elas são 

enfáticas ao afirmarem que as mulheres hoje tem muito mais liberdade, mas não sabem usá-la. 

Observa-se que elas não se colocam como personagens capazes de se estabelecer como atores 

de mudanças. É como se aceitassem que a sua geração não tem mais nada para fazer, 

identificando na geração das mulheres jovens e motor da mudança. 

Hoje eu acho que a mulher pode fazer tudo que ela quiser. Ela tem liberdade para dizer não. 

Ninguém fica em um casamento ruim se não quiser. (Luciana) 

A minha vida perto da vida da minha mãe já foi melhor e eu queria que a vida dos meus filhos 

fosse melhor que a minha, mas aí eles entram nessa vida errada (...). Não consigo entender 

(choro). (Maria) 

 

Da adolescência para o período da gravidez são momentos diferentes para cada uma 

delas. 

Na gravidez do meu primeiro filho eu não tinha nem ideia do que era ser mãe. Eu estava feliz, 

muito feliz! Depois vieram as dificuldades. (Joana) 

A primeira gravidez é sempre o melhor! A gente não sabe o que espera. (Maria) 

Eu desejei muito meus filhos. (Paula) 

 

Nos relatos dessas mulheres acerca da gravidez dos filhos que foram sujeitos dessa 

pesquisa, é interessante observar, principalmente pela entonação da voz, a recordação da 

efetividade e da proteção do filho, em sua plenitude, contra os problemas do mundo. 

A gravidez do Marcos foi muito boa, ele é o do meio. Foi o primeiro menino. O pai dele ficou 

muito feliz de ter um filho homem. (Luciana) 

Na gravidez do Lucas eu tive umas complicações com pressão alta. Ele nasceu prematuro, 

mas desenvolveu normal. (Lourdes). 

A gravidez do Thiago foi tudo tranquilo. Mas a vida aqui fora da minha barriga já estava 

complicada. (Maria) 

 

Quanto aos relacionamentos com os pais de seus filhos ou esposos, sempre foram 

marcados por conflitos e violência, algumas inclusive sofriam com a violência doméstica 

praticada pelos maridos.  

O pai do Thiago aprontou muito comigo quando eu estava grávida dele. Ele sempre foi 

ausente. Ele nunca cumpriu com seu papel de pai. Ele nunca conversou com os meninos. 

(Maria) 
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O pai do André até tenta conversar com ele, mas ele não dá abertura. Ele fala que o pai não 

tem moral para falar com ele. Ele fala que álcool também é droga. (Joana) 

Não sei o que vai na cabeça do Pedro. O pai dele é um homem bom. Mas, ele não acha isso 

não. Acho que ele se lembra das coisas de quando ele era pequenininho. (Paula) 

O pai do Marcos sumiu. Eu não tenho com quem contar. É só eu e ele. (Luciana) 

O pai do Lucas tem vergonha do que está acontecendo. Ele quase não fala, mas a gente vê o 

que o sofrimento não é diferente do meu. (Lourdes) 

Eu não sei ficar sozinha, e não é por dinheiro, já que lá em casa eu quase dou conta de tudo, 

mas tem que trabalhar muito. Eu acho que eu tenho “dedo podre” para homem. (Luciana) 

 

Essas mulheres também são trabalhadoras no mercado formal, colaboram com as 

despesas de casa e, em alguns casos, são as maiores provedoras das condições materiais da 

família e não raramente são as únicas provedoras. Foram relatados casos de desemprego dos 

pais dos filhos por longos períodos.  O fato de exercerem jornada dupla é usado como 

argumento para a não percepção dos acontecimentos envolvendo seus filhos.  

Eu não tinha tempo (...).  Eu tenho que ser 10! (Maria) 

Se eu não trabalhar a vida não anda! (Joana) 

Eu sei que ficar fora de casa contribuiu para o que está acontecendo agora. Mas eu tenho que 

trabalhar! Quando eles eram pequenininhos tinha a creche. Mas depois eles ficaram soltos 

mesmos. (Paula) 

Eu não tinha tempo (choro) eu tinha que fazer tudo. Eu não percebi. (Maria) 

Quando me falavam na escola do comportamento dele eu achava que ia passar. Eu 

conversava, mas entrava em um ouvido e saía no outro. (Luciana) 

Se eu não trabalhasse fora de casa ele nunca teria se envolvido com más companhias. (Lourdes) 

 

Quanto à aceitação de que o filho está envolvido com a criminalidade, sempre vem 

acompanhado e da expressão ―mas ele é meu filho‖. Percebe-se com essa frase que todo e 

qualquer ato infracional é secundarizado. O julgamento do ato está quase sempre justificado 

por fatores externos aos filhos.  

Ele é meu filho. Eu tenho que entender e ajudar ele agora! Eu sou a única pessoa que ele 

pode contar para sempre. (Maria) 

Eu tenho sofrido muito (choro) ele não me ouve. Ele fala que agora é tarde. Mas eu estou do 

lado dele. Ele precisa entender, ele vai entender que esse caminho não é certo. Quando ele 

chega em casa alterado a gente fica quietinho para não deixar ele nervoso e acabar dando 

polícia. (Joana) 

Eu queria era internar ele. Eu precisava proteger ele dele mesmo. Ele sabe que esse caminho 

vai levar ele para a cadeia. Ele já tem colegas lá. (Paula) 

Ele é meu filho, ele era um bom menino, ele é um bom menino. Ele está muito influenciado, eu 

tenho vontade é de mudar daqui. Pior que a polícia que dá geral quase todo dia, ele está 
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marcado, é a dívida com os caras. Eles apavoram, eu não sei o que fazer. O que eu faço é 

rezar. (Luciana) 

Acho que ele está mudando. Lá no CREAS, ele fala das coisas que tem visto lá. Acho bom. 

Mas os colegas não dão trégua, ele é cabeça fraca, para ele mudar mesmo acho que teria que 

ir para outro lugar. Mas como? (Lourdes) 

 

O fato de os filhos estarem nessa condição causa uma frustração muito grande nessas 

mães. O sentimento de culpa é algo presente porque elas sofrem o preconceito de ter de ouvir 

o seguinte comentário: ―esse filho aí não foi bem criado‖. 

Eu sei que as pessoas acham que a culpa é minha. Mas eu fico pensando o que eu podia ter 

feito de diferente?(Maria)  

Todo mundo me culpa pelas atitudes dele. Mas eu não tenho mais controle dele. Quando ele 

era criança a gente mandava e ele obedecia, mas agora (...). (Luciana) 

O juiz fala, os técnicos falam que é a gente que tem que colocar limite, mas ele não me 

obedece mais. (Joana) 

Ele é igual ao pai dele, agressivo. Ele não tem limites. Eu faço o que eu posso. (Paula). 

Ninguém sabe o que a gente passa para ficarem julgando a gente. Mas acho que eu devia ter 

feito tudo diferente. (Lourdes) 

 

Historicamente, o papel da mulher, desde o século XVIII, esteve subordinado ao 

universo doméstico como cuidadora da família e esposa dedicada com vínculo inabalável ao 

mundo privado, repousando sobre a mulher o papel da mãe e inexoravelmente a atribuição de 

cuidadora e guardiã do sucesso familiar e, por transcendência, depositária do êxito social. 

Para tanto, o trajeto que se espera dessa personagem social é a de condutora dos desígnios dos 

filhos até que se esteja crescido. A ela também é atribuído o sucesso ou desventura de seus 

filhos. No entanto, quando o projeto de pessoa ―de bem‖ não se efetiva, quando seus filhos 

não se tornam as pessoas esperadas pela sociedade a culpa é imputada à mãe.  

Paralelamente à imagem idealizada da maternidade entra em funcionamento o 

segundo instrumento de imposição: A culpa. A cultura da culpa da mãe, por parte de 

todos, inclusive da criança, está tão profundamente arraigada em nossa sociedade que 

o mau desempenho da mãe é visto como tributário de uma lista impressionante de 

problemas contemporâneos. (FORNA, 1999, p. 21) 

Por meio dos relatos dessas mães de jovens em conflito com a lei foi possível perceber 

que elas ainda não acostumadas a requerer direitos, seja no pequeno mundo privado do lar, 

seja no mundo social público. Essas mulheres, em suas narrativas, orienta-se pelo principal 

papel que exercem e que religiosamente o tem como razão de suas existências. São mães. 
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A maternidade se tornou o que é hoje: um dos estados humanos mais naturais, e um 

dos mais policiados; uma responsabilidade única das mulheres; não apenas um dever, 

mas uma vocação altamente idealizada, cercada de emoção por todos os lados. As 

coisas já eram ruins o bastante para as mães vitorianas, mas ficaram piores no decorrer 

do século XX, quando a ciência, a psicologia, a política e a polêmica em torno dos 

gêneros levaram o mito da maternidade além dos limites (FORNA, 1999, p. 55). 

Ainda que a sociedade imponha a responsabilidade pelos atos dos filhos de modo 

abstruso, devendo seus filhos adequarem-se aos padrões socialmente aceitos. Na 

intercorrência negativa, a culpabilidade é incontestavelmente da mãe, seja por ela assumida, 

seja por outros lhe atribuída.  

Quando a questão geração é apontada como um processo que origina rupturas, isso 

intensifica diferenças e produz experiências novas, com possibilidades de conflitos, sejam eles 

de comunicação ou de compartilhamento de códigos de conduta ou moral. Para a mãe, é clara 

a perda da proximidade com aquele que se distancia cada vez mais.  

A visão de futuro é outra questão complicada. A geração dessas mães entrevia um 

futuro pautado na certeza de planejamento e de ações a longo prazo, segundo Bauman (1999), 

essa visão e pensamento na atualidade entraram em colapso e enfraqueceram as estruturas 

sociais, com projetos e episódios de curto prazo e que, em sua liquidez, os filhos dessa 

mulheres buscam outras medidas para a vida atual e a busca pelo futuro incerto, sem limites 

seja de conduta seja de planos. Não poucas vezes, essas mães reclamam da dificuldade de 

entender o universo de vida dos filhos. Da perda do filho para o mundo externo à casa. 

A luta para rever e ressignificar a maternidade e os parâmetros de poder sobre os seus 

filhos que possuem como mãe parece algo emocionalmente sofrido, um luto pelo projeto 

frustrado. Mas pior que a frustração do desejo de ver o filho se realizando como ―gente de 

bem‖ é o medo que impera pela condenação de suas atitudes diante da lei, o luto da ausência 

pela prisão e pela incerteza do que está por vir. A mãe do menor, que cumpre medida 

socioeducativa, não vivenciou o apresamento e principalmente o distanciamento da mãe. 

A dor pela morte do filho é sensivelmente relatada por uma mãe, não sendo possível 

mensurar o seu sofrimento, o pesar da morte é o ingrediente das histórias de vida dessas 

mulheres. 

 Essas situações produzem uma maternidade diferenciada da maternidade vivida por 

outras mães. O desenvolvimento da vida dos filhos e suas escolhas estão intrinsecamente 

relacionados à vivência da maternidade. O conflito com a lei, seja pelo uso de drogas ilícitas 
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ou pelo envolvimento com a criminalidade, é o motivo das dores existentes nas narrativas das 

interlocutoras. 

Durante a realização dessa pesquisa, optei por adicionar quatro histórias na íntegra. A 

primeira, pela identificação do fator gerador de todos os conflitos como a morte do filho e sua 

vinda para a área urbana. A segunda, por estar sofrendo na pele a dor da reincidência. A 

terceira e a quarta, pela falta de perspectiva no futuro e pela incerteza de ver o filho 

novamente liberto do sistema carcerário.  

Conheci Helena em 1991, quando era professora em uma escola na zona rural, ela 

trabalhava com a merenda. Ela tinha alguns filhos, os dois gêmeos cursavam, à época, a 

segunda série, hoje o é o terceiro ano do Ensino Fundamental I. Eram bons meninos, mas um 

deles se destacava pela capacidade que tinha de acarinhar as pessoas. Sempre trazia na nas 

mãos uma fruta, uma flor que pegava no meio do caminho entes de chegar à escola. Mario se 

destacava entre as outras crianças por ser carinhoso e pela capacidade que tinha de 

aprendizagem. De raciocínio rápido e de uma gentileza ímpar, era muito esperto, sempre tinha 

opinião para tudo. Nessa escola eu trabalhei por quase quatro meses substituindo uma 

professora que estava em licença maternidade. Depois desse período, voltei a me encontrar 

com Helena na escola que trabalho até hoje e onde ela também se aposentou. Ela mudou da 

zona rural para a zona urbana com incentivo de um plano de habitação da Prefeitura de 

Varginha voltado para o funcionalismo. 

Ficava sabendo por outras pessoas sobre o trajeto de vida escolhido por Mário. Toda 

vez que eu o encontrava era uma felicidade, ele possuía uma grande liderança no bairro, era 

conhecido por muitos jovens, era uma referência por seus cabelos compridos e cacheados. 

Diferente das outras crianças, Mário teve uma família muito bem organizada, Helena e 

o esposo eram muito parceiros. Por isso acho importante que ela mesma possa contar a 

história de sua vida e acrescentar a essa tese suas memórias como ponto de partida para outras 

análises. 

 

5.2.1 Nas teias do destino... 

Eu ainda morava na roça e meus filhos vinham trabalhar na cidade na construção daquele Shopping 

que não terminou. Todos eles. O Mário e também o Milton. Toda a confusão começou com o Milton e aí o Mário 

tomou as dores dele e acabou criando uma rixa com o rapaz que o matou depois. Dizem que a moça que teve o 

filho do Mário tinha namorado o rapaz que o matou. Mas ninguém entendeu direito o que aconteceu. Quando ele 
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foi ao batizado do Juninho. Eu pedi para ele não ir. Quando ele decidiu ir, eu pedi então que, logo depois do 

batizado, ele viesse embora. Mas ele disse que não podia ter medo. E a mãe do filho dele insistiu que depois da 

igreja eles fossem para a casa dela. Na hora que chegou lá, o rapaz já estava esperando ele. Ela falou depois 

que não sabia que o rapaz ia estar lá. Engraçado é o destino cruzar a vida deles.  

Eu sempre morei ali naquela Fazenda, perto da casa minha mãe, dos meus tios e primos. Quando eu já 

trabalhava na Prefeitura quem cuidava dos meus filhos era minha mãe. Eu tinha uma “penquinha” e quando eu 

ia para a escola trabalhar quem ficava com meus filhos era minha mãe. Quando eu chegava do serviço, ela já 

tinha feito janta. A minha mãe me ajudou demais. Depois quando a gente veio para cidade, eles já eram 

mocinhos. Eles estudaram lá na escola até a 4ª série. Então eles falaram para mim “Agora mãe nós precisamos 

ir para a cidade estudar”. Antes mesmo de vir para a cidade, eles vinham de ônibus para estudar no CAIC I. Só o 

Mario e o Milton que não voltaram a estudar. O Milton agora está bebendo que é uma coisa, só lembrar do irmão 

que ele volta a beber.  

O Mario falava. “Mãe, eu estou mexendo com o meu pagode”, ele gostava era de pagode e também 

trabalhava. Ele não ficava sem emprego. O último emprego dele foi no sindicato, ele havia pedido contas do 

emprego antes de ele morrer por que disse que tinha arranjado um emprego que iria ganhar mais, um emprego 

muito melhor . Mas ele nunca teve problemas com a polícia. Ele só teve problema de briga com esse rapaz. Eu 

não sabia que a situação era tão grave, eu achava que eram briguinhas, depois que eu fiquei sabendo que a 

coisa era muito grave. E depois da morte do Mário, o Milton tem medo. O rapaz que matou o Mário está vivo e 

preso, não por causa da morte dele, mas por outros crimes, outras mortes. Ele recebeu aquela premiação de 

ficar em casa sete dias, matou outra pessoa e enterrou no fundo de casa. Aí ele ficou preso mesmo. Sem poder 

sair.  

Naquela época, lá na roça, quando meu irmão morreu. Foi quando eu te conheci, eu já tinha minha 

última filha, a Paula, lembro que eu estava trocando ela quando o meu irmão passou e foi em direção ao rio. Eu 

saí correndo e fui gritando atrás dele. Mas ele entrou e logo as águas o levaram e ele afundou. Os meninos 

quiseram entrar, mas eu não deixei era muito fundo. E tinha muita correnteza. 

Eu tenho oito filhos e minha caçula tem hoje 25 anos. Como eu já te disse, eu tive meus filhos ali no 

meio da Fazenda. Nasci, cresci e criei meus filhos lá na roça. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha oito anos 

de idade, porque minha mãe tinha uma “renca” de filhos e  meu pai bebia demais. Meu pai morreu com 43 anos. 

Se eu falar que meu pai era ruim, eu estarei mentindo. Ele não era ruim. Ele era igual esse meu menino, o 

Milton. Bebia, mas chegava em casa e não brigava com ninguém, nunca levantou a mão para minha mãe. 

Chegava em casa e ficava quietinho. Mas só que não trabalha não. Ele bebia muito e no outro dia, ele não dava 

conta de trabalhar. Ele não tinha força para trabalhar. Ai minha mãe foi pai e mãe. Minha mãe ralou muito. Ela 

fazia serviço de homem trabalhando na roça. Tudo que um homem fazia ela fazia. Eu ajudava minha mãe no 

serviço dela. Os meus irmãos também ajudavam. Logo depois eu e meu irmão começamos a trabalhar para 

ajudar em casa, o meu irmão que morreu trabalhava o dia inteiro e depois a noite ele pegava carona com o 

fazendeiro e vinha para a cidade para estudar. Ele estudava à noite e dormia na casa do meu avô que morava 
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no Jardim Andere. De manhã, às 6h, ele pegava carona de volta para trabalhar na roça. Ele tinha uns 15 anos, 

era moleque. Fazia isso para ajudar em casa. Ele estudou assim, eu já não estudei. Não tive como fazer isso. 

Quando eu comecei a estudar, eu já tinha as crianças. Eu também estudava à noite, mas depois da morte do 

meu irmão, eu desisti. Aí não entrava mais nada na minha cabeça. O que eu sabia eu esqueci. Eu estudei um 

ano só quando era criança. Aí minha mãe teve que me tirar para trabalhar. Mas quando eu era criança, a escola 

era em uma casinha velha lá nas terras do Seu Homero. E quando a casinha começou dar sinal que ia cair, a 

escola fechou. A casa caiu mesmo e aí ficamos sem escola. Eu então só trabalhava.  

Aí eu fui crescendo, para falar a verdade eu nunca paquerei e namorei. O meu primeiro namorado foi 

meu marido e eu também fui a primeira namorada dele. Namorei pouco tempo. Foram quatro meses de namoro, 

noivado e o casamento. Logo vieram os filhos, mas eu precisava continuar trabalhando. Depois que casei é que 

peguei no pesado lá na roça. Antes eu trabalhava na fazenda do Roberto. Na idade de oito anos, eu aprendi de 

tudo, aprendi as coisas da casa, aprendi a plantar verduras, ajudava com as criações e as galinhas da granja, 

aprendi a cozinhar, fazer doce e até a fazer sabão. 

Eu fiquei lá de oito até os dezoito anos. Aos 18 anos saí para casar. Eu casei com o José, ele me disse 

que eu ficasse em casa, pois daria conta das nossas despesas. Mas eu queria trabalhar, porque quando eu me 

casei não tinha nada. Eu não tive enxoval, e o dinheiro que eu recebia eu dava para a minha mãe. Aí eu achei 

que quando eu fosse casar a patroa ia me dar um dinheiro, mas não deu. Não teve essa coisa de rescisão. Não 

tinha carteira assinada, não tinha direitos. Os meus padrinhos é que me deram um dinheiro para viajar. Aí eu fui 

para a Aparecida do Norte. Lá na Aparecida é que eu comprei umas coisinhas. Comprei jogo de prato! Comprei 

panela! O dinheiro que eu ganhei que era para ficar mais tempo. Decidimos encurtar a viagem e compramos 

coisas para a casa. A vida não foi fácil. 

