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1. RESUMO 

O presente estudo objetiva desvelar quais são os fatores condicionantes que 

implicam no cometimento de atos infracionais, tendo em vista que essa prática está 

relacionada a um número cada vez mais amplo de fatores, e neste contexto torna-se 

importante não limitar as abordagens a uma análise superficial. No entanto, faz-se 

necessário compreender as motivações que arrastam os jovens a entrarem em 

conflito com a lei, visto que esse é um dos desafios mais urgentes para a superação 

da situação na qual eles se encontram. A realidade dos adolescentes brasileiros, 

incluindo aqueles no contexto socioeducativo, exige atenção do Estado e evidencia 

a necessidade de uma agenda de urgências no sentido de se efetivar políticas 

públicas e sociais e, sobretudo, amplia os desafios para a efetiva implementação da 

política de atendimento socioeducativa. Oportunidades e chances precisam ser 

criadas para que este grupo tão importante possa trilhar novos e diferentes 

caminhos, que os leve posteriormente a um futuro digno, próspero e longe da 

violência. Nessa perspectiva abordaremos a importância da família na formação dos 

indivíduos, bem como os reflexos da adolescência no contexto familiar. Também 

discorreremos sobre uma problemática de grandes discussões e debates nos dias 

atuais, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, sendo esse um assunto 

que acarreta distintas opiniões. Explanaremos, ainda, acerca de todo o resgate 

histórico da Legislação Brasileira inerente ao adolescente autor de ato infracional. 

Na elaboração da pesquisa foram utilizadas várias fontes para o levantamento 

bibliográfico. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e 

abordagem qualitativa, bem como informações quantificáveis, buscando melhor 

desvelar os sujeitos do universo da pesquisa. O universo da pesquisa foi instituído 

no Projeto Jovem Cidadão do município de Junqueirópolis/SP. Os participantes da 

pesquisa foram 10 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, onde 

realizamos um roteiro de entrevista semiestruturada composta por 16 questões. Na 

análise dos resultados, percebemos uma grande diversidade nos arranjos familiares, 

uma boa aceitação do trabalho desenvolvido pelo Projeto Jovem Cidadão, 70% dos 

adolescentes já obtiveram contato com drogas lícitas e ilícitas, mais da metade dos 

adolescentes relataram obter parente envolvido com delitos, 70% dos atos 

infracionais cometidos são de lesão corporal, constatou-se também que 60% das 

famílias vivem com a renda mensal de 01 a 02 salários mínimos e que grande parte 
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dos entrevistados possui defasagem escolar. Conclui-se que os fatores 

condicionantes que implicam no cometimento do ato infracional são muitas vezes 

complexos e variáveis, sendo assim, a prática do ato infracional possui, certamente, 

inúmeras determinações, não sendo possível atribuí-lo a um único fator 

desencadeante, pois envolve aspectos estruturais, psicológicos, sociais e culturais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Esse estudo foi realizado como Trabalho de Conclusão de Curso para 

obtenção do título de Assistente Social, oferecido pelas Faculdades de Dracena e 

objetiva desvelar os fatores condicionantes que implicam no cometimento de atos 

infracionais. 

O tema adolescentes em conflito com a lei é frequentemente anunciado nos 

meios de comunicação social e é um assunto que desperta diversos olhares e 

opiniões, estando sempre associado a proposta de redução da maioridade penal. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário desmistificar o preconceito que envolve os 

adolescentes autores de atos infracionais, demonstrando a realidade na qual estão 

inseridos e todas as complexidades que envolvem essa expressão da questão 

social, e principalmente ocasionar mudanças de paradigma na forma de tratar os 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, pois não se pode 

analisar a situação destes jovens com um olhar puramente punitivo, repressivo e 

imediatista onde a revolta e o sentimento de vingança são as molas propulsoras. 

Assim sendo, o nosso tema adquiri relevância mediante a realidade social que nos 

deparamos atualmente, bem como por proporcionar o levantamento de indicadores 

sociais para contribuir com o trabalho desenvolvido no Projeto Jovem Cidadão do 

município de Junqueirópolis, que executa medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade com adolescentes de 12 a 18 

anos. 

O conhecimento de quais fatores de risco contribuem para o ato infracional é 

fundamental para propor projetos de intervenção e prevenção, pois a socialização de 

tais adolescentes e, principalmente, a prevenção do ato infracional são questões que 

urgem respostas e esforços. 

3. OBJETIVOS 
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3.1- Objetivo geral: Desvelar quais são os fatores condicionantes que implicam no 

cometimento do ato infracional. 

