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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema adolescentes em conflito
com a lei e suas intercorrências. Os avanços das pesquisas científicas em Psicologia
evidenciam o espaço singular que os adolescentes ocupam no contexto sóciohistórico da sociedade moderna. O tema em questão nos conduz a identificar por
meio de pesquisas de campo e aplicação do teste psicológico Escala de Hare,
identificando quais as motivações que levam um adolescente a cometer um ato
infracional. O teste psicológico Escala de Hare foi aplicado em dez adolescentes que
estão cumprindo uma medida socioeducativa, no Centro de Atendimento
Socioeducativo Provisório de Caçador-SC. O teste constitui-se em analisar o grau de
psicopatia dos detentos carcerários, neste caso como se trata de adolescentes foi
utilizado apenas para identificar sintomas e traços de psicopatia. Pode-se perceber
que somente uma pequena porcentagem dos analisados apresentavam os traços
característicos de psicopatia, os dados mais relevantes foram à baixa escolaridade,
uso de álcool e drogas como umas das causas facilitadoras para as infrações
cometidas.
Palavras Chave: Adolescente, Ato Infracional, Medidas Socioeducativas.
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ABSTRACT

This course conclusion work is themed adolescents in conflict with the law and its
complications. The progress of scientific research in psychology demonstrate the
unique space that teenagers occupy the socio-historical context of modern society.
The issue at hand leads us to identify through research and field application of
psychological test range Hare, identifying the motivations that lead a teenager to
commit an offense. The psychological test range Hare was applied in ten teenagers
who are serving a socio measure, the Interim Care Centre for Socio-Hunter Sc. The
test consists in analyzing the degree of psychopathy of prison inmates, in this case
as it comes to teenagers was used only to identify symptoms and traits of
psychopathy. One can see that only a small percentage of analyzed showed the
characteristic traits of psychopathy, the most relevant data were as poor education,
alcohol and drugs as one of the causes for facilitating violations.
Keywords: Teen, offense, Measures Socio educational.
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1 INTRODUÇÃO

As primeiras experiências psicológicas no campo das relações interpessoais
iniciam principalmente na identificação com o meio e a configuração habitual de
sociabilização do ser humano, é a reunião de interesses em comuns. Na
adolescência é facilmente identificado pelo grupo em que está inserido, criando
assim, um senso de identidade, onde o indivíduo gera certa dependência que pode
ser mal assistida e interpretada, sendo o ponto de partida para os problemas de
relações dentro e fora do grupo. O pensamento individual é aos poucos amputado e
substituído pelo pensamento coletivo, entre tantas descobertas no processo de
maturação psíquica, o indivíduo cria uma exclusão automática de senso de
responsabilidade.
A partir de relações sociais deformadas, o indivíduo estará mais suscetível a
um desvio de conduta tratado pelo código penal como ato infracional, porém há de
se pontuar que no âmbito judicial existe um dissenso sobre como qualificar e
discernir as diversas formas de contravenção, muitas vezes enraizadas através dos
tempos e das mudanças de abordagem.
Para a sociedade perceber que cidadania e segurança andam lado a lado, é
necessário que o adolescente que comete alguma violência causada por desajustes
sociais ou emocionais precisa ser afastado do convívio social e receber auxílio em
Centros especializados, tais como o CASEP (Centro de Atendimento Socioeducativo
Provisório). Este contexto gera para a sociedade um emaranhado de informações
desconexas que os adolescentes infratores devem ser reclusos e assim
permanecerem por um longo período não emitindo danos a sociedade, criando uma
legislação rígida tratando e punindo-os como adultos.
A aplicação de medidas socioeducativas que tem como missão garantir o
conjunto de direitos e educar, oportunizando para que estes adolescentes estejam
hábeis ao convivo social. Os adolescentes estão em fase desenvolvimento, sendo
sujeitos de direitos e destinados à proteção integral. Para sua correta reabilitação
torna-se necessária a identificação das causas primordiais que levam o adolescente
a cruzar os limites entre a contravenção e a delinquência. Partindo desta
identificação esta pesquisa apresenta como pergunta problema quais as causas que
levam um adolescente a cometer um ato infracional?
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Diante do exposto acima, justifica-se pela importância e necessidade de
obter-se novos conhecimentos e novos estudos sobre a interação social por meio da
aplicação de processos de investigação, manifestações do comportamento dos
adolescentes com outros indivíduos, por meio de um conjunto de fenômenos
psicossociais e as leis que regem o seu desenvolvimento das relações.
O estudo sobre adolescentes em conflito com a lei traz à comunidade acadêmica
uma visão atualizada sobre as causas que levam um adolescente a cometer um ato
infracional, com isso, torna-se imprescindível conhecer as causas, motivos ou razões
que levam um indivíduo a cometer tais atos, a fim de adquirir um conhecimento mais
claro sobre o tema aqui discutido, evitando assim, pré-julgamentos errôneos sobre
os processos que envolvem o ato infracional.
O presente trabalho tem como objetivo geral, pesquisar quais seriam as causas
que levam um adolescente a cometer um ato infracional. Os objetivos específicos
envolvem a investigação e a compreensão da adolescência e seus fenômenos
psicossociais atuais, as medidas socioeducativas que regulam as contravenções, e
as causas e consequências dos atos infracionais na adolescência.
Será realizada uma pesquisa de estudo de campo, por meio de questionário
avaliativo para levantamento de dados referente aos atos infracionais cometidos por
adolescentes e seus pressupostos. Os dados coletados serão computados e
tabulados em gráficos e analisados individualmente. A população avaliada
corresponde aos adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 13 a 18 anos,
que integram o CASEP de Caçador – SC.
Considerando os fatores envolvidos nesta pesquisa, pode-se dizer que tanto a
nível psicológico, jurídico e na execução de políticas e leis, muito se tem avançado
quanto à assistência de adolescentes autores de atos infracionais, portanto, são
indivíduos que sofrem influência das desigualdades e injustiças sociais a que são
submetidos, considerados pela sociedade em geral, como indivíduos delinquentes e
perigosos. Com isso, a análise aqui apresentada, não se configura uma leitura única,
espera-se abrir caminhos a questionamentos que se tornem essenciais para o
ambiente acadêmico e o público em geral, com o intuito de compreender a dinâmica
envolvida nos atos infracionais cometidos pelos adolescentes e na conscientização e
preparação acadêmica, para que atuemos como um profissional ético, alcançando
níveis excelentes de qualidade para o trabalho social.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Adolescência como Processo de Mudança e suas Implicações no Meio
Familiar

A adolescência é um processo de metamorfose, durante este processo de
mudanças físicas e emocionais ocorrem transformações significativas no contexto
familiar, onde a criança sai de cena e começa o processo de maturação do
individuo.

“A palavra “adolescência” é derivada do verbo latino “adolescere”

significado crescer ou crescer até a maturidade” (MUSS, 1974, p. 16), então entra
em cena o luto do corpo infantil e as responsabilidades que o amadurecer traz
consigo. O que se pode esperar desse delicado processo em que nenhuma criança
escapa, para os pais o novo modelo de lidar com o filho carrega algumas angustias
e conflitos, onde seu filho tem um novo comportamento, olhares e uma necessidade
de confrontar suas opiniões, idealizando já estar apto para tomar o rumo próprio de
sua vida.
Não é uma ruptura com a família, mas sim a transformação de vínculos
infantis de relacionamento por um outro tipo de vínculo mais maduro, mais
independente e mais adulto. Tal processo é, sem dúvida, doloroso tanto
para os adolescentes como para os pais. Para estes, a forma como
vivenciaram tal processo com seus próprios pais (os avós de nossos
adolescentes...) será fundamental (OUTEIRAL, 1994, p. 16).

Na forma intelectual, o adolescente contesta o mundo que o rodeia, com uma
vasta indagação tenta resolver varias perguntas ao mesmo tempo, o que acaba
atrapalhando suas reflexões. Ao mesmo tempo em que sente-se confuso procura
defender suas convicções com respostas simples

e pejorativas ou até mesmo

taxativas. Tiba (2005) afirma que os adolescentes tem um conjunto de sensações
causadas

pelo

amadurecimento

biológico

experimenta

suas

fantasias

pensamentos sobre a sexualidade, iniciando o despertar pela psicossexualidade.

e
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As grandes paixões surgem na onipotência juvenil, quando o entusiasmo
pela vida, a adrenalina para a aventura, os hormônios sexuais à flor da pele,
a autonomia comportamental intensificam os sentimentos e sensações dos
jovens, tornando-os menos previdentes, menos ponderados, mais
irresponsáveis (TIBA, 2005, p. 66).

As transformações ocorridas na adolescência não são somente na forma
física, bem como na formação e maturação psíquica, no início da adolescência os
indivíduos chegam ao auge da inteligência e, como resultado a construção continua
de novas estruturas, que acontece por meio de estímulos do meio em que o
indivíduo vive que ainda trará sua importante conotação para o adolescente.
Em síntese, a família é uma unidade sistêmica que tem uma identidade
característica, a qual, seguidamente, adquire o perfil transregional dos pais,
de modo que, às vezes, a aludida identidade fica anquilosada, sempre
repetindo as mesmas pausas de conduta e de valores. Porém, em muitas
outras vezes, vai sofrendo inevitávies transformações, em meio a crises e
surgimento de novas necessidades e problemas, dessa forma adquirindo
uma modificação de estrutura familiar, e uma aquisição de novos valores,
normas e condutas (ZIMERMAN, 2010, p. 85).

Nessa conotação do meio familiar Zimerman (2010) faz uma relação do perfil
amoroso de algumas famílias, como elas se comportam e assumem uma
característica típica, a qual varia de uma família para outra, nominando os tipos de
famílias, tanto em um nível normal, quanto comum certo grau, maior ou menor, de
patologia:

Quadro 1 – Relação do perfil amoroso de algumas famílias
(continua)
DENOMINAÇÃO
Aglutinadas:

CARACTERÍSTICAS
A predominação ocorre por parte dos pais, uma atitude
tendente a uma simbiose generalizada, reforçando mútua
dependência

de

características

exageradas.

Essa

dependência se manifesta na área afetiva, econômica,
sexual, social e o de uma reafirmação de identidade,
principalmente quando o sujeito se espelha em outros
sujeitos significativos. O desempenho de papéis e limites
neste tipo de família geralmente não são claramente
delimitados. Quando acontece uma crise familiar causada na
maior parte por um filho adolescente, seja por transgressões
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ou busca por emancipação eclode uma crise aguda em toda
a família, neste caso o transgressor é elegido como “bode
expiatório”, aquele que carrega nas suas costas as mazelas
do restante da família.
Dispersadas:

Nestas famílias prevalece à falta de coesão entre os
membros familiares, onde cada indivíduo é responsável por si
só, o que causa muitas vezes queixas recíprocas e formação
de subgrupos, e até mesmo com afastamento originado por
uma indiferença de um pelo outro.

Aquarteladas:

Caracterizam pelo fato de lembrar um quartel, comandado
por um chefe (pode ser o pai ou a mãe) rígido, autoritário, por
vezes tirânico, que não escuta os subordinados, o diálogo fica
sempre na base de cobranças, acima de tudo, cobra o
cumprimento de suas ordens, sob ameaça de severas penas.
Gerando nos demais submissão, ou oposto, alguma forma de
rebeldia; a formação de um superego de características
severas e punitivas, ou, ao contrário, um desprezo pelo
superego,

contribuindo

para

a

formação

de

conduta

psicopática.
Narcisistas:

Estas famílias tomam a si mesmos como modelo de família
exemplar e não toleram outros valores e condutas que não
sejam iguais aos seus. Os casos mais extremos podem
atingir um estado psíquico, de onipotência, onisciência,
arrogância e prepotência. Predomina um ideal de ego coletivo
gerando necessidade do cumprimento de expectativas. É
comum que todos os membros desta família sejam bemsucedidos, entretanto, tendo em vista que é mínima a
tolerância às frustações, diante de um insucesso de algum
membro, este entra em crise depressiva e a família entra em
crise de angústia. É característico que os membros sejam
buscadores de fetiches, procurando recompensar uma
subjacente insegurança, com substitutos ilusórios, geralmente
o poder, o prestígio, a riqueza e as alardeadas conquistas
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amorosas.
Com algum tipo de Alguma determinada família funcione de forma psicótica (com
psicopatologia:

condutas bizarras, transtorno da linguagem, da percepção, da
comunicação e de pensamento; predomínio das pulsões de
morte; um uso excessivo de mecanismos primitivos; pode
haver uma sucessão de crises, transtorno de conduta e
acidentes, às vezes trágicos; além de uma eventual
internação psiquiátrica de algum deles). Em outras famílias se
manifesta alguma forma de psicopatia, os padrões vigentes –
tanto os sexuais, morais, sociais, éticos e estéticos – são
transgredidos. Muito comum perda dos limites, como,
promiscuidade, revestida por uma fetichizada, aparência de
liberdade. Em outras vezes, um dos familiares assume o
papel de puritano, enquanto a um outro cabe o papel de
psicopata mas, os dois inconscientemente, cada um se
comporta como executor do lado oculto do outro.

Com bases fóbicas:

Evitam tudo aquilo que lhes foi significado, e representado,
como sendo perigoso.

Com bases

Com traços característicos do que nós conhecemos como

obsessivas:

sendo típicas de uma neurose obsessivo-compulsiva, de
alguma pessoa.

Famílias adictas:

Nas suas múltiplas possibilidades, como é o tabagismo, a
alimentação, consumismo, drogas, etc.

Somatizadoras:

Uma hipocondria, por exemplo, pode acometer a todos os
familiares.

Estrutura

São desconfiados, querelantes, criadores de casos, sempre

paranoide:

na defensiva, logo, sempre contra-atacando.

Depressivas:

Às vezes fazem um eterno culto a algum morto da família e,
muitas outras vezes, se proíbem de serem felizes.

Falso self:

Neste caso mais vale a aparência do que a essência.

Ansiosas:

Quase todos os membros da família são propensos a crises
de angústia diante de algum sinal de alarme.

Tipos mistos:

Nem sempre são rigidamente estanques, o mais frequente é
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que coexistam numa mesma família os distintos traços
característicos de todas aquelas, com uma predominância
maior, de uma ou de outra.
Normalmente

Nestas famílias “normais”, predomina uma aceitação e

integradas:

preservação dos direitos e deveres de cada um, dentro de
uma hierarquia familiar. As crises também se formam, porem
adquirem uma função estruturante, existe uma capacidade de
suportar diversos tipos de perdas, especialmente de pessoas
queridas, e de observar a entrada de outras pessoas no seio
familiar.