Mas eu nunca desisti. Depois de casada, com o meu salário da lida na roça, eu ajudava minha mãe, eu 

fazia o mesmo serviço dos homens, mas eu não achava pesado. Eu dividia serviço com homens o dia inteiro e 

dava conta igual a eles. Eu queria trabalhar para ajudar mais a minha mãe. Depois fui tendo meus filhos e eu 

queria dar o melhor para eles. Aquilo que a minha mãe não pode dar para nós, eu não queria deixar os meus 

filhos ficar sem. E nunca faltou. Nem uma pedra de sal faltou. Eles tiveram tudo. Quando eu vim para cidade, o 

Mário e o Milton já estavam com 18 ou 19 anos. O Mário morreu com 23 anos. O filho dele está 14 anos. Ele 

teria hoje 37 anos. Logo que eu vim, já consegui transferência para trabalhar no CAIC. Eu achei muito difícil vir 

para a cidade porque aqui a gente tinha que pagar tudo. Na roça, a gente não precisava comprar quase que 

nada. Aqui tinha que pagar a luz, a água. Lá na roça a gente sempre tinha uma horta, tinha frango, tinha um 

pomar grande e tinha o leite. A gente não pagava por isso. Dava até para sobrar um dinheirinho. Quando eu vim 

para cá, a gente já tinha construído essa casa que a Prefeitura tinha doado o terreno. Ela já estava no ponto que 

está hoje.  

Eu senti muita diferença quando eu vi para cá. As amizades eram muito diferentes. Os meninos não 

tinham sossego, sempre tinha um aqui na porta chamando os meninos para sair. O meu esposo nunca gostava. 

E ainda falava assim: “eu não gosto desses amigos aqui em casa”. E aí o Mario e o Milton sempre iam. Os mais 
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velhos já estavam namorando. Além dos dois, o Emerson sempre ia também. Você sabe que o Emerson está 

preso, né? Ele fala para a gente que não, mas ele está preso por causa de briga. Uma turma bateu em uma 

moça e deixaram-na muito machucada, parece que até cega. Ele fala o tempo todo que ele está pagando por 

algo que ele não fez. E ele está preso há sete anos, já era para já ter saído. Eu fui falar com o advogado e ele 

disse que agora tem que esperar o Juiz. Ele já cumpriu a sentença. Quem toma conta disso é o Adriano. Ele já 

falou para o Alisson que “ele está lá de bobeira” ele está estudando. Ele disse para o Alisson “Eu vou formar, vou 

fazer umas provas”, disse que está bom lá, nessa parte dos estudos. O Emerson está com 33 anos, faz tempo 

que ele tá preso, ele está preso na penitenciária porque ele fugiu daqui da cadeia. O Milton também teve preso. 

Foi preso de bobeira. O pai dele disse: “para com essa bebedeira sua, esse povo que está te chamando não 

quer seu bem, eu fico muito triste quando eu passo lá na esquina e te vejo lá no meio daquela turma”. Mas e ele 

foi. E quando chegou lá, a polícia já estava dando uma batida e levou ele e outro que não tinha nada a ver com o 

problema. Na época, se ele pagasse uma fiança, ele não ficaria preso lá no cadeião. Infelizmente, naquela 

época, o meu marido já estava doente e disse: “Sabe de uma coisa Helena, vamos deixar que ele fique um 

pouco lá. Assim quem sabe ele não cria vergonha, a gente pediu mas ele não atendeu e foi se encontrar com a 

turma. Olha lá o que aconteceu agora.” Ele foi preso por tráfico e ficou seis meses presos. Depois a gente 

arrumou advogado. Ele não mexe com droga não, o negócio dele é só pinga. Ele fala “eu bebo mãe porque eu 

sinto falta do meu irmão.” Ele não tem filho, ele casou com a bebida. Mas eu não brigo com ele não. Eu só 

aconselho e peço que ele deixe a cachaça. Eu compro as coisas para ele. Compro roupa. Ele faz alguns 

biquinhos. Ele ganha alguns trocados e gasta em pinga. Arruma uma horta ganha uns vinte reais. O que ele faz? 

Gasta com cachaça. Ele arrumou um emprego com um primo dele e foi trabalhar em São Paulo. Ele me ligava 

todo dia e falava que estava preocupado comigo. Eu falava que quem estava preocupada era eu. Eu percebia 

que ele estava com a voz diferente, arrastada. E então eu mandei que o trouxesse de volta. Eu tive que pagar a 

passagem dele de volta. Eu disse que podia trazer ele de volta que eu pagava a passagem. Eu não queria que 

ele ficasse em São Paulo não. Eu não quero que aconteça com ele o que aconteceu com o Mário, porque São 

Paulo é perigoso. Ele faz uns bicos. Ele sabe trabalhar é sacudido, mas a cachaça não deixa. A internação para 

o álcool é muito difícil. Eu sei que ele não para não. Já pensei em internar, falo com ele, mas na hora que ele 

bebe ele fala que não vai. O álcool ele tendo dinheiro ou não tendo dinheiro ele bebe mesmo assim. 

Quando o Mário morreu, a família ficou chocada. Na véspera, ele insistiu para que a gente fosse vê-lo 

tocar no pagode. Ele falava “a senhora e o pai nunca foram me ver tocar” Aí nós fomos, chegamos em casa 

tarde da noite. No outro dia, eu acordei assustada e vi que ele estava atrasado para o batizado. Fiquei pensando 

se devia ou não chamá-lo. Mas acabei chamando. Ele levantou correndo se arrumou e foi. Eu insisti para que ele 

tomasse café. Na hora que ele saiu, eu o acompanhei até lá fora. Aliás, eu acompanho meus filhos até a porta 

sempre. Eu falei para ele não vai lá. Vai só à igreja. Eu implorei, ele só me olhou, mas não me disse que não iria. 

Eu fiquei com isso na cabeça, porque que ele não me falou nada, só me olhou e sorriu. Eu não fui ao batizado. 

Estava tudo muito estranho, ela mudou os padrinhos e só avisou na véspera. Já que é assim eu não fui. Vai ver 

que ela não queria que a gente fosse. Fiquei aqui, arrumei almoço e fiz carne de porco que ele gostava muito. 
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Mas ele não veio almoçar. Duas horas da tarde o telefone tocou, eu fui atender e quem era? Ela. Ligou-me e 

disse: “Dona Helena, olha aconteceu uma coisa com o Mário” Eu fiquei desesperada. “Deram um tiro nele. Um 

tiro no estômago. Ele já foi para o Hospital”. Deram-me um calmante e eu fiquei passada, parecia que eu estava 

em outro mundo. Ele morreu praticamente na hora. Eu não sei exatamente a hora que ele recebeu o tiro. Sei que 

a hora que ela ligou eram duas horas da tarde lá pelas quatro ela ligou e disse: “Ah dona Helena, ele não 

aguentou não”. Falou assim tranquila. Eu não fui ao hospital, eu fiquei abobada, os meninos é que tomaram 

providências de tudo. Foram lá na roça para falar para a minha mãe e quase mataram a minha mãe de susto, 

falaram assim tudo de uma vez. Minha mãe sofreu muito. Depois de uma semana é que eu fui sentir o impacto, 

foi aí que o bicho pegou. Foi quando eu fui pensar bem que eu nunca mais ia ver meu filho. Ele era muito 

amado, todo mundo gostava dele. Ele gostava muito de ajudar os outros. Ele não sabia dizer não pra as 

pessoas.  

Mas eu nunca fui ver meus filhos na cadeia. Nem o Milton quando ficou lá, nem o Emerson que está 

preso há sete anos. O Emerson pede para eu não ir, ele fala que lá não é lugar para mim. Quem ia lá era o meu 

marido. Ele falava, “eu não sei quanto tempo eu tenho aqui,” a doença estava avançando. Ele morreu de câncer. 

Eu acho que a doença do meu marido é consequência da morte do Mário. Ele era muito fechado, quando eu 

perguntava por que ele estava triste ele falava “você sabe Helena eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu 

vou lá ver o Emerson”. Então ia vê-lo. Eu só fui ver o Emerson no Fórum, nas audiências. Só teve três 

audiências. Ele não foi condenado só por causa da agressão à mulher, teve coisa mais grave, um assassinato, 

com essa mesma turma, mas ele fala que ele não participou. A turma fala que eles mataram o rapaz para vingar 

a morte do Mário. O rapaz que eles mataram era irmão do rapaz que matou o Mário. Eu fiquei sabendo disso por 

boca de outras pessoas. O Emerson não me fala isso não. 

O Zé sempre falava que se soubesse que iria acontecer tanta coisa como aconteceu ele não tinha vindo 

para a cidade não. Teríamos ficado quietinhos lá na roça. Na roça, o povo é menos agressivo. Eu ganhei esse 

terreno da Prefeitura e eu podia trazer meu emprego lá da roça para a cidade. Eu pensei que aqui eu ia poder 

estudar mais os meus filhos na cidade. As meninas estudaram mais. O Emerson está estudando lá disse que vai 

fazer prova para formar. Quando ele saiu do presídio daqui, ele foi direto para Itajubá. Por isso, ele pediu 

transferência para a Penitenciária de Três Corações. Eu comprei carro por causa disso, porque a gente 

precisava ir à Itajubá, aí a gente arrumava um motorista. E ia. Mas eu nunca entrei. O Emerson, o que tá preso, 

sabe dirigir, tanto que ele falava que se ele tivesse aqui o pai dele não teria sofrido tanto. Ele ia poder levar o pai 

para fazer a quimioterapia melhor. Mas ele fala que se o Mário não tivesse morrido tudo tinha sido diferente. Eu 

também acho que com a morte do Mário a teia que se formou enredou todo mundo. Minha vida mudou a de todo 

mundo mudou.  
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5.2.2. Uma história de reincidência. O luto e a desesperança 

Cássia é artesã, produz vários bonecos com cerâmica fria. O que mais impressiona em 

seu trabalho é a riqueza de detalhes expressa em sua arte. Contornos, cor, contraste e sombras 

proporcionais. Observa-se, no entanto, um semblante triste em seus bonecos. A tristeza de seu 

ser é refletida em sua arte. Sua história merece ser contada na íntegra para dimensionar sua 

desesperança e a perda irreparável da ausência que esteve presente em todos os dias de sua 

vida. 

Eu nasci aqui em Varginha mesmo. A minha mãe ficou grávida de mim, meu pai era  um homem 

casado. Resumindo a história, ela me doou na maternidade e fui criada naquele abrigo Santo Antônio que era da 

Mãe Rosa, fiquei lá até seis anos, fui menina de rua, apanhei muito, sofri muito. Depois fui para a casa da minha 

tia que é irmã da minha mãe que me pegou para terminar de criar. Ela casou-se, eu morei junto com ela, eu fui 

uma menina rebelde, uma menina revoltada porque minha mãe sempre me rejeitou, ela me falava “não me 

chama de mãe, você vai me chamar por nome, se você falar que eu sou sua mãe você vai apanhar”. Eu fui 

crescendo com aquilo, com uma mágoa muito grande da vida, eu já perguntei para ela o porquê, mas ela mente 

muito, aí eu desisti. Desisti agora que eu estou bem mais velha. O que eu sou hoje eu devo a minha tia, a 

educação que ela me deu. Aí eu casei e tive o Fábio, por que eu já casei grávida.  

Antes era uma fuga, eu queria arranjar uma pessoa para eu casar, eu queria ter um filho, eu queria ter 

uma família. Eu queria ser mãe. Eu queria ouvir a palavra mãe, pois eu só chamei de mãe a Dona Rosa do 

abrigo. Aí eu arrumei uma pessoa, eu não sabia que essa pessoa não prestava, eu tinha 16 anos eu não sabia 

de nada. Ele tinha 28 anos. No fim de tudo, eu acabei me entregando para ele, mas na hora H eu não quis fazer 

aquilo, mas ele forçou, eu me arrependi muito. Foi tipo um estupro. A minha mãe biológica ficou sabendo e ficou 

muito brava. Falou muita coisa que me ofendeu muito. E eu só respondia para ela, eu na verdade nunca a 

respeitei, na verdade nunca houve respeito entre mim e ela. Ela não fazia por onde. Depois eu fiquei com medo 

de estar grávida, e o homem era casado e eu não sabia, mas se estivesse grávida eu ia criar sozinha meu filho, 

não ia abandonar como minha mãe fez.  

Aí eu conheci o pai do Fábio e eu contei a verdade para ele. Ele disse que não se importava com isso o 

importante que eu fosse fiel e que gostasse dele e ele de mim. Nós namoramos nove meses. Eu engravidei e 

casamos porque a gente queria. Foi um homem maravilhoso, nunca encontrei um homem bom igual a ele, nunca 

vou encontrar. Quando fez onze meses que estávamos casados, ele morreu afogado na minha frente. Eu gritava 

por socorro, pedia, pedia para salvar ele. O Fábio tinha cinco meses, ele praticamente não conheceu o pai. Ele 

me ajudava a cuidar do neném, trocava até fraldas. Quando eu estava grávida, ele conversava com o Fábio na 

barriga. Ele era uma pessoa muito carinhosa. Ele faleceu, eu criei meu filho sozinha. Eu entrei numa empresa 

para trabalhar e conheci meu segundo marido nessa empresa. Quando eu comecei a namorá-lo, eu tive que sair 

de casa porque minha mãe me ofendia muito. Eu morava na casa da minha vó. Eu tinha nessa época dezenove 

anos, eu fiquei viúva com 18.  
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A minha mãe me detesta tanto que quando eu casei de noiva ela não quis me ver. No final, ela foi ao 

casamento, mas nós duas acabamos tirando uma foto chorando. Ela acabou rasgando essa foto. Eu não tenho 

foto da minha mãe. Eu tenho a foto dela do Facebook. Eu acabei namorando essa pessoa que eu conheci na 

empresa, ele era solteiro, fomos morar juntos. Ele era muito violento, e eu acabei ficando grávida de gêmeos e 

nem sabia. E ele me batia muito, e o Fábio via tudo isso. Eu nunca deixei meu filho na casa de ninguém, por isso 

ele via tudo, foi um menino muito judiado. Um dia ele me espancou e eu acabei perdendo as meninas que eu 

estava esperando. Elas nasceram vivas, eu já estava de sete meses de gestação. Uma durou dois dias e a outra 

durou dois meses. Eram idênticas. Eu sempre sonhei em ter uma filha. Nesse momento, eu sofri muito, minha 

mãe nunca esteve presente na minha vida. Eu passava por tudo isso sozinha, minha tia é que estava sempre 

presente, em todos os sentidos. Aí eu resolvi que não ia arrumar mais filho. O tempo foi passando, ele 

continuava violento, eu passava por tudo isso sozinha. Quando foi uma época, eu arrumei o Júlio. Mas eu sei 

que eu arrumei porque eu quis. Eu queria mais um filho. Ele nasceu, e o meu marido tinha uma diferença com as 

duas crianças. Ele não tratava o Fábio igual ao Júlio. Ele era um homem muito safado, sem vergonha, saía na 

sexta e só voltava no domingo. Eu não podia falar nada porque eu tinha medo de apanhar. Uma vez, quando ele 

me deu um murro no olho, quando as gêmeas estavam na incubadora, eu tinha que ir lá com um olho só. Um dia 

a minha mãe me disse “bem feito, alguma coisa você fez para merecer isso. Para levar esse murro.” Essa fala 

da minha mãe doeu mais que o murro, ela nem procurou saber o que aconteceu.  

Eu só tinha minha tia para dialogar, ela e o marido dela. Eu nunca vi os dois brigarem quando eu 

morava com ela. Eu aprendi o que era um casamento bom. Assim eu mesmo criei meu mundo. Eu ainda 

amamentava o Júlio com oito meses quando ele saiu para rua e trouxe uma doença da rua para mim. Eu perdi 

meu útero e trompas por causa disso. Eu tive aquele câncer. Quando o Júlio tinha quatro anos e o Fábio nove 

ele morreu de acidente. Eu aguentei muita coisa para ele não bater nas crianças, por causa dos meus filhos. Eu 

não gostava que ele batesse nas crianças. Ele ia bater nas crianças e eu entrava ele batia em mim. Quando 

dava o horário de ele chegar, eu já colocava as crianças para dormir. Ele era tão violento que uma vez (crianças 

faz arte né?) o Fábio jogou uma pedra no ônibus quando ele passou. Eu não vi, mas ele viu. Por infelicidade ele 

viu! Ele entrou e colocou os dois de castigo de joelho virado para a parede. E disse que não era para tirar do 

castigo. Aí eu esperei ele sair e tirei as crianças do castigo e quando ele voltou eu coloquei as crianças de volta 

no castigo. Eu omitia certas coisas por que ele judiava dos meus filhos! Eu não tinha autonomia sobre meus 

filhos. Mas a culpa foi minha, eu aceitei o primeiro tapa, o primeiro grito, aí fica difícil e deu no que deu. Aí ele 

chegou e ficou perguntando se eles haviam ficado o dia inteiro e eu afirmava que sim. Ele batia com muita 

violência. Um dia o Júlio tinha um ano e pouco, ele usava fralda ainda, foi no armário e derrubou o macarrão no 

chão. Quando ele viu, eu já estava catando e o Júlio se entregou, falou coitadinho! Ele disse que era o 

menininho que iria catar, eu disse que a criança não sabia não tinha entendimento. Ele dizia que a criança que 

iria catar. Aí ele começou a bater no Júlio. Eu levantei contra ele, aí ele me pegou pelo cabelo e saiu me 

arrastando, nessa casa tinha uma escada, me jogou lá embaixo. Ele pegou o Júlio e sumiu com o menino. Ele 

ainda mamava em mim. Ele me trancou para fora. Já era de madrugada, (desculpa eu estar chorando, mas isso 
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ainda dói muito). De madrugada, ele trouxe o Júlio e falou “dá de mamar para esse menino, que está chorando 

muito” Quando eu peguei o Júlio eu fiquei muito emocionada, eu era igual à galinha de pintinho pelos meus 

filhos. Mas não tinha o que fazer, eu tinha medo.  

Eu me tornei uma pessoa brava com meus filhos, mas era essa a forma que eu tinha de aliviar as 

surras dos meus filhos, era não os deixar fazerem nada errado. O Fábio que desviou depois. Eu sofro muito por 

ele, porque ele foi um menino muito judiado, mas não por mim. Aí quando o meu segundo marido morreu, Deus 

me perdoe, mas eu fiquei muito aliviada, eu fiquei chocada na hora da notícia, eu desmaiei e passei mal, eu não 

desejava isso para ele, mas depois foi um alívio. Um saco de duzentos quilos que tiraram das minhas costas. 

Mas eu não gosto de ficar sozinha, eu quero sempre ter alguém comigo. Para me apoiar e estar comigo. Esse 

meu marido agora tem os defeitos dele, quem não tem? Mas foi um bom pai para meus filhos, nunca me 

agrediu, ele tem esse defeito de beber. Quando ele às vezes queria judiar dos meninos eu não deixei. Eu tirei 

desde o princípio, um já judiou, não ia deixar outro fazer a mesma coisa. A nossa relação e instável, a gente 

larga e volta. Eu sempre tive que trabalhar fora para tratar deles. O mais velho que acabava cuidando do mais 

novo. Eu não sei explicar, o Fábio passou por essa violência mais que o Júlio, mas o Júlio, ainda que menos, 

também passou. Quando eu me lembro do meu passado, eu só tenho tristeza, eu sofri muito, eu fui assediada 

por dois tios meus. Eu falava para minha vó e minha mãe, mas elas não acreditavam. Eu ficava com aquele 

medo. Hoje eu olho eu vejo que perdi minha cabeça. Da minha infância até minha juventude, por mais que eu 

recebesse carinho da minha vó e da minha tia, eu não sei porque minha mãe não gosta de mim. Eu não sou 

uma pessoa ruim. Eu só queria fazer pelos meus filhos o que eu não tive. Eu quis ser uma boa mãe.  

