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RESUMO ESTENDIDO 

O adolescer traz consigo uma complexidade de fatores que se formatam de acordo 

com as possibilidades, limites e reações das pessoas em seus contextos de sociabilidade. 

Fatores emocionais, cognitivos, educacionais, sociais, econômicos, culturais e salutares estão 

imbrincados desde cedo na vida das pessoas.  

Àries (1981) assinala como “idades da vida”, fases importantes que compõem o 

nosso desenvolvimento. A adolescência, período de transição da infância para a vida adulta 

expressa uma destas fases. Ser adolescente é recente na história social do desenvolvimento 

humano, datando de meados do século XIX.  

É possível afirmar que o nosso desenvolvimento acompanha as transformações 

sociais que modificam também o cotidiano e tudo o que está envolvido nele. Falando em 

transformações sociais, destacam-se os “avanços” que o sistema capitalista tem promovido na 

vida das pessoas e entre as classes sociais e em contextos de pobreza, principalmente no 

quesito – consumo.  

A presente proposta de pesquisa entende que o consumo tem se tornado sinônimo 

de cidadania, o qual, a construção de identidades está associada diretamente à obtenção de 

bens materiais e culturais. Relacionando esta premissa à sociabilidade dos adolescentes, 

observa-se, através dos últimos movimentos socioculturais, a expressiva apropriação destes 

pelo referido público. A aproximação dos adolescentes à indústria cultural e a busca por prazer 

e diversão pelo consumo ostensivo, ultrapassa as classes sociais e tem sido alvo de reflexões, 

críticas, julgamentos e formação de estereótipos quando estes adolescentes são das classes 

subalternas.  

Segundo Sales (2007, p. 29), os adolescentes gostam de ser vistos na cultura e 

querem estar associados à beleza, ao reconhecimento, ao prestígio, ou seja, além de 

desejarem atingir os padrões hegemônicos postos pela ostentação, visam também pertencer à 

sociedade por este viés. Considerando as vulnerabilidades e as limitações sociais devido à 

renda, infere-se que parcela dos adolescentes das classes pobres recorrem ao ato infracional, 

no cometimento do tráfico de drogas, roubo simples ou qualificado, dentre outros, para 
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adquirirem condições de manter visibilidade e status pela via do consumo. A pesquisa 

realizada no Distrito Federal, pelo CODEPLAN em 2013 revela que os maiores gastos de 

adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa se dão com vestuário e lazer.  

Os atos infracionais, como estes exemplificados estão mais recorrentes e não é 

perceptível a redução de adolescentes sob medida privativa de liberdade ou em meio aberto. 

Segundo dados do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA, 2010) e 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2012), o estado de São Paulo é campeão em 

quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas, ultrapassando a marca dos 40.350. 

Comparando dados das citadas Instituições, em 02 anos, o número de adolescentes em 

medida de internação reduziu apenas 02%.  

Considerando o espaço temporal de 10 anos (2002 – 2012), houve aumento de 

78,6% no índice de internações. Assim, este projeto tematiza as relações sociais de 

adolescentes autores de ato infracional associadas à indústria cultural e o consumo ostensivo, 

objetivando compreender a construção social da adolescência e seu percurso através do ato 

infracional, considerando a lógica do capital, o mercado de consumo e suas nuances como 

fatores determinantes na sociabilidade juvenil.  

Para isso, escolheu-se intencionalmente o materialismo histórico-dialético como 

método de pesquisa. A abordagem metodológica será a quanti-qualitativa, o qual, através da 

análise de conteúdo serão elaboradas categorias empíricas para análise. O universo da 

pesquisa compreende em 76 adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida do município de Batatais/SP e o lócus da pesquisa será o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) localizado no referido 

município, onde definimos a amostra de 15 adolescentes e jovens para serem entrevistados. 

Além da pesquisa de campo, serão realizadas a pesquisa bibliográfica e documental, as quais, 

pretende-se acessar dados do universo escolhido e também da Fundação CASA, por executar 

a medida de internação e o programa de internação provisória no município em tela. Espera-se 

obter resultados significativos que contribuam com a pesquisa social, com o CREAS e o CASA, 

já que esta pesquisa, será socializada após aprovação pela banca examinadora.  
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