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Resumo: Este artigo apresenta alguns elementos da pesquisa 

desenvolvida na monografia. Apresento duas trajetórias de 

jovens que estão cumprindo medida socioeducativa de 

internação de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A partir dos relatos, traço articulações 

entre singularidades e semelhanças, teoria e prática. Busco 

problematizar questões centrais como violência e suas 

múltiplas expressões percebidas pelos jovens, e como eles 

sentem a dinâmica dessas expressões nas suas trajetórias. 

Com base na teoria social crítica, tendo compreender o cenário 

de barbárie que se apresenta a partir do olhar desses jovens.   

 

Palavras – chave: juventude – trajetórias – expressões da 

violência. 

 

Abstract: This paper presents some research elements 

developed in the monograph. I present two paths of young 

people who are serving socio-educational measures of 

hospitalization according to the Child and Adolescent (ECA). 

From the reports, trace connections between singularities and 

similarities, theory and practice. Attempts to analyze key issues 

such as violence and its multiple expressions perceived by 

young people, and how they feel the dynamics of these 

expressions in their paths. Based on critical social theory, and 

understand the background of barbarism that is presented 

through the eyes of these young people. 
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1 AOS OLHOS DOS JOVENS EM CONFLITO COM LEI  

 

Os jovens em conflito com lei são os sujeitos dessa pesquisa, e aqui eles serão 

considerados como sujeitos ativos, pois, cada um deles contribuiu com seus “retalhos de 

vida”, compartilhando suas experiências para a consolidação deste trabalho. Procurou-se 

esmiuçar, nas entrevistas, os discursos dos jovens a partir das semelhanças e das 

singularidades de suas trajetórias de vida. Portanto, realizar-se-á uma descrição da sua 

trajetória atenta aos aspectos de suas experiências, tais como o que é ser jovem, suas 

perspectivas de futuro, seus sonhos, suas relações, sua compreensão do que é violência, 

entre outros elementos que serão apresentados durante os discursos.  

A pesquisa é desenvolvida na Unidade de Recepção Luis Barros Montenegro -

URLBM2, onde foi realizada a pesquisa de campo. Os dois jovens que apresento nesse 

artigo foram entrevistados nessa instituição, que ao narrarem suas trajetórias de vida, 

possibilitaram refletir sobre os desafios de suas experiências. Cada narrativa é única, cada 

sujeito é singular, o jovem relata suas vivências, suas construções que não se dão apenas 

no plano individual, mas existem interações com os outros, com os conflitos, com grupos de 

pertencimento e com o meio social no qual estão inseridos. Conforme aponta Feltran (2009): 

“as inflexões nas trajetórias estudadas passam por histórias marcadas por diversas 

modalidades da violência” (2009, p.16).   

Cada narrativa apresenta semelhanças: relatos de uma trajetória familiar 

marcada pela negação de direitos, dificuldades, conflitos, morte, pobreza, violência, tráfico 

de drogas, acesso informal ao mercado de trabalho, estigmas e atos infracionais. Segundo 

Feltran (2009), as singularidades e os múltiplos desfechos das narrativas, baseadas nas 

experiências vivenciadas, apontam um recorrente cenário de violência sentidos por estes 

jovens. O autor também assinala que “todos eles são agentes construtores [...] seu estar no 

mundo é resultado do que conseguem fazer nas situações que se lhes apresentaram seus 

percursos” (2009, p. 4). 
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Observa-se que são tecidas articulações entre as narrativas e as expressões da 

questão social, que, segundo Iamamoto (1998), representa uma perspectiva de análise da 

sociedade. Não há consenso de pensamento no fundamento básico, que constitui a questão 

social. Em outros termos, nem todos analisam que existe uma contradição entre capital e 

trabalho. Ao utilizar-se, na análise da sociedade, a categoria questão social, realiza-se uma 

análise na perspectiva da situação em que se encontra a maioria da população – aquela que 

só tem na venda de sua força de trabalho os meios para garantir sua sobrevivência. Vale 

ressaltar as diferenças entre trabalhadores e capitalistas, no acesso a direitos, nas 

condições de vida e analisar as desigualdades e buscar forma de superá-las. É necessário 

entender as causas das desigualdades, e o que essas desigualdades produzem, na 

sociedade e na subjetividade dos sujeitos. Percebe-se que os jovens têm vivenciado as 

mais diversas expressões da violência.  Ao contrário do que muitos pensam, eles são as 

grandes vítimas dos processos de desigualdade e exclusão, pois se, de um lado, a escola 

não os atrai, de outro, o mercado não os aceita e a sociedade os inclui geralmente nos 

relatos sobre a violência cotidiana. Sendo assim, que venham as histórias. 

