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RESUMO: O presente estudo,  tem como objetivo discutir a violência e criminalidade enquanto 
expressões da questão social, analisando o envolvimento de adolescentes com a violência considerando-o 
como resultado de fatores complexos, intrínsecos e variados de determinada época e sociedade.  Em 
meio as questões históricas e com mensuração contemporânea procurou-se demarcar alguns fatores 
e pistas que motivaram e motivam os adolescentes a cometerem atos violentos e infracionais. Quanto 
a metodologia, utilizou-se da pesquisa bibiográfica. Dentre os autores que sustentam as discussões 
mencionadas destacam-se Odália (1983), Faleiros (2002), Costa (2005), Volpi (2001), Liberati (1993).  
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INTRODUÇÃO

A violência e a criminalidade têm se apresentado, contemporaneamente, como fenômenos 
sociais complexos que despertam maior preocupação popular por fragilizar, e/ou colocar em evidência, 
as ameaças que possivelmente violam a paz social.  O aumento da sensação de insegurança favorece a 
construção de teorias, discursos e ações como respostas às manifestações violentas da questão social que 
violam os direitos humanos e fragilizam as relações sociais. Neste contexto, destaca-se o envolvimento 
de adolescentes, entre 12 a 18 anos incompletos, em práticas violentas, seja como vítimas e/ou como 
algozes.   

Pouco se diz sobre as inúmeras e complexas violações de direitos sofridas por  esse segmento 
populacional, mas quando se envolvem com tais práticas criminosas, juridicamente referenciadas como 
infracionais, tem-se uma maior exploração sobre o fato e sobre a existência de tamanha conivência jurídica, 
judicial e de toda sociedade, para com a não responsabilização desses sujeitos sociais. Geralmente, 
quando adolescentes se envolvem com essa problemática, a questão é mais assustadora tendendo a 
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provocar questionamentos em relação à responsabilização dos adolescentes. Essa é uma temática que 
mobiliza opinião pública, meios de comunicação e o meio acadêmico, principalmente quando se reitera 
o debate sobre a redução da maioridade penal.   

 VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE: UM ENFOQUE DESSAS CATEGORIAIS ENQUANTO 
EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL
  

A questão social  representa o conjunto de expressões do processo de formação e  desenvolvimento 
da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade. De antemão indica-se que o termo 
se interrelaciona às contradições fundamentais do modo de capitalista de produção por se revelar como 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre proletariado e burguesia (CARVALHO, 
IAMAMOTO, 1983).   

Assim, a violência e a criminalidade se manifestam como expressões da questão  social e 
enquanto fenômeno da atualidade que provocam inquietações que perpassam pelo cotidiano afetando 
todos os cidadãos de diferentes classes sociais, culturas, etnias etc. Nesse sentido, é cada vez mais difícil 
conviver ou entender tais ocorrências, pois tal fenômeno não é tão fácil de ser compreendido e seus 
atores não são fáceis de serem identificados.  

Comumente, a violência é identificada como um problema social grave, que  potencialmente 
se manifesta por meio de agressões físicas e/ou danos psicológicos. Não raras vezes, identificam-
se propostas de prevenção e enfrentamento construídas por instituições públicas e privadas, e por 
organizações sociais diversas que insistem em apresentar uma alternativa uníssona para um fenômeno 
tão complexo que, além de multidimensional, multicausal, multifacetado e multifatorial, é mutável, 
variável, tendo raízes estruturais, institucionais, biológicas, psicológicas, sociais e ambientais.  

De origem do termo latim violentia, a violência diz respeito à qualidade daquilo  ou 
daquele que é violento ou da ação e efeito de violentar-se ou violentar o outrem. Na maioria das vezes 
é compreendida como o uso exacerbado da força física com o intuito de provocar danos e prejuízos. 
Entretanto, como sinaliza Faleiros (1998, p.8), “a violência não pode ser entendida como um ato isolado, 
psicologizado pelo descontrole, doença e patologia, mas como um desencadear de relações que envolvem 
a cultura, o imaginário, as normas e o processo civilizatório de um povo”.   

