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A violência associada à juventude tem se apresentado como um sério problema de
proporções sociais, de saúde e segurança pública envolvendo questões sobre a assistência
social e os adolescentes em conflito com a lei. Esses adolescentes diante desse fenômeno
tornam-se tanto vítimas desse sistema como autores de violência (SINASE, 2006). Dessa
forma, a sociedade contribui para o agravamento dessa violência, pois costuma estigmatizar o
adolescente em conflito com a lei, distorcendo a realidade através de seu discurso, conduzindo
a opinião pública por meio de fatos que, por vezes, são distintos e produzem grande impacto e
comoção social (Fuziwara, 2013). Para cada jovem que comete assassinato temos cinco
assassinados, o que não justifica a ênfase que se revela quando eles são autores de violência
(Oliveira, 2005). Esses fatos corroboram a condição do adolescente em conflito com a lei,
fazer parte de uma população vulnerável na qual tem seus direitos fundamentais violados
(Fuziwara, 2013).
Nesse contexto de violação, a transgressão pode ser explicada por diversos fatores de
risco como: uso de substâncias psicoativas, presença de violência no meio social e familiar,
pobreza, presença de problemas escolares, falta de apoio familiar (Schenker & Minayo, 2003;
Assis, Deslandes & Santos, 2005). A família é o primeiro grupo social do indivíduo. Desde
criança a família tem o papel de servir como modelo, de estabelecer normas e regras
preparando-o para o convívio social. Ou seja, as fragilidades nessas relações sociais podem
atuar contribuindo para o desenvolvimento da conduta infracional (Assis, Deslandes &
Santos, 2005). No entanto, assim como o ato infracional, a violência também pode ser vista
como multifatorial, no sentido em que as relações estabelecidas com o sujeito podem
influenciar nas situações e vivências de vulnerabilidade. Desse modo, a violência estrutural é
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caracterizada pela incisão sobre a condição de vida do adolescente a partir do contexto
histórico-econômico e social em que vive e suas implicações na naturalização da violação de
direitos (Minayo, 2001). O objetivo deste trabalho foi analisar as respostas dos adolescentes
em conflito com a lei, que cumpriam medida socioeducativa, sobre experiências de violência
vividas fora do contexto familiar.
Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa intitulado: “Fatores de risco e de
proteção em jovens que cumprem medida socioeducativa”, com período de aplicação de
out/2011 a ago/2014. Participaram deste estudo 70 adolescentes do sexo masculino, com
idade entre 12 e 20 anos (M=16,68; DP=1,54), que estavam em cumprimento de medida
socioeducativa na unidade da Fundação de Atendimento Socieducativo (FASE), no Centro de
Atendimento Socieducativo – Masculino (CASE-M) e no Centro de Defesa dos Direitos
Humanos da Criança e do Adolescente (CEDEDICA), localizados no interior do Estado do
Rio Grande do Sul. Os jovens responderam ao Questionário da Juventude Brasileira [QJB]
(Dell’Aglio, Koller, Cerqueira-Santos, & Colaço, 2009), esse instrumento é composto por 77
questões que abordam fatores de risco e proteção em adolescentes.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa e de caráter exploratório, que utilizou o
programa Statistical Package for Social Science (SPSS) para as análises dos dados. Nesse
sentido, especificamente para este estudo, foi observada a questão de número 31 do
questionário, a qual contém o seguinte enunciado: “Identifique situações que você já viveu
FORA DE CASA”. As perguntas analisadas foram sobre os tipos de situações: a) ameaça ou
humilhação, b) soco ou surra e c) agressão com objeto. Nelas se encontram as opções da
ocorrência da situação (sim ou não), a frequência (nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre
ou sempre), o sentimento pela ação (nada ruim, um pouco ruim, mais/menos ruim, muito ruim
ou horrível) e quem perpetrou a violência (amigos, colegas de escola, vizinhos, professores,
policiais, desconhecidos ou outros). Os cuidados éticos referentes à conduta ética na pesquisa
com seres humanos foram considerados, atendendo à Resolução 466 do Conselho Nacional de
Saúde. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
As análises sobre a vivência de situações conflitivas fora de casa revelaram que 61,9%
(n=63) dos adolescentes já viveram alguma situação de ameaça ou humilhação. Dentre esses
60,5% (n=38) revelaram que a maior frequência se dá “às vezes”, 23,7% “quase sempre”,
10,5% “quase nunca” e 5,3% “sempre”. Em relação ao sentimento mais frequente implicado
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na situação foi descrito como “um pouco ruim” com 27,0% (n=37), 24,4% como “horrível”,
21,6% “mais ou menos ruim” e “muito ruim” e 5,4% “nada ruim”. Sobre o principal autor
desse tipo de violência, os participantes indicaram os “policiais” com 30,1% (n=36) de
frequência, depois “desconhecidos” com 27,0%, “vizinhos” 15,6%, “amigos” e “colegas de
escola” 11,1%, “outros” 3,2% e o mais baixo índice foi indicado pela opção “professores”
com 1,6%.
Sobre as vivências de agressão física como soco ou surra, reveralaram que 66,1%
(n=62) dos adolescentes já sofreram com esse tipo de violência. Em relação à frequência dos
atos, 51,3% (n=39) relataram “às vezes”, 25,6% “quase nunca” e 23,0% “quase sempre”.