 

3.1. Paulinho: O discurso do poeta. 

 

Paulo3 tem 16 anos. Ele é conhecido como MC Paulinho por cantar nas festas 

de funk do bairro. Ele compõe músicas baseadas nas suas experiências. Durante a 

entrevista realizada com o garoto, a música e as rimas estavam presentes nas suas 

narrativas, principalmente na forma de se expressar. Ele olhava para a entrevistadora e dizia 

que um dia seria famoso por suas composições. Sua história foi denominada como “o 

discurso poético” por ser ele um jovem criativo com o uso das palavras. Paulinho foi 

sentenciado à medida socioeducativa de internação por um roubo à mão armada. Iniciou-se 

a entrevista com ele, quando se aguardava seu encaminhamento para o centro educacional, 

e nesse momento, ele disse que sua mãe ficaria triste com a notícia sobre o ocorrido:  

 
Ingrid: Paulinho, você já passou por aqui outras vezes? 
Paulo: Tô aqui pela quarta vez. As duas primeiras foram por roubo, a terceira 
foi por latrocínio e agora por roubo à mão armada. Já fui pro Dom Bosco, São 
Miguel. Tô tranquilo agora. Sei como é por lá, mas olha, hoje não sou de 
cheirar não. Não uso mais droga não. 
Ingrid: Você já conseguiu falar com sua mãe? Tem o número dela? 
Paulo: Tenho sim, mas não queria que ela me visse aqui. Ela vai ficar triste. 
Ela sempre vem para me ver. 
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Paulo fala como é sua relação com a mãe, do vínculo de afeto e respeito. Ele 

também menciona ter vergonha da mãe, por estar envolvido com o mundo do crime. Feltran 

(2009) aponta que o mundo do crime possui suas formas de sociabilidade, e, muitas vezes, 

impossibilita os encontros familiares. Nesse sentido, destaca Feltran (2009): “é necessário 

remodelar a rede de sociabilidade familiar” (p.125). Paulinho tinha vergonha de envolver sua 

família nesse mundo, ele compreendia que isso seria perigoso. Sobre suas preferências 

relativas às atividades de lazer, ele falou das músicas que compõe, sendo estas uma forma 

de contar suas experiências. Paulo disse que ele divulga nas redes sociais suas 

composições, pois a internet é uma boa ferramenta para divulgar seu trabalho. As pessoas 

do seu bairro o consideram um compositor. Segundo ele, quando passou a cantar e compor, 

ficou disputado pelas mulheres, mas, no momento, não estava interessado no 

relacionamento sério, só queria “curtir”.  

Então perguntei por que ele estava ali, Mc falou: “é difícil, nem eu sei dizer, mas 

os meus parceiros estavam no meio, aí faz o convite e a tentação é grande”. A partir da 

narrativa, observa-se que as condições existentes na comunidade foram relatadas, em que 

percebemos a ausência de equipamentos ou serviços públicos. A comunidade aproxima a 

violência e a violação de direitos no que diz respeito às fragilidades das políticas públicas e 

às redes criminosas organizadas. Feltran (2009) assinala que muitos jovens acabam tendo 

de lidar com as histórias de crime e violência, vinculadas diretamente à dinâmica local. 

Para que a entrevista continuasse acontecendo, foi proposta uma troca com o 

jovem que aceitou. A entrevistadora falou como era seu cotidiano, com quem morava e 

pediu que ele fizesse o mesmo. Mc relatou: 

 