Não há conhecimento da existência de sociedade isentas totalmente da violência. Cada 
sociedade apresenta formas particulares desse fenômeno dentro de épocas especificas e de acordo com as 
transformações que ocorrem. Portanto, o contexto sócio histórico e temporal define ou indica a concepção 
de violência vigente quais as práticas toleráveis.   

Conforme aponta Wieviorka (1997) apud Peres Tourinho, M. F; Ruotti, C; Vicentin, D, 2010) 
a violência não é a mesma de um momento histórico para o outro, suas manifestações variam, bem como 
as condições que a conformam, as percepções e representações em torno dos seus efeitos e causalidades. 
Linchamentos, execuções são ações que demostram uma realidade social em que a violência se torna 
alvo de preocupação central na vida da população, em diferentes estratos sociais.  



6 7

 Convém ressaltar que devido aos  múltiplos significados da violência, há quem defenda 
que ela não deve ser usada mais no sentido singular, pois “não existe violência, mas violências, múltiplas, 
plurais, em diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades’’ (MISSE, 
1999, p. 38). As análises sobre as nuances e as dimensões plurais desse fenômeno são pouco aprofundadas, 
e isso reforça a disseminação de percepções equivocadas e preconceituosas sobre o assunto, bem como 
sobre suas possíveis manifestações. Assim sendo, entende-se que as violências não podem ser apreendidas 
apenas por um ponto de vista ou sob a adstrita perspectiva das vítimas ou algozes, mas também partir do 
entendimento das raízes sócio históricas e culturais que envolvem essa desconcertante questão.   

O crime, por sua vez, pode ser entendido como uma violação dos direitos  
humanos e como uma manifestação da violência. Dessa maneira a criminalidade, enquanto manifestação 
da violência, também não pode ser percebida sob uma única perspectiva analítica. Parte-se do pressuposto 
de nem toda violência é um crime, mas todo crime é violência. Lyra (1990) considera que a criminalidade 
se consubstancia num conjunto de crimes socialmente identificados, classificados e caracterizados a 
partir de condutas previstas e legalmente normatizadas.    

A violência não é um fenômeno que acontece de forma individual. É uma ação   coletiva 
que se concretiza no entremeio das relações sociais cotidianas. Revela-se enquanto uma realidade social 
cada vez mais preocupante na vida de pessoas de diferentes classes sociais, tornando assim uma fonte de 
medo e insegurança, principalmente no que concerne a prática de atos infracionais. Conforme Bourdieu 
(1996), assim como outros fenômenos sociais a violência abrange não apenas fatos, mas representações 
sociais, as quais podem ser entendidas enquanto atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e 
reconhecimento, em que os agentes investem seus interesses e pressupostos.  

O fenômeno violento não é fácil de ser caracterizado, pois se trata de um objeto  complexo 
de investigação devido às diferentes repercussões que atinge nos dias atuais. Como reafirma Bonamigo 
(2008), existem múltiplas possibilidades de definição do termo violência, e na maioria das vezes, ele é 
usado para se referir às diversas e diferentes situações. Por isso, é comum tratar esse fenômeno em sua 
pluralidade, como violências e não apenas violência.   

Nessa direção, compartilha-se de conceitos ampliados e densos, disseminados  pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS (2002, p.5), que relacionam as violências ao “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 grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. O ato humano intencional (ação explícito-
implícita ou omissão), provocador de ofensas, privações e/ou prejuízos, demarca e/ou potencializa os 
comportamentos ditos violentos, sumariamente evitáveis.  

Em um relatório publicado em 2002, a OMS considerou a violência como um problema 
mundial de saúde pública. Os dados mostrados no estudo apontaram que anualmente cerca de um milhão 
de pessoas perdem a vida ou sofrem lesões não fatais por serem vítimas das diferentes modalidades de 
violência.   

Sobre a ideia das violências associadas às privações têm-se os argumentos de Odália (1983) 
como sendo pertinentes e condizentes com as discussões sobre violências implicadas às crianças e 
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adolescentes, até porque, “privar significa tirar, destituir despojar, desapossar alguém de alguma coisa”. 
Nesse ínterim, compreender violências como privação, e como situações violadoras, implicam reconhecer 
que esse fenômeno complexo “nos despoja de alguma coisa, de nossa vida, de nossos direitos como 
pessoas e como cidadãos” (ODÁLIA, 1983, p. 86).  

