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INTRODUÇÃO 

A violência praticada por jovens tem, gradativamente, se transfor

mado em um grave problema para a sociedade brasileira, especialmente 

nos seus centros urbanos, acompanhando uma tendência mundial de cres

cimento deste fenômeno. Entretanto, o nível de compreensão e a pesquisa 

nacional acerca dos motivos que conduzem à violência não estão acompa

nhando o ritmo de crescimento da incidência desses crimes. A proeminên¬ 

cia com que esta questão tem alcançado os meios de comunicação nacio

nais e internacionais estimulou a realização deste livro, que se propõe a 

analisar a história de vida de jovens que praticaram atos infracionais1 con

siderados graves e de seus irmãos que não tenham cometido atos violen

tos, buscando conhecer os motivos que os levaram a trilhar caminhos tão 

distintos. Os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco foram escolhidos 

por apresentarem incidência elevada de infrações juvenis e por seus graves 

problemas de desigualdade social. 

No Brasil, desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Ado
lescente — ECA (Brasil, 1991), utiliza-se o termo atos infracionais para desig
nar os delitos cometidos por adolescentes, buscando-se romper com os signifi
cados estigmatizantes que os conceitos de delinqüência juvenil, crime e 
menor traziam. O adolescente infrator passou a ser julgado pelas infrações 
previstas no Código Penal, recebendo a medida socioeducativa de acordo 
com a gravidade do ato e com suas condições de cumpri-la, tendo amplo 
direito de defesa. Esta nova conceituação respalda-se, sobretudo, na neces
sidade de proteção e de garantia dos direitos da criança e do adolescente, 
considerando-os, pela primeira vez, sujeitos de pleno direito e de dever na 
legislação brasileira. Permite compreender a infração como um fenômeno 

1 Ato infracional é a condu ta prev is ta no Cód igo Penal - CP (Bras i l , 1983) ou em leis (ver 
Anexo 3 ) , pra t icado por cr iança ou adolescente . Neste estudo foram pr ior izados os casos de 
ameaça à vida (homicídio) e atos considerados no CP como de natureza grave (assalto à mão 
armada, lesão corporal , estupro, atentado violento ao pudor) . No decorrer da pesquisa foram, 
ainda, invest igados a part icipação no tráfico de drogas e o furto. Alguns setores da sociedade 
têm solici tado incluir o tráfico de drogas como crime de mais gravidade. Dois casos de furto 
são superf ic ia lmente apresentados , por não serem objeto da pesquisa . 



transitório na vida de um jovem, ao passo que a noção de delinqüência 

adjetiva e estigmatiza o indivíduo. Entretanto, como a bibliografia especi

alizada internacional emprega o termo delinqüência juvenil, essa nomen

clatura também será utilizada aqui, apenas nos momentos em que se pro

cura fazer dialogarem a teoria e a realidade empírica. 

A implementação das medidas socioeducativas previstas no ECA 2 

evidencia a estratégia de ressocialização do adolescente — especial por sua 

condição de crescimento e desenvolvimento. Além disso, reconhece a ine

ficácia da punição criminal. 

Uma questão fundamental em diversos países e também no Brasil, es

pecialmente nos meios jurídicos, tem sido o debate em torno da responsabili

dade que a criança e o adolescente têm por seus atos, questão originada da 

escola clássica, fundada no século XVIII por Beccaria e que teve continuidade 

com Bentham, influenciando, sobremaneira, a elaboração do Código Penal 

francês em 1791 (Schoemaker, 1996). De acordo com os seguidores dessa es

cola, os atos humanos são frutos de uma escolha racional, o que implica ter 

uma consciência nítida e clara das conseqüências positivas e negativas de seus 

atos. Essa concepção indica que as pessoas optam voluntariamente por praticar 

atos infracionais, assumindo que todos têm a mesma oportunidade de efetuar 

escolhas em suas vidas. No Brasil, este debate se evidencia na pressão de certos 

setores da sociedade para reduzir a idade pela qual os jovens podem assumir as 

próprias responsabilidades (Fonacriad et al., 1997). Em alguns países, mesmo 

crianças podem ser julgadas porque a sociedade considera que são capazes de 

discernimento e escolhas racionais. 