Minha mãe tem um cara, ele é legal, todo caladão, tenho um irmão de três 
anos e é meu padrasto que cuida do menino, e por isso que a mãe não larga 
ele. Gosto dele, sem ele não teria aprendido a escrever, pois, na minha 
escola, a gente não aprendia nada. Minha mãe não gosta dos meus 
parceiros, mas já falei pra ela que nessa vida a gente não tem amigo, pois é o 
amigo que faz o caixão da gente. Da última vez que tive aqui, falei para mim 
mesmo que ia mudar de vida, tava trabalhando como comerciante, eu vendia 
roupas, cd’s e dvd’s, de noite, eu cantava, mas aí vim pra cá, vacilei, o 
menino apareceu lá em casa, pedindo pra mim ir ali com ele, no caminho a 
polícia viu a gente, ele correu e eu fiquei parado, pronto tô aqui de novo, não 
fiz nada.  
Ingrid: Você pensa no seu futuro? Você sonha com ele? 
Paulo: Às vezes sim, mas durante a noite, penso em ser muito famoso, mas 
aí fico triste, acho difícil isso acontecer. Não acredito em milagres. 
Ingrid: Mc você se acha jovem? 
Paulo: Mais ou menos, se eu sou jovem, é só pela idade, e também por saber 
ler e escrever, mas me acho velho, já vivi muita coisa pesada. Já usei muita 
droga, do pó à cocaína, lembro que passei mal, já faz tempo isso.         

        
 



 
 
 

 
Mc disse que a rua é um lugar perigoso. É lá que “tudo acontece”, foi onde 

sofreu pela primeira vez uma agressão vinda de policiais. Segundo o que ele contou, ele 

estava perto do local onde um assalto foi realizado e foi confundido com o assaltante, sendo 

abordado e violentado. Mc tinha 13 anos, quando chegou a casa, disse para sua mãe que o 

sangue no rosto foi resultado de uma briga na rua com os meninos. Perguntou-se o motivo 

de ele contar essa versão, Mc falou: “Minha mãe ia ficar doida se eu contasse tudo na real, 

ela iria pra polícia, a polícia que me bateu, não ia dá em nada mesmo”. Ele relatou que, 

recentemente, também foi agredido pela polícia, mas não tentou escapar, pois mereceu ser 

punido. Estava andando com “pessoas erradas”: “[...] eu sei quando faço coisa errada, 

dessa vez, tive culpa, devia ter ficado em casa, quieto na minha”. Perguntei se ele estava 

incomodado por ser acusado de um ato que, segundo ele, não tinha envolvimento. Paulinho 

disse: “Já tive tão envolvido que nem sei como é estar de fora”. 

No final da entrevista, Paulinho perguntou se poderia gravar uma música que 

estava surgindo na sua cabeça. Uma música que conta sua história e a história de outros 

meninos que ele conhece. Paulinho disse que essa canção seria um presente para minha 

pesquisa. A canção foi gravada no dia 19 de maio de 2014 na sala do serviço social da 

URLBM. Portanto, a letra abaixo é um retalho de sua trajetória de vida: 

 

É o Mc Paulinho mandando um totalmente diretamente aqui da DCA.  
Nas horas mais difíceis é seu nome mãe que eu chamo, obrigado mãe por 
tudo eu te amo.  
Por tantas vezes eu fiz você chorar, mas prometo que eu vou mudar.  
Escute agora a voz do seu filho... oh, mãe, eu te admiro, 
se eu perder você, minha vida acaba o sentido, na senhora, eu acredito, 
Toda vez que liga, ela vem me ajudar, com um sorriso no rosto “filho, eu vou 
te apoiar”, sempre me aconselhando, mas eu virava as costas e saía 
andando 
Um certo dia a campainha tocou, “Dª Tereza, seu filho não me pagou, diz a 
ele que as coisas vai mudar, se boiar na pista a bala vai cantar” 
Ah, hoje a bala vai cantar 
Ah, bala vai cantar 
Já tava anoitecendo quando eu cheguei em casa, ela disse: “filho por favor 
me abraça, não volte não pra favela não, não aguento vê você dentro do 
caixão. 
Eles vieram aqui te buscar e falaram que vão te matar [...] 
É a história de um guerreiro que partiu forte no coração, 157 consciente, 
fortemente, chapa quente, sempre boladão. 
Quero sair dessa vida, com tudo isso, não aguento mais, minha mulher 
espera meu filho, agora quero só viver em paz.  
Prometi pra mim mesmo que esta noite seria minha última vez, infelizmente 
não deu certo, é difícil corrigir o erro que a gente fez. Tava de boa, sem 
esperar, comecei a escutar vários tiros, naquele momento, pensei muita 
coisa, pensei no meu filho [...] 
Não chora! O juiz bateu martelo latrocínio, me condena regime fechadão 
Quando o menor fica maior não conta pro filho dele que o pai dele sofre na 
prisão. 