3.2- Objetivos Específicos 

 Desvelar o contexto social e econômico que envolve os adolescentes em 

conflito com a lei;  

 Analisar os vínculos existentes entre a família e os adolescentes autores de 

atos infracionais; 

 Identificar as expressões da questão social presentes no universo do 

adolescente em conflito com a lei; 

 Interpretar que a prática do ato infracional pode revelar um prejuízo ao 

adolescente, ou seja, um pedido de socorro; 

 Retratar a visão dos entrevistados em relação às medidas socioeducativas 

ressaltando a importância que as mesmas ocasionaram em suas vidas; 

 

4. METODOLOGIA 

 Na elaboração da pesquisa foram utilizadas várias fontes para 

fundamentação teórica, onde realizamos o levantamento bibliográfico através de 

livros inerentes à temática da nossa monografia; biblioteca eletrônica; sites 

relacionados ao tema; revistas; periódicos; leitura de trabalhos de conclusão de 

curso e a experiência de estágio no Projeto Jovem Cidadão. 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo e abordagem 

qualitativa, na qual utilizaram-se, também, informações quantificáveis, buscando 

melhor desvelar os sujeitos do  universo da pesquisa, onde  tais informações foram 

representadas por meio de gráficos com análises. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O universo da pesquisa foi instituído no Projeto Jovem Cidadão do município 

de Junqueirópolis/SP que executa medidas socioeducativas de Liberdade Assistida 

e Prestação de Serviços à Comunidade, o Projeto atende adolescentes de 12 a 18 

anos de idade. Os participantes da pesquisa foram 10 adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

Alguns critérios de seleção foram utilizados para designar a pesquisa: 

adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas na 
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referida instituição, que colaborassem em expor seu contexto social, para que assim 

pudéssemos entender os fatores condicionantes dos atos infracionais. Sendo 

assegurado o direito do anonimato, sem exposição dos mesmos. A coleta dos dados 

foi realizada no período compreendido entre 29 de julho a 14 de agosto, foi através 

da entrevista semiestruturada composta por 16 questões. O objetivo da entrevista foi 

coletar dados que possibilitaram descrever e compreender quais os fatores 

condicionantes que implicam no cometimento dos atos infracionais. 

O registro das entrevistas foram através de um sistema de anotação 

simultânea da comunicação do entrevistado para com o entrevistador, as respostas 

obtidas pelos entrevistados foram analisadas, interpretadas e ulteriormente 

tabuladas em forma de gráficos demonstrativos. 

 

6. RESULTADOS 

Para iniciar a apresentação do resultado e análise dos dados pesquisados, 

cabe enfatizar que o Projeto Jovem Cidadão atende atualmente 15 adolescentes, 

porém a amostra de nossa pesquisa não será composta pelos 15 adolescentes, haja 

vista que houve algumas intercorrências que não nos possibilitou entrevistá-los. 

Nessa perspectiva, nossa amostra foi constituída por 10 adolescentes, e esses 

representaram 100% em nossos dados quantitativos.Os resultados da pesquisa 

revelam que: 

Gênero:Constatou-se que dos 10 adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa todos são do sexo masculino, demostrando a predominância do 

gênero masculino no cometimento de atos infracionais. 

Idade dos Entrevistados: No que se refere à idade, é perceptível que dos 10 

adolescentes entrevistados 20% possui 15 anos, 20% 18 anos, 30% 16 anos e 30% 

17 anos, o que retrata certo equilíbrio entre as idades. Nesse sentido, vale enfatizar 

o que  Tiba (1986) explicita sobre a adolescência, afirmando que nesta fase o 

adolescente está mais vulnerável às inúmeras influências, tanto positivas quanto 

negativas, e se depara com distintas escolhas e possibilidades, dessa maneira os 

adolescentes sentem a necessidade de vivenciar novas experiências, romper os 

limites e impor suas opiniões, em que na maioria das vezes são meios de 

contradizer e expressar aversão às regras estabelecidas pela sociedade e pelo 

sistema vigente. 
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Composição Familiar dos Entrevistados: Mediante as informações 

coletadas, vale explicitar a grande diversidade de arranjos familiares na realidade 

entrevistada, tendo em vista que 30% dos adolescentes são cuidados pelos avós, 

20% são de famílias nuclear (composta por pai, mãe e filhos), 20% de famílias 

monoparentais (composta por apenas um dos progenitores: pai ou mãe) chefiada 

pelas mães e os outros 30% estão divididos entre, 10% família reconstituída (modelo 

em que se tem por base uma nova união) 10% família unipessoal ( pessoa que mora 

sozinha) e 10% família por afetividade, sem vínculos consanguíneos (pessoas que 

vivem juntas sem vínculos consanguíneos).  Tais informações vêm corroborar com 

Losacco (2010), onde a mesma explana que a constituição das famílias, atualmente, 

tem se baseado mais na afetividade do que nas relações de consanguinidade, 

parentesco ou casamento, pois a estrutura familiar reproduz as dinâmicas sócio 

históricas existentes. Tais informações demonstram que em muitos casos houve o 

enfraquecimento dos vínculos familiares, em que a família não obteve condições 

para cumprir com a sua função social. 