Em outros estudos e a partir de perspectivas teóricas como a de Chauí (1999), a  violência é 
reconhecida como todo tipo de força que age contra a natureza de alguém, contra sua vontade e liberdade. 
Esse ato transgride algo que é valorizado positivamente por uma sociedade, que é determinado como 
justo e como um direito. Dessa maneira, a violência também pode ser reconhecida como um ato de 
brutalidade e de abuso físico e/ ou psíquico contra alguém, caracterizando relações intersubjetivas e 
sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e terror.  

Ao ser considerada como ato de privação, violação de direitos humanos e como  expressão da 
questão social, a violência e as suas manifestações também se relacionam com o contexto de desproteção 
social vivenciado pelos indivíduos em diferentes espaços e relações, sobretudo as decorrentes do mercado 
de trabalho. Além dos acentuados índices de violência e criminalidade que as estatísticas costumam 
apresentar, existem indivíduos excluídos do mercado de trabalho ou incluídos de forma precária, que 
vivem om precárias condições de habitabilidade e infraestrutura, ou seja, privados do acesso aos direitos 
básicos para sobrevivência. Dessa forma, é preciso considerar as rupturas advindas do processo histórico 
com  contextos e trajetórias específicas, dentre as rupturas identifica-se a ausência do Estado enquanto 
protetor.  

Ressalta-se que a pobreza não é sinônimo de criminalidade, portanto esforça-se  em não 
criminalizar essa complexa expressão da questão social. No entanto, é preciso considerar que a conjuntura 
brasileira marcada pela concentração de renda e o pelo desemprego estrutural tem contribuído para o 
aumento da violência, que muitas vezes é utilizada como garantia a sobrevivência. Nesse sentido, é 
difícil não perceber as inferências das desigualdades sociais, mais amplas do que os contextos de pobreza 
frente ao estudo de um tema tão sui generis como é o da violência e criminalidade.  

Se a criminalidade é uma manifestação da violência, o ato infracional, termo atual  aplicado 
às práticas ilícitas praticadas por adolescentes maiores de 12 anos e menores de 18 anos, também pode 
ser considerado como tal, principalmente porque segundo o artigo 103 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (1990) “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 
penal”. Torna-se então, apropriado reafirmar que um fenômeno complexo não pode ser analisado 
superficialmente e/ou a partir da simples correlação de causas e efeitos aparentemente identificados.  

  
APREENSÕES SOBRE ADOLESCÊNCIA E REALIDADE SOCIAL

   
A discussão sobre a prática de violência  juvenil entra em cena principalmente   quando 

adolescentes cometem atos infracionais ou se envolvem com atos violentos. Dessa maneira,  cenários 
dramáticos são construídos pela mídia impressa e eletrônica: adolescentes são vistos como indivíduos  
“sem freios morais”, cada vez mais insensíveis e frios, violentos que não hesitam em matar ou em se 
envolver com crimes bárbaros, como mostra uma reportagem vinculada pela Rede Tocantins de Televisão 
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no dia 13 de junho de 2014 que trazia o seguinte título: “Menor mata mulher por causa de R$ 20 e sorri 
na delegacia ao falar do crime”.

Esses fatores contribuem para reforçar e acentuar o preconceito para com esse  segmento. 
Dessa forma, a ideia difundida é que o envolvimento do adolescente com o “crime” vem acentuando 
cada vez mais, quando na verdade ao analisar os números da criminalidade envolvendo adolescentes são 
bem menores do que se tem divulgado (VOLPI, 2001).  

Conforme Santos (2007) adolescentes com sistema familiar fragilizado, como por  exemplo 
aqueles abandonados pelos pais, de famílias monoparentais, de desmembramento familiar, onde as 
instabilidades familiares e residenciais estão presentes, de baixo nível de educação normalmente partem 
para a prática de atos infracionais.  