O Fábio virou a cabeça. Eu não sei explicar. Ele já me dava trabalho desde a escola, ele era 

preguiçoso, fazia bagunça. Eu achava ele era covarde, ele batia nos pequenos, ele batia no Júlio, mas os 

grandes ele não enfrentava. Dos grandes ele apanhava, eu achava que aquela maneira era a certa, mas hoje eu 

fico me perguntando se estava certo, às vezes eu me culpo às vezes não. Eu quis ser rígida demais, eles tinham 

hora para dormir, para comer, para estudar e para brincar. Eu nunca deixei meus filhos jogados, não deixava ir 

para a casa dos outros. Se saiam para a rua, era a hora que eu saía para trabalhar. O Fábio do nada virou a 

cabeça. Ele era carinhoso, era amoroso, ele ajudava em casa. Eu falava que a mulher que casasse com ele 

estava feita. Do nada, ele começou andar em má companhia, aí morreu um amigo dele assassinado. Ele ficou 

meio assustado, mas ele já estava envolvido com bebidas e com drogas. Eu desconfiava, mas não sabia como 

descobrir.  

Quando ele completou 17 anos, ele começou namorar uma moça. O sonho dele era ser pai. Ele 

engravidou essa moça e pisou na bola com ela. Com o tempo, ela largou dele. Era uma menina, mas a família 

dela não a deixou. O pai dela é policial e vivia na porta da minha casa ameaçando para a gente não chegar 

perto. Ela teve que fazer a opção por ele ou pela família dela. Ela tinha que pensar no conforto para a filha dela. 

O Fábio não tinha responsabilidade, ela tinha 22 anos e ele 18 anos. E quando a criança nasceu, ela não quis 

registrar a menina no nome dele. Aí eu disse para o Fábio vamos lutar que nós vamos conseguir, eu fui atrás da 
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Justiça. Ela não queria registrar e aí a promotora disse não era assim. Ela disse que meu filho tinha os direitos 

dele, aliás, direitos e deveres. Mas passou pouco tempo desse acontecido e aí Fábio caiu no mundo mesmo.  

Quando ele tinha 19 anos, ele se envolveu em um crime, foi um latrocínio, ele e mais quatro. Foi um 

assalto que teve lá perto do Rosário, em 2005. Às vezes eu acredito no que ele fala, às vezes não. Ele fala que 

foi ele que atirou porque o homem reagiu. Nada justifica. Eu não aceito isso. Um dia chegaram dois homens lá 

em casa e me perguntaram se eu tinha dois filhos, um menor e um maior. Eu falei que sim. Ele disse que havia 

acontecido um problema e ele precisava saber. O Fábio é quem havia atendido a porta. E ele disse “Eu preciso 

levar os dois. Aconteceu um problema e tinha um adolescente no meio”. O Júlio começou a falar que não tinha 

feito nada e o Fábio a mesma coisa. Aí eu disse que eles não iam levar meus filhos. Eles deram uma ordem para 

o Fábio pegar os documentos dele. Eu disse que ia junto. Na verdade, eu pensei que fosse algum traficante, eu 

pensei que eles queriam matar meus filhos. Quando o Fábio foi buscar os documentos, eles deram a volta na 

minha casa, que não tinha muro. Ele pensou que Fábio pudesse fugir. Aí eu vi a arma. Eles não queriam me 

levar, falava que não tinha espaço no carro. Eu disse que ia de qualquer jeito. Chegamos na delegacia, eles 

levaram o Fábio para uma sala lá e demorou muito. Eu escutei barulho de tapa, de grito, o Fábio gritava muito. 

Eu pensava e perguntava para o Júlio o que o Fábio havia feito. Quando ele saiu daquela sala, já algemado com 

a cabeça baixa, o mundo caiu na minha cabeça. Ele me abraçou com aquelas algemas e me disse “mãe, me 

perdoa”. Eu disse que não sabia o que ele tinha feito, eu perguntava o que ele havia feito da vida dele, e a 

polícia começou a empurrá-los, eles são muito brutos, aí ele foi dar o depoimento dele, o homem que perguntava 

para ele falava assim: “o barraco caiu, pode falar tudo, a gente já sabe que você voltou lá para pedir desculpa e 

o homem morreu”. Aí eu pedi par ele falar na minha língua o que ele havia feito? Ele disse assim: Esse 

vagabundo do teu filho matou um homem, deu um tiro na cabeça de um homem. Eu estava em pé e caí sentada. 

Eu queria abraçar o Fábio, eu queria bater no Fábio. Eu não tinha reação, eu perguntava e pedia para falar que 

aquilo era mentira. E o investigador me disse que era verdade e ele já havia confessado Ele não tinha advogado, 

ele deu depoimento sem advogado. Só depois que fui saber que ele tinha direito, ele disse que Fábio seria 

conduzido à cadeia, e eu perguntei se iria ficar preso, ele riu e disse ele já estava preso. Eu fiquei passada. Eu 

só pedia que deixasse que eu me despedisse dele. Eu queria saber para onde ele ia. Eu fiquei esperando, eu 

achei que não devia ser verdade, que era um mal entendido, eu acreditava que a verdade não era aquela. Aí 

minha tia chegou. Eu cheguei para o homem e disse que quando eles chegaram ele deixou o prato de comida lá 

em cima da geladeira. Pedia para eles me deixarem dar comida para ele, ele estava sem comida. E recebi a 

seguinte afirmação “tá pensando que isso aqui é hotel, teu filho é um vagabundo, um bandido e você ainda quer 

dar coisas para ele comer?” Aí ele colocou o Fábio no camburão, são cenas que eu não esqueço de jeito 

nenhum. E eu fui seguindo com os olhos o meu filho indo embora.  

Eu custei a perdoar o Fábio, o Padre Israel me ajudou, ele me levava para umas palestras sobre 

drogas, sobre a detenção. A minha vida é chorar. E o padre me disse: Perdoa-o, Deus já perdoou, ele é teu filho, 

pare de chamá-lo de bandido. Mas eu questionava. Olha o que ele fez, e o quê que ele é?  
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Depois disso, eu passei a visita-lo. Passava por aquela revista horrorosa, passei por muito 

constrangimento. Foi muito difícil. A gente é pobre, eu não tinha dinheiro para ir de ônibus eu voltava a pé do 

presídio. Depois ele foi transferido para Três Corações, depois para São Joaquim de Bicas e depois para Neves. 

Lá em Ribeirão das Neves ele já estava no regime semiaberto, nessa época foi que eu arrumei um advogado 

porque ele já estava com sete anos de prisão. Até aí ele tinha só o defensor público. No começo, falei que não ia 

vender nada que eu tinha para arranjar advogado. Eu posso até correr atrás de defensor público, mas eu tinha o Júlio, eu 

não podia tirar o teto do Júlio. Ele tinha que pagar pelo que fez. Eu nunca passei a mão na cabeça não. Com o tempo, eu 

paguei um advogado em São Joaquim de Bicas, eu gastei dinheiro demais. Ele mandava muitas cartas. Eu acho que 

agora eu joguei aquelas cartas fora. De uns dias para cá, eu joguei fora quando ele me agrediu. 

Quando ele saiu não teve esse ou aquele que não o tivesse acolhido. Ninguém virou as costas para o 

Fábio. Ninguém o discriminou. Eu falava que era para ele se preparar para viver aqui fora. Falava que ele tinha 

quem acolhê-lo, que eram os seus parentes, já que a sociedade não perdoa. “Prova para você mesmo que você 

mudou.” A gente conversou muito. Na verdade, tudo que eu falei entrou em um ouvido e saiu no outro, mesmo 

antes de ser preso, ele já estava violento. Ele me agrediu duas vezes e dessa vez que ele saiu, durante quatro 

ou cinco meses, ele ficou uma beleza! Foi trabalhar com a minha tia e o marido dela na empresa. Ficou lá uns 

meses e saiu. O Júlio arrumou para emprego ele noutra empresa, mas ele saiu. Arrumou emprego em uma 

lanchonete e saiu, ele não para em lugar nenhum. A gente vai falando, mas com o tempo a gente acaba 

perdendo a paciência. Ele é um homem com mais de 30 anos, você fala para o bem dele ele só quer fazer 

coisas erradas. Eu falei que ia lavar minhas mãos.  

Ele se tornou cada vez mais agressivo e passou a me responder, eu não admito que me responda. E 

um dia, ele estava lá e me respondeu, eu catei uma vassoura e fui para cima dele. Eu falava que eu era mãe 

dele, que ele tinha que me respeitar, que ele estava em minha casa e questionava gratidão que ele não tinha por 

mim. Ele se trancou no banheiro. Ele morava com uma senhora mais velha, largou dela e voltou para casa. Eu 

questionava se ele voltara para minha casa para me maltratar, gritar comigo me responder? Ele então perguntou 

se eu queria que ele fosse embora. Eu disse que se ele quisesse ir, poderia. De repente ele brigou com o meu 

marido e eu entrei no meio. Ele estava errado, e o meu marido estava certo. Eu não vou dar razão para quem 

não tem. Eu nunca fui a favor do meu filho quando ele estava errado. Ele mentia para as pessoas na rua, dizia 

que eu nego comida para ele, que eu sou uma mãe ruim. Para chamar atenção. Aí ele foi morar com essa 

mulher de novo, largou dela arranjou uma moça e a engravidou. Ele não contou para essa primeira mulher que a 

outra estava grávida. E essa mulher o tratava tão bem! Até nas bocadas ela ia com ele para comprar droga. Eu 

não sabia que ele já havia começado a usar droga de novo, eu devia ter percebido porque ele estava violento. Aí 

eu tive que fazer a cirurgia da coluna e colocar as próteses. Ele só dava trabalho, saía e não voltava. Quando 

voltava, era tarde da noite fazendo barulho.  

Ele tem mania de chora por tudo, mas eu não acredito nessas lágrimas dele não, não acredito no 

sentimento dele não. Já fazia três meses que eu havia feito a cirurgia e depois que ele me respondeu eu parei 

de conversar com ele. Um dia depois de ele inventar para mais uma pessoa que eu escondia comida dele, eu 
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conversei com ele sobre as mentiras. Eu coloquei o dedo na cara dele, na hora que eu fiz isso, ele me jogou 

longe. Fazia três meses que eu tinha feito a cirurgia na coluna. Ele me jogou com a cabeça na parede, e foi para 

cozinha procurar comida. Eu disse que dessa vez eu não ia chorar não. Eu resolvi reagir e disse a ele coisas que 

eu nunca havia dito. De repente, minhas primas chegaram, aí que ele criou asas. Eu disse que ia chamar a 

polícia e ele não sentiu medo não. Ele disse para as duas que eu havia caído que ele não havia me agredido. E 

eu disse que ele fosse embora, ainda que ficasse com aquela dor. Ai minha tia foi atrás dele e pediu que ele me 

pedisse perdão. Aí ele veio, me pediu perdão de joelho. Eu disse a ele que já estava perdoado desde o dia que 

ele fora embora, disse que o amor que eu tinha por ele era incondicional, que eu ir amá-lo para sempre. E que 

meu único desejo era que ele criasse juízo. 

Às vezes ele vinha no domingo, às vezes, no meio da semana. Começou a frequentar mais. Um dia ele 

sumiu, a aí eu resolvi ver onde ele estava morando. Fui a um local que me falaram, ele já não morava lá. O 

rapaz que me atendeu disse que ele havia sido desonesto com ele e que estava morando com uma moça meio 

louquinha. Fui naquela casa, uma casa suja, um local horroroso. Ele deixou a primeira moça no terceiro mês de 

gravidez. A gente que cuidou de tudo. Ela também não sabia dele. Numa coincidência acabei encontrando com 

ele. Ele não soube me falar nada, disse que depois iria lá em casa. E descobri que ele estava namorando uma 

moça que trabalhava no Shopping. Então eu fui naquele Shopping, eu nunca tinha entrado lá. Fui conhecer a tal 

da moça. Perguntei dele para ela e ela disse que daria o recado. Mas ele sumiu. Então eu fui buscar uma 

furadeira que o meu marido havia emprestado para ele, não fui bem tratada. 

Quando minha netinha nasceu, eu fui lá para falar e para exigir dele que ajudasse a mãe e a menina. 

Pedi que ele tivesse mais responsabilidade, ele fez o que sempre fazia, sumia e depois quando precisava ou 

tinha saudades, aparecia e sumia de novo. Eu sabia que tinha traficante que estava ameaçando ele de morte. 

De repente chegou a notícia de que ele havia sido preso de novo, por roubo no Shopping. Passou na televisão, 

eu agora não tenho mais esperanças. Eu agora estou pior que da outra vez porque agora eu já conheço o 

caminho que vamos percorrer. Eu achava que ele seria preso por briga, por falta de pagamento de pensão, mas 

por roubo, eu não acreditei.  

Ele me ligou um dia depois, lá do presídio e disse que estava me ligando para me tranquilizar, para 

dizer que ele estava bem. Eu não acreditei que ele havia acabado de entrar no presídio e já estava dentro dos 

esquemas, pois até telefone ele já estava usando. Eu avisei que não ia visitá-lo, nem atrás de advogado pago.  

No presídio, tem uma pessoa que traz notícias das coisas de lá. Eu fiquei sabendo que ele está muito 

bem. Essa pessoa me disse: “não se preocupe não, ele está muito bem, ele está feliz, ele disse está em casa, 

que está muito bem interagindo com os presos”. Ele ficou três anos fora da cadeia, nunca obedeceu à prisão 

domiciliar, chegava altas horas da noite, o advogado disse que agora a situação é difícil, porque, além do furto 

no Shopping, a polícia achou arma na casa dele. Ele agora vai responder por furto, porte de armas e por ter 

quebrado o regime. 

Eu não tenho mais estrutura para ver o Fábio na cela, eu não aguento mais passar por tudo aquilo de 

novo. Eu não aguento mais ver ele com aquele uniforme vermelho e descalço saindo da cela, algemado e 
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conduzido por dois agentes armados e com a cabeça raspada. Essas imagens não saem da minha cabeça. Eu 

sonho com isso, aliás, eu tenho pesadelos. Ir lá passar por aquela revista humilhante, você é tratada igual a 

“Deus me perdoe” como vagabunda. Você é tratada como uma cadela, como um animal, você é tratada com 

falta de educação, eu não cometi crime algum e sou tratada como cúmplice, aquele povo é funcionário público, 

somos nós que pagamos o salário deles. Por lei, nem quem tá lá dentro pode ser maltratado. Quem leva droga e 

celular para dentro de do presídio não são familiares não. Eu jurei que não vou lá vê-lo. Eu não tenho mais 

estrutura para sentar em um pátio em cima de um cobertor e ver aquele tanto de gente fazendo a mesma coisa. 

Levar comida para poder almoçar com ele e a comida chegar toda revirada. Eu não aguento mais. Eu acho que 

o que levou o Fábio para esse mundo foram as companhias que ele teve lá atrás, e as drogas que aquele “Maria 

vai com as outras” consumia. Eu tenho um ódio tão grande de traficante. Para mim, o traficante tinha que 

apodrecer na cadeia. Eles, quando pegam, pegam os pequenos. O dono da boca é difícil cair. Eu perdi minha 

saúde nesses dez anos. Eu não tenho estrutura para ver isso, não existe nada pior que ter um filho preso. Não 

tem dor pior. Você não tem certeza de nada. Ninguém te garante que ele vai sair de lá vivo, ninguém!  

Quando ele estava em Ribeirão das Neves, ele podia ligar uma vez por semana do orelhão. E ele me 

falava “Mãe, eu apanhei tanto” (choro). Quando o advogado veio me falar que ele havia sido preso de novo, em 

fração de segundos passou pela minha cabeça um filme. A maneira que ele foi pego lá dentro do Shopping, 

perto dos outros, sair algemado, passar na televisão, todo mundo comentando. E eu não posso fazer nada! Eu 

não devo fazer. Ele tem que crescer, ele precisa dar valor em um sabonete, no papel higiênico, ele precisa dar 

valor nas bolachas que eu levava, eu perdia o sábado e o domingo para levar comida. Eu não tinha dinheiro, eu 

pegava carona com a polícia. Eu ia cedo, a visita era só às três horas da tarde, mas para poder ver meu filho por 

uma janela. Ver seu filho algemado na cama e doente. Aquilo acaba com você.  

O seu filho pode ser o que for, mas ele é seu filho, a gente nunca deixa de amar. Eu não choro lá em 

casa para o Júlio não sofrer. Ele já está sofrendo muito, dessa vez ele está sofrendo mais. Lá em casa eu não 

posso chorar, quando me dá vontade chorar, eu vou tomar banho para ninguém escutar meus soluços. Você me 

desculpa de eu estar chorando, mas é que está muito difícil, por que eu não sei se eu vou viver para ver o Fábio 

sair da cadeia. Eu tomo remédio para depressão, eu faço artesanato para distrair minha cabeça, para ocupar 

minha cabeça. Estou indo para a romaria de novo, eu sei que eu não aguento ir daqui à Aparecida a pé. Mas vou 

trabalhando na cozinha. Vou andar só três dias, vou depois do almoço. Mas eu vou pela intensão dele. Na 

romaria, eu me esqueço de tudo.  

No ano passado, ele foi ver a chegada, ele foi me ver chegar. Eu chorei demais, eu fiquei muito feliz, 

como é bom chorar de felicidade, Acho que essa foi a única vez que chorei de felicidade. Quando eu o vi, eu 

entrei na igreja de joelho agradecendo a Deus e fui até a Nossa Senhora disse: “Mãe eu entrego meu filho em 

tuas mãos. Muito obrigada”. Eu não tenho mais o que fazer, eu só posso rezar.  

Pergunto por ele, mas não vou mais vê-lo. Só pode receber visita depois de trinta dias e eu nem me 

cadastrei. Eu agora só tenho vontade de dormir para o tempo passar logo. Eu tenho agora 51 anos, mas desde 

que eu me entendo por gente eu sofro. Estou tentando ser forte por causa do Júlio, ele é um filho bom, que cuida 
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de mim, que se preocupa comigo. Acho que ele viu tudo que o Fábio fez e tomou por como exemplo daquilo que 

ele não queria para ele. Eu não posso fraquejar. Ele não merece sofrer. Não sei se estou certa ou errada, mas 

eu não sei qual é o futuro. Se ele ficar mais oito anos preso, eu nem sei se vou estar viva para estar lá. Eu agora 

só posso rezar. 

 

5.2.3. Do luto à luta 

Claudete é uma mãe apegada ao filho, como poucas vezes tive a oportunidade de ver 

igual. Funcionária pública, seu filho se envolveu com as drogas aos 11 anos e com o crack aos 

13 anos.  Passou por um calvário de provações que a fez ressignificar e intensificar cada vez 

mais a maternidade. Esteve ao lado dos filhos quando todos estavam contra, continua 

culpando-se pelas escolhas do filho (o que não possui o mesmo entendimento do filho), crê 

que se estivesse mais próxima, e que se não trabalhasse fora poderia ter salvado o filho do 

sofrimento que passou.  Perdeu tudo que possuía, familiares, marido e todos os objetos da 

casa. Só não perdeu as esperanças. Esta entrevista aconteceu exatamente agora que o filho 

cumpriu toda a pena, inclusive a condicional. 