 



 
 
 

 
Nessa canção, percebe-se que, como afirma Feltran (2009), a violência marca 

com muito risco e insegurança a trajetória dos jovens. As atividades criminais compõem 

seus trajetos e suas rotas cotidianas. Paulinho fala da consciência dos atos cometidos e 

suas responsabilidades. Um discurso que constitui um cenário complexo. Mais uma vez, a 

mãe tem um destaque na canção e a figura materna se solidifica, paralelamente, à trajetória 

do jovem. Interpreta-se que apesar de viver no mundo do crime, sua mãe é o símbolo mais 

perceptível de afeto, apoio e companheirismo. Destaca-se o sentido da punição, quando 

Paulinho aponta que ser responsabilizado, muitas vezes, não é suficiente, “é difícil corrigir o 

erro que a gente fez”.  

 

 

3.2. Wesley: O discurso do crime.  
 

 
Wesley tem 15 anos e é reincidente no sistema socioeducativo com duas 

passagens. Quando foi convidado para participar da pesquisa, ele aceitou prontamente. O 

jovem irá cumprir medida de internação provisória por latrocínio (roubo seguido de morte). 

Conversando com Wesley, ele relatou que curte funk, gosta de ouvir as batidas e as letras, a 

maioria das músicas são feitas por seus parceiros da comunidade local, onde mora com sua 

mãe e seu irmão mais velho. Wesley descreveu seus atos infracionais, destacando o último. 

No discurso dele, suas práticas infracionais eram recorrentes. Ele relatou que estava 

“empescoçado”4, por isso suas narrativas foram intituladas como “o discurso do crime”. Ele 

disse que a pessoa mais importante do mundo era sua mãe, nunca conheceu seu pai e 

acha que não precisa conhecer “espero que tenha morrido, não faz diferença”. Ele disse que 

não se lembra do tempo da infância, “quando criança, eu vivia jogado, só via minha mãe 

quando chegava do trabalho, até hoje é assim”. Wesley mencionou que não tem amigos, 

apenas parceiros, os conhecidos dos lugares por onde perambula, “a gente não pode dizer 

que tem amigo, pois quando o cerco fecha cada um é por si, essa parada de amigo não 

rola”.  

Existe uma predominância de significar o tema amizade como uma experiência 

não realizada. Os jovens revelam não ter amigos, pessoas que eles possam confiar. Essas 

narrativas estão emaranhadas e tecidas na realidade que estes jovens vivenciam. A 

referência de confiança, quanto existe, está relacionada à figura materna. O mundo do crime 

e do tráfico tem uma dinâmica complexa, de quem está envolvido nesse contexto ou quem 

conhece esse contexto (como jovens que moram nos bairros periféricos e acompanham as 
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atividades do mundo do crime), eles precisam ter a visão de que nesse universo, eles 

permanecem sozinhos. 

Wesley mencionou que, referente aos estudos, preferiu parar. Ele não tinha 

vontade de ir à escola, pois ela era “sem novidade” e hoje não pretende voltar, porque nada 

mudou por lá. Destaca-se que a escola deixa de ser percebida como um lugar seguro ou um 

espaço de socialização saudável. Mesmo não ocorrendo dentro da escola, a violência passa 

a permear o seu cotidiano. Na conversa, observou-se que a escola não responde às 

necessidades e às aspirações dos jovens, constituindo-se em uma instituição com pouco 

significado em suas vidas. Sem desconsiderar a complexidade da questão infracional, 

entende-se que esse afastamento escolar pode ser elencado como importante fator que 

incide sobre ela, conforme afirma Tejadas (2005). 

Para Wesley, futuro significa que ainda há tempo. Sendo assim por não ter muito 

tempo, seu futuro não será do jeito que ele imagina. Por isso, prefere não ter sonhos, pois 

acredita que seus sonhos não irão se realizar, e diz: “acho estranho não ter sonhos com 

meu futuro, ou com o outro dia... não sei sonhar.” Wesley ficou confuso. Indagado sobre ser 

jovem ele relatou: “acho que ser jovem tem haver com a idade, mas eu já vivi muita coisa, já 

roubei, agora matei uma pessoa por vingança, mas esse mereceu por ter matado meu irmão 

[...] meu irmão morreu na minha frente por causa de uma dívida, acho que, por isso, entrei 

nessa”.  