Fonte: (ZIMERMAN, 2010, adaptado por Padilha, 2012)

A família é o primeiro encontro do indivíduo com o mundo, Vogel (2002, p. 24)
conceitua, “pode-se dizer que a família é como um veículo de comunicação e
formação da personalidade”, ela funciona como duas vias pode abrir o indivíduo
para o mundo de realizações e compreensões ou fechá-lo para uma estrada de
caminhos tortuosos e obscuros. “Não há dúvida que o grande problema consiste na
restruturação e auxilio a própria família, que é o fundamento primeiro da formação
humana” (VOGEL apud NOGUEIRA, 2002, p. 32).
A autovalorização fica acelerada ao mesmo tempo em que não se sente mais
criança e nem adulto, inicia-se um processo de redefinição de sua própria imagem,
na fase de autovalorização, os sentimentos flutuantes são conhecidos como
inconsequência, tendência à depressão, rebeldia e vulnerabilidade à crítica. Esta
conduta é considerada como normal na fase da adolescência, ao mesmo tempo que
se encontra confuso tem forte necessidade de afirmar sua identidade, essa flutuação
produz angústia e refúgio interior.
Neste momento, o mundo infantil desempenha um papel predominante, pois
só através de uma relação adequada com objetos internos bons e com
experiências internas não muito negativas é que o adolescente alcançará
uma personalidade satisfatória (CAMPOS, 2001, p. 119).

Os sentimentos se manifestam com maior intensidade nessa etapa da vida,
mergulhando em seu mundo interior, por muitas vezes mais calados os jovens
revelam certa tendência ao extremismo nas suas experiências emocionais, reações
que não respeitam a proporção do estímulo que os provoca. Na amizade os
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adolescentes têm uma relação específica com determinadas pessoas tornando-se
um laço afetivo envolvendo os sentimentos positivos ou negativos segundo os
eventos da relação, porém sempre intensos, como o afeto a solidariedade, ou a
raiva, o ciúme, o ódio e a inveja. Um amigo íntimo desempenha um papel de
extraordinária importância na formação do jovem porque lhe proporciona uma
sensação de companhia nos momentos confusos e de desconcerto. Erikson (1972)
afirma que os adolescentes não só ajudam uns aos outros formando turmas e
estereotipando-se a si próprio aos seus ideais.
Os jovens poderão tornar-se extraordinariamente dedicados a um clã,
intolerantes e cruéis na sua exclusão de outros que são “diferentes”, na cor
da pele ou formação cultural, nos gostos e talentos, e, frequentemente, em
aspectos mesquinhos de vestuário e gestos, arbitrariamente selecionados
como sinais de “ser do grupo” ou “não ser do grupo”. É importante
compreender, em princípio (o que não significa que se justifiquem todas as
suas manifestações), que tal intolerância pode ser, por algum tempo, uma
defesa necessária contra um sentimento de perda de identidade (ERIKSON,
1972, p. 133).

Campos (2001 p. 117) nota que “ao procurar sua identidade adolescente, o
indivíduo recorre, como comportamento defensivo, à busca de uniformidade, que lhe
garanta segurança e estima pessoal”. Com atitudes vacilantes da autonomia, possui
um sentimento de ser livre e jogar fora a autoridade dos pais, sendo sujeito à
influência de fatores externos que condicionam seu acesso à autonomia de formas
muitas vezes contraditórias, por um lado o prolongamento da convivência com os
pais e da dependência econômica tardia o momento em que pode cuidar-se por si
mesmo. Alguns adolescentes sofrem com mudanças mais intensas, com
características marcantes de traços de personalidades desajustados, que precisam
ser percebidos para que possam buscar a melhor maneira de tratamento.

2.1.2 Alguns dos Transtornos Psicológicos da Adolescência

2.1.2.1 Transtorno de personalidade na adolescência

Embora por muitos anos o Transtorno de Personalidade da adolescência
tenham recebido menos atenção, Kernberg; Weiner; Karen (2003) ressaltam que o
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impacto do transtorno de personalidade nos jovens pode ser tão profundo quanto
para adultos é grande a incidência de suicídio em adolescentes diagnosticados com
transtorno de personalidade, e traz grande transformação individual, familiar e social.
Conforme o estudo demostra:
Os transtornos de personalidade estão associados com violência, abuso de
drogas, limitações, maior necessidade de cuidados médicos, tentativa de
suicídio, comportamentos autodestrutivos, assaltos, recuperação mais
demorada em doenças do Eixo I e em doenças físicas, institucionalização,
queda global no rendimento, subemprego, desorganização familiar, abuso e
negligência infantil, vida na rua, ilegitimidade, pobreza, DST (doenças
sexualmente transmissíveis), erros nos diagnósticos e nos tratamentos
clínicos e psiquiátricos, ações por imperícia, relapsos médicos e judiciais,
insatisfação e perturbação em ambientes de tratamento psiquiátrico e
dependência ao amparo público. O grau de perturbação social causado por
essas doenças é desproporcional em face à quantidade de atenção que
elas recebem na consideração pública, nos fundos para a pesquisa
governamental, na formação da educação médica ou mesmo no
treinamento
da
residência
psiquiátrica
(KERNBERG; WEINER;
BARDENSTEIN apud RUEGG; FRANCIS, 2003, p.13).

Apesar do grande interesse de clínicos na personalidade e suas variações
percebe-se que o interesse maior centrou-se em outros transtornos como
depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar entre outros, já que são aparentemente
claros de perceber pelos seus sinais e comportamentos enquanto o transtorno de
personalidade ainda esta mais subjetivo. “Em alguns descritos médicos: é mais fácil
questionar alucinações do que questionar padrões de comportamento que indicam a
presença

de

um

transtorno

de

personalidade”

(KERNBERG;

WEINER;

BARDENSTEIN, 2003, p. 15). O DSM-IV (1994, p. 630) define o transtorno de
personalidade como:
Um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é generalizado e
inflexível, tem início na adolescência ou no começo da idade adulta, é
estável ao longo do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo.

Há uma grande relutância entre os profissionais em diagnosticar crianças e
adolescentes com transtorno de personalidade, para Kernberg, Weiner, Bardenstein
(2003, p. 16) “uma razão para essa relutância deve-se à reserva de todos os
profissionais que lidam com crianças e adolescentes em rotulá-los com um
diagnóstico que implica na gravidade e impossibilidade de tratamento”. Esta
preocupação em rotulá-los pode ser muito prejudicial já que não diagnosticado
corretamente também não receberá o devido tratamento. Alguns cientistas
acreditam que a personalidade não está formada na adolescência, por isso o
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diagnóstico de transtorno de personalidade não faz sentido, outros como Kernberg;
Weiner; Bardenstein apud Shapiro (2003, p.16) “questionam apenas o fato de um
transtorno de personalidade pode ser diagnosticado antes da adolescência, quando
uma identidade semelhante à de um adulto tende a se formar”.
Essa abordagem é basicamente não-evolutiva, uma vez que não considera
o processo pelo qual, a cada fase do desenvolvimento, uma personalidade
e uma identidade apropriadas à idade são formadas. Ignorar a linha
evolutiva da identidade em estruturação significa ignorar os meios pelos
quais o desenvolvimento da personalidade pode ser aleatoriamente afetado
em qualquer idade (KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN, 2003, p.17).

Ainda os autores acima citados expõem que o DSM-IV possui implicações
evolutivas evidentes, embora não as considere, ou seja, que apresente a
manifestação de um traço ou comportamento não consideram que acompanhe o
indivíduo até sua fase adulta. Muito ainda precisa ser estudado sobre a
personalidade infantil e da adolescência, mas o que não pode ser negado que estes
traços de transtorno de personalidade podem sim estar presentes nesta fase e
necessita de acompanhamento especializado e responsável para o alívio de
sintomas e inserção digna na sociedade assim como veremos nos próximos
transtornos.

2.1.2.2 Transtorno da personalidade histérica (e histriônica)

O transtorno da personalidade histriônica e histérica permite um melhor nível
de funcionamento da personalidade embora haja uma dificuldade em diferenciar
sintoma de personalidade já que encontra uma ausência de um sistema
compreensivo que avalie a personalidade infantil se é um fenômeno isolado ou
situacional ou um comportamento de maneira contínua e inflexível. “A falta de
clareza entre o que pode ser esperado no desenvolvimento e o que representa uma
variante atípica” (KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN, 2003, p. 93). Não consta
no DSM-IV uma categoria histérica, mas, os autores a definiram contrapartida na
organização neurótica da personalidade histriônica (organização borderline), descrita
no DSM-IV (1994, p.665) “um padrão abrangente de emotividade excessiva e de
busca de atenção”. A incidência dos transtornos de personalidade histérica e
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histriônica na infância e adolescência é desconhecida. Referências a ambas as
categorias são poucas na literatura infantil”, sendo Metcalf (2003) o primeiro a propor
a existência de diferentes tipos de personalidade histérica:
As crianças de personalidade histérica, a princípio, dão a impressão de
serem extrovertidas, comprometidas e encantadoras, mas, com o passar do
tempo se tornam definitivamente irritantes, impulsivas e mais egoístas.
Superficialmente dramáticas e emotivas, elas modulam sua resposta
mantendo em mente seu impacto no adulto, a quem elas usam como um
agente de satisfação as necessidades delas. Um dos mais impressionantes
traços de tais crianças e a estranha sensibilidade delas aos humores e aos
pensamentos não-expressos dos adultos com quem elas se relacionam
(KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN apud METCALF, 2003, p. 96).

Os autores Kernberg; Weiner; Bardenstein (2003) diferenciam o gênero do
transtorno histriônico como as meninas são passivas ou indiretamente manipulativas
e exageradas nas emoções usam da sexualidade para controlar o parceiro; para os
meninos tem afetos superficiais, seu exibicionismo se da através de comportamento
de risco e a sexualidade tem por objetivo repor as necessidades de dependência
sendo caracterizada por promiscuidade. Em um grau mais leve o transtorno de
personalidade histérica e histriônica pode trazer possíveis complicações na vida dos
jovens portadores destes traços de comportamento instável, já com características
mais ascendentes e explosivas veremos o transtorno de personalidade borderline.

2.1.2.3 Transtorno de personalidade borderline

Para o DSM-IV (1994) o transtorno de personalidade borderline (TPB) se
caracteriza na instabilidade nas relações interpessoais, na auto-imagem e nos afetos
com uma clara impulsividade que se manifesta no início da vida adulta. Kernberg;
Weiner; Bardenstein (2003, p.139) “O transtorno de personalidade borderline, cujo
marco é uma vida caótica e imprudente, é caracterizado por relações instáveis e
intensas, impulsividade, raiva, distúrbio de identidade e comportamentos suicidas”.
Os autores ainda caracterizam o diagnóstico como:
O desafio diagnóstico diferencial é o de distinguir sintomas evolutivos
normais e transitórios dos traços da sintomatologia múltipla e grave do
paciente borderline. Sobretudo durante a adolescência, a depressão, a
ansiedade, a crise de identidade (com suas mudanças rápidas de
identificação comum determinado grupo social ou com uma ideologia), os
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conflitos neuróticos com a autoridade e mesmo a ativação de operações
defensivas primitivas, como, às vezes, o comportamento anti-social e as
relações de objeto narcisista infantis não têm, no adolescente normal, nem
a gravidade, nem o estado crônico como ocorre naquele que é borderline; o
mesmo é válido para crianças mais novas (KERNBERG; WEINER;
BARDENSTEIN, 2003, p.139).

Também pode ser caracterizado pela persistência dos sintomas neuróticos,
que deveriam ter sido superados na infância, não se pode afirmar que adolescentes
borderlines serão os adultos borderlines crônicos de amanhã, entre a certeza e a
contradição temos os dois lados um que não é possível fazer o diagnóstico antes da
idade adulta e outro de que quando preenche os critérios de diagnóstico do DSM-IV
é necessária cautela dando a estes pacientes embora jovens para o diagnóstico
todo o tratamento possível incluindo medicamentoso.
A maioria dos clínicos assume que o termo “borderline” não é aplicável a
crianças porque, em geral, se acredita que os TsP não existem em crianças
entre 6 e 12 anos, as quais são consideradas como neuróticas, psicóticas
ou como portadores de um transtorno comportamental ou um transtorno
orgânico de algum tipo. O DSM-IV, no entanto, considera que se as
crianças preenchem o critério para um TP adulto, elas também podem ser
diagnosticadas (KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN, 2003, p.147).

Para Kernberg; Weiner; Bardenstein apud Nagera (2003, p.155), “em termos
de percepção, os jovens borderlines são capazes e tendem a ter alucinações visuais
e auditivas”, em crianças muitas vezes as vozes que ouvem os pedem para pular da
janela ou repreendem-nas, essas alucinações desaparecem quando a uma baixa na
ansiedade e recebe total apoio no seu ambiente. De acordo com Kernberg; Weiner;
Bardenstein apud Coren; Saldinger (2003, p. 155):
As condições para o desenvolvimento de alucinações em crianças, em
geral, são afetos intensos, em geral, agressão, ausência de uma fuga de tal
afeto; desenvolvimento incompleto de ego; modelos parentais precários
para o teste de realidade; catexis ligadas ao conflito na esfera auditiva ou
visual; estado de sonolência ou de cansaço; um evento traumático e real.

Existe uma grande incidência de identificação projetiva no ambiente familiar
que, contribui para manter o funcionamento borderline, a desestrutura familiar
desencadeia na criança uma serie de comprometimentos comportamentais, sem
saber como deve agir interligada a várias respostas negativa do seu novo modelo
comportamental.
Cada membro da família vê a si próprio como “forte e autônomo”, sem
necessidades de dependência, enquanto a criança em questão é percebida
como fraca, vulnerável, exigente e totalmente dependente. Ou a
independência e a separação da família são vistos como fragilização dos
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valores da família, ou a dependência é experimentada como uma carga
avassaladora e perigosa na família. Os pais, inconscientemente, percebem
os movimentos independentes como rejeições hostis ás suas necessidades
de educação, e o apoio, como exigências (KERNBERG; WEINER;
BARDENSTEIN, 2003, p.165).

Os autores Kernberg; Weiner; Bardenstein (2003) colocam que o melhor
tratamento para estes casos é a terapia psicodinâmica que tem como objetivo
principal

melhorar

a

sintomatologia

e

reassumir

o

desenvolvimento

da

personalidade, com auxílio psicofarmacológico nos sintomas alvo que interferem na
adaptação do indivíduo, outras terapias como cognitivo/comportamental, familiares e
coletivas também são importantes ferramentas.

2.1.2.4 Transtorno de personalidade narcisista

Como outros transtornos o de personalidade narcisista não pode ser
reconhecida antes da idade adulta como mostra o DSM-IV (203, p. 670) “um padrão
global de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que se
manifesta no início da fase adulta e está presente em uma variedade de contextos”.
Embora haja uma importância grandiosa em relação a si mesmo, é extremamente
sensível à críticas ou fracasso os quais pode ter algumas reações como desdenho,
raiva e contra-ataque, o funcionamento do superego comprometido que resulta em
ausência de culpa ou arrependimento quando maltrata alguém que o cerca.
Kernberg; Weiner; Bardenstein (2003, p. 186) afirmam que:
Os consequentes lapsos no próprio monitoramento apresenta-se como
traços anti-sociais: defeitos pessoais, derrotas ou irresponsabilidade podem
ser justificados com racionalizações, dissimulações ou mentiras evidentes.
Além disso, as introjeções primitivas, persecutórias e destrutivas, as quais
contribuem para a formação da consciência, mas que não estão bem
integradas no superego do transtorno de personalidade narcisista, voltam à
tona sob a forma de ansiedade paranóides, projetando-se nos outros ou em
si mesmo como sintomas somáticos ou hipocondríacos. Por fim, as
características implacáveis de inveja com transtorno de personalidade
narcisista destroem tanto a capacidade de contar com os outros como a
capacidade de sentir satisfação relacionadas as próprias aquisições ou à
gratidão pelo que os outros fizeram.