Eu me lembro de muito pouco da minha infância. Sinceridade. Eu me lembro que saía com meu pai 

para trabalhar, eu era muito ligada a ele. Eu fiquei adolescente, namorei e fiquei grávida desse que é o pai do 

meu filho, o namoro demorou só três meses por que eu fiquei grávida. Meu pai não gostou. Não que ele 

aceitasse, mas também não esculachou não... Já minha mãe, ela não. Ela me esculachou sempre. Ele, meu pai, 

sempre me ajudou muito, meu filho nasceu de oito meses, com o pulmão aberto, ele que corria atrás da 

medicação, correu atrás dos políticos para conseguir os remédios porque a gente não tinha situação financeira 

para comprar o que o meu filho precisava, e ele foi me ajudando, era um porto seguro para mim. Minha mãe 

sempre gostou mais da minha outra irmã. Então eu me apeguei muito ao meu pai. E quando veio essa doença 

dele, isso mexeu muito comigo e com o meu filho. Quando meu pai morreu o Douglas já tinha 8, quase 9 anos. E 

o meu filho era muito apegado a ele. Ele que ajudou a criar o Douglas.  

Eu vim para Varginha quando ele tinha seis anos, eu e meu marido desempregados e todo mês meu 

pai chegava com uma cesta de mantimento, ele não deixava passar falta das coisas. Meu pai fez, faz e fará 

muita falta na minha vida. E meu filho era muito ligado ao Vô. Tudo que ele queria o Vô fazia, mas se precisasse 

corrigir meu pai não precisava falar duas vezes. E quando veio essa doença, meu pai ficou 41 dias no CTI, 

depois ele foi para o quarto e o Douglas vendia picolé na porta do hospital para estar próximo de nós e para 

poder ajudar a manter a gente que virava dia e noite naquele hospital. Até nessa fase ele sempre pedia para o 

médico se podia chupar um picolé para poder comprar o picolé do Douglas e falava “é para ajudar o Douglas”  

Meu pai nunca reclamou de nada... ele sempre mantinha a crença de que iria sarar dessa doença maldita. Nós 

sofremos muito, nós sabíamos que aquilo não tinha cura, ele também. Ele morreu exatamente na hora que meu 
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filho chegou, ele morreu nos braços do meu filho. O Douglas pediu para ele, Vô se você sarar nunca mais vou 

responder para minha mãe meu pai morreu com essa promessa (choro). 

Mas não passou seis meses, e eu comecei a perceber um comportamento mais estranho do Douglas. 

Eu falava para meu marido “olha com quem esse menino tá andando, olha o que ele tá fazendo” e ele sempre 

dizia “não tem problema não o menino não está mexendo com coisa errada não, eu conheço quando uma 

pessoa está mexendo com drogas” Eu nunca tinha visto drogas. O Douglas é um filho que sempre foi muito 

aberto comigo, apesar de todos os problemas que ele apresentou, ele sempre foi muito aberto, ele tinha 

condição de dialogar. Um belo dia ele chegou a mim e disse “Mãe eu tô fumando maconha”  eu chorei demais, 

eu tentei aconselhar, mas já era tarde... ele tinha 12 para 13 anos quando ele me contou, mas eu não conhecia. 

Eu acredito que ele começou a usar de 10 para 11 anos... a morte do meu pai foi uma perda muito grande para 

ele, a cabeça dele não deu conta de aceitar essa morte. Ele sempre foi muito hiperativo, aliás ele tem 

diagnóstico da hiperatividade. Ele não tinha a mim para ele desabafar. Eu tinha que trabalhar. Ele não tinha a 

presença do pai dele, ele também ficava fixado no serviço. Ele não teve apoio. Por isso que eu falo que a 

culpada sempre foi eu. Na vida que ele caiu a culpada sempre foi eu, porque se eu tivesse tido mais atenção 

com ele, se tivesse explicado melhor que a vida não é assim, que a gente ganha mais perde, que um dia a gente 

perde mas no outro a gente ganha. Ele achou que aquilo ali era uma forma dele esquecer. Ele achou que as 

drogas era uma saída. Quando eu saía do serviço e ele não estava em casa eu saía atrás dele. Eu explicava 

que eu tinha que trabalhar para ele ter as coisas melhores. Eu e meu marido nessa época que ele começou nós 

vivíamos bem. Acho que ele não foi um pai presente, não estou culpando o meu marido, por que ele sempre foi 

um bom pai. Mas ele foi ausente na questão de mostrar o que é ser homem, de sair, levar o menino para o 

futebol. Engraçado que hoje ele é presente. E nisso, morou um vizinho perto de casa. O Douglas já tinha uns 14 

anos, foi quando ele se envolveu com a “pedra”, aí que o comportamento dele piorou muito. Comecei a correr 

atrás de internação e de ajuda. Ele foi internado oito vezes. Conselho Tutelar? Me desculpa, mas não consegui 

apoio lá, não faz nada pela gente. E ele cada dia estava mais envolvido. A última internação quem conseguiu 

para mim foi o Padre R., que me ajudou muito, foi uma pessoa espetacular na nossa vida, mas também não 

adiantou... envolvido já com a pedra ele já não tinha como sair. Era aquela agressão, aquela coisa, para quem 

conhece ou já ouviu falar do que é uma pedra não sabe das consequências.  

E o tempo foi passando, um dia ele estava com um rapaz, estava lá pros lados da saída para Três 

Pontas. Ele queria uma pedra, queria dez reais para comprar uma pedra e foi junto com esse vizinho que te falei 

comprar a maldita pedra. Ele não voltou para casa nesse dia. Eu fui para o trabalho chorando. Eu sempre tive 

muito apoio lá. A minha chefe tentou ligar para vários lugares para saber se havia acontecido alguma coisa. 

Nisso alguém me chama na porta eu fui atender eram esses dois vizinhos que disseram: “O Douglas foi preso, 

ele segurou as pedras para nós, mas nós vamos contratar um advogado para ele, mas não pode sujar para nós”.  

O meu mundo acabou. Quando eu falo que o Douglas foi preso inocente é por que eu sei que é verdade. Ele 

nunca traficou, eu sei que ele era viciado na pedra, ele gritava e chorava quando ele estava sem ela, e pedia 

ajuda. Aí ele foi preso, por seis anos. E o que eu fiz nesse tempo. Eu estive do lado do meu filho. Eu não faltei a 
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nenhuma visita. Ele foi preso por tráfico. Eu não gosto que ele encontre com esses rapazes. Eu tenho um ódio 

tão grande desses rapazes, eles roubaram seis anos da vida do meu filho. Mas meu filho agradece muito a Deus 

por que se ele não tivesse sido preso sabe lá o que teria acontecido com ele. As pessoas tem o hábito de dizer 

não foi por amor foi pela dor. Mas é muito difícil você saber que um filho que você botou no mundo que você 

criou ficar preso. As noites não passavam... quando as pessoas ligavam para mim para falar que estava tendo 

“pulão lá” que é invasão dos agentes penitenciários nas celas. Aí é quando eles revistam todo o presídio. Não 

fica nenhuma cela sem revistar. Eles saem todos pelados, sem cuecas mesmo, à noite com chuva... é muito 

triste a vida lá dentro, muito triste mesmo. A gente que é mãe, quando a gente sai você não sabe o que vai 

acontecer com teu filho. Quando você chega, você fica feliz porque teu filho não está machucado, mas quando 

você vai embora você sai com um aperto no coração. Você não sabe o que está acontecendo no decorrer da 

semana, o que vai acontecer. Por que eles chegam, eles não querem saber, a geral para todos. Se você está 

certo ou não eles agridem a todos, com tiro de borracha é muito triste... eu sei que tem aqueles que abusam... 

Eu nunca faltei a uma visita. Eu vivi momentos muito tristes. Antes de ele ser preso meu marido 

separou de mim por seis meses. Deixou a mim e ele, e o que eu fiz? Aluguei minha casa e fui morar em Elói 

Mendes. Aí foi o inferno. Depois eu fui para a casa da minha mãe, mas ela também não aguentou. Um dia ela 

chegou para mim e disse que era para eu voltar para minha casa porque ela não tinha mais idade para aguentar 

viciado em casa. Eu não tinha como voltar. Eu não tinha nada mais. Tudo que eu tinha o Douglas vendeu por 

causa dessa maldita pedra, essa pedra acaba com a família, ela não faz mal só para a pessoa ela faz mal para 

toda a família. Ele vendeu tudo. Um dia eu estava desesperada e eu chamei a polícia. Sabe o que policial falou 

para mim que ele estava vendendo bens que também eram dele. Quando a gente pede ajuda eles falam um 

absurdo desses, mas quando a polícia o pegava na rua, o surrava. Isso não adianta, se fosse para bater eu 

mesmo batia. Saí então da casa da minha mãe para a minha casa trazendo apenas um colchão de solteiro, 

alguns parentes arrumaram um fogão e um pouco de arroz. E passei a tocar a vida. Lá no presídio ele se 

envolveu com essa menina que ele está hoje. Ela não era presidiária. Um dia ela me pediu o meu código do 

INFOPEM do Douglas para mandar uma carta para ele. Não gostei, eu não confiava mais em ninguém. Eles se 

conheciam há muito tempo. Era ciúmes de mãe. Mas. Ela foi persistente E a partir dessa carta eles se 

envolveram e por mais de dois anos ela fez visitas para ele e fez meu filho muito feliz. Ela deu a ele a razão de 

procurar melhorar, para poder sair e ficar com ela. No dia que ele saiu lá estávamos eu e ela na porta do 

presidio. Nessa época minha mãe ainda estava viva. Eles resolveram morar juntos e quando eu tinha que sair 

para trabalhar quem cuidava da minha mãe doente era ela. Ela que dava os remédios na hora certa. Ela me 

ajudou muito. Mas a gente não combina de morar junto não. Talvez eu seja a chata. Talvez ciúmes, filho único 

né. Quando ela engravidou foi um bálsamo em nossas vidas. Preencheu o vazio que os seis anos de prisão 

deixou. Ele agora é voltado para a família. A parte do primeiro emprego foi muito difícil. Onde ele está 

trabalhando agora mesmo foi uma luta. Já estava tudo arrumado aí alguém ligou e disse que ele era ex-

presidiário, e o dono da empresa de terceirização não quis contratá-lo. Eu pedi tanto para Nossa Senhora me 

iluminar que eu resolvi ligar para esse homem, eu liguei e disse “Olha, me filho errou no passado, mas está 
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tentando acertar, o Senhor podia dar uma chance a ele, se em um pequeno tempo o senhor não gostar do 

serviço dele ou ele fizer algo errado o senhor manda embora”. Ele me pediu um tempo e depois me ligou 

pedindo que ele fosse naquela hora lá na agência. Ele chegou lá em dez minutos. Ele entrou na capina, mas 

agora ele já está com essas maquininhas. O chefe dele não é uma pessoa fácil, exige muito dele, mas ele sabe 

que ele só quer o bem dele. Ele não atrasa, não falta. Hoje a vida dele é a família dele. Mãe, pai, mulher e filha. 

Ele parou de estudar na sétima série, quando ele se envolveu de fato com a pedra. Ele dava muito 

trabalho na escola. Ele sempre foi hiperativo como eu te falei. As professoras das séries iniciais ainda entendiam 

e procuravam ajudar. A Professora V. ajudou muito ao Douglas. Por exemplo, ele não podia sentar próximo à 

janela se não o pensamento viajava. Ele foi expulso da Escola. Ele foi acusado de racismo. Disseram que ele 

chamou um professor de macaco. Eu não acredito, ele olhou nos meus olhos e disse que não fez. Eu acredito no 

meu filho. Eu conversei com o professor depois explicando que ele não foi criado sendo racista. Até porque nós 

descendemos de negros. Eu acredito que ele não fez. Quer coisa pior que teu filho te dizer que estava envolvido 

com drogas? E ele me contou. Isso é muito pior. 

Ele nunca tinha sido pego antes dessa prisão. A polícia nunca tinha pegado ele. Quando eu chamei a 

policia por causa das coisas que ele vendeu, eles não fizeram nem B.O. Por ele ser primário teve a queda, ele 

foi condenado há doze anos. Cumpriu seis anos fechado. Mas agora acabou tudo. Ele não precisa se apresentar 

mais. Ele é um homem livre. O que eu não me conformo é que o verdadeiro traficante não dormiu uma única 

noite atrás das grades, mas ele vai pagar de algum jeito. Eu até hoje não posso ver uma viatura da polícia que 

eu tenho medo. Todo dia quando eu acordo eu entrego meu filho na mão de Deus e de Nossa Senhora.  

Eu e meu marido vivíamos bem. Ele nunca foi violento. Só resolveu bater nele quando ele se envolveu 

com a pedra. E eu nunca aceitei isso. Eu não aceitava um homem lúcido bater em uma pessoa com o estado de 

consciência alterado. Daquele jeito meu filho não era ele. Um dia meu marido jogou meu filho no muro como se 

fosse uma caixa. Por causa de gás. Afinal era eu que corria atrás de gás quando ele vendia? Eu ia ao Sindicato. 

Pedia para um ou outro. O A. me ajudou muito.  Nesse dia que ele jogou o menino no muro eu avancei nele. Eu 

avancei. Eu gritava, eu falava para ele ir embora. Foi quando a gente se separou. O Douglas ainda chegou a 

ligar para ele para pedir que ele voltasse. Quando ele foi preso ele teve muito remorso e depois voltou, mas 

nunca mais foi a mesma coisa. Nesse período meu marido passou a beber muito. Um dia ele me insultou e eu 

retalhei meu corpo e sai gritando e todo mundo pensou que eu tinha sido agredida por ele. Ele quase foi preso, 

mas eu tive um momento de lucidez e contei a verdade. Eu acho que eu passei por momentos de loucura.  

Eu acho que nós dois erramos, não demos a atenção que nosso filho precisava. Hoje meu filho tem a 

filha dele e vive para ela e para família. Tem gente que diz que quando uma pessoa cai lá é porque não tem 

vergonha. Ninguém sabe o que acontece lá. Eles apanham demais. Ele sofreu muito, quem gosta de apanhar? 

Ele fala que nunca mais quer ir lá, inclusive não bebe mais. Ele é muito fraco para bebida. Ele não pode beber. 

Ele se livrou da pedra, mas dizem que o efeito dessa droga fica no corpo por oito anos. É um dia por vez. Parece 

que a gente nunca vai ficar livre, mas eu tenho que ter fé.  
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Hoje eu só tenho o que agradecer a Deus. Meu filho ficou pele e osso por causa dessa droga, os ossos 

da face eram aparente, daquele menino vaidoso para o sujeito que não tomava banho, vivia sujo, não comia, pés 

descalços. Dava até medo de olhar para o Douglas. Você acha que uma pessoa vive assim por achar bonito?  

Eles acham que estão no controle, que param quando quiser, mas eles não têm controle. Meu filho nunca me 

encostou a mão, nem em estado alterado. Ele também nunca roubou nada de ninguém fora de casa. A prisão foi 

um remédio muito amargo de muito sofrimento. Hoje meu filho é outro e pronto para a luta, cada dia, um por vez. 

 

5.2.4. Da dor às cicatrizes 

Fabiana é uma mãe que possui muitas marcas de sofrimento representadas pelo corpo, 

cicatrizes da violência que sofreu do ex-marido, além das invisíveis que traz na consciência de 

que é preciso tocar em frente até mesmo quando tudo significa dor. Encontrar sempre o lado 

bom e não desistir nunca. Como ela mesma diz “meu filho será meu em qualquer lugar que 

ele esteja” é a posição de quem não se deixa abater. Tem esperanças no futuro e na mudança 

de comportamento do filho.  

A minha infância foi boa, a gente tinha muita responsabilidade que é algo que eu não vejo nas crianças 

de hoje, a gente tinha que ir para a escola e quando chegava, tinha que ajudar a mãe nas tarefas de casa, se 

não fizesse, a gente apanhava. A gente quase não ia à rua porque minha mãe não deixava. Um dia meu pai 

resolveu ir embora para Três Pontas, assim, do nada, nós tivemos as vidas modificadas. Na medida em que eu 

fui crescendo, fui ajudar a mãe a apanhar café. Eu nunca vi dinheiro desse trabalho na minha mão. Tudo que a 

gente fazia, o pai usava para comprar coisas pra gente mesmo. Para comprar as coisas para a casa mesmo. 

Depois, eu arrumei namorado e vim morar de novo aqui em Varginha. Teve um tempo que eu morei 

com minha irmã, foi nessa época que a gente saía um pouco mais. 

Meu pai era uma pessoa tranquila, minha mãe já era mais agitada. E depois aconteceram algumas 

coisas que fizeram com que meu pai voltasse para cá. Quando a gente ia para Três Pontas visitar o pai com a 

mãe, tinha dia que ela só via a gente quando chegava, porque quando a gente vinha embora ela já estava 

alcoolizada. E ela nem bebia tanto, uma dose já era o suficiente para ela ir para a cama. Foi nessa época que o 

pai percebeu que tinha umas amigas que levava bebia para ela. Quando ele voltou para cá ele logo adoeceu, foi 

para a cama. Teve derrame.  

Eu morava com a minha irmã quando eu conheci o pai da Mônica e do Jaime. A gente não namorou 

nem três meses e engravidei e fui morar com a mãe dele. A minha vida com a mãe dele era boa de segunda-

feira a sábado. No domingo ele invernava na bebida, ia para rua e a mãe dele se virava contra mim. E eu só em 

casa cuidando das crianças. E quando a sogra bebia dia de domingo ela me criticava, dizia que eu não prestava 

me chamava de Amarela. Aí eu já estava trabalhando fora. Era do meu serviço para casa, pois o pai deles 

sempre foi de beber. E com o tempo ele passou a me agredir, às vezes até relação sexual ele fazia a força 
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comigo. Aí chegou um ponto, quando meus filhos já choravam quando viam ele me bater é que eu tomei 

coragem e larguei dele. Mas logo que eu me separei ele foi à porta da minha casa e me agrediu e tentou me 

matar.  As crianças viram tudo. Ele me deu uma facada no braço e outra no pescoço. O Jaime quando viu entrou 

no meio e também levou uma facada no braço. Acho que nesse dia ele estava drogado. Os policiais tentaram 

abafar o caso. E eu movi um processo contra ele. Logo que a gente se separou a Prefeitura me chamou para 

trabalhar. Ele foi proibido de chegar perto de mim e das crianças. Hoje eu relevo por que tem a nossa neta e ele 

vai lá à porta de casa para vê-la. 

Meus filhos cresceram sem carinho de pai. Se por um lado eu tinha paz dentro de casa por outro eu 

tinha que dar conta das coisas, eu tinha que ajudar minha irmã a pagar aluguel, luz, água. Mas eu fiquei com 

muito medo por bastante tempo. Ele foi preso em flagrante, mas não ficou quase nada.  

O Jaime não é apegado ao pai dele. Ele tem revolta do pai, e ele ainda fala que eu sou a responsável 

por tudo que o Jaime fez, porque eu passei e passo a mão na cabeça dele. Eu não acho não. Eu acho que eu fiz 

o melhor que eu podia.  