Sobre os sentimentos comuns à ação 30,9% (n=39) revelaram ser “horrível”, 28,2%
“mais/menos ruim”, 25,7% como “muito ruim”, 10,2% como “um pouco ruim” e 5,1% “nada
ruim”. Os autores, 41,0% (n=42) responderam “policiais”, 22,9% “desconhecidos”, “amigos”
e “colegas de escola” 9,8%, “vizinhos” 11,6% e “outros” com 4,9%
Já os dados obtidos sobre a agressão com objetos 41,9% (n=62) responderam
positivamente a esse tipo de violência. A maior frequência encontrada foi de 50,0% (n=24)
“às vezes”, 29,2% “quase nunca” e 20,8% “quase sempre”. Em relação à percepção do
sentimento envolvido na ação, 34,9% (n=17) dos adolescentes responderam como “muito
ruim”, 21,7% “um pouco ruim” e “horrível”, 13,0% como “nada ruim” e 8,7% “mais/menos
ruim”. Sobre os atores dessa violência, 42,4% apontaram “policiais”, 24,3% “desconhecidos”,
“vizinhos” e “amigos” 12,1%, “outros” 6,1% e “colegas de escola” 3,0%.
Nesse sentido, percebe-se que os participantes envolvem-se em situações de violência
fora do contexto familiar. As vivências de constrangimento e humilhação demonstram
envolver a comunicação e interação dos jovens com os órgãos de controle social, mas também
ocorrem junto à desconhecidos, vizinhos e amigos. As análises permitem a exposição
principalmente da força policial, problematizando o seu dever conflituoso entre a proteção
social e o cometimento de violência. Essas questões vão ao encontro dos estudos de Carvalho
(2013) no qual se analisa a criminalização da pobreza e a culpabilização do indivíduo a partir
da desmontagem de um Estado Social para um Estado Policial. Ou seja, o objetivo idealizado
pelas Medidas Socieducativas de romper com ideologia penal punitiva podem estar indo de
encontro à lógica aplicada cotidianamente.
Em relação aos dados obtidos sobre a frequência das violências sofridas, percebe-se
que a periodicidade nas ações pode estar vinculada ao modo como os adolescentes interagem
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com o meio social. Entretanto, essa relação explicita a vulnerabilidade social na qual esses
adolescentes se encontram. A sobrevivência à pobreza, exclusão, desigualdade social pode ser
promovida por uma integração perversa com o capitalismo selvagem pelo meio de se obter
dinheiro com ações criminosas (Guareschi, 2004). Entretanto, essa conflituosa relação
compensatória através da pobreza e do delito explicitam a emergência de práticas a romper
com essa lógica social. Buss (2003) relata que é preciso investir em ações sociais, promoção
de saúde, integração social, pois são fundamentais para fomentar o desenvolvimento saudável
desses adolescentes.
A relação desses jovens com a sociedade demonstra a violência presente nos
ambientes fora de casa. Os dados encontrados sobre a percepção do sentimento envolvido na
ação violenta evidenciam que quanto mais letal a agressão, como no caso do uso de objetos e
o uso de força física através de soco ou surra, mais desagradável e maior o sofrimento. Sobre
a violência psicológica na forma de ameaça ou humilhação, a maioria já vivenciou, mas não
atribuiu um expressivo impacto como nas demais situações.
Ao encontrar tais violações de direitos, é preciso refletir sobre essa interação social
dos adolescentes em conflito com a lei e os contextos nos quais se relacionam, como a escola
e a comunidade em geral. Pela legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
nenhuma criança ou adolescente poderia ser objeto de negligência, discriminação, violência,
opressão e crueldade (Brasil, 1990) e segundo o SINASE (2006), a família, a sociedade e o
Estado precisam construir um pacto social sobre a juventude. Entretanto, ainda existe
diferença entre a realidade e o ideal jurídico/legislativo.
Sendo assim, para Xavier et al (2011) embora esses jovens passem por uma série de
adversidades ao longo da vida, como a relação com drogas, exposição à violência doméstica,
rejeição nos ambientes familiar e social, preconceito e o próprio conflito com a lei, é preciso
oportunizar novas possibilidades de elaborar esse sofrimento, ressignificando e reconhecendo
a sua própria forma de responder essas situações, potencialmente através das Medidas
Socioeducativas. Assim, esforça-se para que possam construir uma perspectiva de futuro mais
otismista para a sua vida (Xavier et al, 2011).
A forma como a sociedade trata os adolescentes deve ser considerada nas discusssões
sobre saúde e segurança pública em diálogo às políticas públicas da assistência social.
Embora esses jovens muitas vezes sofram da união de uma grande expectativa social de
sucesso com difíceis situações de vulnerabilidade ao longo da vida, muitos destes por meio do
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ato infracional encontram uma alternativa de enfrentar tais percalços. Sendo assim, percebe-se
que os principais conflitos no âmbito social se dão a partir de intervenções que talvez não
estejam adequadas ou adaptadas ao público juvenil. Ressalta-se as particularidades da fase do
desenvolvimento e a subjetividade dos jovens relacionada ao conflito com a lei. Além disso,
identifica-se a necessidade de mais pesquisas com essa temática embora se trate de uma
pesquisa quantitativa.
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