A literatura especializada tem mostrado um enfoque diferenciado, 
dado pelos profissionais da área da saúde (em conjunto com criminologistas), 
com início em meados deste século e abordando o tema de maneira mais 
compreensiva. Esse novo enfoque, originado da área da epidemiologia, busca 
identificar os fatores de risco para a delinqüência e a possibilidade de se atuar 
preventivamente sobre tais fatores. Bloom (1996) elabora um resumo deste 
percurso nas últimas décadas. Por volta dos anos 60, começou-se a acreditar 
que os altos níveis de estresse biopsicossocial operando sobre um indivíduo 
vulnerável normalmente produziriam altos níveis de 'disfunções' e pro
blemas de comportamento, incluindo-se aí a delinqüência. 

2 No ECA, estão previstas as seguintes medidas: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação 
de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade e internação em 
estabelecimento educacional . Além dessas, ainda é possível determinar as medidas previstas no 
artigo 101: encaminhamento aos pais; orientação, apoio c acompanhamento; matrícula e freqüência 
obrigatórias cm estabelecimentos de ensino fundamental; inclusão em programa comunitário de 
apoio à família, à criança ou ao adolescente; requisição de tratamento médico, ps icológico ou 
psiquiátrico; inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos 
e colocação em abrigo. 



Nos anos seguintes, os estudiosos que buscaram comprovar essa te

oria foram percebendo que algumas pessoas, mesmo vivendo em ambientes 

altamente estressantes, cresciam sem desenvolver comportamento social 

'disfuncional'. Apoiados nas idéias de autores como Piaget e Bandura, seus 

estudos davam ênfase à capacidade individual: "aquilo que uma pessoa pen

sa, deseja, espera e idealiza afeta o que ela faz" (Bloom, 1996:92). Esta no

ção de individuação está na origem de um novo pensamento, segundo o qual, 

mesmo com altos níveis de estresse biopsicossocial, um indivíduo poderia se 

mostrar invulnerável, ou resistente ao estresse, apresentando um comporta

mento social funcional ou adaptado. O conceito foi, inicialmente, denomina

do resiliência. 

Essa hipótese se mostrou inconsistente, pois logo se constatou que nin

guém é invulnerável a ponto de resistir ilimitadamente à pressão emocional. 

Assim, chegou-se ao conhecimento atual, segundo o qual altos níveis de estresse 

proveniente de pessoas, ambiente familiar e social sempre afetam os indivíduos, 

mas apenas serão denominados resilientes aqueles que vivenciarem mais fato

res protetores3 do que de risco (Hoge, 1996). 

A noção de resiliência foi um marco na pesquisa médico-social. 

Maldonado (1997:39) define as pessoas resilientes como aquelas que conse

guem "atravessar" os momentos difíceis da vida sem se desestruturar, "como 

uma árvore flexível cujos galhos se dobram em um vendaval, mas não se 

quebram". 

Compreender essa capacidade de resistir às pressões do meio e não 

desenvolver comportamento delinqüente foi a questão que originou este 

livro que, embora essencialmente de caráter qualitativo, se articula, em 

pequena escala, com o enfoque quantitativo. A proposta é identificar os 

fatores de risco que levam um jovem a ser infrator e os fatores protetores 

que agiriam sobre um outro jovem, que vive no mesmo ambiente familiar 

e comunitário, conduzindo-o a não optar por caminhos infracionais. 

Os estudos epidemiológicos forneceram a sustentação teórica, con
tribuindo para a seleção das variáveis abordadas empiricamente. As variá
veis foram organizadas a partir de um modelo teórico explicativo sobre a 
gênese da delinqüência juvenil, apresentado por Schoemaker (1996: 251). 
Esse desenho está de acordo com as principais teorias utilizadas aqui e 
listadas a seguir. Não consideramos o modelo adotado completo, nem 

3 São várias as distinções entre estes fatores (Stouthamer-Loeber et al., 1993). Existem autores que os 
consideram variáveis distintas; outros os concebem como extremos opostos da mesma variável, 
por exemplo: relação familiar problemática é um fator de risco para a delinqüência, e relação familiar 
ajustada, um fator protetor que dificulta a inserção de um jovem na vida infracional. Essas associações 
podem ter magnitude distinta e não ser sempre lineares. 



definitivo, mas útil na orientação, organização e direcionamento do estu

do, pois, como afirmam Minayo & Souza (1997:514) "qualquer reflexão 

teórico-metodológica sobre violência pressupõe o reconhecimento da com

plexidade, polissemia e controvérsia do objeto. Por isto mesmo, gera teo

rias, todas parciais". 