O jovem mencionou não ser uma pessoa violenta, pois não grita, não é 

agressivo e não faz ameaça. Segundo ele, “quem faz, não fala, faz logo e pronto”. A 

primeira vez que cometeu um ato infracional foi em um assalto com mais dois parceiros, na 

época, ele queria dinheiro, “é difícil parar, mas não tô aqui por influência, tô aqui pelo 

destino”. Relatou: 

 

Ingrid: Pra você o que é violência? 
Wesley: É matar, roubar, tipo isso”. 
Ingrid: Você já fez isso alguma vez? 
Wesley: Sim 
Ingrid: Você acha que essas práticas são violentas? 
Wesley Sim. 
Ingrid: Então você se acha violento? 
(silêncio) 
Ingrid:Você acha que a vida é importante? 
Wesley: Acho, mas a minha não, a morte anda muito perto. 
Ingrid: Por que a morte anda perto? 
Wesley: Todo mundo erra, mas eu vivo errando, já to condenado, então se for 
pra morrer é melhor matar. 

 
Questionado ao se reconhecer como uma pessoa violenta, Wesley ficou em 

silêncio por alguns segundos. Pareceu que estava pensando nas suas práticas. Considera-



 
 
 

 
se esse processo de reflexão fundamental para que os jovens possam perceber os espaços 

e as práticas que perpassam por suas trajetórias e os significados que elas possuem. Ele 

relatou sua experiência em um centro educacional, lugar onde passou 48 dias: “lá dentro 

apanhei que só, só tenho lembrança ruim de lá”. Ao terminar a entrevista, o jovem disse que 

voltaria outras vezes e que: “não importa para onde eu for, lá dentro ou aqui fora a gente 

paga pelo que faz, não faz diferença, vou morrer mesmo”, conforme segue o diálogo abaixo: 

 

Ingrid: Você se acha jovem? 
Wesley: Eu sou infrator, não sei se sou jovem, acho que não. Já fiz muita 
coisa nessa vida pra ser jovem. Minha vida é essa aqui, vou e volto. 
Ingrid: Você gosta da sua vida? Queria que ela fosse diferente? 
Wesley: Não gosto. Queria ser feliz. Acho a vida difícil. 
Ingrid: Que vida você tem em mente? 
Wesley: Uma vida longe desse lugar, já passei demais por aqui. To 
empescoçado mesmo, então [...]  

 

 Tejadas (2005) evidencia a complexidade do fenômeno da reincidência, tendo 

as determinações como eixo comum “o não-pertencimento dos jovens a estruturas e 

relações que lhes possibilitem encontrar sentido e projetar um futuro” (2005; p. 279). A 

reincidência é definida pela autora como “uma caixa de ressonância das políticas públicas e 

do próprio Sistema de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional” (2005, p. 279). 

Destacando a não garantia de direitos e a invisibilidade dos jovens nesse contexto, o jovem 

passa a ser a “vítima de um sistema social” ou “produto do meio”, sendo o delito uma 

estratégia de sobrevivência ou uma resposta mecânica a uma sociedade violenta e infratora 

em relação aos seus direitos, conforme aponta a autora.  

Essa lógica gera uma postura condescendente da sociedade para com os 

jovens, de modo que, ao invés da “correção” de sua conduta ou da proposição de novos 

projetos de vida, busca somente a reparação dos seus direitos violados. Por trabalhar com 

trajetórias juvenis, pensa-se ser importante ter em vista, como afirma Pais, as estruturas 

sociais, que se tornam cada vez mais fluidas. O autor destaca: 

 
Os jovens sentem a sua vida marcada por crescentes inconstâncias, flutuações, 
descontinuidades, reversibilidades, movimentos autênticos de vaivém [...] “voos de 
borboletas”. São movimentos oscilatórios [...] uma vida de inconstâncias. (PAIS, 
2006, pag, 8). 

 
É necessário compreender que apesar de tratar de uma realidade perversa, 

estes sujeitos são jovens e suas trajetórias são marcadas por incertezas, desejos e medos. 