O Jaime nunca gostou de escola, ele até ia para a escola mais não fazia nada. Ele não era de briga, 

mas também não era de estudo. Eu percebi que o Jaime estava tendo um comportamento anormal quando eu 

ainda morava no Canãa. Ele ficava muito tempo na rua. Quando eu mudei para a Rua Maria aí a coisa piorou 

muito. Eu saí da Rua Maria por causa dele. Ele juntou com aquela quantidade de adolescente que tinha naquela 

rua. Tinha dia que eu acordava de madrugada para tirar o Jaime da rua, por que só de chamar ele não obedecia 

mais. Um dia eu estava chegando do trabalho quando eu descobri que ele estava mexendo com droga. Ele 

passou a fazer uso dentro de casa quando eu descobri. Ele sempre tinha os olhos vermelhos e eu levava no 

oftalmologista, o pai dele chegou a comprar óculos, mas quando ele estava fazendo 17 anos foi quando a polícia 

invadiu a minha casa e foi quando eu descobri que ele estava mexendo com droga. A polícia invadiu porque o 

catou no meio do mato com R$ 100,00, mas ele disse que estava fumando. Você sabe né? Para a mãe filho não 

faz nada de errado. Para mim eu não acreditava que ele mexia com essas coisas. Eles entraram para ver se 

encontravam mais drogas. Mas até que foram camaradas, pois só revistaram o quarto dele e o quintal. No quarto 

dele acharam R$ 10,00 embaixo da palmilha do tênis. Foi uma decepção muito grande. Eu nunca imaginava a 

polícia invadir minha casa. Quando isso aconteceu eu levei-o no Conselho tutelar, fui atrás das assistentes 

sociais, mas ele não quis participar de nada. Ele dizia que sempre iria fumar maconha e que não queria parar.  

Ele foi preso em uma época de carnaval. Eu pedi tanto para ele não sair de casa, mas ele saiu e foi 

para Elói Mendes. Segundo ele, ele foi para um cantão fumar e a polícia o pegou e mais dois. Os três tinham oito 

gramas de maconha. Segundo eles isso era o suficiente para os três, mas a polícia picou tudo em pedaços 

pequenos e assim eles puderam alegar que eles estavam traficando.. Foi a primeira vez que ele foi preso. Eu só 

fui descobrir que ele estava preso a seis horas da manhã... (choro). Eles o prenderam por volta de oito horas da 

noite e só o trouxeram para cá pela madrugada. Eles ficaram presos dentro da viatura por mais de 10 horas. 

Então eu fui para a delegacia, e não me deixaram ver ele. Depois eles o mandaram para Elói Mendes de novo e 

lá ele ficou preso por sete meses, mas logo que ele entrou lá, que eu fui vê-lo dentro da cela. Eu não o vi no 
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pátio eu o vi trancado. Nem bem ele entrou no presídio teve rebelião lá dentro com ele. Colocaram todos eles no 

pátio. Ele disse que o cachorro quase o mordeu. Depois ele passou mal, e foi internado. Ele disse que deram 

remédio de pressão vencido para eles dormirem. Mas eles me deixaram ficar com ele no hospital. A primeira vez 

que o Jaime foi preso foi muito difícil para mim. A parte mais difícil é que você está acostumada com uma rotina. 

Você sabe a hora que vai chegar para almoçar, a hora que normalmente ele chegava à noite e de repente não 

tem isso mais. Você sente muita falta. Você coloca comida no prato para comer e não consegue. Você não sabe 

o que o teu filho está comendo, se está comendo... (choro). 

Dia de terça é dia de levar coisas para ele comer. Dia de quinta era dia de visita. Eu estava trabalhando 

e não tinha como sair para ir. Eu acabei trocando algumas horas com a escola, mas não tinha condição de fazer 

isso sempre. Tinha vez que não dava e eu tinha que faltar mesmo. Tinha prejuízo financeiro. Tinha que quebrar 

a cabeça toda semana para arrumar dinheiro para levar as coisas para ele. O pai dele e a família do pai dele 

nunca me ajudaram com nada. Deles eu só ouvi críticas. Mas não por isso que eu o deixei lá sozinho. 

Logo que eu consegui arrumar um advogado, ele conseguiu tirá-lo de lá. Quando ele saiu do presídio, 

voltou a se encontrar com os mesmos amigos. Dos três que foram só os dois que eram réus primários saíram. 

Da minha família eu sempre tive apoio. Minha irmã às vezes ia comigo visitá-lo. O pai dele nunca foi vê-lo. Ele 

voltou para a prisão por causa do mandato de soltura não ter chegado aí ele foi tido como foragido. Não entendi 

direito, como que eles soltaram se não tinha o papel... Mas aí ele ficou três dias. Logo a papelada foi resolvida. 

Logo depois, ele arranjou uma namorada que aí sim foi um inferno. Uma namorada barraqueira. Eles 

estavam separados, quando ele foi pela terceira vez preso. Ela avançou nele em uma festa lá no VTC em um 

baile funk e os amigos que estavam com ela acharam que ele é que estava batendo nela e entraram para bater 

nele. Uma moça e um rapaz que eles disseram que era muito forte. Bateram muito nele. Aí eu não sei de onde 

ele arranjou um canivete e golpeou o cara, mas acertou a moça. Aí ele ficou preso, mas de novo eu gastei o que 

não tinha e paguei um advogado e tirei-o da cadeia. 

Hoje eu estou em uma briga feia com ele, porque ele não quer saber de nada. Agora ele está 

frequentando o CAPS como forma de pagar a pena dele. Ele vai todas as quintas-feiras. Agora ele vai frequentar 

dia de sábado também porque o governo liberou para eles uns cursos profissionalizantes.  

Agora ele tem uma filha com outra namorada. O tempo que ele estava com ela, ele deu uma 

sossegada, mas depois que eles separaram ele passou a ficar a noitada pra rua. Ou seja, tudo voltou.  Quando 

eu mudei para o Padre Vitor, ele não quis me seguir não. Ele quis ficar aqui. Só depois que ele ficou doente é 

que eu consegui levar ele para casa. Eu nunca coloquei o meu filho para fora de casa. Ele não estava na minha 

casa por decisão dele. Por que aqui ele tem toda a liberdade e os amigos. 

Eu tenho esperança que esses cursos deem uma nova vontade nele. Ele já trabalhou quando era mais 

novo, com um primo meu, como ajudante de pintor. Ele sabe fazer texturas, pintar direitinho, mas não quer saber 

de nada. Agora ele está fazendo curso de eletricista e depois ele vai poder fazer mais dois tipos de cursos. Eu 

peço a Deus que guie os caminhos dele. Ela já fez 23 anos, é muito chão, era para ele já ter tomado juízo.  
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Eu não tenho opinião formada sobre os motivos que levou ele a mexer com drogas, mas uma coisa eu 

sei ele desandou muito quando a gente morava na Rua Maria. Ele vinha de manhã para a escola e depois ele ia 

para a casa a tarde e ficava sozinho. Eu tinha que trabalhar, e ele ficava praticamente na rua. Eu tentei fazer de 

tudo para ele. Ele estudava, tinha o melhor que eu podia comprar. Sempre dei exemplo do bem, ele não seguiu 

foi pela cabeça dele mesmo. Ele estudou só até a quinta série. Ele não tinha dificuldade de aprender, mas ele 

não quis. Olha a irmã dele não formou? Eu nunca deixei faltar nada para eles. Mesmo com a pensão do pai 

deles sempre sobrou a parte mais pesada para mim.  

O dia que eu fiquei sabendo que ele estava na droga eu nem acreditei. O meu sonho hoje é que ele 

deixasse de fumar maconha e arrumasse um emprego. Eu quero que ele tenha responsabilidade. Ele agora é 

pai, ele tem uma filha que depende dele. Mesmo que ele não fique com a mãe dela, mas que dê assistência. Eu 

quero que ele seja um homem de verdade, pois aquilo que ele não teve do pai dele, ele fizesse diferente. Ele 

não repetisse o papel do pai dele. Às vezes ela pede as coisas para ele e ele corre atrás, mas isso é muito raro. 

Ele precisa trabalhar. Eu estou doente. O ano passado eu mais faltei do que trabalhei. Eu só ficava na cama 

chorando. Ele tem que entender que eu não posso assumir responsabilidade que são dele. Isso não é vida. Eu 

acho que é muita coisa só para mim. Eu não acho que eu errei com ele não.  

Não me julgo culpada pelas atitudes dele não, por ele ter querido entrar nessa vida não. Eu tinha que 

separar. Eles não podiam continuar vendo a mãe apanhar só para falar que tinham um pai dentro de casa. Eles 

tiveram mãe, o que eles não tiveram foi pai. Ele nunca esteve com eles no Natal, no aniversário. A gente não 

pode se responsabilizar pelas atitudes dos outros, ainda que às vezes você “pague o pato”, sozinha. Mas 

mesmo assim eu nunca deixei de incentivá-los a ir atrás do pai, até presente do dia dos pais eu já comprei para 

eles levarem para ele. 

A coisa mais difícil da vida é você ir a uma delegacia e quem está lá falar para você que teu filho é um 

vagabundo, para eles todos que são viciados são vagabundos. É muito difícil ver teu filho chegar algemado. No 

dia da audiência dele ele chegou algemado. No dia da visita, eles esperam as pessoas saírem para colocar seu 

filho na cela. Isso é muito triste. Você esta indo embora e teu filho ficando.  Na hora da revista você ter que ficar 

sem roupa, em cima de um espelho e ficar agacha e levanta. A comida que chega toda revirada. Até sabonete 

eles picam. A minha sorte é que ele ficou mais tempo só da primeira vez. Lá dentro ele falava que quando saísse 

tudo seria diferente, que ele iria trabalhar e que sentia muito a nossa falta, mas quando ele chega aqui fora, ele 

fica devagar, meio lento. Mas eu ainda tenho muito que agradecer, porque ele nunca foi violento e nem tirou 

nada de dentro de casa para vender.  

A gente passa por muita humilhação. Aqui no trabalho tem muito gente que julga a gente e nossos 

filhos. Eles falam que a gente é burra de continuar apoiando. Mas ele é meu filho! Ele será meu filho onde quer 

que ele esteja.  

Se a prisão do Jaime serviu para alguma coisa, serviu para unir os irmãos, eles brigavam muito, mas 

agora, são unidos do jeito que eu sempre sonhei que devia ser. 
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5.3.  Os adolescentes em conflito com a lei – diferenças e similaridades 

Identificar os fatores que influenciaram os adolescentes em conflito com a lei a 

cometerem atos infracionais não é algo fácil, nem por eles aceitáveis. Em nenhum dos 

depoimentos se percebeu, pelo menos em princípio, a posição de vítima. 

 

5.3.1. Drogas, o ponto em comum no desvio 

Na compreensão dos jovens em sua inserção social, a grande maioria identifica que o 

seu comprometimento com as drogas fora o importante fator para essas práticas, conforme se 

pode identificar nos seguintes depoimentos: 

Comecei a usar drogas com 12 anos. A primeira droga que eu experimentei foi maconha. A 

turma lá da escola estava usando e eu resolvi experimentar. (Paulo – 15 anos) 

 

Ah! A vida é muito loka mesmo. Quando a gente usa droga, a maconha, tudo fica mais fácil. 

(Thiago – 17 anos) 

 

Os meus amigos usam. Fica fácil usar. Você nunca está sozinho. Nessas horas, sempre tem 

quem vem “dar um tapa” com você. (André – 15 anos) 

 

Quanto aos motivos das diversas passagens pelo sistema de polícia e de justiça, a 

droga também é apontada como fator deliberativo, por vários motivos. Observa-se nas falas 

dos interlocutores um discurso contraditório da legalidade e ilegalidade. Existem justificativas 

pecuniárias para a entrada no tráfico, por exemplo, o acesso aos entorpecentes ou o acesso aos 

bens de consumo.  

As pessoas lá do bairro ficam denunciando. Agora a senhora vê, lá no bairro não tem tanto 

roubo. Eles não deixam. Eles não mexem com ninguém lá no bairro. (Paulo – 15 anos) 

 

A gente não pode nada. Trabalhar não pode. Mas a gente precisa de dinheiro, não é fácil sair 

por aí e ver que todo mundo tem tudo e você não nem como se vestir direito. Nenhuma mina 

olha para um cara que usa chinelo porque não tem um tênis bom. (André – 15 anos) 

 

Eu não posso ficar o resto da vida por conta da minha mãe. O que ela faz é para a gente 

comer. Mas eu quero mais. Eu preciso ter dinheiro. E as drogas facilitam muito. Dá para 

conseguir um dinheiro rápido e sem muitos problemas. (Lucas – 15 anos) 

 
Eu estou com umas dívidas aí e preciso pagar se não já sabe. Eu acho fácil pagar com o 

trabalho de levar as drogas. É só ser bem esperto. (Marcos –17 anos)  

 

 

5.3.1.1 A perigosa aventura com as drogas  

Os entrevistados disseram que utilizam desde solventes até o crack, passando por 

cocaína e maconha. Quando eles foram questionados sobre os primeiros contatos com drogas, 
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a maconha foi a mais mencionada. No entanto, quando perguntados sobre o uso de álcool, a 

resposta foi bastante interessante, pois muitos mencionaram que álcool não é droga. Entretanto, 

essa ideia não é compartilhada por André – 15 anos. Para ele: 

Álcool é droga sim. Meu pai chegava em casa e quebrava tudo e ele só bebia. Não tinha nada 

mais que isso. Ele ficava muito louco. Aquilo é pior que qualquer droga. 

 

Normalmente, antes do uso da maconha, os adolescentes e jovens fizeram uso de 

álcool inúmeras vezes. Mesmo com a idade imprópria para o consumo, eles afirmaram não ter 

nenhum problema em adquirir tais bebidas. Um deles afirmou que o álcool foi o primeiro a 

proporcionar estado alterado e que a droga foi uma continuidade desse ―grau‖. Outro destaque 

é a não mobilização da família, nem de autoridades em relação ao estabelecimento de limites 

de consumo de bebidas alcóolicas para o jovem menor, aliás, muitas vezes, nota-se um 

incentivo por esse consumo no meio familiar. 

Com alguns dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, percebe-se 

a ausência do desejo de superar o uso das drogas. Verifica-se a influência que os parceiros de 

uso detêm sobre suas decisões. 

Eu não vejo problema em fumar maconha. A vida é minha, o corpo é meu. Eles podem até 

falar de traficar, mas usar é problema meu. (Paulo – 15 anos) 

Eu até quero deixar de usar. Mas eu posso deixar de usar quando eu quiser. Eu não sou 

viciado. (Thiago – 17 anos) 

Sempre vem com essa prosa que faz mal. Tudo faz mal. Tudo. Minha turma toda usa. Acho 

que não é tão ruim assim. (Marcos – 17 anos) 

 

5.3.2. O desejo de ter 

Quando questionados sobre as possibilidades de acesso a bens por meio do trabalho 

lícito, uma ressentida decepção pode ser analisada nos discursos, evidenciando a contraditória 

falácia da igualdade de oportunidade em circunstância que prima pela igualdade. As questões 

financeiras são predominantemente importantes. 

Como eu já falei, eu tenho que fazer uma correria aí para ter o que eu quero. Minha mão não 

pode me dar tudo pelo resto da vida. (Paulo – 15 anos) 

 

Para Bauman (1999), na modernidade, mudamos o foco da construção das bases de 

poder da sociedade sobre a natureza para o contrário: para a cultura do imediatismo do prazer, 

do individualismo, de identificar a visão da felicidade com o aumento do consumo: 
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A gente tem necessidade, né. Um celular bom, internet boa, isso custa caro e a gente quer ter, 

aí a gente procura outros caminhos. E a gente não gosta de celular ruim, tem que ser bom. 

Tipo Iphone, entende? (Marcos – 17 anos) 

A gente chega à escola com tênis pirata e aí vira motivo de gozação, a gente tem que se 

apresentar bem. As minas gostam da gente arrumadinho. Só minha mãe que pergunta de onde 

eu estou tirando essas roupas. E aí eu dou uma enrolada nela, falo que não é meu, que é 

emprestado. (André – 15 anos) 

O meu pai diz que a gente não precisa ser ladrão e nem traficante, que a gente precisa é 

estudar pra depois trabalhar, mas eles só fizeram isso e não tem nada na vida. É muita 

humilhação ver minha mãe trabalhando na casa dos outros, limpando a casa dos outros e 

morando em uma casa alugada e que quando chove, chove dentro, não quero isso para mim. 

(Thiago – 17 anos) 

Eu quero comprar uma moto para mim. Eu quero tirar minha carteira logo que fizer 18 anos, 

até lá vou pilotando sem carteira mesmo. É só ficar esperto. (Lucas – 15 anos) 

 

5.3.3. Vivendo a adolescência – A dificuldade de se afirmar como homem 

As questões financeiras atingem outras questões da formação da personalidade desses 

jovens. Aqueles apontados por Zaluar (1994) como o ethos guerreiro, ou seja, a relação direta 

entre crime, arma de fogo, construção da identidade e masculinidade. Essas características são 

intensificadas pela ilusão do reconhecimento e do sentimento de pertença que às avessas esse 

grupo social proporciona além do desejo de visibilidade
23

. 

Reforçando a questão da masculinidade, tanto do ponto de vista do poder como da 

construção da identidade do ―macho alfa‖
24

, ou seja, do homem jovem que deseja seduzir e 

conquistar, a ostentação de poder e bens é uma necessidade. Quando a questão era sobre a 

finalidade do dinheiro a resposta não surpreende: 

Para comprar uma moto, ter umas minas. As minas gostam de homem com dinheiro. Elas não 

gostam de sair e a gente não ter dinheiro nem para comprar um lanche e voltar para casa de 

ônibus. Além disso, elas adoram velocidade. (Marcos – 17 anos) 

 

Quando perguntado se namorava alguém, Marcos respondeu que não, só queria curtir 

mesmo. Percebe-se nessas falas uma estereotipação do gênero feminino. Na percepção dos 

jovens entrevistados, a relação com as mulheres são normalmente negativas. No entanto, a 

                                                           
23

 Luiz Eduardo Soares, há alguns anos, alertou para a importância dos aspectos simbólicos associados 

à opção pelo crime e pelas armas por jovens urbanos. O fenômeno foi descrito em várias de suas 

obras, entre elas Cabeça de porco: um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande 

cidade brasileira é um ser socialmente invisível (2005, p. 15). 
24

 Tomamos emprestado a definição da zoologia para definir ou descrever um elemento de um grupo de animais 

que apresenta características dominantes, sendo o líder desse grupo. No caso do ser humano, um macho alpha 

(ou homem alpha) é a designação de um indivíduo dominante e confiante, que exerce uma função de liderança 

perante outros elementos do grupo. As características do homem alpha permitem com que ele tenha uma elevada 

capacidade de sedução e conquista. 
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exibição para a conquista ocorre por meio do orgulho de ter para que não se necessite exibir o 

ser. A mídia, os pares e, muitas vezes, o pai estimula esse comportamento. 

Meu pai fala que mulher gosta de dinheiro, que se você não tem dinheiro pode ser o cara mais 

lindo que vai ficar sozinho. (Marcos – 17 anos) 

 

As ações desses indivíduos estão vinculadas às relações com outros sujeitos do mesmo 

gênero, ou seja, com seus pares. Não demonstrar debilidades é sinal de superioridade, seja 

através dos bens econômicos, seja pelo uso de álcool e droga. Os nossos interlocutores 

acreditam que o ―homem se faz quando é forte e poderoso‖. 

A ideia do homem forte e da punição (…) é resultante de um ideal de masculinidade 

baseado na demonstração de força bruta e na lealdade aos chefes que encarnam o 

grupo de pares. Mata-se, rouba-se, droga-se crianças, torturam-se maus devedores, 

cala-se diante de maldades, tudo em nome da autoafirmação do homem na construção 

social baseada na violência, em que outros são meros objetos de uma vontade que não 

tem limites nos meios empregados, em que as pessoas são mero instrumentos para se 

ter o que se quer. (ZALUAR, 2004, p. 65) 

 Esse ―empoderamento‖ que o ato infracional traz significa também, além de acesso 

aos bens de consumo, um ritual de passagem, para a sociedade. O adolescente é um indivíduo 

imputável e em formação, para o tráfico, pelo contrário, ser jovem e menor de idade é uma 

qualidade, até pela pouca experiência, ele não tem medo. Essa coragem é recompensada com 

acesso cada vez mais ao dinheiro e ao poder, nesse caso relacionado ao temor. Ser violento 

pode significar ser mais bem reconhecido, se ganha visibilidade no crime. 