Renda Familiar: No que concerne à renda familiar dos entrevistados 

podemos notar que a grande maioria, sendo 60%, vivem com a renda de 01 a 02 

salários mínimos, 20% de 02 a 03 salários, 10% de 03 a 04 salários e os outros 10% 

restante com até um salário mínimo mensal. Desse modo, cabe citar que desses 

60% que vivem com essa renda não conseguem suprir suas necessidades vitais e, 

assim sendo, necessitam que os filhos trabalhem (mesmo que na informalidade) 

para ajudarem na renda. 

Região de Residência: No que tange a região que residem os entrevistados, 

é visível que 50% dos adolescentes moram na periferia, 40% na região central e 

10% na zona rural. De acordo coma a Revista Serviço Social & Sociedade, os 

adolescentes e suas famílias normalmente residem em lugares inadequados, em 

bairros decadentes com altos índices de violência, sem possibilidades e esperança 

de uma vida melhor. E muitas vezes, com a finalidade de satisfazer suas 

necessidades imediatas, acabam optando pelo mundo da violência e do crime, 

proveniente do contexto social histórico e de uma ordem societária excludente. Em 

contrapartida temos também 40% que residem na região central, onde obtém um 

maior acesso as escolas, regiões menos violentas, com menor índice de tráfico de 

drogas. Também perguntamos aos adolescentes quais os aspectos positivos e 
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negativos do bairro no qual residem, dentre os que moram na periferia relataram que 

os aspectos negativos seriam a criminalidade, o tráfico de drogas e também a 

distância da escola e do Projeto, o que muitas vezes acaba dificultando o acesso 

dos mesmos. Já os aspectos positivos foram o laço de amizade com os vizinhos e 

parentes. 

Familiares dos Entrevistados que cometeram delitos:Em relação aos 

familiares dos entrevistados que já cometeram algum delito, cabe ressaltar que mais 

da metade, ou seja, 60% obtêm algum parente envolvido com delito, sendo pais, 

primos e tios. Nessa perspectiva, faz-se necessário descrever o que Carvalho (2005) 

relata sobre a importância da família, sendo que o objetivo comum do núcleo familiar 

é suprir as necessidades, educar, proteger, possibilitando segurança e satisfação de 

seus membros. Os pais formam a origem de regras, fornece as informações iniciais, 

traça o caminho, o plano a seguir, que orientam a criança e/ou o adolescente. A 

família é tão determinante na formação dos indivíduos, que é possível prever o nível 

de autonomia individual e emocional a partir mesmo da infância. Desse modo, esses 

adolescentes muitas vezes podem seguir os mesmos caminhos das pessoas com a 

qual eles convivem, seguindo seus exemplos, sendo eles bons ou ruins. 

Escolaridade dos Entrevistados: No que diz respeito ao grau de 

escolaridade dos entrevistados é possível avaliar que 60% estão cursando o Ensino 

Fundamental, 30% Ensino Médio e 10% são evadidos, cabe ressaltar que dos 

adolescentes estudantes do Ensino Fundamental todos possuem defasagem 

escolar, o que demonstra certa dificuldade no rendimento escolar. O que vem 

corroborar com Bombardi (2008) que explana acerca das instituições básicas 

responsáveis pela socialização do indivíduo – a família, a escola, a comunidade – e 

quando essas falham, ―a polícia, como representante da sociedade para garantir a 

ordem, exerce o poder de impor limite àquele que desesperadamente busca-o 

externamente, pela impossibilidade de construí-lo internamente‖. Sendo assim, 

notamos a relevância da escola na formação do indivíduo, e quando ocorre alguma 

falha, essa pode ocasionar prejuízos na vida dos adolescentes e seus familiares, 

desse modo, é importantíssimo obtermos uma política de educação eficiente e de 

qualidade capaz não somente de inserir, mas também de manter o aluno na escola. 