 

 

2 REFLEXÕES SOBRE AS TRAJETÓRIAS  



 
 
 

 
 

Destaca-se elementos importantes que marcaram os discursos dos jovens. Para 

Adorno (2000), as escolas, até meados de 1980, tinham violências físicas de pouca 

gravidade e eram resolvidas no próprio âmbito escolar. Posteriormente, a escola repassou 

essa função para outras autoridades, como no caso de enviar jovens envolvidos em casos 

de conflitos no âmbito escolar para as delegacias, aumentando o número de ocorrências e 

contribuindo com o medo da sociedade frente ao aparente crescimento nos casos de 

violência nas escolas. Com isso, a instituição escolar não está mais sendo vista como um 

lugar de conhecimento e capaz de lidar com os conflitos que ocorrem na convivência entre 

os alunos. A escola, em muitos casos, é responsabilizada para agir na educação quando a 

família não conseguiu educar. Assim, estamos diante de um efeito “bola de neve”, em que a 

família repassa a responsabilidade para a escola, a instituição de ensino repassa para a 

justiça e a justiça acaba repassando novamente à instituição de ensino. Não se percebe a 

presença do Estado interventivo e preventivo, muito menos uma articulação entre as 

instituições mencionadas, que juntas poderiam atuar de forma efetiva. 

Tejadas (2005) evidencia a inserção dos jovens na vida escolar: “marcada pela 

defasagem entre idade e escolaridade, evasão e fracasso” (2005; p. 224). Ou seja, embora 

os jovens tenham acesso inicial à política de educação, não há o investimento necessário no 

que se refere à sua manutenção e ao seu crescimento na vida escolar. A violência na 

comunidade é outro fator que invade o espaço escolar, conforme relatou o jovem. Segundo 

Feltran (2009), os universos do crime e da violência se associam, cruzando as redes de 

sociabilidade de modo constitutivo. Compreende-se que as relações sociais estão marcadas 

pelas diversas formas da violência.  

Durante a realização dessa pesquisa um jovem relatou ter medo do futuro, pois 

para ele é algo que assusta e por ter cometido atos infracionais considera que não tem 

direito ao futuro. Francisco disse que nunca pensou que poderia matar alguém. Ele não se 

considera uma pessoa violenta: “não sou agressivo, não bato em ninguém”.  

Como afirma Luís Eduardo Soares (2004), a sociedade está diante de uma 

realidade formada por jovens pobres e negros que morrem e matam em um enfrentamento 

autofágico e fratricida, sem quartel, sem bandeira e sem razão. Apesar de a maioria resistir, 

muitos jovens sem perspectiva e esperança, distantes das oportunidades geradas pela 

educação e pela cultura, sem lazer, esporte, afeto, reconhecimento e valorização. Ainda, 

segundo o autor, a juventude pobre, negra e do sexo masculino sofre diversos modos de 

estigma. 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, sendo esse uma forma de anular o sujeito. Tudo o que nele é singular 

desaparece ficando apenas a projeção do estigma, que dissolve o ser, transformando o 

sujeito de direitos no “menor infrator”, e, assim, sufocando suas singularidades, desejos e 

necessidades.  

Destaca Arendt (2013), que compreende que a violência, sendo um instrumental 

por natureza, é racional, à medida que é eficaz em alcançar o fim que deve justificá-la. 

Toma-se isso como forma para interpretar o caso. Nesse aspecto, ressalta-se o poder do 

estigma e do caráter do Sistema Socioeducativo. Aqui se percebe como José se encaixa no 

perfil dos jovens em conflito com lei, um perfil, que possui cor, sexo, classe social e histórico 

familiar definidos. Esses elementos tornam-se fortes elementos para puni-lo, mesmo sem 

provas ou comprovações contundentes, que eximam as possibilidades de erros ou falhas da 

polícia ou da justiça e asseguram aplicação de uma medida justa e eficaz. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado com a finalidade de se 

tornar o marco constitucional de formulação de direitos e práticas de afirmação da cidadania 

para as crianças e os adolescentes do país, ainda não conseguiu, para muitos 

pesquisadores e estudioso, se constituir como um executor de políticas e programas 

preventivos na proteção à vida, como sugerem Bazílio e Kramer (2006). Seja por ignorância 

do texto legal por parte da população ou autoridades, seja por descaso, o ECA consegue 

ser ao mesmo tempo desconhecido e criticado. Segundo os autores citados, em seu nome, 

são cometidas diversas arbitrariedades. 