A prática de violência está presente em todas as classes sociais, mas  principalmente naquelas 
menos favorecidas. Com base em Perlan (1981) o meio em que os adolescentes crescem e se desenvolvem 
apresenta forte ligação com a formação de sua identidade e convívio social. Na sua grande maioria 
adolescentes que residem em regiões periféricas, esse é um ambiente bom para se viver. A violência 
presente nesses espaços pode se tornar uma ação cotidiana pois já estão acostumados com essa realidade, 
no entanto não se caracteriza pela simples aceitação, mas por que essa é uma situação frequente.   

Pode-se considerar que a maioria dos adolescentes em conflito com lei não se enquadram no 
perfil violento devido um desvio moral, mas devido o contexto socioeconômico ao qual estão inseridos, 
devido as condições de desamparo em termos políticos e sociais, muitas vezes a falta de oportunidades 
por terem pais ausentes e viverem a margem da sociedade (VOLPI, 2006).  

Na perspectiva de Faleiros (2002) a violência praticada por adolescentes deve ser  vista 
não apenas como decorrente de fatores de ordem psicológica, mas também de ordem subjetiva numa 
produção em que os aspectos se conectam, produzem e só podem ser capturados a partir da história 
pessoal de cada um e dos seus grupos de pertencimento. Assim, a formação da identidade de crianças e 
adolescentes estão associadas às experiências vividas por eles e não devem desprezadas, pois o fato de 
adolescentes serem vítimas de violência podem torna-lo algoz da mesma violência.   

Dessa forma, existem motivações diferenciadas para a inserção do adolescente no  mundo 
do crime como: fragilidade familiar, violência doméstica, drogas, evasão escolar, falta de instrução, 
mudanças físicas e psíquicas da fase. Além disso, Costa (2005) consta que ao levar em consideração as 
modificações acontecidas no mundo do trabalho, os altos índices de desemprego, a baixa escolaridade, 
muitos jovens das classes populares passam as buscar alternativas de sobrevivência no mundo do tráfico. 
O tráfico apresenta como uma fonte imediata de renda, que permite o acesso e um padrão de consumo 
que irão demorar alcançar no mercado formal ou informal de trabalho, buscando se equipar aos padrões 
exigidos pela sociedade. Nesse contexto, a prática de atos violentos é entendida como uma forma de 
superar, pelo menos de forma aparente essa desigualdade.  

Nesse sentido, conforme Mioto (2001, p.11) diz que os atos infracionais podem  ser 
interpretados ou entendidos como expressões das dificuldades vivenciadas pelas famílias a sua trajetória 
de vida. Ademais essa interpretação norteia a pensar o ato infracional não como o fim de um processo 
educativo mal sucedido realizado por uma “família incompetente”. Mas, ao contrário, como um 
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momento dramático do processo de viver do adolescente e de sua família que pode provocar distintas 
transformações. Sendo assim, para a autora o ato infracional é entendido como o resultado de algo que 
foi imposto pela sociedade. Nesse sentido, além desses apontamentos outros teóricos como Leviski 
(1998) retratam a construção de um círculo vicioso -cujo pode ser quebrado-: a sociedade que violentou 
o adolescente passa a ser violentada por ele, ou seja, o mesmo assume uma posição perante a sociedade 
que acarreta inúmeros consequências e sofrimentos.   

Uma pesquisa realizada em Santa Catarina, apresentada por Henriqueta Scharf Vieira 
(1999, p.48) mostrou as várias motivações do envolvimento de adolescentes com práticas infracionais: 
influência dos amigos, uso de substâncias entorpecentes, falta de instrução educacional, evasão escolar e 
pobreza.  Ao analisar a pesquisa Volpi (1999, p.5657) observa que 96,6% dos adolescentes pesquisados 
não concluíram o ensino fundamental.  

Outra pesquisa realizada na cidade de São Paulo pelo “Instituto Latino Americano  das 
Nações Unidas para Prevenção e Tratamento de Delinquente” - ILANUD no período de junho de 2000 
e abril de 2001 indicou que dos 2100 adolescentes acusados do envolvimento com ato infracional, 
1,4% era acusados da prática de homicídios. Os dados mostraram ainda que os crimes graves atribuídos 
aos adolescentes não ultrapassam ao percentual de 10%. A maioria cerca de 70% dos atos infracionais 
correspondem a atos cometidos contra o patrimônio, demostrando que os casos que envolvem adolescentes 
infratores considerados de alta periculosidade são minoritários, sendo que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente prevê um tratamento específico (ALVES, 2007).  