Existe o narcisismo normal encontrado na infância a necessidade de
dependência e de admiração é satisfeita pela atenção, apropriada à idade, já
quando ocorre uma patologia narcisista ocorre uma negação de dependência como
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se o que esta sendo feito para ela fosse seu por direito sem qualquer sentimento de
gratidão. A fase da infância envolvem fantasias lúdicas como ter poderes
extraordinários iguais à de um herói das historias presentes em seu convívio, na
presença da patologia a criança acredita que é realmente o herói. Em uma pesquisa
realizada Kernberg; Weiner; Bardenstein apud Gunderson (2003) identificou que os
adolescentes que apresentam transtorno narcisista os do sexo masculino
apresentavam-se mais vaidosos e pretencioso, demonstram baixa consideração
pelas normas sociais, já em meninas são desligadas e indiferentes ás críticas ou
desapontamentos e outras características como:
Os adolescentes com transtorno de personalidade demonstravam uma
sexualidade com alto grau de exibicionismo. Os sujeitos ou não tinham
encontros amorosos, ou os tinham para se exibir, escolhendo parceiros
mais populares, atraentes e perfeitos, como se fossem troféus; no entanto,
muitas vezes, eles escolhiam o menos atraente, a fim de brilharem na
comparação e de aliciar um admirador condicional e grato (KERNBERG;
WEINER; BARDENSTEIN apud GUNDERSON, 2003 p. 192).

Embora o transtorno de personalidade narcisista possa trazer inúmeras
consequências negativas a seus portadores, familiares e sociedade pode-se dizer
que é um grau mais leve de patologia e em muitos casos o tratamento é
visivelmente alcançado enquanto em outro transtorno como o transtorno de conduta
os resultados nem sempre são tão otimistas.

2.1.2.5 Transtorno de personalidade antissocial (transtorno de conduta)

O transtornos de personalidade antissocial também não é reconhecido no
DSM-IV em ninguém com menos de 18 anos, em geral crianças e adolescentes com
estas características são diagnosticadas com um transtorno de conduta. “Na
verdade, ter tido um transtorno de conduta antes dos 15 anos é um dos critérios
essenciais para um eventual diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial”
(KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN, 2003, p.199).
Em 1993, dois meninos, ambos com 11 anos, raptaram uma criança de dois
anos de um centro comercial nos arredores de Liverpool, Inglaterra. Eles
tentaram empurrá-la para dentro de um canal próximo. Para isso,
arrastaram-na por quatro quilômetros para um dique de uma linha férrea.
Eles jogaram pedras e tijolos nela, chutaram sua cabeça e golpearam-na
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com uma barra de ferro de 10 quilos. Então, eles tentaram mascarar seus
atos com o intuito de que parecesse um acidente e, para tanto, deitaram o
corpo morto da criança na via férrea, onde ele foi partido em dois pedaços
por um trem que passava. Uma das crianças, segundo o repórter do jornal,
“demonstravam uma desconcertante ausência de remorso”. Ambos “tinham
fugido de lares defeitos de uma área muito perigosa” (NEWSWEEK apud
KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN, 2003, p.199).

Esta é apenas mais uma das várias histórias que envolvem crianças e
adolescentes com comportamento antissocial que é demonstrado desde o início da
infância, são indivíduos incapazes de manter relações sociais a não ser que tirem
proveito desta situação, a agressividade de sues atos é demonstrada de uma forma
calma. Para Grunspun (1999, p.47):
Os transtornos de conduta são diagnosticados em menores de 18 anos de
idade, que apresentam um padrão repetitivo e persistente de
comportamento que viola os direitos básicos dos outros ou as normas
sociais, com características de: agressão a pessoas, crueldade com
animais, destruição grave de propriedades, comportamento incendiário,
desobediência grave e persistente, mentiras repetitivas, ‘cabular’ aula, fugir
de casa, furtos repetitivos ou assaltos com arma, comportamento
provocativo desafiador, ataques de birra incomumente frequentes e graves
ou sérias violações de regras sociais importantes compatíveis com a idade.
Para indivíduos com mais de 18 anos, um diagnóstico de Transtorno de
Conduta (F91) aplica-se apenas se não forem satisfeitos os critérios para
Transtorno de personalidade Antissocial ou Personalidade Psicopática ou
Personalidade Sociopática (F60.2), que são transtornos graves de
personalidade, com desvios extremos no relacionamento social comum
arraigados e permanentes, resistentes a tratamentos atuais e irreversíveis
no decorrer da vida.

Ainda Grunspun (1999, p.52),
As observações longitudinais que acompanham o desenvolvimento das
crianças evidenciam que 40% das crianças com transtorno de conduta se
tornam delinquentes na vida adulta, e muitos adquirem diagnóstico antisocial.

A família tem grande influência, transtornos psiquiátricos, criminalidade
paterna, mendicância, violência agravam ainda mais a patologia destes indivíduos.
Em alguns casos de adolescente quanto mais próximo à idade adulta mais branda
pode ser seu comportamento como podemos observar a seguir:
Entre adolescentes com comportamento anti-social específico da fase que
vivenciam, o crime diminui com as oportunidades de casamento e trabalho.
A maioria tende a se reintegrar em estilos de vida normal, porque possuem
flexibilidade para usar tais oportunidades e não tem histórias cumulativas de
delinquência a persegui-los; além disso, eles não estão comprometidos em
termos de habilidades sociais, de rendimento acadêmico e de vínculos. Os
delinquentes crônicos, por sua vez, escolhem empregos, esposos e amigos
que corroboram seu estilo de vida anti-social, reforçando sua anti-
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sociabilidade e sua psicopatia (KERNBERG; WEINER; BARDENSTEIN,
2003, p.210).

Como já podemos constatar que a uma série de fatores que colaboram com o
agravamento do transtorno de conduta, com enormes variantes é necessária
grande cautela no diagnóstico pois como demonstra Hare (1973, p. 7):
Muitos indivíduos exibem comportamento anti-social, e agressivo não
porque sejam psicopatas ou apresentem distúrbios emocionais, mas porque
cresceram numa subcultura delinquente ou em um ambiente que estimula e
reforça tais atitudes. Seu comportamento, embora desviados dos padrões
sociais, é, no entanto, consoante com o do seu grupo, “gang” ou família. Os
termos usados para designar esses indivíduos são: “psicopata” dissocial,
delinquência subcultural e, quando se trata de crianças, desordem de
personalidade sócio-sintônica. Diversamente do verdadeiro psicopata, estes
indivíduos são capazes de lealdade extrema e genuína relação com
membros do seu próprio grupo (por exemplo, organizações de crime,
“gangs” de delinquentes etc...).

Quanto ao tratamento medicamentoso o uso de Lítio ou Carbamazepina em
crianças e adolescentes tem demostrado bons resultados juntamente com
psicoterapia, Grunspun (1999, p. 57) ressalta que “continuar a psicoterapia com a
associação dessas drogas parece melhorar o prognóstico dos transtornos de
conduta”. Compreender a complexidade de um possível transtorno de personalidade
em adolescentes possibilita de uma maneira de ajudar na sua proteção, por meios
de diagnósticos confiáveis e tratamentos especializados quem sabe assim
prevenindo maiores prejuízos pessoais e sociais.

2.1.3 Sociedade e Delinquência Juvenil

Partindo do pressuposto que os seres humanos não vivem individualmente,
ou seja, conta com a participação continua do núcleo familiar e/ou sociedade, não
apenas carregamos a bagagem genética como também cultural do meio em que
vivemos, Vogel (2002) coloca que estamos ligados diretamente com nossos
antepassados, carregando também os sonhos e esperanças que eles formularam,
pois através de nós continuam vivos.
As dificuldades econômicas, os conflitos políticos e sociais, o aumento do
desemprego e da miséria dão aos adolescentes uma imagem negativa da
sociedade e do mundo dos adultos. A distância entre os valores pregados e
a realidade de uma sociedade frequentemente desumana e alienante pode
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parecer-lhes trágica. Devido ao seu modo de pensar puro e idealista, podem
condená-la globalmente, recusando-se a identificar-se com os adultos e
arriscando-se a fixar-se em uma adolescência “sem saída” (HAGG apud
CHABROL, 2006, p. 21).

Não se pode afirmar que a pobreza possa ser a causa da criminalidade, Haag
(2006) comenta que não são atitudes predominantes nas camadas desfavorecidas
da sociedade, porém existe total consciência de que melhoria nas condições de vida
é um antídoto para o caminho da marginalidade, para Vogel (2002, p. 35):
Os valores de uma sociedade de concorrência impedem que os indivíduos
se solidarizam uns com os outros e que se unam para mudar para mudar os
rumos da sociedade, buscando desta forma, a transformação do bem
comum no sentido de extinguir as injustiças sociais, riquezas e poder de
poucos que se julgam acima da lei.

A delinquência juvenil passa ainda pela sociedade com uma estigmatização
de eterno infrator, mesmo que este já tenha cumprido medida socioeducativa e
queira inserir-se novamente na sociedade e as normas que ela impôs,
os detentores de antecedentes ou reincidentes criminais passam a
pertencer a um grupo especial de pessoas, diferentes dos demais cidadãos,
diferenciados pelo seu estigma (BISSOLI FILHO, 1998, p. 24).

O ser humano busca pelo equilíbrio, manter-se nele é experimentar a
satisfação o que exige constante ajustamento dentro e fora do indivíduo, não
conseguir se adaptar as normas e leis pode gerar o desajustamento como
demonstra Serafim; Barros; Rigonatti (2006, p.222):
Entretanto, no cotidiano, nota-se a inconstância das idéias e sentimentos,
sustentando o individualismo, a inveja, o despreparo nas relações, a queixa
pelo sofrimento. Com o passar do tempo, parece que a interioridade do
homem foi ficando sob o domínio da confusão, da perda de referência de si
mesmo, buscando um sentido excessivo ao questionamento natural.
Externamente, também considerando a linha do tempo, observa o aumento
demográfico desenfreado, situação que fazem suspeitar quanto à
credibilidade das autoridades, o condicionamento de valores sem o devido
incentivo ao entendimento destes, por privilegiar performances do poder.
Esses aspectos somam e formam o homem insatisfeito da atualidade.

O processo de socialização é fundamental para orientar o indivíduo, adequar
seus desejos à realidade e todo ato infracional corresponde a uma forma punição,
de maneira que aprenda a controlar seus instintos e gerar formas de pensamento
para uma reflexão sofre a ação cometida. Criar para os jovens uma sociedade justa
que lhes ofereça escolas bem estruturadas e é claro controlar a desigualdade social
que vem a séculos criando uma cultura desajustada em algumas gerações familiares
seria alguns dos caminhos para a inclusão das boas condutas.
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Ao contrário, vê-se dominado pela sua natureza instintiva. Sob esse prisma,
um modo de também compreender o comportamento humano, está na
verificação se a sociedade está conseguindo ou não criar condições
adequadas para a construção individual e não penas dispondo de
mecanismos contensores de ordem jurídica: as leis. Limites apenas
impostos sem respaldo de uma educação para transformar e proporcionar a
abertura do entendimento de si mesmo e canalizar os impulsos para
finalidades que abriguem a satisfação fisiológica, afetiva e mental geram,
inevitavelmente, a violência (SERAFIM; BARROS; RIGONATTI apud BOCK,
2002, p. 226).

Para aqueles que de uma maneira são estigmados pela sociedade,
“reportando-se ao termo estigma, de origem grega, diz que é utilizado para definir
sinais corporais como os quais se procurava evidenciar alguma coisa de
extraordinário ou mau status moral de quem os apresentava” (BISSOLI FILHO,
1998, p. 190), estes tendem a reunir-se em grupos, os quais possam ter contato
maior entre si, para o autor eles podem se unir e formar estes grupos, pois o
indivíduo não precisa se envergonhar ou se controlar, pois será considerado uma
pessoa comum. Para uma visão mais ampla a Psicologia Jurídica vem dando grande
contribuição em relação aos adolescentes em conflito com a lei.

2.1.4 Psicologia Jurídica Aplicada à Delinquência Juvenil

A implantação da Psicologia Jurídica vem da necessidade da compreensão
do ser humano como um todo, e principalmente seu funcionamento psíquico,
colaborando assim com uma visão real dos fatos com o auxílio de avaliações
psicológicas, os autores Serafim; Barros; Rigonatti (2006) comentam que as
avaliações tem o propósito de responder aos quesitos formulados pelo juiz, de modo
que o resultado dessa avaliação, expresso por meio de um laudo, ofereceria
evidências se o indivíduo tem capacidade de entendimento do seu ato. Mesmo o
Estatuto da Criança e do Adolescente já estivesse em vigor desde 1990, “o poder
judiciário só contava com Assistente Social e Comissária de Justiça da Infância e
Juventude na composição da equipe interprofissional prevista”, mas pode-se dizer
que isso está ficando apenas no passado e a Psicologia ganha seu espaço
contribuindo de uma maneira legítima (BRITO, 1999, p. 87).
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A intervenção psicológica, como parte da equipe interdisciplinar dos
juizados, tem um importante papel a desempenhar, na promoção de uma
nova cultura de atendimento. O novo pensar esta reclamando um novo
fazer, envolvendo mudanças em crenças e valores, tanto do adolescente
em conflito com a lei, sensibilizando-o para o trabalho sócio-educativo,
quanto dos atores do sistema, para uma postura mais congruente com o
novo discurso (BRITO, 1999, p. 88).

Quando o sistema que acolhe estes adolescentes não condiz com o que
prevê no Estatuto da Criança e do Adolescente causa grande decepção aos
menores infratores, ainda nessa mesma linha de considerações Gonçalves; Brandão
(2008) mostram indicadores sociais do IBGE/2000, a partir dos anos 80, mostra um
aumento da mortalidade dos jovens do sexo masculino entre 15 e 19 anos sobre as
causas externas chegando ao índice de 70% em alguns Estados Brasileiros.
Considerando as causas externas Gonçalves; Brandão (2008, p. 34):
Muitos destes adolescentes, quando apreendidos pela primeira vez,
demostram esperança de que a passagem pelo sistema socioeducativo
possa ajuda-los, constituindo-se em oportunidade para o reingresso na
escola e preparo para o trabalho – esperança que acaba quase sempre em
frustração, tomando-se por base o percentual significativo de reincidências.
Muitas vezes sem possibilidade de voltar para casa ou para a comunidade
de origem após a apreensão, evadido ou expulso da escola, sem trabalho e
sem perspectivas de um futuro melhor, estes adolescentes perambulam
pelas ruas, furtando para viver ou permanecendo com a venda de drogas,
até ser novamente apreendido ou morto em algum confronto com a polícia
ou grupo rival. São estes jovens as maiores vítimas da chamada violência
urbana.