Inserção dos adolescentes no mercado de trabalho: Quanto à inserção 

dos entrevistados no mercado de trabalho, obteve-se o resultado em que 60% já 
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trabalhavam antes de cometerem o ato infracional, 20% ingressaram no mercado de 

trabalho durante o cumprimento da medida socioeducativa e 20% nunca 

trabalharam. Segundo os relatos dos entrevistados, o trabalho exercido pelos 

mesmos em sua grande maioria são trabalhos informais, subempregos sem registro 

em carteira, e muitas vezes trabalhos desgastantes que acabam influenciando na 

vida escolar, acarretando prejuízos, fato este que deixa os adolescentes 

desamparados, sem obterem os seus direitos previdenciários assegurados no tripé 

da Seguridade Social, estando assim vulneráveis e exposto a muitos riscos, o que 

vem ao encontro das informações obtidas no gráfico inerente a escolaridade, onde 

retrata que a grande maioria dos estudantes do Ensino Fundamental possui 

defasagem escolar, que na maioria das vezes é decorrente do trabalho que o 

adolescente se submete, ocasionando prejuízos no âmbito escolar. 

Muitos adolescentes também afirmaram trabalhar para ajudar na renda 

familiar e, assim, acabam se desmotivando pelo excesso de compromissos que 

devem ser cumpridos, e de uma maneira ou de outra, reflete em todos os aspectos 

da vida dos mesmos, o que está em consonância com os dados obtidos sobre a 

renda familiar dos entrevistados, os resultados do gráfico apontam que 60% das 

famílias dos adolescentes vivem com a renda de 01 a 02 salários mínimos, tendo em 

vista que as famílias são compostas entre 04 a 09 pessoas, nessa perspectiva 

percebe-se que os familiares, diversas vezes, não conseguem sanar suas 

necessidades com apenas essa renda, desse modo recorrem à ajuda dos filhos, 

assim sendo os mesmos acabam submetendo-se a trabalhos informais e 

desgastantes como já dito anteriormente. 

Entrevistados que tiveram contato com drogas lícitas e/ou ilícitas: Os 

dados analisados destacam que entre os nossos entrevistados 70% dos 

adolescentes em conflito com a lei já tiveram acesso a algum tipo de droga, sendo 

40% com drogas ilícitas e 30% com drogas lícitas o que vem ao encontro do texto de 

Schelb (2004) onde relata que os delitos praticados por adolescentes estão ligados 

ao consumo de drogas, esta que nos últimos 30 anos passou a fazer parte do 

mundo das crianças e adolescentes tornando-se os maiores usuários. Diante desta 

realidade, diversos estudos demonstram que a maioria dos usuários de drogas já 

esteve em contato com a justiça penal, pois a probabilidade destes- que estão sob o 

efeito de drogas- praticarem atos ilícitos é muito maior do que os não usuários. 
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Calligares (2010) também retrata que alguns adolescentes se drogam para pedir 

ajuda, essa é uma estratégia que força o reconhecimento do adulto. 

Tipificação do Ato Infracional Cometido:Verificamos a predominância do 

ato infracional tipificado como lesão corporal (70%), já roubo, furto e direção sem 

habilitação totalizou em 30%. Ao realizarmos as entrevistas também indagamos aos 

adolescentes suas opiniões sobre o que os levaram ao cometimento do ato 

infracional, os mesmo em sua grande maioria disseram que muitas vezes foram 

motivados pelo nervoso, conflitos no ambiente escolar, ato impulsivo, ciúmes, para 

chamar a atenção dos pais e para pertencer ao grupo que conviviam, onde os 

amigos incentivavam tais práticas alegando ser grandes aventuras. Mediante as 

repostas obtidas, podemos salientar o que diz Aberastury (1980), pois a autora 

destaca que no processo de construção de sua identidade o jovem busca 

referências nas pessoas de seu convívio, os seus pares. Nesse sentido, os 

adolescentes sentem a necessidade de um intenso convívio em grupo, que se 

aproximam por diversos motivos, em distintos espaços sociais, devido a diferentes 

temas e propósitos, principalmente para obter o sentimento de pertencimento. Vale 

citar que o ser humano possui a necessidade de ser aprovado, de ser aceito, 

pertencer a uma sociedade, a uma família, é uma necessidade básica, e quando o 

indivíduo sente-se rejeitado, abre-se um vazio, que muitas vezes para sanar essa 

sensação de vazio ele busca chamar a atenção de outras formas, podendo ser não 

muito boa.  