Volpi (2001) apresenta alguns mitos em relação à prática de atos infracionais por  adolescentes. 
O primeiro deles seria o hiperdimensionamento do problema, em que notícias veiculadas pelos meios 
de comunicação e até mesmo opiniões patenteadas por autoridades, profissionais e pela população em 
comum, afirmam que são milhões de adolescentes que praticam delitos, e cada vez mais a violência e a 
delinquência juvenil têm apresentado um número crescente.    

Conforme o autor referido são poucos os estudos nacionais, mas alguns revelam  que a 
prática de atos infracionais graves por adolescentes é bem menor do que se imagina. No ano de 1994, 
dados do Censo Penitenciário do Ministério de Justiça apresentavam uma média de 88 presos para cada 
100 mil habitantes, enquanto o número de adolescentes privados de liberdade representava 3 para cada 
100 mil habitantes. Em 1997, o número de adolescentes presos manteve em proporção igual a 1994. 
Nesse sentido, ao considerar a privação de liberdade como a medida educativa aplicada aos adolescentes 
que cometeram atos infracionais graves, pode concluir que a dimensão desse problema é menor do que 
o temor social e a sensação que são produzidos.  

Outro mito assinalado é o da periculosidade dos adolescentes, ou seja, significa  dizer que 
cada vez mais eles tenderiam a praticar delitos graves. Os estudos mais uma vez revelam que na maioria 
das vezes os delitos praticados por adolescentes são crimes contra o patrimônio. Ainda, os dados de 1997 
indicaram que 25% dos adolescentes privados de liberdade teriam cometido atos infracionais contra a 
pessoa.  Por exemplo, em Recife (PE) numa análise feita dos atos praticados no ano de 1996 demonstrou 
que 3% eram caracterizados como crimes contra a pessoa. Já no Rio de Janeiro, um estudo semelhante 
identificou que um percentual de 10% dos atos infracionais eram cometidos contra a pessoa (VOLPI, 
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2001, p. 15-16)  
Por último, Volpi (2001) apresenta o mito da irresponsabilidade do adolescente. Por sua 

vez esse mito, se sustenta na ideia de que o adolescente estaria mais predisposto a prática de atos 
infracionais pelo fato da legislação ser muito branda no que se refere a punição. Ocorre que sendo o 
adolescente inimputável penalmente não significa ou não o exime da responsabilização com as medidas 
socioeducativas. A ideia difundida de que ao agravamento das penas poderia reduzir a prática de delitos 
ainda não foi comprovada nem mesmo nas sociedades que adotam a pena capital 3(VOLPI, 2001, 
p.16).  

O período da adolescência, segundo Osório (1989) é entendido como uma fase   crucial no 
desenvolver humano, em que além da evolução de uma imagem corporal, adiciona uma estruturação de 
personalidade.  Dessa forma, o desenvolvimento do adolescente deve entendido para além dos aspectos 
biológicos, é preciso pois analisar os aspectos psicológicos, sociais, culturais e históricos nos quais esses 
indivíduos se inserem.  É nessa fase da vida muitos decidem os padrões de conduta a serem seguidos, 
levando em consideração o ambiente em que se relacionam, ele pode contribuir para o aumento da 
prática violenta ou não.  

De acordo com Peres; Ruotti e Vicentin (2010) na adolescência contemporânea  vive-se um 
momento crítico relacionado ás cifras crescentes da violência que penetra na vida das pessoas revestida 
com mil faces, fazendo-se cada vez mais presente como parte do cotidiano.    

Conforme os autores supracitados, a violência se impõe como um problema estrutural 
pertencente ao contexto urbano e socioeconômico o qual os adolescentes estão inseridos. Ela se 
caracteriza como alternativa de sobrevivência em um ambiente onde as condições e vida são precárias 
e as oportunidades restritas. Sendo assim, a violência é resultado da disparidade social, da disputa e 
competição diante das oportunidades escassas para conseguir um determinado padrão de vida apontado 
como ideal.   