Muitos são os desafios a enfrentar, apesar do discurso novo, a prática ainda
esta impregnada de velhos valores, os adolescentes precisam deixar de ser objetos
de intervenção para tornarem-se sujeitos de direitos, ser social, em um processo de
humanização, (Brito, 2002, p. 91) enfatiza que “sujeito e grupo precisam-se para
reconhecerem-se como tais. Este movimento interno indivíduo-grupo, alternando-se
em figura de fundo, permite ao homem encontrar sua razão de ser enquanto pessoa
e ser social”. A psicologia vem sem dúvida trabalhar com o novo, sendo ele valores
e

crenças na cultura de atendimento, abandonando o caráter moralista e

preconceituoso.
Pressupostos positivistas que estruturaram as ciências humanas e sociais
nos modelos das ciências naturais alicerçaram uma prática psicológica
voltada para “o exame” e diagnóstico (processos de investigação). O
modelo inicial da Psicologia Jurídica corrobora, assim com o enfoque
pericial estrito, entendido como aquele que visa a oferecer ao juiz subsídios
para uma decisão considerada justa, dentro do que impõe (BISSOLI BRITO,
2002, p. 103).
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É necessário pensar que ali não é um menor infrator e sim um adolescente,
que por algum motivo cometeu um ato infracional, conhecer estes motivos tem uma
grande conotação para avaliar as melhores atuações do campo jurídico e social. A
psicologia jurídica de inúmeras maneiras vem contribuindo para uma nova visão do
ato infracional cometido por adolescentes.

2.1.5 O Que é Ato Infracional

“O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo 103, define
taxativamente como ato infracional aquela conduta prevista em lei como
contravenção ou crime”, Volpi (2008, p. 15) ainda enfatiza que “a responsabilidade
pela conduta descrita começa aos 12 anos”. Quando se trata de adolescentes de 12
a 18 anos não se fala em crime ou contravenção penal, mas sim que ele é autor de
um ato infracional. “Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este
estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade” (art. 2° do ECA, 2005,
p. 13).
A razão nunca está nos extremos. Em meio a estes opostos há a Doutrina
do Direito Penal Mínimo, que reconhece a necessidade da prisão para
determinadas situações, que propõe a construção de penas alternativas,
reservando a privação de liberdade para os casos que representam um
risco social afetivo. Busca nortear a privação de liberdade por princípios
como o da brevidade e o da excepcionalidade, havendo clareza que existem
circunstâncias em que a prisão se constitui em uma necessidade de
retribuição e educação que o Estado deve impor a seus cidadãos que
infringirem certas regras de conduta (SARAIVA, 2003, p. 71).
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responsabilidade penal juvenil, idade de imputabilidade penal e maioridade da idade
civil em vários países.

Quadro 2 – Responsabilidade penal juvenil, imputabilidade penal e maioridade
civil
(continua)
País

Idade de

Idade de

Maioridade da

responsabilidade

Imputabilidade

Idade Civil

penal juvenil

penal
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Alemanha

14

18-21

18

Áustria

14

19

19

Bélgica

16

18

18

Bulgária

14

18

18

Dinamarca

15

18-21

18

Espanha

12

18

18

França

13

18

18

Grécia

13

18

18

Holanda

12

18

18

Hungria

14

18

18

7-15

18

18

Itália

14

18

18

Polônia

13

17

18

Portugal

16

16-21

18

Romênia

16

18-21

18

Suécia

15

18

18

Suíça

7-15

18-25

20

Inglaterra

Fonte: (SARAIVA, 2003, p. 90)

A inimputabilidade penal não deve ser confundida com impunidade, já que o
código penal exige a responsabilização com medidas sócio-educativas incluindo em
alguns casos serem privados de liberdade por até três anos. Entre alguns fatores
associados pode-se citar: amigo, drogas, valores do que é certo e do que é errado,
autoestima, vínculo familiar, relação com a escola e sofrimento devido a violência
dos pais e parentes (SARAIVA, 2003).
Durante as transformações da adolescência os jovens buscam novos
modelos para a formação de sua identidade adulta; período altamente
vulnerável e suscetível às influências ambientais, construtivas e destrutivas.
Muitos jovens liberam sua impulsividade e se envolvem diariamente em
acidentes: abuso de drogas, no trânsito, nas farras, terminando muitas
vezes em suicídio ou assassinato, como no caso do índio pataxó morto
incendiado (LEVISKY; CASSORLA, 1998, p. 30).

Neste caso a mídia sensacionalista deu seu parecer sem analisar as causas
geradoras de tal violência, a mídia a sociedade em geral oculta-se de suas
reponsabilidades de que a sociedade caminha para um consumo desenfreado que
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em cada lugar estão Escolas sem estrutura, violências físicas e morais são
cometidas e acobertadas todos os dias dentro das próprias famílias, desrespeito aos
idosos, hospitais desrespeitam aqueles que buscam atendimento e amparo assim
esquecendo os valores de respeito e solidariedade que deveriam impulsionar as
novas gerações. Como cita o Estatuto da Criança o do Adolescente (ECA, 2005, Art.
4º p. 13):
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.

Como veremos nos gráficos a seguir a grande evolução das taxas de óbitos
por causas externas uma análise realizada de 1980 até 2010, percebemos que na
maioria o Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns aspectos encontra-se
apenas no papel e não na vida real dos jovens.

Gráfico 1 – Evolução das taxas de óbito por causas externas
Fonte: (IBGE, 2012)

Outra característica muito relevante é o uso de droga, pesquisa esta realizada
pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) e
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pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ). O levantamento foi realizado por
uma equipe multidisciplinar que visitou, de julho de 2010 a outubro de 2011, os 320
estabelecimentos de internação existentes no Brasil, para analisar as condições de
internação de 17.502 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de
restrição de liberdade. Foram entrevistados 1.898 adolescentes internos.
Dentre as substâncias utilizadas pelos adolescentes, a maconha foi a droga
mais citada (89%), seguida da cocaína (43%), com exceção da Região
Nordeste, em que o crack foi a segunda substância mais utilizada (33%).
Aparecem no levantamento ainda usuários de inalantes, medicamentos e
LSD. De acordo com o relatório, a alta incidência de uso de psicoativos
pode estar relacionada à ocorrência dos atos infracionais.

Gráfico 2 – Uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
Fonte: (G1, 2012, web)

O primeiro Código foi substituído pelo novo Código de Menores - Lei n. 6.697,
de 19 de outubro de 1979, o novo código traduzia em lei que instituição ou indivíduo
tem como dever desempenhar seu papel para um funcionamento harmônico da
sociedade, crianças vítimas de abuso, abandonadas, autoras de atos infracionais e
outras violações enquadravam-se todas em uma mesma categoria denominada
situação irregular, estando à espera da Justiça de Menores a qual estava misturado
as atribuições do caráter jurídico com atribuições de caráter assistencial. “Enquanto
no Brasil, em 1979, editava-se o Código de Menores, expressão máxima da Doutrina
da Situação Irregular e do caráter tutelar do Direito de Menores, a ONU estabelecia
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aquele como Ano Internacional da Criança” (SARAIVA, 2003, p.51). Em 1990 tem a
substituição do Código de Menores e entra em vigor O Estatuto da Criança e do
Adolescente.
A condição de primazia no conjunto das nações latino-americanas na
adaptação da legislação nacional aos termos da Convenção das Nações
Unidas de Direitos da Criança, resultante no ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90), decorreu de um grande esforço nacional, cujo
embrião está no movimento constituinte de 1986 – que desembocou na
Constituição de 1988 (SARAIVA apud BRANCHER, 2003, p. 61).

A década de 1980 era marcada pela prática de internar crianças quando estas
pertenciam às famílias de baixa renda era umas das alternativas, surgindo o
envolvimento comunitário na solução que se tratava de origem social.

O poder

Público e sociedade civil mobilizaram-se nas graves questões da infância e
juventude para garantir a nova constituição (VOLPI, 2008).
O artigo 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente designa exclusiva e
inequivocadamente o Estado como responsável absoluto “para velar pela
integridade física e mental dos internos”. Também as disposições
constitucionais em matéria de segurança pública e poder de polícia são
atribuídas às unidades federadas (VOLPI, 2008, p. 19).

Com base no ECA, aplicam-se medidas aos adolescentes que praticaram um
ato infracional, medidas que vão desde proteção até as medidas sócio-educativas –
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade,
liberdade assistida, semiliberdade e internação, esta evolução Judicial permite que
crianças e adolescentes tenham um novo olhar mais humanizado e restaurador a
estes que em algum momento teve seus direitos violados ou que cometeram um ato
infracional. Na caracterização das medidas sócio-educativas Volpi (2008, p. 20) usa
este quadro para um melhor entendimento:

Quadro 3 – Medidas socioeducativas
(continua)
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

UNIÃO

ESTADO

MUNICÍPIOS

Executivo

Judiciário

Advertência

NA

_

NFE

_

Prestação de serviços à

NA

_

NFE

NFE

comunidade
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Liberdade Assistida

NFA

NFE

NFE*

NFE

Semiliberdade

NFA

NFE

_

NFE

Internação

NFA

NFE

_

A

N= Normatiza F= Financia E= Executa A= Apoia
Fonte: (VOLPI, 2008, p. 20)1

Ainda existe muita dificuldade em trabalhar com adolescentes infratores em
muitas instituições ainda se adequam ao que diz respeito ao estatuto da criança e do
Adolescente seja por falta de profissionais, de instalações adequadas ou ate mesmo
de profissionais especializados, sem contar com o contexto social que esta atrás
deste adolescente que em muitos casos são mais fortes e gritantes de qualquer
tentativa de recuperação como se estivesse intrínseco essa cultura, para Zimerman
(2010, p. 131):
Existem muitas instituições, sérias, que estão batalhando por uma tentativa
de recuperação dos transgressores e violentadores – muito particularmente,
adolescentes – com resultados que não são nulos, porém também não são
muito entusiasmantes. Essa dificuldade em relação a uma verdadeira
recuperação acontece porque são muitos os fatores que ocorrem para a
delinquência, como são os sócio-culturais-econômicos; um código de
valores éticos, morais e jurídicos, muitas vezes, bastante abaixo da crítica, e
que se propaga de geração a geração.

Segundo Volpi apud Ribeiro; Sabóia (2008, p. 52) informam que:
O Brasil, em 1989, contava com uma população de crianças e adolescentes
de 59 milhões, representando 41% da população total. A maioria desta
população vivia em condições de estrema pobreza. No ano citado, cerca
50,5% das crianças e adolescentes faziam parte de famílias cujo
rendimento mensal per capita era de no máximo ½ salário mínimo, e 27,4%
vivam em famílias que recebiam ¼ ou menos do salário mínimo.

Embora este seja um dado coletado em 1989 é de extrema relevância, pois
retrata a realidade brasileira da desigualdade social, que vem a cada década
agravando e tornando a sociedade culturalmente habituada a essa vivência gerando
violência e indignação por onde passa.

1

Em algumas Varas da Infância e Adolescência existem Programas de Liberdade Assistida. O grupo
que elaborou este documento não chegou a um consenso sobre a pertinência de o judiciário executar
esta medida.
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2.1.6 Caracterização das Medidas Socioeducativas

Conforme Volpi (2008) as medidas socioeducativas são caracterizadas de
acordo com as abrangências sociais:

Quadro 4 – Caracterização das medidas socioeducativas
(continua)
I

As medidas socioeducativas são aplicadas e operadas de acordo com as
características da infração e disponibilidade de programas e serviços em nível
municipal, regional e estadual;

II

Comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que são punitivas aos
infratores, e aspectos educativos como proteção integral e oportunização, e
acesso à formação e informação. Cada medida apresenta graduação de
acordo com a gravidade de delito e/ou sua reiteração;

III

Devem criar condições que garanta o acesso do adolescente às
oportunidades de superação de sua condição de exclusão, reforçando
formação de valores positivos de participação na vida social;

IV

A operacionalização deve prever, obrigatoriamente, o envolvimento familiar e
comunitário, mesmo no caso de privação de liberdade. Sempre que possível
deverão ser avaliadas condições favoráveis que possibilitem ao adolescente
infrator a realização de atividades externas;

V

A estrutura de funcionamento dos programas deve contar com a participação
da comunidade que contribuirão com as atividades e participarão no
planejamento e controle das ações desenvolvidas na unidade de trabalho,
oportunizando a relação entre o interno e a comunidade;

VI

Utilizar-se do princípio da incompletude institucional, caracterizado pela
utilização do máximo possível de serviços (saúde, educação, defesa jurídica,
trabalho, profissionalização etc.) na comunidade, responsabilizando as
políticas setoriais no atendimento aos adolescentes;

VII

Os programas de privação de liberdade deverão prever aspectos de
segurança, na perspectiva de proteção à vida dos adolescentes e dos
trabalhadores, atentando-se para os aspectos arquitetônicos das instalações
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e formas de contenção sem violência;
VIII

São de obrigatoriedade, prever a formação permanente dos trabalhadores,
tanto funcionários quanto voluntários;

IX

As denominações das unidades de aplicação das medidas e das demais
formas de identificação das atividades devem respeitar o princípio da nãodiscriminação e não-estigmatização, evitando-se os rótulos que marcam os
adolescentes e os expõem a situações vexatórias, impedindo-os de superar
suas dificuldades na inclusão social.

Fonte: (VOLPI, 2008, adaptado)

2.1.6.1 Advertência

A advertência deverá ser realizada pelo Juiz da Infância e Adolescência de
forma imediata juntamente com os responsáveis sendo diminuída em forma termo e
assinada pelas partes. “Art. 115. A advertência constituirá em admoestação verbal,
que será reduzida a termo e assinada” (ECA, 2005, p. 31).
Nessa audiência, envolta num procedimento ritualístico, será manifestada a
coerção da medida, com evidente caráter intimativo e de censura, devendose levar em conta, no entanto, que o adolescente advertido é titular do
direito subjetivo à liberdade, ao respeito e à dignidade; e alguém que se
apresenta na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não
podendo ser exposto ou submetido a constrangimento ou vexame
(LIBERATI, 2003, p. 103).

O adolescente que comete um ato-infracional, tem direito ao devido processo
legal, para que não sofra prejuízo, deixando de receber completa proteção jurídica.
Liberati (2003, p. 103) aponta que:
Não menciona o Estatuto a obrigatoriedade da presença do Advogado do
adolescente. No entanto, tem-se que a imposição de qualquer medida
socioeducativa – inclusive a de advertência – interfere no direito à liberdade
do adolescente e seu caráter socioeducativo determina sua vinculação ao
princípio da justa causa.