Esse modelo de análise incorpora três níveis de conceitualização: 

estrutural, que incorpora as condições sociais; sócio-psicológico, que se 

refere ao controle social da família, escola e demais instituições responsá

veis pelo adolescente, a auto-estima 4 e a influência de grupos de jovens 

sobre o comportamento infrator; individual, incluindo aspectos biológi

cos e psicológicos. 

Nível estrutural 

Nesse nível a delinqüência foi inicialmente concebida, há algumas dé

cadas, como primária e preponderantemente causada por fatores sociais, em 

associação com fatores situacionais e pessoais. A primeira teoria a tentar ex

plicar a existência de crimes praticados por grupos, organizados em gangues, 

foi a que se baseou na desorganização social existente nas estruturas e instituições 

sociais, mais acentuada nas classes populares (Shaw & Mckay, 1969). Ela pri

vilegia a ruptura dos controles institucionais convencionais existentes na co

munidade e a inabilidade de organizações, grupos ou indivíduos resolverem 

os problemas comunitários coletivamente, levando, ainda, ao estabelecimen

to de padrões criminais, que substituiriam os convencionais. 

A teoria da anomia (Merton, 1957) é outra corrente segundo a qual 

um grande número de pessoas se acha em desvantagem em relação às ativi

dades econômicas legais e, portanto, se engajam em atividades ilegais e 

delinqüentes. Refere-se à distância entre a ideologia das oportunidades so

ciais e as reais condições de realização individual de crescimento, sucesso e 

êxito na sociedade. 

Essas e outras teorias foram muito criticadas desde então. Zaluar 

(1997:20) comenta que tinham 

compromisso com o positivismo que transformava as pessoas em objeto e seu 
comportamento em fatalidade ou determinação, dificultando o entendimento 
delas enquanto sujeitos que participariam de forma ativa nas suas escolhas e 
ações, apesar das contrições e pressões de forças de várias ordens. 

4 A auto-estima está inserida neste nível por estar intrinsecamente associada à influência familiar e do 
grupo de pares. 



É, portanto, um erro transpor mecanicamente as condições estrutu

rais ou a pobreza como causas diretas de delinqüência. Incluímos, aqui, as 

condições estruturais, representadas pela desigualdade social, de oportuni

dades, falta de expectativas sociais, desestruturação das instituições públi

cas, facilidades oriundas do crime organizado e outras instâncias desse ní

vel, como fatores que contribuem para a ocorrência de delinqüência, atu

ando integradamente ou de forma combinada como uma rede de fatores 

existentes nos outros níveis explicativos, mostrados a seguir. 

Nível sócio-psicológico 

A principal teoria explicativa nesse nível é a do controle social 

(Hirschi, 1969). Mostra que a gênese da delinqüência juvenil está relaci

onada a problemas na vinculação social do jovem a instituições como 

família, escola, igrejas, que teriam por função formar ou adaptar o indi

víduo às normas sociais. 

A importância da família como fator causal para a delinqüência se 

dá na medida do maior ou menor controle, direto e indireto das ações 

dos jovens. Os familiares atuam diretamente estabelecendo horários, re

gras de convivência, punições e recompensas. Agem de maneira indireta 

ao criarem uma forte ligação pais/fi lhos, capaz de dissuadir o jovem de 

cometer atos infracionais. A imagem da família atuaria como censura, 

provocando-lhe vergonha ou desapontamento. Chesnais (1996), impor

tante historiador francês que estuda a presença da violência nas socieda

des ocidentais, afirmou que, no Brasil, um dos fatores desencadeantes da 

delinqüência é o fraco controle sobre os jovens exercido por instituições 

como família, igreja e escola. 

Duas teorias mostram a relevância da visão que o jovem tem de si 

mesmo e a influência do meio (família, escola, comunidade) no proces

so da aquisição da auto-imagem, fator importante a ser considerado na 

etiologia da delinqüência. Uma assume que jovens com uma visão po

bre de si mesmos se encaminham mais para o crime (Reckless, 1961) e a 

outra considera que jovens rotulados de criminosos adquirem auto-es-

tima baixa (Lemert, 1951). 