É consenso de que os adolescentes autores ou envolvidos em práticas infracionais  tem 
como orientador e mentor o adulto, mas opinião pública é levada a pensar que esses adolescentes são os 
principais agentes exclusivos da violência.  

Em se tratando de crianças e adolescentes afirma-se que as múltiplas violências  são 
ofensivas e ameaçam direitos humanos indispensáveis para o desenvolvimento integral destes sujeitos. 
O enfrentamento das violências identificadas, então, em quaisquer contextos, se sustenta em ações 
preventivas que tanto podem ser direcionadas a níveis primários como também secundários e/ou 
terciários. Considera-se, sempre, a existência do problema, a sua abrangência, gravidade, sujeitos e 
instituições correlacionados. Como sinaliza publicação do Ministério da Saúde (s/d, p.2):  

  
  
A prevenção à violência refere-se à redução da frequência de novos casos de vitimação ou 
perpetração violenta, com a redução ou remoção das causas fundamentais e fatores de risco. 
Refere-se também à utilização dos efeitos indiretos de outras políticas e programas que possam 
contribuir para a redução da exposição às causas fundamentais e aos riscos de violência.  
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Nesta direção, acredita-se que a prática do ato infracional não pode ser analisada de forma 

simplista. A responsabilização do adolescente deve acontecer concomitante à ação resolutiva do Estado 
seja para a proteção social de suas famílias, a partir do acesso às políticas e serviços favoráveis à superação 
das situações de risco e vulnerabilidades existentes, seja para a sua reintegração social. A criminalização 
da pobreza deve ser evitada, mas as inferências das desigualdades sociais também não podem ser 
descartadas, afinal de contas, não se trata de um problema com apenas uma causa e consequência. 
Acredita-se que a conduta ilícita do adolescente provoca outros efeitos no contexto pessoal, familiar e 
social em que vive.    
  

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Poucos estudos buscam compreender a origem e as verdadeiras causas do envolvimento de 
adolescentes com a prática de ato infracional. O senso comum sinaliza que muitas vezes, os adolescentes 
são usados pelos adultos para o cometimento de tais práticas, até pelo entendimento errôneo de que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente somente protege esse sujeito social.

 No entanto, o ECA, que tem a Constituição Federal de 1988 e a Doutrina de Proteção Integral 
de 1989 como referência compreende que crianças e adolescentes são sujeitos de responsabilidades 
e direitos, prevendo medidas socioeducativas diferenciadas em caso do envolvimento dos mesmos 
com atos infracionais. Sabe-se que em momento algum há uma desresponsabilização das práticas dos 
adolescentes pelo ECA. No entanto, para que o sistema de justiça da infância e juventude se legitime 
é preciso maior funcionalidade e efetividade de suas ações.  Para tanto, faz-se necessário compreeder 
a adolescência como importante fase da vida humana como oportunidade singular para reconhecer as 
inferências da realidade social na construção de novas atitudes, ações e posicionamentos

Violência, criminalidade são temas de grande complexidade, quando envolve adolescentes 
isso se agrava ainda mais. Por isso não é fácil apontar soluções, mas existem caminhos que podem 
norteá-las. Nesse caso, defende se a ideia de que aperfeiçoar a máquina judiciária (diz-se da punição 
pela punição) não resolve a criminalidade, mas medidas para a prevenção e o enfrentamento das causas 
são cabíveis. Essas medidas podem ser feitas por meio das políticas públicas e sociais eficazes, dos 
investimentos na educação, de políticas preventivas que oportunizem a inserção no adolescente na 
sociedade. 

Além disso, essas medidas devem ser avaliadas constantemente, devem se especificar ao 
contexto social, econômico e cultural dos adolescentes e de suas respectivas famílias o que implica em 
conhecer profundamente a realidade dos mesmos. Considera-as a múltiplas motivações para a prática de 
atos infracionais,. Entende-se a existência de outros contextos e particulares, a ausência e omissão por 
parte do Estado, da família e da sociedade. 
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