As medidas de advertência geralmente são aplicadas para os adolescentes
que não têm histórico criminal, bem como para atos considerados leves, é
necessário à presença do Juiz, o Ministério Público, o adolescente e seus pais e/ou
responsáveis legais.
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2.1.6.2 Obrigação de reparar o dano

Sendo uma medida educativa que leva o adolescente reconhecer e reparar o
seu erro, restituindo o bem e/ou ressarcimento da vítima, a devolução da coisa e a
compensação do prejuízo, para o adolescente é intrasferível a responsabilidade de
reparação do dano.
Art.116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais,
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense
prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade,
medida poderá ser substituída por outra adequada (ECA, 2005, p. 31).

a
a
o
a

Liberati (2003, p. 106) destaca que:
na primeira forma de reparação, o infrator deve restituir a coisa, dando-se a
satisfação da obrigação, quando ocorreu a privação, subtração, esbulho ou
usurpação de um bem que era da vítima, que não pareceu ou se perdeu.

Como sendo a segunda maneira o ressarcimento do dano deve satisfazer a
obrigação não sendo possível a devolução, as partes envolvidas farão um acordo,
para a substituição em dinheiro de preferencia com recurso do próprio adolescente
abrangendo os danos materiais e morais, esse acordo deverá ser homologado pelo
Juiz. A terceira forma é a reparação de dano compensando do prejuízo por qualquer
meio, quando não é possível devolver a coisa ou nem compensar com dinheiro o
Ministério Público ou a Defesa formulará o requerimento propondo à medida que
entenda mais adequada.
A medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano, por sua natureza,
propicia o restabelecimento com a sociedade dos vínculos que foram
partidos, em virtude da prática do ato infracional. No âmbito do Direito
Penal, verifica-se medida semelhante, mas de efeito punitivo extrapenal da
sentença condenatória, transitada em julgado (LIBERATI, 2003, p. 106).

Objetivo maior da medida de reparar o dano é a retribuição pessoal, de
caráter punitivo e, ao mesmo tempo, educativo dando a oportunidade ao infrator da
consciência de seus atos.

40
2.1.6.3 Prestação de serviço à comunidade

A prestação de serviço à comunidade abre uma janela não só para o jovem
infrator, mas para a comunidade responsabilizar-se pelo desenvolvimento integral
deste adolescente. De uma maneira educativa o jovem tem a oportunidade de estar
inserido na comunidade e vivenciar os valores e compromissos sociais, para
operacionalizar esta medida é de suma importância o envolvimento da comunidade
por intermédio de órgãos governamentais, entidades sociais e outros.
Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a sies
meses, junta a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou
governamentais.
Paragrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas
semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a
não prejudicar a frequência à escola ou jornada normal de trabalho (ECA,
2005, p. 31 e 32).

A medida é utilizada como pena alternativa à privação de liberdade,
desenvolvendo a cidadania pela prática de serviços comunitários gratuitos em
benefício dos mais necessitados.
Com natureza sancionatório-punitiva e, também, com grande apelo
comunitário e educativo, a medida socioeducativa de prestação de serviços
à comunidade constitui medida de excelência tanto para o jovem infrator
quanto para a comunidade. Esta poderá responsabilizar-se pelo
desenvolvimento integral do adolescente. Ao jovem valerá como experiência
de vida comunitária, de aprendizado de valores e compromissos sociais
(LIBERATI, 2003, p. 108).

Prestação de Serviço à Comunidade retribui a vítima tanto no plano coletivo
quanto individual, o adolescente não deve ser proposto a fazer trabalho comunitário
contra a sua vontade, o que caracteriza trabalho forçado e obrigatório, proibido em
lei. São utilizados programas que estabeleçam parcerias com órgãos públicos e nãogovernamentais para a realização da pena. O infrator tem a oportunidade de rever
sua conduta e as consequências que ela lhe traz, propondo uma mudança de
comportamento.
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2.1.6.4 Liberdade assistida

Quando se verifica a necessidade de acompanhamento da vida social do
adolescente a Liberdade Assistida torna-se obrigatória, acompanhamento padrão
garantindo a proteção, inserção comunitária, manutenção de vínculos familiares,
frequência à escola e inserção no mercado de trabalho com a realização de cursos
profissionalizantes.
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a
medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o
adolescente. Paragrafo 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo
mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada,
revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério
Público e o defensor (ECA, 2005, p. 32).

Sendo um programa de nível municipal, localizados de preferência nas
comunidades de origem do adolescente, gerenciados e desenvolvidos pelo órgão
executor no nível municipal em parceria com o judiciário que supervisiona a
acompanha o programa. Constituída por uma equipe de orientadores sociais,
remunerados ou não, passam a ser uma referência permanente para o adolescente
e sua família. O ECA (2005, p. 32) Art. 119 enumera que, “incumbe ao orientador,
com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes
encargos, entre outros”:
I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes
orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou
comunitário de auxílio e assistência social;
II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente,
promovendo, inclusive, sua matrícula;
III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua
inserção no mercado de trabalho;
IV - Apresentar relatório do caso.

A liberdade assistida poderá ser desenvolvida por grupos comunitários com
orientadores voluntários, desde que os mesmos sejam capacitados e integrados à
rede de atendimentos ao adolescente. “A eficiência da junção da comunidade nesse
programa tem se mostrado mais do que aceito sendo irrevogável o seu estímulo e
apoio” (VOLPI, 2008, p. 25). O Estatuto não define especificadamente as tarefas que
deverão ser cumpridas pelos adolescentes, cabe à autoridade judiciária, Liberati
(2003, p. 111) identifica que “essas prescrições poderão abranger as relações de
trabalho e escola, bem como as de ordem familiar; poderá haver também a proibição
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de ingerir bebidas alcoólicas, frequência a determinados ambientes etc. Esta medida
salva-se também como coercitiva, garantindo os aspectos de proteção, com forte
apelo comunitário e realizando a manutenção do vínculo familiar, terá um prazo
mínimo de seis meses, sendo ouvido o orientador o Ministério Público e o Defensor
ache necessário poderá ser prorrogada, revogada ou substituída por outra.

2.1.6.5 Semiliberdade

A semiliberdade é uma medida de aspectos coercitivos que afasta o jovem do
convívio familiar e social, contudo não o priva totalmente do seu direito de ir e vir,
dando oportunidade de acesso a serviços e programas sociais e/ou formativos
externo à unidade de moradia. “Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser
determinado desde o início, ou com forma de transição para o meio aberto,
possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização
judicial” (ECA, 2005, p. 32):
[...]
§ 1º É obrigatória à escolarização e a profissionalização, devendo, sempre
que possível, ser utilizados recursos existentes na comunidade.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que
couber, as disposições relativas à internação.

A finalidade deste programa é substituir em parte maior a internação,
atendendo o adolescente em primeira medida ou em processo de transição entre a
internação e a volta deste jovem ao convívio social. Os semi-internatos (assim
conhecidos) por programa tendo acesso ao meio externo no processo de
desenvolvimento educacional. “O Estatuto não fixa tempo de duração da medida,
mas sugere sua aplicação, no que couber, às disposições relativas à internação,
inclusive quanto aos direitos do adolescente privado de liberdade” (LIBERATI, 2003,
p.112). Liberati (2003, p. 112) expressa suas dúvidas sobre o fato da “dificuldade de
fixação de limites e regras claras para a execução da medida socioeducativa de
semiliberdade”.
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2.1.6.6 Medida de internação

A internação é a ultima das medidas socioeducativas destinadas aos
adolescentes que cometeram atos infracionais graves contendo em um sistema de
segurança eficaz, esta restrição embora limite o direito de ir e vir não restringe outros
direitos constitucionais para sua inclusão na perspectiva de cidadania.
A internação poderá ser substituída, a qualquer tempo, por medida de
socioeducativa em meio aberto ou em semiliberdade, desde que o tempo de
internação, os elementos, a gravidade da infração e a infração e a
personalidade do adolescente indiquem ser a conversão recomendável
(LIBERATI, 2003, p. 114).

A medida de internação somente se faz necessária nos casos de natureza de
infração, o tipo de condições psicológicas e apresentar riscos para a comunidade do
adolescente que somente com seu afastamento temporário do convívio social em
que está habituado não será eficaz as medidas restauradoras ou pedagógicas. A
internação deve ser cumprida em centros especializados, com funcionários
capacitados e especializados na área de Psicologia, Pedagogia e, até com
conhecimentos de criminologia. Liberati (2003, p. 117) comenta que:
A falta de critérios para o desenvolvimento da medida sócio-educativa de
internação deriva de reações plausivelmente esperadas, como aquelas
exemplificadas pelas rebeliões na FEBEM, nos Estados de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Minas Gerias. As internações ali processadas, por mais
bem aplicadas pelos magistrados, são cumpridas e executadas dentro de
um modelo antigo, inadequado, impróprio, onde são desenvolvidos
“programas” que não se preocupam com a internação do jovem em sua
família e em sua comunidade.

A medida de internação só poderá ser aplicada em casos específicos, como
cita o Art. 122 do ECA (2005, p. 33):
I - trata-se de um ato infracional cometido mediante a ameaça ou violência a
pessoa;
II - por reiteração no cometido de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta.

Segundo Liberati apud Mirabete (2003, p.117):
a ameaça grave é, aquele em que mal prenunciado deve ser certo (não
vago), verossímil (possível de ocorrer), iminente (que está para ocorrer, e
não previsto para futuro longínquo) e inevitável (que o ameaça não possa
evitar).
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O ato infracional cometido mediante violência à pessoa é caracterizado pela
força física, resultando em lesões corporais ou morte, no caso de reiteração no
cometimento de outras infrações graves quando o adolescente que já tenha
recebido a imposição de alguma medida socioeducativa, voltou a praticar atos
infracionais de natureza grave, demonstrando que medida anterior não foi suficiente
para reintegra-lo na sociedade. Para o caso de descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta é quando o adolescente não deixará
de cumprir a medida burlada, acumulando assim com a nova sentença.

2.1.7 Adolescentes, Usuários de Drogas e suas Aplicações Legais

Os adolescentes usuários de drogas fazem parte significativa da população,
sendo a adolescência a faze das descobertas e curiosidades, é necessário saber,
que conhecer o mundo das drogas é uma curiosidade ruim, já que sabemos que as
drogas fazem mal a saúde, alteram o pensamento e mudam o comportamento, para
Tiba (1997, p. 16):
Talvez, por sentir mais independente – já está fisicamente crescido – e por
se sentir psicologicamente mais preparado para a vida, o adolescente
queira provar que já cresceu, que tem sua própria opinião. Querendo então
provar sua segurança pode experimentar drogas, sem perceber que está
fazendo exatamente o contrário de tudo que ouviu sobre as drogas.

A onipotência juvenil também é umas das causas que levam o jovem a usar
drogas, os jovens costumam pensar que são isentos de qualquer perigo, Tiba (1997,
p. 16) ressalta que “acreditando que nada de ruim vai lhe acontecer, ele abusa de
tudo: velocidade, sexo, drogas, etc”, o autor ainda coloca que:
É comum ainda o jovem usar drogas para ser aceito pelo grupo que as usa.
Outras querem mudar seu jeito de ser, recorrem às drogas, pois eles
mesmos não se aceitam ser esse o caminho para mudarem. Assim como
se enganam aqueles que acham que as drogas acabarão com a solidão, ou
que preencherão o tempo, quando não houver nada que fazer.

Se analisarmos a história humana verifica-se que o consumo de drogas
acontece mais ou menos pelo ano 3000 a.C, com a evolução da sociedade veio
tornar-se punível muito tempo depois, no Brasil tem se pesquisado muito sobre
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prevenção e repressão do uso e tráfico, em 2006 a Lei de Drogas sofreu algumas
alterações criando a Nova Lei n. 11.343, que diz:
Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD;
prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção
social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define
crimes e dá outras providências (MARCÃO, 2009, p. 1).

Alguns dos princípios da Política Nacional de Drogas pressupostos e
objetivos, citados pelo autor Marcão (2009):
I – Buscar, incessantemente, de uma sociedade protegida do uso de drogas
ilícitas e do uso indevido das mesmas;
II – Reconhecer as diferenças entre o usuário e traficante de drogas,
tratando-os de forma diferenciada;
III – Tratar sem discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de
drogas lícitas ou ilícitas;
IV – Garantir o direito a tratamento aos usuários de drogas;
V – Pesquisar e implementar novos programas e ações visando a
prevenção e tratamento e reinserção psicossocial;
VI – Reduzir as consequências sociais e de saúde decorrente ao uso de
drogas;
VII - Combater de forma contínua à corrupção e à lavagem de dinheiro que
diz respeito ao tráfico de drogas.

Estes são apenas alguns dos princípios sobre a Nova lei de Drogas, os
adolescentes apresentam-se mais vulneráveis as drogas, percebe que por serem
mais vulneráveis e até mesmo irresponsáveis experimentam com facilidade sem
pensar nas consequências e prejuízos nas suas vidas.

2.1.8 Como a Mídia Interfere e Revela o Adolescente Infrator

As novas expressões sociais estão ligadas a disputa de poder e prestígio,
reflexo desse novo contexto da tecnologia eletrônica e à ascensão da mídia, para
Sales (2007, p. 190) “esse período da história caracteriza-se por mais uma etapa do
desenvolvimento dos direitos: algo que pela ordem dos tempos chamamos de
cidadania virtual”. As armadilhas virtuais encaminham os adolescentes inclusive os
infratores aos valores e expectativas impostas pela indústria cultural de uma maneira
sedutora.
Respaldados em Barthes, afirmam que esse tipo de mitologia midiática
contribui para naturalizar significações – falas produzidas pelos agentes
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sociais, em suas práticas falantes, capturadas pelas mídias e depois
devolvidas aos ouvintes, ao público, aos expectadores, aos leitores, sob
uma forma modificada -, levando à perda do caráter histórico e contingente
de muitas delas. Industrializando-se, assim, os mitos – valores, crenças,
estereótipos preconceitos, estigmas, etc (SALES apud BUCCI; KEHL, 2007,
p. 191).

Quando falamos de adolescentes infratores podemos analisar a participação
da mídia escrita e televisiva sobre seus mitos produzidos, Sales apud Anderson
(2007, p. 192) “a dos adolescentes infratores como aqueles que mais ferem e
ameaçam – os agressores; e o resto da sociedade, os que têm medo e/ou sofreram
perdas e danos – as vítimas, mais os que a elas são solidários”.
Nas circunstâncias atuais, de apogeu da técnica e da imagem, tem
prevalecido, portanto, a auto-alienação, em que é representativo o fato de
que a humanidade serve de espetáculo para si mesma, constituindo a sua
destruição um “prazer estético de primeira ordem” (SALES apud BEIJAMIN,
2007, p. 199).