Esse posicionamento passa a ser relativizado quando os interlocutores já constituíram 

família, como é o caso dos jovens que já passaram pelo sistema carcerário e estão em 

liberdade condicional.  

 

5.3.4. A família – A dificuldade de entendimento 

A família, que tanto pode apresentar um importante papel na produção das condições 

que levam ao uso de drogas quanto na sua proteção, foi referida por um dos jovens em um 

contexto de omissão, expressando a falta de diálogo e supervisão: 

Meu pai nunca se interessou por mim. Depois que eu nasci, logo depois ele foi embora e 

deixou minha mãe com dois filhos. Depois minha mãe arrumou aquele homem dela. Aquele 

homem só sabe chegar em casa e gritar com todo mundo. Ele não é meu pai. Aliás, eu não sei 

o que pai. Eu não aceito aquele homem lá em casa. Ele não ajuda em nada. A minha mãe tem 

que fazer tudo, ele vive mais desempregado do que trabalhando. (Marcos – 17 anos) 
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Eu tenho pensado muito no sofrimento que meu pai e minha mãe tem passado. Lá no CREAS, 

eles falam que a gente precisa gostar da gente para gostar dos outros. Eu acho que isso é 

verdade. Minha mãe chora muito por causa das coisas que eu faço. Quando a polícia chegou 

lá em casa pela primeira vez ela quase morreu. (Thiago – 17 anos) 

                                                                                                               

 

A discussão sobre a afetividade do adolescente se faz necessária quando se observa a 

importância da forma como eles são percebidos pelos familiares. A mãe sempre é depósito de 

amor incondicional, o pai é provedor da autoestima. A presença do pai como exemplo e 

promotor de regras mostrou-se substancial no comportamento desses indivíduos. No 

depoimento a seguir percebe-se o entendimento do adolescente no acúmulo de funções da 

mãe nos destinos da família. A ausência do pai na construção da identidade desse jovem é 

ostensiva.  

Acho que minha mãe poderia estar mais presente. Ela fala o tempo todo sobre o trabalho, que 

precisa ganhar dinheiro, mas, eu sinto falta dela. Ela era mais alegre. Mas agora ela tem 

tantos problemas. E eu sou só mais um. (Marcos – 17 anos)  

 

 

Destaca-se a ausência do pai como formador de personalidade e responsável pelo 

controle e limites, ou seja, o não reconhecimento da autoridade da mãe nesse controle e 

também a indisponibilidade de fazê-lo. Esse adolescente implora pela construção de regras 

para todos. Para o marido da mãe, para mãe e para ele, essa falta de regras e limites tem 

contribuído para a fragilização dos vínculos familiares. 

Eu não aceito o meu pai falar comigo sobre droga. Ele bebe quase todo dia. (André – 15 

anos) 

 

 

Percebe-se a não aceitação de regras porque elas não têm sido aplicadas a todos os 

integrantes da família. E o exemplo é a melhor forma de estabelecer as regras e modelos. 

Segundo Zimmerman, ―todo ser humano estrutura sua personalidade a partir de identificações que 

geralmente são pautadas nos modelos familiares, figuras vinculares mais próximas e constantes‖ 

(2007, p. 56). Da mesma forma, percebe-se a confusão na fala dos adolescentes. Esse conflito 

entre amor e ódio, sentimentos que não são bem posicionados. Marcos ama a mãe, mas não 

aceita a opção dela por outra pessoa que, na visão dele, essa pessoa explora e a mantém longe 

da casa e dele. 

André gostaria que o pai fosse diferente para que ele seguisse seu exemplo. O uso de 

drogas está intimamente ligado ao uso de álcool pelo pai. A psicologia identifica essa 

tendência de procedimento. 
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Predominam condutas que expressam oscilações entre afetos de polos opostos, tais 

como amor e ódio, e que geralmente irrompem intempestivamente. Entre as reações 

que mais se fazem notar estão as que ocorrem ante a frustração. (ZIMMERMAN, 

2007, p. 73) 

Garmezy & Masten, (1994), ao observarem adversidades crônicas nas famílias, 

afirmam que seus efeitos cumulativos poderiam estar associados ao desenvolvimento de 

patologias e de comportamentos desviantes. Entre essas varáveis destacam-se, a discórdia 

conjugal severa, baixo nível socioeconômico, famílias numerosas, criminalidade paterna, 

doença mental materna e a institucionalização da criança. Destaca-se que o acúmulo ou a 

combinação dessas variáveis seriam responsáveis por vulnerabilidades, mas que dependem de 

fatores individuais para se tornarem fator de risco. 

Em todos os casos observados, a desestrutura familiar e as dificuldades econômicas 

são intensas. Todos os entrevistados pertencem à classe popular, com recursos financeiros 

escassos em razão da baixa remuneração e desemprego constante. 

Nos relatos, fica claro que a carência sempre está vinculada à moradia, às dificuldades 

de relacionamento intrafamiliar, potencializando a insegurança, bem como o desapontamento 

e expectativa em relação ao desempenho das funções de cada um. 

 

5.3.5. A Escola – local de violência e exclusão 

Em pesquisas realizadas pela Universidade Federal de São Carlos,
25

 constatou-se que, 

de modo geral, os adolescentes que não obtêm o sucesso esperado pelo sistema de ensino 

classificam a escola como local das piores vivências onde há exclusão, rotulação e 

estigmatização, mas também consideram que é lugar propício para socialização onde é 

possível construir relacionamentos de amizades, namoros e paqueras. Para os adolescentes 

participantes dessa pesquisa, os conteúdos e conhecimentos sistematizados na escola são 

desinteressantes e pouco importantes. Essa constatação é reafirmada por ADORNO (1996,  

p. 76):  

A escola brasileira expulsa seus tutelados através de sutis, porém poderosos 

mecanismos. Suas práticas, não raro, se mostram incompatíveis com o universo 

cultural de crianças e adolescentes insubmissos. Constituída em espaço sóbrio, 

                                                           
25

 Um estudo realizado por Aline Fávaro Dias, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), identificou alguns dos fatores que facilitam ou dificultam a permanência na 

escola de jovens infratores. 



164 
 

  

destituído de emoções e de atrações lúdicas, espaço desinteressante ou desmotivador, 

ela contrasta com um universo cultural no qual os desafios, os confrontos, as lutas, o 

mundo do tête-à-tête, a vida eminentemente feita de pessoas e não de abstrações 

constituem seus traços mais significativos. 

 

Quando a questão envolve o adolescente infrator, fica mais evidente ainda a perda de 

sentido da escola para esses indivíduos, tendo em vista que eles não percebem a aplicabilidade 

dos conteúdos por ela transmitidos em suas vivências. Os relatos a seguir demonstram que a 

escola é um local que propicia os primeiros contatos com as drogas. 

Meu colega lá da escola levou um dia um cigarro de maconha e a gente experimentou logo 

que saiu da escola. Ele comprou de um cara que ficava lá na porta. (Paulo – 15 anos) 

Minha mãe sempre foi chamada na escola. Eu nunca aceitei ser chamado dos nomes que eles 

me colocaram, eu sempre bati mesmo. (Marcos – 17 anos) 

Eu vou à escola. Minha mãe exige, o Juiz exige, mas eu não gosto. Eu só gosto dos colegas. 

(Thiago – 17 anos) 

A gente sempre aproveitava a oportunidade para fumar maconha. Só assim a gente aguentava 

as aulas. (Lucas – 15 anos) 

Eu até me lembro de momentos bons na escola, mas não tem nada a ver com as aulas. (André 

– 15 anos) 

Um dia levaram a gente no zoológico, foi bom, mas a gente era criança ainda. (Paulo – 15 

anos) 

 

 O envolvimento com as drogas é percebido como fator preponderante para o abandono 

definitivo da escola. Trindade (2002) afirma que o ambiente escolar é um importante fator de 

proteção à delinquência juvenil. O aumento da escolaridade não é ponto vislumbrado para o 

futuro, sendo a cisão realizada com o ambiente escolar é fato concluído. Nem mesmo quando 

a decisão judicial inclui o retorno ao sistema escolar, conforme o gráfico 11 apresentado no 

quarto capítulo, que mostra o alto índice de descumprimento.  

Eu não quero estudar mais não. Não acho que a escola faz falta. Eu nunca fui bom na escola. 

Eu sempre repeti o ano. (André – 15 anos) 

Eu não vou voltar para a escola. Eu queria estudar numa escola boa, mas a gente vai e não 

aprende nada. Eles passam a gente e não ligam se a gente aprendeu ou não. (Marcos – 17 

anos) 

Eu não aprendi a ler direito. Eu sempre tive dificuldade. (Paulo – 15 anos)  

 

O primeiro motivo para não gostar da escola fica evidenciado nas falas anteriores, pois 

os jovens têm a crença de que não possuem habilidades para o aprendizado transmitido na 

escola. Só esse motivo seria o suficiente para justificar o abandono, mas os jovens que 

retornam para a escola por determinação judicial normalmente são estigmatizados. 
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A escola acaba vendo esses jovens como problemáticos e que talvez se não estivessem 

ali seria melhor. É muito comum a prática de expulsão e transferência compulsória 

desses adolescentes, passando o problema de uma escola para a outra e não 

resolvendo, de fato, a situação deles.  (DIAS, 2012, p. 157) 

Mas a escola é, na visão dos adolescentes, local onde a violência é praticada pela 

própria instituição e pelos colegas. 

Eu não aceito aquelas “donas” lá me mandando não. Elas nunca querem ouvir a gente. Elas 

acham que a gente sempre está errado. (Marcos – 17 Anos) 

Eu nunca aceitei a coisas de cabeça baixa não. Se me bater eu não vou apanhar calado. Me 

provocou e bato mesmo. Aqueles caras ficavam me provocando, aí eu não levo desaforo para 

casa. (Lucas – 15 anos) 

As minas lá da escola gostam de gente importante, e se você tem destaque, mas tem que estar 

arrumado, elas pagam pau. (André – 15 anos)  

 

A questão da disciplina é também destacada. 

Eu não aceito aquela coisa toda. A gente não pode fazer nada. Tudo eles chamam os pais, 

chamam a Guarda Municipal, chamam o Conselho Tutelar. A escola é só mais um problema. 

O Juiz me mandou voltar, mas eu vou fazer de tudo para não ficar lá. (André –  15 anos)  

 
 

Percebe-se que o acompanhamento desses alunos na escola não atende à 

especificidade de cada um. Além do atendimento no CREAS, não existe um plano pedagógico 

diferenciado, bem como não são atendidas as condições em que eles se encontram, até por 

estarem fora da escola na sua grande maioria por mais de um ano. Estar na escola é 

insuficiente para fazer com que esses adolescentes se sintam incluídos.  

Assim a escola torna-se um local de pouco significado para esses indivíduos, mas qual 

significado poderia ter a escola para esses adolescentes? Para eles, a escola não é um local 

seguro, pelo contrário, é local de violência, além de não mais lhes possibilitar acesso 

financeiro. 

Eu não acho que com a escola eu vou ter tudo que eu quero. Tem tantos caras que estudaram 

tanto e tão aí sem ganhar nada. (Thiago – 17 anos)  

 

A escola que prometia o acesso ao mercado de trabalho e segurança fracassou na visão 

desses indivíduos, sua função social não convence esses adolescentes.  

A rotulação dos alunos, que é característica da escola tradicional apresenta impactos 

somente nos processos de socialização, na criação de vínculos, na avaliação e no 

percurso individual de ensino e aprendizagem, mas reverberam também no 

desenvolvimento humano, ético, identitário das pessoas rotuladas. (ARROYO, 2007, 

p. 53) 
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Urge a necessidade de uma escola transformadora, que promova práticas pedagógicas 

em vivências de inclusão. Para Saviani (2007), a apropriação dos conhecimentos elaborados 

pelos homens necessita ser criado por meio do trabalho pedagógico que entenda que a escola 

é, nesse sentido, a grande responsável pelo processo de humanização dos indivíduos. Para 

tanto, existe a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas, de modo a oferecer e 

proporcionar experiências de condutas cidadãs como, por exemplo, a solidariedade. ―Apenas 

vivendo de forma democrática na escola pode se aprender a viver e sentir democraticamente 

na sociedade, a construir e respeitar o delicado equilíbrio entre a esfera dos interesses e 

necessidades individuais e as exigências da coletividade‖ (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ 

GÓMEZ, 2000, p. 26). 

A vida na comunidade foi outro fator importante destacado pelos jovens durante as 

entrevistas. Eles moram em comunidades de baixo poder aquisitivo, com precária 

infraestrutura de serviços de atendimento. O local de residência é associado, em geral, à 

violência e ao uso de drogas, conforme as falas a seguir: 

Lá perto de casa eu tenho a turma né. É mais fácil. Eles me entendem. Com eles a 

gente não tem medo. A gente sabe que se um cair, ele deve ficar quieto, porque x9 

morre. (André – 15 anos) 

Lá no Bairro tudo é bom. Eu me entendo bem com os caras. (Marcos – 17 anos) 

 

Ao ser perguntado por amizades verdadeiras. Eles têm a percepção das regras 

impostas pelo tráfico e as aceitam. No depoimento a seguir, nota-se a questão sobre a 

fidelidade dos amigos. 

Que isso dona? Todo mundo está interessado em ter mais. É só isso. Só tem que ficar de bico 

calado. (Paulo – 15 anos)  

 

 

5.3.6. A Violência do cotidiano 

A seguir, será narrada a história de um jovem que teve seu vídeo divulgado em um 

aplicativo de mensagens. Alguém o coagiu a dar o depoimento, os autores são ignorados, não 

se pode afirmar que fora feito por alguém ligada à PM ou a alguém de quadrilhas ligadas ao 

tráfico. O que se sabe é que esse adolescente está, com certeza, com o destino traçado. 

Jovem negro, aparentando 17 anos. Boca inchada, como se tivesse levado uma pancada, rosto 

cheio de espinha, olhos cheios de lágrimas. 

Uma voz ao fundo diz: 

– Tá gravando! Lá no BF agora quem que tá mandando lá? 
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Assim inicia o diálogo gravado por uma câmera digital, não profissional, que tem a duração de 

exatos dois minutos e vinte e um segundo. Durante a gravação, o jovem não mexe os braços que 

aparentam estar presos atrás do corpo.  

– É o Rogerinho. 

– E o quê que ele tá fazendo lá agora. 

– Ele está soltando droga para todo mundo. 

– Mas ele que é o patrão? 

– É 

– Quem mais? Quem é o segundo na hierarquia? 

– Lelé. 

Quem mais? 

– Dani, o Galvão. 

– O Galvão também? Mas ele não muda daquele ―muquifo‖? 

– O Saninho, o Linho, o Fabinho do Dito também. 

– Bom, vai falando! Quem mais? 

– O Fedô. 

– O Fedô já é cliente velho. 

– Só esses? 

– Só esses? Olha que tem mais!!! 

Outro homem pergunta: 

– E quem está roubando lá no Bairro? 

– Tem um tanto de gente que rouba lá. Eu roubo, mas é porque eu tô devendo pra uns caras aí. 

– Para quem você está devendo? 

– Para o Lesse. 

– Quanto você deve para ele? 

– Mil reais. 

O questionamento volta a ser feito pelo primeiro homem. 

– E das mulheres, quem está traficando? 

– A Nida, a mulher do Linho. A Gisele que mora lá rua do meio. São só essas. 

– Você está falando isso só para ganhar tempo ou é porque você está com medo? 

– Não, não. 

– Você está com o butão na mão? 

– Eu tô. 

– Mas isso que você disse é verdade ou mentira? 

– É verdade! 

– Eu vou mostrar essa filmagem para esses vagabundos aí. Não tem problema não, né? 

Aumentam as lágrimas... 

– Não.  

 

 

Covardemente a pessoa que gravou o vídeo sabia que estava condenando esse jovem à 

morte pelos integrantes do tráfico de drogas de um determinado bairro da cidade de Varginha. 

Não é possível identificar os autores desse vídeo, uma vez que eles não aparecem na 

gravação, mas é certo que o estado de direito, não fora respeitado por quem o fez. 

Ainda que o adolescente em questão tivesse inúmeras passagens pela polícia e pelo 

judiciário, não se justifica esse ato. Passados mais de 50 anos do golpe militar e da edição do 

AI-5, em que a tortura para obtenção de confissão era o modus operandi daqueles que 

resguardavam a lei e a ordem, não se respeitando o uso dos tramites legais e necessários para 

a caracterização de um Estado Democrático de Direito, vemos a prática de tortura se 
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instaurando na calada da noite, nos becos escuros e na inoperância dos órgãos que recebem 

para conservar o direito do cidadão, inclusive daquele no cometimento do delito. Esse grave 

crime nunca fora registrado, nem investigado. 

Os comentários subsequentes a esse vídeo constantes do aplicativo de mensagens eram 

compostos de apoio a esse tipo de ato, o que só comprova aquilo que o FORUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP) já firmava, em seu 10º anuário, que 

57% da população acreditam que ―bandido bom é bandido morto‖. 

 

5.4.  Depois do inferno 

Infelizmente, os presídios no Brasil ainda são medievais. E as condições dentro dos 

presídios brasileiros ainda precisam ser muito melhoradas. Entre passar anos num 

presídio do Brasil e perder a vida, talvez eu preferisse perder a vida, porque não há 

nada mais degradante para um ser humano do que ser violado em seus direitos 

humanos, a vida nas cadeias no Brasil são desrespeitosa, degradante e não 

dignificante. (CARDOSO, 2012, p. 38) 

A citação anterior não fora tirada de nenhum livro ou tese sobre a questão do sistema 

carcerário no Brasil, trata-se da fala do Ministro da Justiça, em 2012, José Eduardo Cardoso. 

Essa é a melhor descrição que se pode ter sobre as cadeias no Brasil, algo muito parecido com 

do que consta dos relatos de vida dos interlocutores dessa pesquisa que dizem que nunca mais 

querem voltar para o presídio. A história seguinte é relato de um jovem tentando refazer sua 

vida depois do apenamento. 

5.4.1. Entendendo o valor da vida - Mudando o rumo da história 

Minha infância foi uma infância boa, eu tinha tudo dentro de casa, minha família era carinhosa comigo, 
eu tinha um avô que eu gostava demais, depois que ele morreu, eu me envolvi com essas coisas. Onde meu vô 
ia, eu ia atrás. Eu sou filho único, minha vida era tranquila, meu pai fazia de tudo para eu estudar, me pos em 
cursos, mas eu preferia mesmo era a rua. Na adolescência eu me envolvi com as drogas, eu não acho que a 
gente pode dizer que a morte do meu pai foi o que me fez envolver com as drogas, eu senti muito, mas acho que 
a companhia do meu avô me afastava da rua. Não me lembro da minha adolescência, esse período a droga 
levou embora, eu não curtia, eu não fazia nada, não pensava em nada que não fosse “a pedra”, eu só ficava por 
conta dela... comecei com a maconha, da maconha eu passei para a cocaína e depois para o crack, e aí no 
crack eu afundei. Eu fui trocando, fui conhecendo e cada uma dava uma sensação melhor. Fui gostando e 
afundando. O crack é muito mais forte. O efeito do crack é o seguinte dá muitas alucinações, depois que passa 
você fica deprimido, tem medo de tudo, de outras pessoas, e não quer nem conversar. Aí vem a vontade de usar 
mais e mais. É um desespero. Você faz loucura, mata, rouba, faz de tudo por causa do crack.   