Por último, a associação dos jovens em grupos é outro fator muito estu

dado na origem da delinqüência no nível sócio-psicológico. A teoria elaborada 

por Matza (1964) — drift theory — assume que o jovem comete delinqüência pela 

influência do grupo social com que convive e não por obediência às suas re

gras. A influência do grupo de pares sobre o jovem e as inter-relações que 



esse grupo estabelece na sociedade são, portanto, importantes de serem 

analisadas nesse nível reórico. Conforme atesta Zaluar (1997:19), 

as organizações juvenis não existem isoladas do resto da sociedade (...) [elas] 

proliferam, decaem ou desaparecem num contexto institucional que tece uma 

trama de interações simbólicas entre os jovens pertencentes a essas organiza

ções e os representantes da ordem e da lei. 

Nível individual 

Essas teorias privilegiam mecanismos internos do indivíduo como os 

determinantes fundamentais para a delinqüência. As que se baseiam nos aspectos 

biológicos hereditários explicam esses fatores como importantes no que se refere 

ao desenvolvimento cognitivo e aprendizado, podendo, assim, predispor um indi

víduo à criminalidade, mas jamais determinando esse comportamento. Outras dão 

ênfase às características de personalidade, mostrando que o nível de inteligência pode 

ser um indicador apenas indireto de delinqüência, ao passo que os atributos de perso

nalidade são chaves para o entendimento, se considerados como conseqüentes das 

experiências vividas pelo sujeito durante sua formação. Logo, personalidade é uma 

mescla das influências do meio com a bagagem genética de cada indivíduo. Minayo & 

Souza (1997: 517) afirmam a respeito: 

Entendemos que as descobertas da biologia, psicologia, genética e neurofisiologia 
são fundamentais para se obter uma compreensão sócio-filosófica do humano. Igual
mente importante é conhecer os mecanismos que resultam não apenas na transformação 
do biológico pelo social como na afirmação do biológico como dimensão constituinte do 
social, sobretudo agora que correntes modernas das ciências naturais têm mostrado que 
a consciência humana possui potenciais praticamente ilimitados para se desenvolver e 
conhecer o mundo. Da mesmaforma, não se pode negar que as peculiaridades individu
ais mediatizam as reações dos seres humanos aos estímulos externos. 

Alguns dos atributos freqüentemente relacionados aos delinqüentes são: 

impulsividade, inabilidade em lidar com o outro e de aprender com a própria 

experiência de vida, ausência de culpa ou remorso por seus atos, insensibilidade 

à dor dos outros e transgressões. Pessoas com alguns desses atributos podem 

ser encaixadas dentro de um diagnóstico psiquiátrico denominado personalida

de anti-social. 

Um modelo teórico que congrega esses três níveis é apresentado a seguir. 

Nesse modelo, as linhas contínuas significam relações mais fortes e 

as descontínuas mais frágeis. Os estímulos mais diretos e intensos à delin¬ 



qüência são o grupo de amigos e o controle social estabelecido sobre os jovens. 

Entretanto, a rede causal é passível de múltiplas interações, apontando para a 

necessidade de se pesquisar os diferentes níveis e as interconexões. 

Apenas analisando os três níveis integradamente podemos ter um co

nhecimento mais profundo e real sobre a questão da violência praticada por 

jovens. A concepção causal somente pode ser vista como uma rede de intrincados 

fatores, que se relacionam dinamicamente e de forma diferenciada em cada 

indivíduo. 

Complexificando ainda mais os modelos explicativos para a delinqüên

cia, Schoemaker (1996) ressalta a possibilidade de construir modelos segundo 

os tipos de delinqüência, buscando as especificidades existentes para cada tipo 

de ato infracional. Por outro lado, esses modelos pretendem explicar a delin

qüência como um comportamento assumido pelo jovem, desconsiderando a 

existência dos infratores ocasionais, que poderiam ter sido cometidos fortuita-

mente. 

Essas considerações nos levam a crer que, na medida em que conheça
mos mais sobre as origens da delinqüência, mais complexos e diferenciados 
serão os modelos explicativos, especialmente porque as relações de complexi
dade se incrementam quando incluímos o nível individual na análise. O que 
estamos nos propondo a efetuar neste livro é uma abordagem exploratória ao 
tema, visando a contribuir para avançar no conhecimento da realidade com 
base em dados empíricos. 