O individualismo fica comprometido sobre a pressão dos modelos sociais,
para países como o Brasil com desemprego e empregos precários, o narcotráfico e
exploração sexual são algumas das portas para uma suposta idealização de
melhora econômica e social para muitos jovens das classes menos favorecidas.
A violência e o crime, tal a sua indissociabilidade da vida social e dos
conflitos inerentes à alma humana em sua luta pela afirmação e
sobrevivência, têm, assim algo milenar e atemporal, repetindo-se sobre tudo
os episódios violentos, ora de maneira pérfida ora impulsiva, com fins
coletivos ou por motivações particulares, mas de todo o modo
indefinidamente (SALES, 2007, p. 202).

A imprensa relata a violência, mas esquece de falar sobre as soluções e
motivos que contribuíram para tais atos. Sem defender ou culpar a violência
Vásquez percebe que “a violência não possui um sinal negativo; ela participa ao
longo da historia da humanidade da luta pelos direitos, pela afirmação de valores e
pela livre expressão dos indivíduos” (SALES apud VÁSQUEZ, 2007, p. 204).
A configuração geral da cobertura aponta, assim, o seguinte perfil das
matérias: 80% giram em torno do ato violento; 6,9% apenas abordam
causas e soluções; 4,8% discorrem sobre o prisma das políticas públicas; e
8,3% tratam ainda de outras discussões afetas à violência (SALES, 2007, p.
226).

A imprensa não só tem uma relativa contribuição a cerca das notícias como
também sua interferência sobre crianças e adolescentes que estão em processo de
identificação e construção de identidade, a TV é parte importante na vida cotidiana
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de milhões de pessoas na área de lazer e companhia, que viabiliza a entrada do
mundo dentro de casa. Levisky; Colonnese (1998, p. 161) sustenta que:
Podemos também encontrar estudos recentes de neurologistas,
fonoaudiólogos, psiquiatras e psicanalistas, autores como Raquel Soifer
(1991), na Argentina, David Levisky (1995,1997), no Brasil, a respeito da
relação da criança e do adolescente com um elemento que se tornou cada
vez mais poderoso ao longo das últimas décadas: a televisão. A
interferência prejudicial por ela veiculada sobre essa população os levaram
a conclusões no sentido de enfatizar a participação da TV no
desencadeamento de patologias, nas quais o psiquismo do sujeito pode em
alguns casos se apresentar severamente comprometido.

Nos dias atuais a televisão se tornou a babá de várias crianças e
adolescentes, por falta de tempo dos pais a monitorar o que os filhos assistem ou
ate mesmo pela falta de programação destinada a este público, tornando-se um
grande problema em nosso país, o grande poder de influencia de personagens de
heróis da televisão no comportamento infantil, as crianças tendem a imitá-los,
Momberger apud Zavaski, (2002, p. 34) nota que:
Na moldagem do psiquismo infantil, há modelos de adultos – pais,
professores e outros heróis – com os quais a criança se identifica e que por
isso, influenciam decisivamente no comportamento dos filhos, alunos e fãs.
Pela estrutura do mondo moderno, a criança passa muito mais tempo na
companhia dos heróis da televisão que com o pai ou o professor. Milhões
delas substituem a ausência familiar e compensam sua solidão pela
companhia de uma tela colorida, ágil, múltipla e sempre presente e
disponível. Os modelos de identificação, positivos e negativos, acabam
emergindo desse conjunto de influência.

Essa influência se estende também à publicidade, as pessoas que não tem
compreensão do poder persuasivo da publicidade tornam-se mais suscetíveis a
essas influências, Momberger (2002, p. 35) ressalta que “elas tendem a aceitar
prontamente as alegações e apelos de produtos caros, especialmente aqueles
anunciados por personagens e atores de quem gostam e nos quais confiam”. Da
mesma forma a propaganda influência os adolescentes em ralação ao consumismo
e de bebidas alcoólicas.
No Brasil, o CBARP (Código Brasileiro de Auto-Regulamentação
Publicitária), Bebidas Alcoólicas, prevê que a publicidade não deve ser
dirigida às crianças. Crianças não devem figurar nos anúncios. Qualquer
pessoa que apareça no anúncio deve ser e parecer maior de 18 anos. O
código prevê que o planejamento de mídia deve tomar cuidados quanto ao
público alvo, tomando cuidados especiais em publicações, programações
ou websites dirigidos às crianças e adolescentes (MOMBERGER, 2002, p.
103).
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Apesar de todos os cuidados acercados pela legislação Brasileira ainda assim
é notável que a mídia, sendo ela publicitária ou não, tem grande poder sobre
crianças e adolescentes, e na sociedade em geral que em muitos casos toma a
notícia como verdadeira sem maiores julgamentos.

2.1.9 Escala Hare PCL-R e suas Fundamentações

O Teste Escala de Hare PCL-R foi criado por Robert Hare em 1991, para
avaliar o grau de periculosidade e de readaptação dos detentos carcerários do sexo
masculino, avaliando assim a psicopatia. Sendo os psicopatas a minoria no meio
carcerário, esta escala vem de uma maneira colaborar para questões em termo de
tratamentos psiquiátricos, psicológicos e em termos judiciais.
Trata-se de uma escala (Escala Hare PCL-R, 1991) de pontuação para a
avaliação de psicopatia em populações forenses masculinas desenvolvida
por Robert Hare, ao longo de mais de 25 anos de pesquisa com populações
prisionais. Existe amplo consenso de ser o procedimento mais indicado para
identificar a condição de psicopatia no contexto forense (MORONA, 2004, p.
14).

Existe no Brasil Comissões Técnicas de Classificação (CTC) que avalia
alguns benefícios aos presidiários brasileiros, regida pela a “Lei de Execução Penal
(lei nº 7210/84) criou o sistema progressivo de cumprimento da pena, no qual o
preso passa do regime fechado para o semi-aberto e, deste, para o aberto”
(MORONA, 2004, p. 13) não encontram-se devidamente aptos para este trabalho
como complementa a autora:
Autorizar a liberação de tais sujeitos para o convívio em sociedade, mesmo
que de forma progressiva, é uma decisão de extrema responsabilidade. As
CTC não são devidamente treinadas e não dispõem de instrumentos para
tal procedimento. Na prática, acabam por realizar os pretensos exames
criminológicos para a concessão de benefícios. O PCL-R foi projetado para
avaliar o grau de periculosidade e de readaptação à vida em comunidade de
maneira segura e objetiva, justificando assim a necessidade de sua
introdução e validação em nosso país (MORONA, 2004, p. 13).

Mesmo esta escala tenha sido desenvolvida para homens que já atingiram a
maioridade, a Escala de Hare também pode ser utilizada em delinquentes juvenis de
sexo masculino como demostra Morona (2004, p. 136):
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Embora o DSM-III-R não aceite, para um diagnóstico de um transtorno antisocial de personalidade (TAS), os indivíduos com menos de 18 anos de
idade, diversos sintomas definidores se estabelecem em idade bem
anterior. De fato, um dos critérios para o diagnóstico de TAS é evidência de
distúrbio de conduta estabelecida, antes dos 15 anos de idade. Questões
terminológicas à parte, está claro para a maioria dos clínicos que os traços
de personalidade e comportamentos, de alguns adolescentes, não são
muito diferentes daqueles apresentados por adultos com TAS; os traços e
comportamentos refletidos no diagnóstico de TAS não aparecem
repentinamente aos 18 anos de idade. De modo semelhante, embora possa
haver alguma relutância para descrever um adolescente como psicopata,
não há dúvida de que traços e comportamentos associados com o
constructo de psicopatia manifesta-se em idade precoce.

Durante a aplicação da Escala de Hare é utilizado um roteiro de entrevista
estruturado, onde avalia os traços de personalidade e por comportamentos sociais
desviantes que se dividem em dois fatores estruturais da escala que para Morona
apud Hare (2004, p. 15):
Fator 1 é definido pelas características nucleares dos traços da
personalidade que compõem o perfil prototípico da condição de psicopatia,
incluindo superficialidade, falsidade, insensibilidade/crueldade; ausência de
afeto, culpa, remorso ou empatia entre outros. O Fator 2 é definido por
comportamentos associados a instabilidade do comportamento,
impulsividade e estilo de vida anti-social, levando ao que é conhecido como
tendências a comportamentos socialmente desviantes.

Dessa forma apenas como objetivo de pesquisa foi utilizado a Escala de
Hare, para maior conhecimento dos traços de personalidade dos delinquentes
juvenis, sem nenhuma intenção de diagnosticar possíveis transtornos de conduta e
sim avaliar as possíveis causas que levaram um adolescente a cometer um ato
infracional.

2.2 METODOLOGIA

Na construção de um projeto de pesquisa é imprescindível o uso da
metodologia científica para nortear e validar os caminhos da pesquisa na obtenção
de resultados precisos. A metodologia é o estudo sistemático e lógico dos princípios
que dirigem a pesquisa científica, “a busca de uma explicação verdadeira para as
relações que ocorrem entre os fatos, quer naturais, quer sociais, passa, dentro da
chamada teoria do conhecimento, pela discussão do método” (PÁDUA, 2006, p. 16).
Este método foi de suma importância para a sustentação do objetivo da pesquisa
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pra descobrir quais as causas que levam um adolescente a cometer um ato
infracional.

2.2.1 Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa pode ser definida como bibliográfica e aplicada. Seu objetivo
principal foi ampliar os conhecimentos sobre as causas que levam um adolescente a
cometer um ato infracional sustentando com embasamento bibliográfico sobre o
indivíduo no seu contexto biopsicossocial. Pesquisar num sentido amplo, é procurar
uma informação que não se sabe e que se precisa saber. Consultar livros e revistas,
examinar documentos, conversar com pessoas, fazendo perguntas para obter
respostas, são formas de pesquisa (CARVALHO, 2011, p. 122). É aplicada porque
pretende utilizar o embasamento teórico fornecido pela Análise da aplicação do
Teste Escala de Hare a fim de obter resultados sobre o comportamento do indivíduo
percebendo a variável familiar, social. É descritiva porque intenciona mostrar a real
situação, descrevendo-a segundo um estudo realizado em determinado tempo e
espaço. É qualitativa porque tentará descrever a complexidade dos adolescentes
que cometem um ato infracional compreendendo quais as causas que os levam para
este caminho. É quantitativa, pois utiliza a aplicação do teste Escala de Hare nos
adolescentes que se encontram no Centro de Atendimento Socioeducativo
Provisório de Caçador - SC, os resultados são concretos traçando um histórico de
informação.

2.2.2 Sujeitos da Pesquisa

Os sujeitos da pesquisa foram dez adolescentes do sexo masculino entre 13
e 18 anos de idade que estão cumprindo uma medida socioeducativa no Centro de
Atendimento Socioeducativo Provisório de Caçador-SC (CASEP), não apenas
adolescentes que residem no Município de Caçador como também adolescentes de
alguns Municípios do Estado de Santa Catarina que por algum motivo seja ele por
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reforma nos Centros de Atendimento Socioeducativos da sua cidade ou até mesmo
por não existir estes Centros no seu Município ou outros motivos. As fontes de
informação da pesquisa foram coletadas dos próprios adolescentes através da
aplicação do teste Escala de Hare. Os sujeitos da pesquisa terão seus dados
pessoais e identidade preservados. Para a aplicação do teste psicológico Escala de
Hare foi necessário à utilização de caneta e o Roteiro para Entrevistas e
Informações.

2.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados

O instrumento de coleta de dados foi adquirido pela pesquisadora sob a
supervisão e colaboração de sua orientadora. O instrumento constitui-se em
registros de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos, nas áreas
emoção, afeto, personalidade. A Coordenação do CASEP Caroline Spagnolo foi a
responsável pela autorização da aplicação do teste psicológico já que os internos
não atingiram a maioridade, mas foi explicado a cada um deles o objetivo da
pesquisa e esclarecido às possíveis dúvidas e apenas aplicado após o
consentimento de cada um deles.

2.2.4 Análise e Interpretação dos Dados

A análise dos dados foi realizada logo após as coletas de dados com o
resultado da correção individual das folhas de resposta do Teste Escala de Hare,
onde chegou-se a uma conclusão.

2.2.5 Análise de Riscos e Benefícios

Esta pesquisa garantiu o anonimato e respeito ao Estatuto da Criança e
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Adolescente (ECA) e para com os adolescentes sujeitos da pesquisa, não
apresentou risco psicológico ou moral aos mesmos, também não lhes causou
nenhum dano material ou financeiro, com isso apenas obtivemos dados concretos
para o esclarecimento e compreensão da sociedade em relação ao ato infracional
cometido por adolescentes.

2.3 APLICAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

2.3.1 Apresentação e Caracterização do Local

O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório do Município de
Caçador-SC é administrado pela ONG União das Associações de Bairros de
Curitibanos-SC, em parceria técnica financeira com o Estado de Santa Catarina,
mais precisamente a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa do
Cidadão junto ao Departamento de Administração Socioeducativa DEASE, em
Florianópolis-SC, tem como coordenadora Caroline Spagnolo. O Centro de
Atendimento Socioeducativo Provisório está localizado na Rua José Nacle David,
S/N, Bairro Bello, Fone (49) 3567-2688, CEP 89.500-000 – Caçador – Santa
Catarina.
O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Caçador tem por
finalidade atender adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos e, nos
casos excepcionais, até 21 anos (Art. 2º ECA), do sexo masculino, ao que se
atribuem a autoria de ato infracional e tenha sido decretado judicialmente seu
Internamento Provisório pelo prazo máximo de 45 dias (Art. 108 e 183 ECA).
Centro de Atendimento Socioeducatiuvo Provisório de Caçador funciona
ininterruptamente em sistema de plantão, que será disciplinado pela entidade
executora, e tem capacidade física para atender 10 (dez) adolescentes. As vagas
são concedidas para adolescentes provenientes de todo o Estado de Santa
Catarina, preferencialmente os da Comarca de Caçador e região, mediante oferta de
vaga da Gerência PRO-SINASE em Florianópolis e de acordo com o que
estabelecem os artigos 2º e 3º deste Regimento. A Admissão será mediante
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apresentação de documento judicial determinando a internação provisória e/ou
mediante documento oficial da delegacia de polícia que justifique a internação,
através de ato infracional em flagrante (artigos 106, 122, 174 e 171 parágrafo 1º do
ECA).

2.3.2 Análise dos Resultados do Teste PCL-R Escala de Hare

Participaram da pesquisa, 10 (dez) adolescentes que estão cumprindo uma
medida socioeducativa por meio do CASEP de Caçador-SC sendo este Centro com
capacidade para 10 adolescentes do sexo masculino que ficam internos por até 45
dias até a sentença do juiz.

Tabela 1 - Dados Gerais dos Adolescentes
(continua)
CASO IDADE

ATOS INFRACIOANAIS COMETIDOS
Furto, tráfico de drogas.

1

16

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).