Minha passagem pela escola sempre foi turbulenta, eu sempre fui muito agitado, brigava muito na 
escola, sempre tinha um problema na Escola, a professora estava explicando e não conseguia guardar nada, eu 
esquecia e não conseguia fazer a prova. A professora Vera sempre teve muito cuidado comigo. Ela me colocou 
na primeira carteira, me dava muito atenção. Ela foi a melhor professora que eu tive, ela não me xingava, ficava 
brava na hora certa, ela foi um anjo. Eu tive um problema na escola e fui expulso no começo da sexta série. 
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Depois, fui estudar a noite em outra escola. Na verdade eu nem ia para a escola. Eu falava para a mãe que ia 
estudar a noite e sumia. A primeira vez que eu fumei maconha eu estava indo para uma festa Junina no 
Imaculada. Fiquei com medo de morrer. Não teve efeito nenhum, mas na segunda vez foi bom. Nesse dia a mãe 
chegou em casa e disse que ia me levar no oftalmologista por que eu estava com os olhos muito vermelho. O 
tempo foi passando e eu já estava invernado no crack, comecei a roubar dentro de casa. Foi quando minha mãe 
descobriu, ela sofreu demais. Eu sempre encontrava alguém para comprar, aliás o que mais tem aí na rua é 
gente que compra coisas fruto de roubo. Compram até avião caindo.  

Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, mas nós nunca fomos de frequentar igreja, então eu já não 
tinha o hábito de seguir coisas de igreja, mas eu fiz a primeira eucaristia. 

Depois do crack eu não pensava em mais nada. Eu nunca pensei em arrumar uma namorada, eu não 
me relacionava com ninguém. Eu só pensava em droga e roubar. Eu acordava cedo e pensava onde eu vou 
arrumar dinheiro para comprar pedra, pensava em ter dinheiro e ficar dia e noite. A partir dos 13 anos eu deixei 
de vez a escola e só pensava na droga. Até eu ir preso. Passei por muitas internações. Eu me deixava internar 
para agradar a família, mas não ia de coração, eu não queria deixar as drogas, eu era viciado. Nos lugares onde eu fui 
internado eu ficava agitado. Em alguns lugares tem tratamento com remédio para deixar mais calmo, mas por onde eu 
passei não tinha tratamento com remédio não. Eu fiquei internado até em BH em uma clínica de louco, lá eles sedavam a 
gente, davam injeção para a agressividade, nessa época eu brigava muito com meu pai.  

Aí eu fui preso, quando menor eu tinha muitas passagens pela polícia por roubos e brigas. Quando eu 
fui preso foi por tráfico. Mas eu não estava traficando. As pedras não eram minhas. Eu era sempre só usuário. 
Os traficantes deixaram as pedras na hora que a policia chegou e “vazou”, eu tinha na mão 50 gramas de crack. 
Isso vale R$ 1.800,00. Eu não tive advogado pago, que faz toda a diferença. Eu tive defensor público. Fui 
condenado a cinco anos e quatro meses. O defensor recorreu e aí caiu para dois anos e seis meses, eu cumpri 
um ano e sai para a rua em prisão domiciliar. Fiquei vinte dias na rua e fui preso de novo. Dessa vez por 
tentativa de homicídio. Briguei na rua e meti a faca em um cara e aí eu fiquei mais seis anos. Briguei por causa 
de bebida e de droga. Quando eu saí da cadeia da primeira vez eu não tinha decidido mudar de vida.  

A vida na cadeia é de muita turbulência. Lá ninguém é amigo de ninguém. Lá é um querendo ver a 
caveira do outro. Lá é o inferno, lá você não tem paz. Se o cara é agressivo aqui fora lá dentro ele é pior, se 
você não for um “bicho solto” você não sobrevive lá dentro. 

Além disso, tem a questão da disciplina dos agentes. Existe muita opressão com as visitas. Os agentes 
batem muito, sacaneia, dá “comunicado” a toa. Comunicado é ficar dez dias sem visita, sem sol é ficar trancado. 
Lá dentro ninguém regenera. O sujeito entra lá ladrão de sapato e sai ladrão de banco. Hoje em dia tem o PCC 
dentro da cadeia. Comando... Tanto é que hoje, ninguém bate em ninguém, entre os presos né. Alí tudo é 
trocado ideia... sumariado. Quem vai apanhar, quem está certo, quem está errado. Se existe um braço do PCC 
aqui? Existe em todos os lugares. Em todos as cadeias de Minas, do Brasil. O crime está muito organizado. O 
crime organizado reduz muita coisa em Varginha, por exemplo morte, roubo de pessoa idosa na rua. É muito 
raro, e quando acontece, se o cara é pego... ai dele.  Por exemplo roubo de ônibus. O que existe é autorizado.  
O crime organizado tem suas regras, o que pode e o que não pode. A guerra do comando é com o governo. Eles 
autorizam a venda do crack, mas não autorizam o individuo que usa crack a usar no lugar onde eles estão 
instalados. O crack é só para ganhar dinheiro. Eles odeiam nóia, alías ninguém gosta de nóia. O crime 
organizado está em todos os lugares. Dentro da política, dentro do Judiciário. O negócio está tão grande que é 
difícil a gente imaginar que um dia isso vai ter fim. O pior dia dentro daquela cadeia foi o dia que eu os vi 
quebrarem o braço e as pernas de um cara lá dentro por que ele era de outra facção. Eu fiquei  preso aqui e em 
Três Corações, na Regional. Lá em Três Corações eu fiquei três anos e quatro meses. Aqui em Varginha eu 
fiquei três anos e um mês. Na verdade eu fiquei seis anos e quatro meses. 

O dia-a-dia na cadeia foi acontecendo e eu estava bastante cansado daquilo Eu decidi mudar de vida 
quando eu conheci a Lorraine, ela me mandou uma carta e depois foi lá me ver. Lá dentro a gente vai ficando 
carente, por que ninguém passa a mão na tua cabeça. Ela ficou indo lá um ano e depois eu saí e já estava com 
ela, logo ela ficou grávida e eu esqueci de tudo isso atrás. Ela foi um separador de águas na minha vida. Ela me 
ajudou demais. Depois de tanto tempo você se acha um nada. Quando você já não acredita em mais nada, 
quando eu estava lá eu achava que eu já tinha “virado a curva” eu pensava em coisa pior. Mas Deus foi tão bom, 
você vê a minha vida hoje é diferente de tudo que eu pensava.  

Na cadeia eu não usei crack, mas a maconha não tinha como não usar, você fica trancado, naquele 
inferno, você tem que fumar maconha nem que seja para dormir. O preço é que é salgado. Se você tiver dinheiro 
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lá dentro você tem de tudo. Sem o dinheiro você não faz nada. Quando eu saí de lá eu não acreditei, minha 
perna tremia. Depois de seis anos... Eu sofri  muito lá dentro. Minha mãe sofreu muito, ela foi guerreira e muito 
persistente. Na luta, alí, nunca me abandonou, nunca falou mal de mim. Houve uma época que nós não 
tínhamos mais nada dentro de casa. Eu e a mãe dormíamos no chão. Só eu e ela. Eu e o pai não 
combinávamos. Eu e a mãe sozinhos. Nós não tínhamos nada. Ela nunca me condenou, nunca jogou na minha 
cara que aquela situação era eu que tinha criado. Eu devo muita obrigação a ela. Mas Deus sabe, ele sabe o 
que eu estava passando, eu era um moleque.  

Hoje eu sonho em ter uma vida boa. Olha minha filha... que coisa mais linda, sonho dar exemplo para 
ela. Agora que a gente já tem a casa eu quero melhorar mais, ter conforto, sonho em ter um carro. Fazer bom 
uso da minha liberdade. Você chegou a me ver lá na Escola, era  um resto de homem. Hoje eu trabalho na 
prefeitura na capina, terceirizado. Agora eles já me deram a roçadeira que é menos penoso. Eles confiam no 
meu trabalho. Eles conhecem o meu passado, alías eu não escondo o meu passado de ninguém. Mas eu 
agradeço por estar vivo, se não fosse a cadeia eu estava morto. Ou o crack me levava ou alguém ia me matar. 
Por que o futuro do crack é cadeia ou caixão. Não tem escapatória. Infelizmente não tem saída, a pessoa vende 
até os chinelos para comprar a pedra.  

Eu fumava maconha, eu fazia uns bicos para arrumar dinheiro para comprar maconha. Um dia no meu 
trabalho eu encontrei uma pedra. Peguei e levei para mostrar para os caras e aí eles que identificaram que era 
crack e aí nós fumamos, daí eu gostei e aprendi a fumar pedra. Por que nós não podemos mentir. A droga é 
gostosa, depois de passado o efeito é que vem o lado ruim e você não quer sentir aquilo. E ai fuma de novo e 
acaba não tendo fim. Eu emagreci muito. Eu era para ser uma pessoa sossegada. Ter uma vida mais folgada. 
Ter estudado, meu pai pagava curso de informática, eu sou filho único, tudo que eles faziam era para mim. Os 
amigos tiveram influência, amigos não, os colegas. Para andar junto tem que dividir as ideias né? A moçada que 
está vindo aí não estão usando tanto o crack como na minha época. Eles estão vendo muita gente na lama. Eles 
estão envolvidos no crime, mas não estão fumando pedra. Por isso está tendo muito roubo de comércio. O uso 
de drogas tipo do crack diminuiu. Antigamente, o povo ganhava muito dinheiro com isso, mas hoje não estão 
ganhando muito não, como por exemplo, o cara do dia para a noite podia estar com boas casas e bons carros, 
hoje já não tem isso. Para o traficante é importante ter o menor para assumir a culpa no lugar dele. Para mim 
estar aqui é uma vitória, perto do que eu fui e o que eu sou é uma vitória. 

  

5.4.2. O futuro é o que virá 

Passado  

É um pé no chão e um sabiá 

Presente 

É a porta aberta 

E o futuro é o que virá, mas, e daí? 

Gonzaguinha 

 

 

Os jovens que passaram pelo sistema penitenciário identificaram a ―força de vontade 

de vencer o vício‖ como possibilidade única de superação. Eles reconhecem o poder que a 

família tem para a obtenção de sucesso no tratamento da drogadicção, sendo a figura da mãe 

identificada como referencial norteador nesse processo. 

Além da discriminação que esses jovens sofrem no sistema prisional, nota-se que a 

readaptação à comunidade e o acesso ao trabalho formal é muito difícil. Por essas razões, 

ocorre a opção pelo trabalho informal e braçal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Existe um grito que ecoa pelo Brasil, sendo ele a única condição que une as partes. 

Todos almejam eficácia na segurança pública, um primeiro grupo requer, das instituições 

governamentais, maior policiamento, penas mais severas, encarceramento dos delituosos e a 

diminuição da maioridade penal. Por outro lado, existe um grupo que não tem a quem recorrer 

para reivindicar segurança pública e acesso à cidadania.  

Em relação à violência, estudiosos dirão que esse problema é herança política forjada 

pelo autoritarismo que, no passado, ocupava o setor rural e que ora se conecta aos dilemas da 

vida urbana, convencionados a uma estrutura social historicamente conluiada com a violência 

doméstica e que se representa na vida pública por meio das fissuras sociais, econômicas e 

institucionais, que, por consequência, nega a cidadania de uma parcela expressiva da 

população. 

As instituições designadas pela população como responsáveis por manter a lei e a 

ordem reconhecem a necessidade de investimento em políticas públicas de segurança, ou seja, 

na polícia, no sistema prisional, no poder judiciário, entre outras. A violência custa ao País, 

entre a manutenção das agências e a perda de capital humano, o equivalente a 5,4% do PIB. 

Somente as despesas com segurança pública representaram 1,38% do PIB, algo em torno de 

76,3 bilhões, considerando União, Estados e Municípios.  

O objetivo dessa tese foi compreender os fatores que influenciaram e influenciam 

adolescentes e jovens na tomada de decisão pelo conflito com a lei. Durante a pesquisa, desde 

a busca do referencial teórico até o levantamento dos dados obtidos por meio de entrevistas, 

pode-se concluir que não existe um único fator determinante, mas uma complexa relação e 

inter-relação entre os vários fatores psicológicos, sociais, biológicos ou culturais tão evidentes 

nas histórias de vida desses jovens.  

No entanto, existem fatores explicitados em diversos diálogos com os adolescentes e 

jovens, em diferentes proporções, dos quais três deles foram destacados e considerados 

preponderantes, por promoverem a possibilidade de convergência, ou serem a questão de 

entrada da violência na vida dos adolescentes e jovens, sendo elas: a violência doméstica, o 

insucesso escolar e uso e o tráfico de drogas ilícitas, bem como o uso de bebidas alcoólicas.  
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O primeiro fator relatado por quase todos os jovens é a exposição à violência 

doméstica
26

, muito presente em seus cotidianos, estando normalmente relacionada ao pai ou 

companheiro da mãe. Essa violência não é identificada apenas de forma física, mas também  

psicológica.  

O segundo fator que se destacou como preponderante durante as entrevistas foi o  

insucesso escolar. Para a maioria dos adolescentes e jovens, a escola não é o local de 

lembranças interessantes, do ponto de vista da aprendizagem. Quando eles relataram sobre 

momentos felizes na escola, eles os relacionaram à vivência social que esse local os 

propiciou. 

E, por fim, o terceiro fator surgiu predominante em todos os casos e está relacionado 

ao uso e tráfico de drogas ilícitas, bem como ao consumo de bebidas alcoólicas. 

 

A violência doméstica 

De todas as violências, a violência doméstica é aquela que possui a face invisível, 

acontece dentro do lar, considerado o local da socialização primária que deveria, por 

excelência, promover a construção do caráter do indivíduo e a propiciar continuidade da 

moral societária de boa convivência e local seguro para que isso acontecesse, porém, com 

frequência, estampa as páginas policiais da imprensa. 

Ainda que recentemente essa violência tenha recebido mais atenção das autoridades e 

propiciado mais discussão pela sociedade, é no seio da família que os jovens relatam o 

primeiro contato com a violência, sendo essa percepção  ampliada à medida que aumenta a 

idade dos entrevistados. É no final da adolescência, aos 17 anos, que a lembrança da violência 

vivenciada adquire importância.  

Quando a violência é perpetrada contra a mãe e presenciada pelos filhos, ela é relatada 

de modo mais incisivo e com riquezas de detalhes, sendo nítido o sentimento de raiva e 

mágoa do agressor. Essa relação tensa e autoritária entre agressores e agredidos possui valor 

imensurável na formação do caráter do jovem. Entretanto, observou-se que os adolescentes e 

                                                           
26

 Conforme SAFIOTTI (2001, p. 130), há uma diferenciação entre os conceitos de violência doméstica e 

violência intrafamiliar. ―Em primeiro lugar, violência doméstica não é o mesmo que violência intrafamiliar, (...). 

Enquanto na segunda à violência recai exclusivamente sobre membros da família nuclear ou extensa, não se 

restringindo, portanto, ao território físico do domicílio, cabendo a primeira vítima não-parentes consanguíneos 

ou afins‖. Por essa razão, optou-se por usar o conceito de violência doméstica.  
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jovens ainda assim apontam a casa ou o lar como o lugar mais seguro e a mãe como o apoio 

incondicional. 

É imprescindível destacar as consequências e identificar as causalidades na construção 

da personalidade da criança e adolescente e na desconstrução de valores sociais e da negação 

da legitimidade da autoridade daqueles que recebem a função de protegê-los. A violência 

doméstica contra crianças, adolescentes e jovens possui grandes possibilidades de marcar 

enormemente o futuro dessas pessoas, cansando-lhes sequelas intelectuais e emocionais, 

destacando-se autoestima, comportamento agressivo, entre outros. Essas afirmações são 

evidenciadas em várias pesquisas que apontam as consequências negativas da vivência de 

abusos
27

.  

Saffioti (1994, p. 51) afirma que as crianças vítimas de violências apresentam maiores 

possibilidades de se tornarem adultos violentos das que as não vítimas. O consenso entre as 

várias pesquisas é de que quanto mais cedo houver intervenção e interrupção da violência, 

melhor o prognóstico para a correção do dano. 

Nas últimas décadas, surgiram enfoques relevantes acerca das consequências para a 

saúde da criança e do adolescente ao presenciar violência entre os pais, sendo a ocorrência de 

distúrbios emocionais e cognitivos são respostas à exposição à violência entre os pais. 

Para Filmus (2003), a violência doméstica atuaria como componente do que poderia 

ser denominada cadeia de violências ou reprodução de violências. Pais e mães violentos que 

têm os filhos como suas vítimas que, por sua vez, se tornariam violentos, fazendo outras 

vítimas. Ainda que não se tenha o interesse de culpabilizar pais e mães, o efeito da violência 

doméstica na constituição do que se denomina cadeia de violência ou de sujeitos violentos é 

um importante alerta. Para o autor, a violência utilizada contra os integrantes da família, em 

especial às crianças e adolescentes, estabelece uma condição multiplicadora da violência 

social, uma cadeia circular de retroalimentação de processos repressivos e de resignação com 

efeitos negativos para todos. 

A violência doméstica ainda é subnotificada, prevalecendo o silêncio e a vergonha, 

principalmente quando essa violência acontece com as mulheres. Obrigar os profissionais da 

                                                           
27

 A pesquisa sobre Desempenho Escolar da Criança Vitimizada, realizada por Pereira, Santos & Williams 

(2009) encaminhada ao Fórum Judicial, teve como objetivo a caracterização do desempenho escolar da criança 

vítima de violência doméstica atendida no Fórum Judicial. Os dados obtidos mostraram que a criança vitimizada 

tem desempenho escolar inferior ao grupo controle e que a maioria das crianças vitimizadas estava exposta à 

violência conjugal. O estudo mostrou que, além da violência doméstica direta e indireta, tais crianças estavam 

expostas a outros fatores de risco, tais como pobreza, baixa escolaridade materna e uso de álcool e/ou droga por 

familiares. 
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saúde em atendimento nas unidades de saúde a fazerem essa notificação esbarra em entraves 

éticos e de estruturas.  

Esse tipo de violência tem sido preocupante, tanto que, em janeiro de 2017, foi 

aprovado o Plano Nacional de Segurança Pública que, entre outras diretrizes, traça aquelas 

para o combate ao feminicídio e violência contra mulheres, como resultado do processo de 

adaptação do Modelo de Protocolo latino-americano para investigação das mortes violentas de 

mulheres por razões de gênero (femicídio/feminicídio) à realidade social, cultural, política e 

jurídica no Brasil.  

Mas não adianta um plano nacional para o combate à violência de gênero se a 

realidade no modelo de educação ainda preconiza a submissão de um em detrimento de outro, 

lembrando que o feminicídio é o último elo de uma cadeia de violências sofridas por 

mulheres. Existe a necessidade de se criar condições para que elas possam reconstruir suas 

vidas em condições dignas e isso é essencial para romper essa cadeia, para que se rompa 

também com a internalização de padrões de gênero pelas crianças e adolescentes. 

 

O insucesso escolar e o mundo fora do muro das casas e da escola  

A baixa escolaridade identificada entre os adolescentes em conflito com a lei e o 

jovem encarcerado aponta para uma constatação já de conhecimento da maioria dos 

formuladores de politicas públicas de educação, tanto que o Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

à Violência (IVJ-V) aponta o acesso e a permanência na escola como fator atenuante de 

vulnerabilidade à violência dos jovens no Brasil.  

Entretanto a questão que fica latente no discurso dos jovens entrevistados é o pouco 

acolhimento pela instituição escolar, portanto não é a quantidade de vagas oferecidas pelo 

poder público que influencia como fator preponderante para a tomada de decisão pela opção 

conflituosa com a lei, mas o modelo de escola ofertado. Não poucas vezes, os jovens e 

adolescentes relataram o desconforto da obrigatoriedade de estar na escola, não havendo reais 

convicções sobre o reconhecimento da legitimidade e utilidade da instituição escola, tanto que 

o abandono por volta do 6º ano é média considerável, bem como o processo de alfabetização 

inacabado.  