Assim como Soares (2004), é através da violência que os jovens surgem como 

pauta principal no cenário brasileiro. A juventude brasileira é tema central de debates 

relacionados à segurança pública. Os jovens se tornam visíveis quando são vistos como 

ameaças e não vítimas, pois a dimensão do sujeito de direitos não é preconizada pela 

sociedade nem pelo Estado. Essa é a realidade que estes jovens vivenciam. Nas narrativas 

dos jovens, é possível perceber que eles relatam de alguma forma, direta ou indiretamente, 

seus envolvimentos com o tráfico de drogas. De acordo com Lyra, mesmo sendo um fator 

de notável influência, a verdade é que as drogas não explicam adesão do jovem ao tráfico, 

apenas fazem parte dela. O autor afirma que: 

 

Nesse sentido [...] o poder e a própria adesão ao trafico são elementos de um 
processo mais abrangente de autonomia, que se dá com a conquista de certa 
maturidade precoce, mas que não vincula diretamente com a idade, apenas 
dialogam com ela. (LYRA, 2013, p.85) 

 



 
 
 

 
Pais (2006) afirma que, muitas vezes, o consumo de drogas expressa também 

uma tentativa de fuga a sistemas cerrados. É importante visualizar que esse cenário 

compreende subjetividades e trajetórias diferentes. Compreende-se que as múltiplas 

expressões da violência tomam uma dimensão mais concreta nas narrativas descritas, e as 

trajetórias desses jovens são permeadas dessas múltiplas violências. É importante perceber 

as semelhanças quando se tem em vista não só a condição social, mas os demais fatores, 

como o “mundo do crime”, que aparece de forma tão próxima a suas trajetórias; seja na 

periferia e/ou nas suas relações sociais. 

 Destacam-se as violações quanto aos direitos básicos e fundamentais, que 

parecem compor suas trajetórias. Quanto às suas relações sociais, existem elementos 

importantes a serem analisados; a relação com mãe e sua importância são pautadas em 

quase todos os discursos, o símbolo da figura materna é presente na trajetória dos jovens 

em conflito com lei, seja ela constituída ou considerada de forma violenta ou não. Outro 

elemento são os considerados “amigos” pelos jovens, nas narrativas, percebe-se que existe 

uma instabilidade e/ou desconfiança em considerar ou reconhecer o outro como “amigo”, 

esse elemento consiste nas regras, existentes no “mundo do crime”.    

Assim os jovens são vistos como instrumentos da causa de insegurança social. 

Apreender suas narrativas e ter em vista que esses jovens são sujeitos que constroem e 

atribuem sentidos e significados às suas experiências, que estabelecem, produzem e 

reproduzem relações sociais, dignas ou violentas, é imprescindível para enxergá-los como 

sujeitos de direitos. Pode-se perceber que violência simbólica, talvez aqui denominada de 

“violência que não sangra” está emaranhada nas trajetórias desses jovens. Conforme 

Bourdieu:  

 

O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer 
ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, desse 
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo, poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica) graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder 
simbólico não reside nos «sistemas simbólicos» em forma de uma 
«illocutionary force», mas que se define numa relação determinada – e por 
meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer 
dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a 
crença. O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de 
manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e 
daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das 
palavras (BOURDIEU, 2007, p. 14). 

 

Acredita-se que, mesmo com a denominação dessa violência, estar interligada 

ao âmbito simbólico, esse conceito não exclui as manifestações reais do poder e da 

violência, como situações em que pessoas são “[...] espancadas, violentadas, exploradas”, 



 
 
 

 
mas busca visualizar, “na teoria, a objetividade da experiência subjetiva das relações de 

dominação” (BOURDIEU, 2003, p. 43). Apreende-se que a violência simbólica é uma “[...] 

violência insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas 

vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”. (2007,p. 8). 

Tendo esta pesquisa como um norte, observa-se como os jovens são as principais vítimas 

da violência na contemporaneidade, seja ela física ou simbólica, portanto, vítimas de 

múltiplas formas de violência. 
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