2

16

Homicídio e tentativa de homicídio.
Furto, roubo e tentativa de homicídio.

3

16

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).

4

14

Furto, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.
Roubo e tentativa de homicídio.

5

18

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).

6

14

Tentativa de abuso sexual.
Tráfico de drogas, roubo e furto.

7

17

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).
Furto, agressão física, roubo e ameaça.

8

16

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).
Tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

9

18

(Não cumprimento de Prestação de Serviço Comunitário).
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10

17

Roubo e porte ilegal de arma.

Fonte: (ADOLESCENTES INTERNOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PROVISÓRIO DE
CAÇADOR-SC, 2012)

Breve histórico do caso 1: indivíduo com 16 anos de idade estudou até a 4ª
série do ensino fundamental, trabalhou como servente de pedreiro durante dois
meses. Não tem histórico de agressividade na infância, não relatou nenhum tipo de
regras ou punições em casa. Aos 13 anos iniciou os furtos, com 15 anos começou
como o uso de bebidas alcóolicas, cocaína, crack e maconha onde começou a
traficar para sustentar o vício.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, respostas curtas. O indivíduo quando questionado sobre os atos infracionais
cometidos verbalizou que: “Não sei explicar só penso em fazer as coisas ligeiro e
sair depois, no começo eu gostava de roubar agora nem sei”. Diz não saber se
existe consequências de seus atos para as vítimas, que seus furtos são planejados
com 2 semanas de antecedência, dificuldades em descrever a família.
Características marcantes: Vigarice/ manipulação, insensibilidade afetivo
emocional, estilo de vida parasitário e incapacidade de aceitar a responsabilidade
pelos próprios atos.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 17, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 2 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 1

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

Fator 1

9

53,3%

Fator 2

7

36,5%

Pontuação total

17

22,2%

Ponto de corte: 30
Fonte: (PADILHA, 2012)
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Breve histórico do caso 2: indivíduo com 16 anos de idade estudou até a 6ª
série do ensino fundamental, começou a trabalhar com 12 anos em uma oficina
mecânica durante dois anos, servente de pedreiro, cantina de vinho, firma de
compensado, colheita de uva e pêssego. Não tem histórico de agressividade na
infância, relatou algumas regras ou punições em casa quando criança e todos os
atos cometidos como vandalismo, atear fogo e machucar animais foram de alguma
maneira por ele justificados. É a primeira vez cumprindo uma medida
socioeducativa, Aos 15 anos começou a fazer uso de bebidas alcóolicas, e
experimentou por duas vezes maconha.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo e quando relatava sobre seus atos logo
em seguida justificava-os. O indivíduo quando questionado sobre o ato infracional
cometido comentou que: “Tenho medo de sair daqui, por que os caras vão querer
me matar, não sinto por ele ter morrido até agora nem acredito que eu tenha feito
isso ele era um traficante mesmo, só sinto ele tem uma menina de seis meses”. Diz
que geralmente age por impulso e quando frequentava a escola incomodava muito
as professoras.
Características marcantes: loquacidade/ charme superficial, necessidade de
estimulação/

tendência

ao

tédio,

impulsividade,

incapacidade

de

aceitar

responsabilidades pelos próprios atos.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 16, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 3 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 2

Soma Ponderada obtida no PCL-R
Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30
Fonte: (PADILHA, 2012)

7
9
16

Percentil
36,5%
26,3%
19,1%
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Breve histórico do caso 3: indivíduo com 16 anos de idade estudou até a 5ª
série do ensino fundamental, aos 7 anos quebrou o dedo de uma professora,
perturbava os colegas, arrumava brigas na escola. No ano passado arrumou
trabalho como servente de pedreiro por três meses apenas, pois não gostava de
trabalhar, relatou algumas regras ou punições em casa quando criança, já brigou
varias vezes e matou um gato a pedrada por diversão. É a primeira vez cumprindo
uma medida socioeducativa no CASEP, aos 14 anos começou a fazer uso de
bebidas alcóolicas, com 15 anos começou a usar crack e maconha onde começou a
furtar para sustentar o vício.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo, mas não demonstrou nenhum tipo de
sentimento apenas superficial. O indivíduo quando questionado sobre o ato
infracional cometido comentou que: “ele ficou paraplégico, me sinto arrependido”.
Logo após relata que antes já havia cometido tentativa de homicídio, usaram paus e
pedras e que dessa vez ele não foi pego por isso não teve nenhuma consequência
na sua vida. Sobre metas ao longo prazo coloca que: “queria estar rico em Nova
York gastando muito dinheiro lá, pra conseguir isso posso roubar bastante e ir pra lá,
não gosto de trabalhar, tenho preguiça”.
Características marcantes: necessidade de estimulação/ tendência ao tédio,
vigarice/ manipulação, insensibilidade afetivo-emocional, estilo de vida parasitário,
descontroles comportamentais, transtornos de conduta na infância, ausência de
metas realistas e de longo prazo, impulsividade, irresponsabilidade, versatilidade
criminal.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 28, o que não configura a
ocorrência

de

psicopatia,

mas

esta

muito

próximo

apresentando

várias

características. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados aos
resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 4 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 3
(continua)

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil
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Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

10
16
28

60,5%
91,4%
63,3%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 4: indivíduo com 14 anos de idade estudou até a 6ª
série do ensino fundamental, perturbava os colegas, arrumava brigas na escola, já
matou animais por diversão. Desde os 11 anos de idade trabalha como servente de
pedreiro, gosta de trabalhar em serviços pesados, relatou algumas regras e
punições em casa quando criança, seu pai e sua avó estão presos por tráfico de
drogas e mãe é alcoólatra. Aos 13 anos começou a fazer uso de bebidas alcóolicas,
com 14 anos experimentou crack, cocaína e maconha, disse gostar de fazer uso
apenas da maconha onde começou a furtar para sustentar o vício.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo, mas não demonstrou nenhum tipo de
sentimento apenas superficial. O indivíduo quando questionado sobre o ato
infracional cometido verbalizou que: “a ex-namorada do cara tava saindo com minha
turma, anda me provocando, não sei dizer o motivo, um dia tomei uns gole e esperei
ele com o facão, ai aconteceu, não me arrependo disso e dos furtos que já cometi
nunca fui pego mesmo”.
Características

marcantes:

loquacidade/

charme

superficial,

mentira

patológica, ausência de remorso ou culpa, indiferença/ falta de empatia,
descontroles comportamentais, transtornos de conduta na infância, impulsividade,
incapacidade de aceitar responsabilidades pelos próprios atos.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 20, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 5 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 4
(continua)

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

58
Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

12
8
20

76,0%
20,1%
31,8%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 5: indivíduo com 18 anos de idade estudou até a 8ª
série do ensino fundamental, perturbava os colegas, arrumava brigas na escola, já
matou animais por diversão. Desde os 16 anos de idade trabalha, já trabalhou em
uma fabrica de ração, oficina mecânica, empresa de papelão, construção e o ultimo
como ajudante de caminhão que é o que mais se identificou. Foi criado pela avó, o
pai nunca conheceu e sente muita raiva desta situação, a mãe apenas tem contato
quando o padrasto não está em casa. Aos 16 anos começou a fazer uso de bebidas
alcóolicas, para passar o tempo e afogar as magoas, diz ser muito descontrolado e
sempre arruma brigas.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo, demonstrou carinho e preocupação pela
esposa e a irmã dela que já considera como uma filha. O indivíduo quando
questionado sobre o ato infracional cometido verbalizou que: “só me arrependo de
não ter conseguido matar, gosto de brigar parece que depois fico mais calmo”.
Características marcantes: superestima, ausência de remorso ou culpa,
descontroles comportamentais, ausência de metas realistas e de longo prazo,
impulsividade.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 17, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 6 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 5
(continua)

Fator 1
Fator 2

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

6
10

29,0%
33,6%
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Pontuação total
Ponto de corte: 30

17

22,2%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 6: indivíduo com 14 anos de idade esta completando
a 7ª e 8ª série do ensino fundamental tem notas boas. Ano passado trabalhou na
plantação de tomate com seu padrinho, sempre ajuda os irmão quando eles
precisam fazer mudanças, gosta de desmontar e montar coisas. Foi adotado pelo tio
da sua mãe, são quatro filhos legítimos e outros cinco adotados. Diz que a
convivência em família é muito boa todos se ajudam, tem muito pouco contato com
os pais biológicos, nunca fez uso de álcool ou qualquer outro tipo de drogas.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo, mas apresentou muita dificuldade e
vergonha em falar sobre a tentativa de abuso sexual. O indivíduo quando
questionado sobre o ato infracional cometido relatou que: “eu culpo duas pessoas
por isso, um é o pai da menina que quando eu tinha uns 9 anos ele me mostrou uns
vídeos pornôs na casa dele, e outra e a vó dela que me mostrou suas partes íntimas
e me ensinou como se fazia sexo eu tinha uns 11 anos, depois desse dia ela foi
embora pra outra cidade e nunca mais a vi”.
Características marcantes: incapacidade de aceitar reponsabilidade pelos
próprios atos.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 7, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 7 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 6

Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30
Fonte: (PADILHA, 2012)

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

3
4
7

8,8%
5,4%
3,6%
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Breve histórico do caso 7: indivíduo com 17 anos de idade estudou ate a 8ª
série do ensino fundamental gostava de frequentar a escola. Com 15 anos trabalhou
como servente de pedreiro e pintor por oito meses. Mora com a mãe o pai faleceu de
cirrose quando ele tinha 3 anos. Diz que a convivência em família é muito tranquila,
que quando criança apanhava quando desobedecia. Faz uso de álcool, maconha e
cocaína desde os 15 anos.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se muito comunicativo. O indivíduo quando questionado sobre o
ato infracional cometido apontou que: “essas coisas não vão ter consequência na
minha vida por que sou de menor e depois dos 18 eles vão limpar minha ficha,
ganho cerca de 800,00 reis por dia traficando e gasto tudo com festa e roupas, o
cara tem que estar na linha né ”.
Características marcantes: loquacidade/ charme superficial, superestima,
necessidade de estimulação/ tendência ao tédio, vigarice/ manipulação, ausência de
remorso ou culpa, indiferença/ falta de empatia, estilo de vida parasitário, ausência
de metas realistas e de longo prazo, impulsividade, irresponsabilidade.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 26, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 8 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 7

Soma Ponderada obtida no PCL-R
Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

13
12
26

Percentil
85,8%
51,1%
59,3%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 8: indivíduo com 16 anos de idade estudou ate a 4ª
série do ensino fundamental gostava de frequentar a escola, mas costumava brigar
com frequência. Desde seus 14 anos trabalha na safra de tomate por duas
semanas. Mora com a mãe o pai não vê há muitos anos, seu padrasto quando bebe
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costuma ficar muito agressivo, já apanhou muito do pai uma vez ele quebrou uma
telha em sua cabeça, já passou muitas necessidades. Faz uso de álcool desde os
11 anos, maconha começou a usar quando tinha 10 anos e crack desde os 15 anos.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, apresentou-se pouco comunicativo, tem dificuldade na fala por gagueira e
apresenta movimentos estereotipados. O indivíduo quando questionado sobre o ato
infracional cometido apontou que: “o único prejuízo é que eles ficaram sem as
coisas, só”.
Características marcantes: necessidade de estimulação/ tendência ao tédio,
ausência de remorso ou culpa, indiferença/ falta de empatia, estilo de vida
parasitário, descontroles comportamentais, transtornos de conduta na infância,
impulsividade.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 22, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 9 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 8

Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

7
13
22

36,5%
60,8%
41,7%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 9: indivíduo com 18 anos de idade estudou ate a 2ª
ano do ensino médio abandonou por preguiça em acordar cedo. Mora com os pais,
nunca trabalhou. Faz uso de álcool desde os 15 anos, nunca experimentou drogas,
diz que tem que ser esperto e não cair nessa.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, preocupou-se em responder apenas o necessário. O indivíduo quando
questionado sobre o ato infracional cometido apontou que: “sou traficante faz três
anos e não existe nenhum trabalho ou alguma outra coisa que possa fazer e ganhar
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cinco mil por mês, sinto prazer em ganhar todo esse dinheiro e gastar no que quiser,
sou muito materialista”.
Características marcantes: loquacidade/ charme superficial, necessidade de
estimulação/ tendência ao tédio, ausência de remorso ou culpa, insensibilidade
afetivo-emocional, indiferença/ falta de empatia, estilo de vida parasitário,
transtornos de conduta na infância, ausência de metas realistas e de longo prazo,
irresponsabilidade, incapacidade de aceitar responsabilidades pelos próprios atos,
impulsividade.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 27, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 10 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 9

Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

13
14
27

85,8%
71,1%
63,5%

Fonte: (PADILHA, 2012)

Breve histórico do caso 10: indivíduo com 17 anos de idade estudou ate a 5ª
série do ensino fundamental, não relatou brigas na escola, parou de estudar para
trabalhar com o pai na Fábrica de Lajotas. Relata ter duas mães uma é adotiva e a
outra biológica e desde pequeno mora um pouco em cada casa, a mãe biológica
mora no “morro” a outra é enfermeira. Faz uso de álcool e cigarro apenas
eventualmente desde os 15 anos, diz nunca ter experimentado outros tipos de
drogas.
Aspectos relevantes da entrevista: Durante a entrevista manteve o contato
visual, em alguns momentos demonstrou-se emocionado quando falava sobre a mãe
biológica e sobre a morte do irmão. O indivíduo quando questionado sobre o ato
infracional cometido apontou que: “não sei o que aconteceu, agi por impulso, só
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quero sair daqui voltar a trabalhar e cuidar da minha mãe que esta doente, quero
ficar de boa”.
Características marcantes: ausência de remorso ou culpa, impulsividade,
incapacidade de aceitar responsabilidades pelos próprios atos.
Síntese: o indivíduo apresentou ponto de corte 13, o que não configura a
ocorrência de psicopatia. Os critérios diagnósticos contidos no DSM - IV associados
aos resultados do teste PCL – R reforçam esta conclusão.

Tabela 11 – Aplicação do teste PCL – R no indivíduo 10

Fator 1
Fator 2
Pontuação total
Ponto de corte: 30

Soma Ponderada obtida no PCL-R

Percentil

5
7
13

22,0%
15,0%
10,9%

Fonte: (PADILHA, 2012)

2.3.3 Análises Gráficas e Discussão dos Resultados

A análise dos dados foi realizada após a aplicação do Teste PCL-R Escala de
Hare em todos os adolescentes da amostragem proposta. Teve como objetivo
perceber se existe uma causa predominante para o adolescente cometer um ato
infracional.
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Gráfico 3 – Faixa etária dos Adolescentes cumprindo Medida Socioeducativa no CASEP de
Caçador
Fonte: (PADILHA, 2012)

Pode-se perceber que a maior porcentagem dos adolescentes analisados
possuem entre 16 e 18 anos, “mudanças psicológicas e corporais que ocorrem na
adolescência alteram a relação dos jovens com os pais e com o mundo. Mal
conduzidas, podem levar à violência” (CIÊNCIA &VIDA: PSIQUE, 2012, p.59). É uma
fase marcada por muita ansiedade, apreensão, agressividade e muitas dúvidas,
ocasionando a incompreensão sobre si próprio, seu corpo, o que dizem sobre ele e
o que ele próprio sente. Em 2002 IPE (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
revela que dentre os 9.555 adolescentes cumprindo medida socioeducativa de
internação e internação provisória no país, 90% são do sexo masculino e 76%
possuem entre 16 e 18 anos” (CIÊNCIA &VIDA: PSIQUE, 2012, p.59). Agressividade
entre adolescentes está aumentando, tal comportamento pode ser fruto das leis
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mais brandas, por outro lado os adolescentes podem estar mais violentos como
resposta a estrutura social, seus valores, sua competência e o mundo que o cerca
pode ser afetada pelo grau de violência a que é submetido ao longo de sua vida.