A Medida Socioeducativa acarretou alguma mudança na vida do 

Entrevistado: Quanto à avaliação dos entrevistados diante a medida socioeducativa 

aplicada pelo Projeto Jovem Cidadão, podemos aferir que 80% dos adolescentes 

relataram significativas mudanças em seu projeto de vida após o cumprimento da 

medida e que 20% não consideraram tais mudanças, o que vem ao encontro da 

análise de Digiácomo (2012) onde explana que, ―o adolescente acusado da prática 

de ato infracional tem direito a um atendimento individualizado, capaz de neutralizar 

os fatores determinantes da conduta infracional e proporcionar ao adolescente, com 

apoio externo (por sua família e técnicos/profissionais que atuam na ―rede de 

proteção‖ à criança e ao adolescente), a elaboração e concretização de um novo 

―projeto de vida‖. Vale dizer, que muitos retrataram que a medida socioeducativa os 

ajudaram a obter perspectivas para o futuro e a refletirem sobre os atos que 
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praticaram. Portanto, é explícito a importância da execução das medidas 

socioeducativas para que se desenvolva o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e através destes estimular a autoestima, a orientação vocacional com 

ênfase no protagonismo juvenil e na reinserção dos jovens e familiares para 

assumirem uma postura emancipatória e autônoma. 

Avaliação dos entrevistados frente ao trabalho desenvolvido pelo 

Projeto: Observou-se que 80% dos entrevistados avaliam como ótimo o trabalho 

desenvolvido pelo Projeto, e 20% avaliam como bom, o que traduz a importância do 

trabalho desenvolvido e que o mesmo está correspondendo com o disposto no 

SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), que versa sobre os 

mecanismos a serem implementados para materializar direitos assegurados na 

Constituição Federal, bem como no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente no 

campo da execução. Também retrata o comprometimento que os profissionais 

atuam na execução das medidas socioeducativas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que os fatores condicionantes que implicam no cometimento do 

ato infracional são muitas vezes complexos e variáveis, sendo assim, a prática do 

ato infracional possui, certamente, inúmeras determinações, não sendo possível 

atribuí-lo a um único fator desencadeante, pois envolve aspectos estruturais, 

psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Mas, nota-se a relevância que as 

medidas socioeducativas possuem na vida dos adolescentes e de seus familiares, 

propiciando aos mesmos a oportunidade de desenvolver autoconfiança, autoestima, 

capacitar-se, sentir-se importante e refletir sobre seus atos. Estamos vivenciando 

grandes debates nos dias atuais inerentes a redução da maioridade penal de 18 

para 16 anos como forma de repressão à criminalidade. Cabe salientar, que a 

pretendida redução da maioridade penal não é a solução mágica que muitos 

procuram para a violência alarmante vivenciada no Brasil, pois essa medida seria 

apenas um paliativo, que na verdade não atinge a causa, mas somente o efeito de 

um grande problema social, decorrente da ausência de políticas públicas efetivas e 

preventivas.  

É evidente, portanto, que as maiores vítimas da violência são os nossos 

adolescentes, que em grande parte encontram-se vulneráveis diante de ações de 
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grupos criminosos, falta de políticas eficientes, de oportunidades de emprego, de 

educação, de lazer, desse modo abre-se uma oportunidade para ação de 

aliciadoresque recrutam crianças e adolescentes para o mundo do tráfico de drogas, 

armas e crime. Nessa perspectiva, antes de pensar em punir, deve-se pensar 

seriamente em garantir e proteger os direitos da Constituição Federal e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Reduzir a maioridade penal, não é uma medida 

simples, por isso os governantes não devem somente querer atender o clamor de 

parte da sociedade ou desta forma dar respostas a ela, mas sim buscar alternativas 

que sejam eficazes para um problema que foi criado pelo próprio governo, este que 

nasce a partir do momento em que direitos são violados e indivíduos buscam de 

formas delituosas garantirem sua sobrevivência. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

BRASIL, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Universidade 

de Brasília. Capacitação para operadores do SINASE. Brasília. [s/d] 

FERRARI, Mario.; KALOUSTIAN, Silvio M. A importância da família. In: 

KALOUSTIAN, Silvio M.(org). Família Brasileira, a base de tudo. 8.ed. São Paulo. 

Cortez; Brasília, DF: UNICEF, 2008. 

LOSACCO, Silvia. O jovem e o contexto familiar. In: ACOSTA, Ana R.; VITALE, 

Maria A. F. (orgs). Família: redes, laços e políticas públicas.3.ed. São Paulo; 

Cortez: Instituto de Estudos Especiais—PUC/SP,2010. 

PINSKY, Ilana; BESSA, Marco Antonio. Adolescência e drogas. São Paulo: 

Contexto, 2004. 

TIBA, Içame. Puberdade e Adolescência: desenvolvimento biopsicossocial. 

6.ed. São Paulo: Agora, 1986. 

WINNICOTT, Donald Woods. Privação e delinquência. 2.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1994. 