A imposição de modo violento pela aceitação com resignação do modelo disciplinar 

imposto pela escola, bem como os conteúdos desconectados da realidade próxima e a 

dificuldade de aprendizagem são reconhecidos como humilhação.  
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A percepção de violência na comunidade próxima é algo bastante delimitado na 

percepção dos interlocutores. Quando esses adolescentes e jovens identificam os problemas 

desses locais, procuram justificar externamente a falta de estrutura institucional responsável 

pelas dificuldades encontradas, ainda que não consigam apontar alternativas para que fosse 

melhor, com exceção da  reivindicação de espaços de lazer e esporte. Eles reconhecem-se na 

comunidade, mas identificam a rotulação por seus integrantes diante de suas condutas, além 

de terem consciência de que estão marcados como pessoas que estão sempre à margem.  

Quando a questão é o relacionamento com a polícia, a rejeição é unanime, não por 

terem sido pegos em cometimento de crime, mas pela subjugação no não cometimento de 

crime algum, é comum em seus discursos a reclamação sobre as revistas vexatórias, a 

truculência e as agressões dos policiais. 

 

As drogas, a organização criminosa e a carreira no tráfico 

Todos os jovens e adolescentes ouvidos possuem envolvimento com drogas, seja como 

usuário, seja como traficante. Os fatores identificados como preponderantes para que esse 

envolvimento aconteça são a exposição à violência doméstica e o insucesso escolar, ou seja, as 

dificuldades familiares  somadas ao mau desempenho escolar estimula a procura por outros grupos 

para que se possa ganhar visibilidade. Normalmente, a procura de amigos ocorre em um universo de 

reciprocidade, os interlocutores apontam que as amigos estão juntos nos atos infracionais.  

O tráfico de drogas, como organização criminosa, tem sido responsável por atrair 

jovens para atividades comerciais, tornando-os dependentes e vulneráveis. O fascínio dos 

jovens pelo tráfico está relacionado com a tentação de mostrar status, roupas de grife, poder e 

o dinheiro rápido que satisfaz o desejo fugaz. 

O dinheiro que é fruto do tráfico é reconhecido como uma boa alternativa para o 

acesso ao consumo. Alguns interlocutores afirmaram que o fato de terem menos de 18 anos, 

não possuírem qualificação e experiência profissional dificulta o acesso desses jovens ao 

emprego formal. Assim, para adolescentes e jovens não existe a percepção de que o tráfico 

tenha sido sua única possibilidade. Em seus depoimentos, sempre existe a afirmação de que a 

opção pelo tráfico foi de cunho pessoal e livre. 

Normalmente, eles identificam a violência nas ações policiais e no modo como são 

abordados pela polícia. Outra forma de violência reconhecida por eles é fruto da quebra das 

regras do tráfico, mas essa é justificada como aceitáveis. 
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Para a maioria dos interlocutores, não há violência no ato de traficar, sendo visto como 

um comércio qualquer, quem quer e pode consome e quem tem e pode vende. Eles 

reconhecem a escolaridade como forma de acesso profissional e social, mas não se sentem 

aptos para a aquisição desses conhecimentos. Normalmente, os traumas escolares causaram-

lhes baixa autoestima e crença na incapacidade de aprender. 

Para o exercício das diversas funções no tráfico de drogas, ao incentivo à exacerbação 

da masculinidade por meio das atividades perigosas que exigem coragem podendo ser 

consideradas como um ritual de passagem para vida adulta. O acesso à vida adulta 

proporciona o crescimento da carreira do tráfico, galgando postos que virão a ser mais 

lucrativos economicamente e de reconhecimento de status e poder entre seus pares.  

Eles reconhecem o risco de estar no tráfico e da morte iminente. Para eles, a vida tem 

pouco valor e afirma que o tráfico não força ninguém a trabalhar, mas o tráfico é a única 

opção, não é pior porque seria pior se tivesse outras. 

 

Um ciclo que não precisa ser vicioso 

A violência surge em decorrência das relações de poder, pode ser dentro do lar, 

quando seus integrantes se relacionam em desarmonia. Essas relações baseadas no amor e 

ódio têm o poder de contaminar a todos na família. Se a violência doméstica e familiar é uma 

questão histórica e cultural, os mecanismos criados para coibir e prevenir a violência 

encontram barreiras intransponíveis para se restabelecer o lar doce lar. 

Ao estado, cabe a intervenção quando a violência já está instalada? Cabe ao braço 

repressor à contenção do agressor, cabe à assistência social o acolhimento das vítimas sem 

estabelecer juízo. Mas o estado pode agir preventivamente, e as políticas públicas podem ser 

implementadas para que haja efetiva mudança nas desigualdades das relações. 

É necessário estimular o debate social para que os direitos das pessoas e a igualdade 

de gêneros sejam características de relacionamentos respeitosos e igualitários. As campanhas 

educativas de prevenção à violência nos diversos meios de comunicação, de modo que se 

possa mudar o paradigma na educação das próximas gerações, devem  estimular um 

comportamento pela busca da igualdade. 

A maioria das mulheres-mães entrevistadas vêm de um círculo vicioso de violências, 

estão acostumada a serem subjugadas e não consegue romper com essa cadeia de violência na 

criação dos filhos. 
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Os aparelhos públicos são espaços de lutas. Seria a escola o principal local para o 

rompimento da violência? Se o comprometimento for com a pedagogia da igualdade, com 

certeza a escola seria o espaço privilegiado para isso. Porém, essa mesma escola foi apontada 

pelos adolescentes e jovens, interlocutores dessa pesquisa, como local de segregação de 

exclusão em vez de lócus favorecido para a superação da sociabilidade violenta. 

A violência não está somente no traficante que arrebanha os adolescentes e jovens 

para o crime, está no discurso escolar em seu cotidiano, pois separa quem pode e deve 

acessar, sem restrições, seus ensinamentos daqueles que não estão aptos para absorvê-los. A 

esses, o cotidiano monótono e desmotivador é ferramenta para caracterizá-los como inaptos. 

Existe hoje uma grande campanha para estabelecer a escola como local apenas de 

transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade. A escola é medida pelo IDEB. 

Existe uma meta a ser atingida, observando os parâmetros internacionais. Desde o manifesto 

dos pioneiros da educação, em 1932, a busca por uma educação que não fosse baseada em 

números, mas que cumprisse e se resumisse em reforma social, por meio da ação extensa e 

intensiva da escola sobre o indivíduo e deste sobre si mesmo de modo que as influências 

exteriores sejam aquelas que possam contribuir para a evolução contínua da educação e da 

cultura. 

A escola é detentora do poder de desqualificar o outro completamente. E isso é 

violência. Como preconiza o art. 2º, da LDB: ―A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho‖. A escola deve ser o aparelho de igualdade social. E é sobre o 

aprendizado do exercício da cidadania que reside a superação da violência, ou seja, só se 

aprende ser cidadão sendo. Uma educação mecânica não vislumbra a tomada de consciência 

do ser sobre si mesmo e sua integração na participação da vida social. 

A tarefa escolar não é tomar para si a resolução de todas as mazelas sociais e as 

funções da família, ou de outras instâncias sociais e de aparelho mediador de transformação. 

Paulo Freire convoca os educadores para assumirem o posicionamento diante da construção 

de um país democrático, humanista e progressista. Para ele, a educação e a escola devem 

viver sua opção plenamente em favor da vida, da equidade, do direito e do convívio com a 

diversidade. Para tanto, o autor considera que a educação e a escola devem viver sua opção 

plenamente em favor da vida, da equidade, do direito e do convívio com a diversidade. Por 

essa razão, ele propõe a diminuição da distância entre o discurso e a prática, o rompimento 
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com o ciclo de violência só é possível quando a expressão agressiva de jovens e adolescentes 

é entendida como reflexo da sociedade, e o rompimento das teias de violência, como função 

de todos.  

Como diz um proverbio africano ―É preciso de toda uma aldeia para educar uma 

criança‖. 
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ANEXO 1 

 

Guia utilizado para a entrevista com as mães dos adolescentes e jovens  

em conflito com a lei. 

 

As entrevistas com as mães dos adolescentes em conflito com a lei teve como característica a 

questão da flexibilidade, no entanto ela esteve focalizada em um roteiro de tópicos relativos às 

questões que se queria responder de modo que a entrevistada se mantivesse no assunto. 

CARACTERÍSTICAS DA INFÂNCIA 

Como foi sua infância? 

Quais das lembranças que você tem da sua infância que você considera boas, e quais são 

ruins? 

Que lembranças você tem hoje em relação a sua família?  

Como era seu relacionamento com sua mãe? E com seu pai? 

Como era e é o relacionamento da sua mãe com o seu pai. 

Como era a questão da autoridade na sua família?  

Que lembranças você tem da escola? (Caso tenha frequentado) 

O que era igual e o que era diferente da escola que seu filho(a) frequenta hoje? 

CARACTERÍSTICAS A ADOLESCÊNCIA 

Como foi sua adolescência? 

Como foi a descoberta do sexo? 

Como era a paquera? Que diferenças e semelhanças existem com as aproximações dos 

adolescentes hoje? 

Você acha que existia repressão maior quanto à sexualidade feminina na sua adolescência? Se 

sim, o que isso contribuiu com sua vida e o que você considerou um atraso? 

CARACTERÍSTICAS DA GRAVIDEZ 

Como foi sua primeira gravidez? Que características você destacaria desse período? Foi 

diferente das outras? 

Que lembranças da gravidez do seu filho (nome do filho) você considera mais importantes? 

Foi diferente das outras? Como foi o parto dele?  
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CARACTERÍSTICAS DOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS 

Como é seu relacionamento com o sexo oposto? 

Você já foi agredida alguma vez por algum homem? 

Como é o relacionamento com o(s) pais dos seus filhos? 

Como é o relacionamento do pai de seus filhos com eles? 

Ele divide com você a autoridade e as responsabilidades econômicas? 

CARACTERÍSTICAS COM O TRABALHO FORA DE CASA 

Quantas horas você trabalha fora de casa? 

Quem realiza os afazeres domésticos? Seus filhos e marido dividem essa responsabilidade 

com você? 

Qual é a participação dos seus recursos financeiros no orçamento familiar? 

 

CARACTERÍSTICAS DA MATERNIDADE  

Como você percebe a questão de seu filho estar em conflito com a lei? 

Qual é, em sua opinião, o principal motivo do envolvimento do seu filho com essa infração? 

Fale um pouco sobre essa situação que você está vivendo. 

Como você acredita que pode ajudar seu filho nesse momento da vida dele? 

 

  



198 
 

  

ANEXO 2 

 

Guia utilizado para a entrevista com os adolescentes e jovens em conflito com a lei 

 

 A investigação por meio das duas entrevistas a seguir teve como objetivo a percepção 

dos aspectos psíquicos e socioeconômicos dos entrevistados. O Guia a seguir funcionou como 

um norte para a condução das entrevistas, mas não como um fim somente. O que se procurou 

verificar por meio desse Guia foram informações importantes a respeito do que os 

adolescentes em conflito com a lei creem, sentem, desejam e também sobre as suas 

explicações ou razões a respeito desse momento das suas vidas e suas perspectivas de futuro 

 

1ª entrevista   



ASPECTOS PESSOAIS 
 

1. Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

2. Idade:  

3. Estado Civil: 

ASPECTOS FAMILIARES E OUTROS CONTEXTOS 

Seus pais estão vivos?  

Eles vivem juntos?  

Você mora com eles?  

Quem mais mora na sua casa? 

Você sempre morou com essas pessoas? 

Se eles são separados você sabe por que se separaram e quanto tempo eles estão separados? 

Sua Mãe trabalha fora? 

Como é seu relacionamento com eles (pai e mãe)?  

Quem cuida de você (s) quando sua mãe sai para trabalhar? 

Você tem irmãos? Quantos são e qual a idade deles? 

O que os seus irmãos fazem? Eles frequentam escola? 

Você teve irmãos que morreram? Quando isso aconteceu?  

Morreram grandes ou ainda pequenos? E como morreram?  

 



199 
 

  

Vivências com a família 

Como foi sua infância? 

Que lembranças você tem hoje em relação a sua família?  

Depois que você cometeu a infração sua relação com a família mudou? 

Tem algum irmão com quem você se dá melhor? 

Como é o relacionamento com os outros irmãos?  

 

Relacionamento com a mãe e com o pai 

Como é a sua mãe em casa?  

Como você vê a sua mãe? E como ela se relaciona com seus irmãos? 

Você sabe até que ano ela estudou ou frequentou a escola?  

Você se lembra de quando era pequeno se sua mãe lhe colocava numa creche, ou deixava com 

algum parente ou amigo?  

E o seu pai/padrasto, como ele é em casa? E com você? Ele tem alguma profissão? Você sabe 

até que ano ele estudou ou frequentou a escola?  

Como você vê a relação de seus pais (padrasto/madrasta)?  

Seus pais fazem uso de drogas ou álcool? 

 

Relacionamento com os outros integrantes da família 

Na sua família existe alguém em quem você confie a ponto de fazer confidências?  

Existe alguém na sua casa com quem você não se dá bem?  

Como você se sente na sua casa e Por quê? 

Na sua família já teve alguém com histórico de internação psiquiátrica ou que foi preso?  

Como você acha que deveria ser a sua família?  

 

ASPECTOS AFETIVOS 

Com o par: 

Você tem namorada(o)? 

Como é essa relação?  
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2ª entrevista  

 

ASPECTOS PROFISSIONAL E ECONÔMICO 

 

Escola 

Que idade você tinha quando foi pela primeira vez na escola?  

Que lembrança você tem dessa época?  

Como era ou como é sua vida na escola?  

Como é seu relacionamento com os colegas e as professoras?  

Se você parou de estudar: por que, quando e como se concretizou o abandono escolar? (1º, 2º, 

3º. Inicio/meio/ fim do ano). 

Como se sentiu ao ter que abandonar a escola? 

Se dependesse de você, o que faria para evitar o abandono? 

No que você tinha mais dificuldade? 

Você lê e escreve com facilidade?  

Pretende voltar a estudar? Por quê? (Para Quem Ainda Não Voltou).  

Espera que a volta a Escola proporcione mudanças em sua vida profissional, familiar e social? 

Quais? 

 

Profissão 

Você já trabalhou? 

Se sim, em que condição era a sua relação trabalhista: 

(   ) Empregado formal – Primeiro emprego 

(   ) Empregado informal 

(   ) Estagiário 

 

Se você está empregado desde quando está nesse trabalho?  

O que você fazia com o seu dinheiro?  

Você gostaria de poder trabalhar em alguma profissão? 

No caso de sua infração ser a de tráfico de drogas. Quais eram os seus objetivos com esse 

comércio? 

Em sua opinião, qual é a importância do dinheiro na vida das pessoas? 
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ASPECTOS SOCIAIS 

Como é ou era a comunidade que você vive ou viveu? Era violenta?  

Tinha problemas de agressão, ou homicídio, ou prostituição, ou batida policial, ou agressão 

entre pais e filhos?  

E a vizinhança, é violenta?  

Tem condução fácil, posto de saúde, associação de moradores, escola, delegacia?  

E o lazer, o que você fazia ou faz para se divertir?  

E agora, você tem um grupo de amigos? O que eles significam para você? Os amigos da 

infância ainda são seus amigos? Nesse grupo, seus amigos usavam drogas ou praticavam atos 

infracionais?  

Que influências os seus amigos tem sobre suas tomadas de decisão?  

Você acredita que quando está com os amigos você tem mais coragem para tomar decisões? 

Você entrou em conflito com a lei porque você quis ou alguém levou você?  

Você usa drogas? Você usa porque você mesmo quer ou alguém fez a sua cabeça?  

O que aconteceu para você estar aqui agora? Conte-me uma lembrança de sua ação.  

Como tem sido a sua vida aqui no CREAS agora e nas outras vezes que você esteve aqui?  

Como você acha que deveria ser uma escola para adolescentes infratores?  

Que tipo de medida você acha que merece um adolescente que cometeu uma infração como a 

sua?  

Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito?  

Você acha que a vida se resume só nisso aqui, nesse plano material, ou você acha que a vida 

tem algo além daqui, uma vida depois desta?  

Nesse período caso esteja cumprindo a medida aqui no CREAS, você tem pensado na sua 

vida?  

O que você pretende fazer quando cumprir a medida socioeducativa? Quais são seus planos?  

Em algum momento da sua vida você ou alguém da sua família se sentiu humilhado ou foi 

esculachado? E quando você foi preso? Alguma vez você já se sentiu por baixo na vida, por 

exemplo, as pessoas debochavam de você?  

Teve alguma coisa que fez você se sentir orgulhoso, por cima, de bem com você mesmo? 

Algo que você tenha feito que as pessoas te elogiassem?  

O que você realmente gosta em você? Por quê?  

Tem algo em você que lhe incomoda que você mudaria?  

Qual o significado da sua experiência com a violência? O que você aprendeu com isso?  

Você se sente responsável pelas pessoas que você agrediu?  

O que você pode fazer para mudar a sua vida? 

Você acha que existe alguém que pode lhe ajudar? Por quê?  

Quais são as suas expectativas para o futuro? O que você espera?  
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ANEXO 3 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: A violência entre 

jovens e adolescentes de Varginha – Um olhar interdisciplinar dos fatores precipitantes 

e os desafios para as políticas públicas 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que 

nos leva a estudar o problema da violência tem por objetivo a investigação da violência 

cometida por jovens e adolescentes na cidade de Varginha. Em uma perspectiva 

microestrutural associada ao ambiente externo imediato, enfatizando a família, bem como o 

levantamento de dados sobre os casos de violência cometidos por jovens e adolescentes na 

cidade de Varginha, examinando os processos-crimes e as estatísticas da Secretaria de Defesa 

Social do Estado de Minas Gerais com envolvimento da população em estudo, de modo a 

colher informações inéditas. Que possam elucidar o alcance das medidas protetivas para com 

o menor infrator. 

O(s) procedimento(s) de coleta de material serão compostos do resgate das histórias 

dos adolescentes que em cumprimento de medidas socioeducativa se dispuserem a dialogar. 

Além desses menores farão parte da pesquisa, jovens que já passaram pelo sistema 

penitenciário e que estão em liberdade condicional. O objetivo dessas interlocuções é de 

identificar no discurso as diferenças de ponto de vista. Serão entrevistadas as mães desses 

adolescentes e jovens. Como técnica para as entrevistas desses jovens e adolescentes, bem 

como daqueles que compõem seu universo familiar, será utilizada a História de vida. 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo 

para você que se submeter à coleta do material para a pesquisa, que se justificam à medida 

que momentos difíceis são relembrados, sendo que se justifica pelo benefício que essa 

pesquisa trará para você e para a sociedade conforme sua história oôde servir de orientação 

para outras pessoas.  

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINTÊNCIA: Não se aplica.  
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é 

livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para 

você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação 

não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional.  

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________ fui informada(o) dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim 

o desejar. O(a) professor(a) orientador(a) __________________ certificou-me de que todos os 

dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante _______________________________ o(a) 

professor(a) orientador(a) no telefone (_ _) ____ ____  

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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ANEXO 4 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, abaixo assinado autorizo a pesquisadora Maria Emília Ôngaro a gravar em áudio e utilizar 

os dados constantes desta entrevista, exclusivamente para fins de pesquisa científica, 

conforme o Termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

 

Nome (Só as iniciais) Assinatura do Participante Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 

 

 

 