Gráfico 4 – Escolaridade dos Adolescentes cumprindo Medida Socioeducativa no CASEP de
Caçador
Fonte: (PADILHA, 2012)

Neste gráfico, pode-se observar que 90% dos adolescentes que estão
cumprindo medida socioeducativa são desistentes um índice considerável, outro
dado observado durante a aplicação do teste Escala de Hare é o número alto de
reprovações. Sabemos que a inúmeras interferências no processo de aprendizagem,
elas podem ser social, caráter orgânico, familiar e até psíquicos ligados a
experiências negativas, mas fica claro que as escolas brasileiras estão cada dia
mais defasadas, de acordo com Martínez apud Sposito (2007, p. 33):
À expansão do ensino público sob condições precárias, expressas na
ausência de investimentos maciços na rede de escolas e na formação dos
docentes, soma-se ausência de projetos educativos capazes de observar
essa nova realidade escolar. A crise econômica e as alterações no mundo
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do trabalho incidem diretamente sobre as atribuições que articulavam os
projetos populares de acesso ao sistema escolar. A escola, sobre tudo para
a geração atual, desejosa a ter acesso aos padrões de consumo de
massas, não parece como canal mais seguro de mobilidade social
ascendente para os mais pobres. Assim, uma profunda crise da eficácia
socializadora da educação escolar ocorre nesse processo de mutação da
sociedade brasileira, que oferece caminhos desiguais para a conquista de
direitos no interior da experiência democrática.

Não se pode saber ao certo se estes adolescentes em questão possuem
dificuldades de aprendizagem, problemas neurológicos, ou se o meio em que
estavam vivendo de alguma maneira afetava seu aprendizado escolar, qualquer uma
das causas pode ter ocasionado a evasão escolar, trazendo consequências para
seu futuro como: dificuldade de inserção no mercado de trabalho, muitas horas
ociosas durante o dia facilitando assim possíveis atos infracionais, falta de
perspectiva de vida e desacreditando em sua capacidade.

Gráfico 5 – Idade de início do uso de drogas dos Adolescentes cumprindo Medida
Socioeducativa no CASEP de Caçador.
Fonte: (PADILHA, 2012)
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Percebe-se que a maior parte dos adolescentes iniciam o uso de drogas
lícitas ou ilícitas aproximadamente aos 15 anos de idade, relacionado com o gráfico
1 percebe-se a proximidade da faixa etária dos adolescentes cumprindo medida
socioeducativa, o que pode-se concluir que influenciam significativamente no seu
comportamento. Os autores Pinsky; Bessa (2004, p. 40) afirmam que:
A adolescência é um período da vida em que, naturalmente, há dificuldades
para se suportar as recorrentes condições de estresse inerentes a ele.
Afinal, há nessa idade uma forte carga de pressão social e exigir que os
jovens, ao deixarem a infância, torne-se menos dependentes de proteção e
de cuidados. Cabe aos adultos encontrar o ponto exato de equilíbrio para
não impedir esse gradativo e necessário processo de autonomia pessoal e,
ao mesmo tempo, evitar que em nome de uma pretensa liberdade o
adolescente se torne, por exemplo, presa fácil da droga.

Essa transição da adolescência pela busca de autonomia deve ser um
processo assistido e orientado, ele deve perceber que está sendo apoiado pelos
responsáveis, é necessário bons exemplos para instigar boas ações.

Gráfico 6 – Drogas mais utilizada pelos Adolescentes cumprindo Medida Socioeducativa no
CASEP de Caçador.
Fonte: (PADILHA, 2012)
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Neste gráfico tem-se o maior percentual no uso do álcool por 90% dos
adolescentes, Pinsky; Bessa (2004, p. 17) explicam que “de todas elas, a substância
mais utilizada como droga recreacional e de forma abusiva, é o álcool. O jovem em
especial busca no álcool seus efeitos iniciais, relacionados a uma desinibição
comportamental, uma certa euforia que se manifesta pela descontração,
extroversão, seguida por uma sensação de relaxamento”.

A maconha vem em

segundo lugar com 50%, mas essa não é a droga mais preocupante, e sim aquele
que os adolescentes experimentam depois dela o crack que se apresenta com 40%
de usuários e que hoje tem um valor comercial mais baixo incentivando ao maior
consumo. Conforme Tiba (1997, p. 25):
O crack é a mistura de cloridrato de cocaína (cocaína em pó), bicarbonato
de sódio ou amônia e água destilada, fumados em cachimbos (improvisados
ou não). Estimulante seis vezes mais potente que a cocaína, o crack
provoca dependência física e leva à morte por sua ação fulminante sobre o
sistema nervoso central e cardíaco. Em 15 minutos, surge de novo a
necessidade de inalar a fumaça de outra pedra, caso contrário chegarão
inevitavelmente o desgaste físico, a prostração e a depressão profunda.

Hoje os usuários de crack vem crescendo rapidamente e em grande escala,
sendo uma droga de baixo custo, de rápido poderes viciantes, que causa prejuízos
neurológicos ao seus usuários e aumenta a agressividade. A cocaína vem com 30%
é pouco usada pelos adolescentes pelo fato de ser uma droga de alto custo e
apenas 10% nunca fez uso de álcool ou drogas. Para Tiba (1997), mas preocupante
que a dependência psíquica é física, as drogas entram no metabolismo fazendo com
que o organismo conte com elas para seu funcionamento, quando sente falta para
de funcionar direito, causando sofrimento e reações físicas.
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Gráfico 7 – Atos infracionais mais cometidos pelos Adolescentes cumprindo Medida
Socioeducativa no CASEP de Caçador.
Fonte: (PADILHA, 2012)

O gráfico acima é uma representação dos atos infracionais cometidos pelos
adolescentes do CASEP, como alguns adolescentes apresentaram mais de um ato
cometido a representação foi dada a partir dos relatos, assim podendo coletar os
dados daqueles atos cometidos e que não foram descobertos pela lei. Nota-se que
furto e roubo estão com os índices mais altos. Na maioria dos casos os furtos foram
gerados para conseguir o que não se tinha em casa, muitos sobre conseguir
dinheiro para comprar roupas e até mesmo comprar drogas.
É preciso lembrar que o adolescente é uma pessoa em ainda em
desenvolvimento, não possui valores devidamente concretizados. Quando
ele comete um roubo, de certa forma, encontra um caminho para se inserir
em uma sociedade capitalista – que prega o ter e não o ser – e com esse
ato infrator soluciona o problema de desigualdade social imposta a si
(CIÊNCIA &VIDA: PSIQUE, 2012, p.57).

Os novos valores sociais vem de alguma maneira incutindo aos indivíduos
que é necessário possuir bens materiais, de estar com roupas de marcas entre
outras coisas, perdendo assim os verdadeiros valores como educação e
responsabilidade, aqueles que estão afastados da conquista material procuram por
outros meios consegui-la já que para eles as oportunidades estão distantes da sua
realidade social.
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Gráfico 8 – Teste Escala de Hare aplicado nos Adolescentes cumprindo Medida
Socioeducativa no CASEP de Caçador.
Fonte: (PADILHA, 2012)

Durante a aplicação da Escala de Hare avalia os traços de personalidade e
por comportamentos sociais desviantes que se dividem em dois fatores estruturais
da escala que para Morona apud Hare (2004), fator 1 é definido por traços que
compõem

o

perfil

da

psicopatia

incluindo

superficialidade,

falsidade,

insensibilidade/crueldade; ausência de afeto, culpa, remorso, empatia entre outros.
O Fator 2 é a instabilidade do comportamento, impulsividade e estilo de vida antisocial e tendências a comportamentos socialmente desviantes. Nota-se que, 70%
dos adolescentes apresenta características do fator 2 que são comportamentos
ativos na adolescência, apenas 30% apresentou fator 1 que são características
marcantes em psicopatas.
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Denota-se que os dados mais relevantes entre os adolescentes é a baixa
escolaridade que pode ocasionar dificuldades na inserção ao mercado de trabalho,
falta de confiança de seu potencial, falta de perspectiva ao futuro e pouco bagagem
cultural, outro fator é o uso de drogas que dificultam a criação de vínculos com os
outros e até mesmo com a realidade. A adolescência não pode ser estudada como
um fator isolado, está envolvida em uma estrutura social ditada por sua regras e
valores, pelas características familiares
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3 CONCLUSÃO

A situação dos adolescentes em conflito com a lei demonstram-se
provenientes de várias décadas no processo de desenvolvimento da sociedade,
sendo uma realidade que vem se estendendo ao longo de gerações e de um
expressivo número de casos de infrações cometidas pelos adolescentes. O presente
trabalho de pesquisa abordou quais as causas que levam um adolescente a cometer
um ato infracional, tendo como objetivo apresentar algumas variantes que participam
desse processo de maturação psíquica nessa fase. Através do mesmo pode-se
observar que o ato infracional trás consigo características relevantes. Os
adolescentes acometidos a cumprir uma medida socioeducativa tem características
semelhante como baixa escolaridade e uso abusivo de drogas e álcool.
Sabe-se que a fase da adolescência é transição entre a infância e fase adulta,
um novo olhar sobre o corpo, mente e responsabilidades. A família tem participação
ativa na construção do caráter e integridade das crianças e adolescentes. Varias são
as razões para que este processo não aconteça, então entende-se que a relação de
vínculo dessa família é frágil. Quando esses valores não são transmitidos eles se
tornam alvo de uma sociedade capitalista que perde os verdadeiros valores.
As medidas socioeducativas de alguma maneira amenizam essas diferenças,
resgatando e inserindo os adolescentes ao convívio social, mas essa seguridade em
muitos momentos encontram-se apenas no Estatuto da Criança e Adolescente, pois
na vida real está longe de acontecer, devido a algumas instituições não terem
espaços físicos adequados e principalmente profissionais capacitados o que era
para se tornar um resgate acaba trazendo prejuízos. A sociedade também dificulta
esse resgate da cidadania olhando para estes jovens com preconceito e raiva,
deixando de cumprir seu papel de acolher aqueles que estão dispostos a mudar
formando assim um ciclo de vínculo positivo.
Vale ressaltar que grande parte dos adolescentes não apresentou traços de
psicopatia, apenas traços de comportamentos dessa fase de transição que quando
não estão bem vinculados podem apresentar disfunções psíquicas e de
comportamento.
Conclui-se também que seria de total importância outras pesquisas sobre a
vida familiar destes adolescentes já que em primeiro contato não foi possível colher
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dados significativos sobre características e convívio familiar que são de extrema
relevância, pois nesta pesquisa foi constatado em visitas, aplicação de teste,
observações feitas e relatos dos próprios adolescentes, pode-se dizer que o
individuo é fruto do meio em que está inserido se existe essa desestrutura pode-se
considerar uma das causas que levam um adolescente a cometer um ato infracional.
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ANEXOS
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SUAS INTERCORRÊNCIAS
Área do Conhecimento: Pesquisa em ciências humanas
Curso: PSICOLOGIA
Número de sujeitos no centro:
Número total de sujeitos: 10 (DEZ)
Patrocinador da pesquisa:
Instituição onde será realizado: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PROVISÓRIO
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Ana Paula Padilha e Madaline Ficagna Roveda

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo contém todas
as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita
importância para nós, mas se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Sujeito (autoriza) a Pesquisa
Nome:
Data de Nascimento:
Estado Civil:
CPF/MF:
Endereço:
Telefone:

Nacionalidade:
Profissão:
RG:
E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: MADALINE FICAGNA ROVEDA
Profissão: PSICÓLOGA
N. do Registro no Conselho: 12/04940
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 943, Centro, Caçador – SC
Telefone: 49 99248500
E-mail: madaline@uniarp.edu.br

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinado (a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) do
projeto de pesquisa acima identificado. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em participar e
estou ciente que:
1.

O objetivo geral desta pesquisa é identificar as causas dos atos infracionais cometidos por adolescentes. Os
objetivos específicos envolvem a compreensão da adolescência, o que é o ato infracional, especificar o que é e
quais são as medidas socioeducativas que regulam as contravenções, por meio de uma revisão teórica,
levantamentos de dados e análise de estudos publicados, fundamentação de todos os conceitos que envolvem, por
meio de uma revisão bibliográfica, juntamente com um estudo de campo aplicando o Teste Psicológico Escala de
Hare, e por fim, levantamento de dados e sua tabulação.

2.

O procedimento para coleta de dados será realizado por meio de aplicação do Teste Psicológico Escala de Hare,
com os usuários do Centro de Atenção Socioeducativo Provisório em Caçador – SC, para levantamento de dados,
além da observação minuciosa das ações envolvidas. Os dados coletados serão analisados individualmente além de
apresentações e divulgações do local e do trabalho pesquisado.

3.

Os benefícios esperados envolvem a observação, análise e pesquisa a fim de verificar quais as causas que levam
um adolescente a cometer um ato infracional e contribuir para a comunidade científica na realização de estudos de
novos fenômenos investigados.
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4.

Os desconfortos e os riscos esperados não consolidam nenhum prejuízo aos adolescentes envolvidos na prática,
pois não serão divulgadas as identidades e nem as imagens dos integrantes menores.

5.

A minha participação neste projeto tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, no que
diz respeito ao repasse de informações relacionadas às causas que levam os adolescentes a cometerem um ato
infracional e quais as consequências desse ato em âmbito judicial.

6.

A minha participação é isenta de despesas.

7.

Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, sem
necessidade de qualquer explicação.

8.

A minha desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não virá interferir no processo
de desenvolvimento realizado por esta Associação.

9.

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados em
publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados;

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com endereço na Rua Victor
Batista Adami, nº 800, Bairro Centro, Caçador, SC, sempre que entender necessário obter informações ou
esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e final(is) desta pesquisa.

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas e, por
estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha
posse.

_____________( ), _____ de ____________ de ______.

_________________________________
Pesquisador Responsável pelo Projeto

_________________________________
Sujeito da pesquisa e/ou responsável

__________________________________
Pesquisador/Aluno

Testemunhas:
_______________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
Telefone:

___________________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
Telefone:

