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Resumo: O presente artigo tem a finalidade de analisar o aspecto 
da delinquência juvenil que se relaciona com a modulação de 
personalidade e conduta dos fatores sociais, bem como com a 
desigualdade social brasileira. Para tanto, a pesquisa perquiriu 
três aspectos, o primeiro se trata da análise dos fatores sociais da 
criminalidade, a saber, fatores familiares, educacionais, econô-
micos e ambientais. O segundo, trata-se da análise do perfil do 
delinquente juvenil brasileiro através da observação dos núme-
ros crescentes de jovens na criminalidade e dos tipos de atos in-
fracionais por eles cometidos. E, o terceiro, trata-se da análise 
do Projeto “Trampolim”, que se destina a retirar adolescentes 
infratores da delinquência por meio do estudo e da aprendizagem 
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profissionalizante. Desta feita, concluiu-se que, o retrato do jo-
vem delinquente no Brasil é formado pelo rosto das famílias em 
condições de miserabilidade, com pouca formação acadêmica e 
pouca chance de entrada no mercado de trabalho, fatores que de-
certo incentivam a criminalidade. É nesse particular que se faz 
necessária a intervenção do Estado para implemento de medidas 
socioeducativas a fim de mitigar a incidência da criminalidade 
na adolescência, isso, através de políticas públicas de fomento à 
diminuição da desigualdade social com o condão de profissiona-
lizar, educar e, consequentemente, gerar renda aos jovens em 
condição de vulnerabilidade. A metodologia de pesquisa foi ba-
seada na pesquisa descritiva, procedimentos bibliográficos, mé-
todo hipotético-dedutivo e abordagem quali-quantitativa. 
 
Palavras-Chave: Criminalidade. Delinquência juvenil. Medidas 
socioeducativas. 
 
Abstract: This article aims to analyze the aspect of juvenile de-
linquency that is related to the modulation of personality and 
conduct of social factors, as well as to Brazilian social inequal-
ity. For that, the research investigated three aspects, the first is 
the analysis of the social factors of criminality, namely, family, 
educational, economic and environmental factors. The second is 
the analysis of the profile of the Brazilian juvenile delinquent 
through the observation of the growing numbers of young peo-
ple in criminality and the types of criminal acts committed by 
them. And the third is the analysis of the “Trampolim” Project, 
which is intended to remove teenage offenders from delinquency 
through study and professional training. This time, it was con-
cluded that the portrait of young delinquents in Brazil is formed 
by the faces of families in conditions of misery, with little aca-
demic training and little chance of entering the labor market, fac-
tors that certainly encourage criminality. It is in this regard that 
State intervention is necessary to implement socio-educational 
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measures in order to mitigate the incidence of crime in adoles-
cence, through public policies to promote the reduction of social 
inequality with the power to professionalize, educate and, con-
sequently, generate income for vulnerable youth. The research 
methodology was based on descriptive research, bibliographic 
procedures, hypothetical-deductive method and quali-quantita-
tive approach. 
 
Keywords: Crime. Juvenile delinquency. Educational measures. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 papel da sociedade e das regras que a compõem 
esclarecer limites e responsabilidades daqueles 
que dela participam. Significa dizer que cabe à so-
ciedade em conjunto nortear os comportamentos 
que os indivíduos podem ou não adotar, isto, a fim 

da manutenção da ordem, harmonia e convivência social. Nessa 
linha intelectiva, alguns fatores podem influenciar na tomada de 
decisões dos indivíduos, a exemplo, fatores relacionados ao am-
biente familiar, educacional, laboral, econômico, dentre outros. 

Isso porque, ao passo que os aspectos acima trazidos ten-
dem a estar satisfeitos ou, ao menos, não influenciam de forma 
desfavorável, a criminalidade tende a diminuir consideravel-
mente, especialmente em relação à esfera patrimonial, cabendo 
destaque para os delitos de furto e roubo. Note-se que na medida 
em que fatores econômicos, familiares, educacionais e ambien-
tais beiram à insuficiência quando da realidade do desemprego 
ou subempregos, lares desestruturados, abandono familiar, baixa 
ou nenhuma escolarização, dentre outras, a tendência da crimi-
nalidade é aumentar, haja vista que a necessidade de manter sub-
sistência própria e familiar alcança maior importância do que a 
manutenção dos contratos sociais e da boa convivência. 

O que se extrai é que, para além de fatores biológicos, a 

E
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saber, a personalidade, fatores sociais, como o quadro socioeco-
nômico em que o indivíduo, especialmente o adolescente, está 
inserido, têm extrema afetação nos motivos da delinquência, no 
tipo de ato infracional cometido e na tomada de decisão de de-
linquir, vez que o crime é um reflexo social. 

Dessa forma, tendo em vista que o número de adolescen-
tes na criminalidade aumentou consideravelmente nos últimos 
anos, surge a necessidade de compor análise dos motivos que 
levam os jovens a delinquir. Com efeito, questiona-se: a entrada 
no mundo criminoso se dá pela pobreza, pela falta de oportuni-
dades, pela baixa escolaridade ou é inata? E, na hipótese de a 
entrada no mundo do crime ser ocasionada por fatores de socio-
econômicos, quais seriam as medidas estatais passíveis de fazer 
com a realidade de jovens em condição de vulnerabilidade te-
nham outra saída que não a delinquência? 

Nessa toada, à vista de trazer resposta à problemática 
acima levantada, o presente artigo objetiva analisar a vertente da 
delinquência juvenil relacionada a fatores econômicos, familia-
res, educacionais e ambientais que propiciam o jovem a delin-
quir. Em outras palavras, objetiva-se examinar até que ponto a 
desigualdade social está relacionada com a criminalidade e quais 
são os meios passíveis de proporcionar a mitigação da delin-
quência juvenil por intermédio da atuação estatal. 

Para isto, a pesquisa foi concluída através de três blocos. 
O primeiro aborda a influência de fatores sociais na criminali-
dade; o segundo aborda o perfil do delinquente juvenil brasi-
leiro, bem como o número de jovens cumprindo medidas socio-
educativas restritivas de liberdades e os tipos de crimes cometi-
dos; e, o terceiro aborda o “Projeto Trampolim”, que busca por 
meio da educação e da aprendizagem industrial inserir os jovens 
delinquentes no mercado de trabalho. 

O tema foi traçado a partir da análise de, a uma, aspectos 
teóricos no que tange à influência de fatores sociais no compor-
tamento humano, a duas, da análise de dados trazidos pelo 
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Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) acerca dos casos de de-
linquência juvenil que foram direcionados ao cumprimento de 
medida socioeducativa de privação de liberdade, e da evolução 
do número de adolescentes em cumprimento de medida socioe-
ducativa em meio fechado. E, a três, da análise do programa de 
pesquisa desenvolvido pelo “Projeto Trampolim”, o qual, fo-
mentado com recursos públicos, busca retirar jovens da delin-
quência por meio da educação e da capacitação profissional, isto, 
em parceria com entidades como o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) e a Associação Profissionalizante 
do Menor (ASSPROM).   

Por fim, esclarece-se que a metodologia de pesquisa foi 
baseada na pesquisa descritiva com o uso de procedimentos bi-
bliográficos. Adotou-se o método hipotético-dedutivo e a abor-
dagem quali-quantitativa com a coleta de dados junto Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). 

 
1 FATORES SOCIAIS DA CRIMINALIDADE 

 
Parte do ordenamento jurídico brasileiro se ocupa da pro-

teção de bens jurídicos que podem vir a ser lesionados quando 
do cometimento de atos infracionais, sendo, neste espeque, o Di-
reito Penal o “conjunto de princípios e regras destinados a com-
bater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de 
sanção penal” (MASSON, 2020, p. 03). Nesse ponto, destaca-se 
a figura do infrator como aquele que vai de encontro à proteção 
estatal destinada aos bens jurídicos cuja ordem social através de 
meios e mecanismos próprios deveria preservar. 

Para a análise do estudo presentemente proposto, figura 
em destaque a persona do infrator, notadamente considerando os 
reflexos ambientais e as condições sociais que o tornaram que é, 
isto é, as condições socioambientais que possibilitaram uma 
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personalidade e um perfil com inclinação à delinquência. O que 
se justifica, pois que, fatores sociais como a conjuntura socioe-
conômica na qual o indivíduo está inserido, podem agravar ou 
atenuar a conduta criminosa. Ora, o crime é um reflexo social 
(FARIAS JUNIOR, 2001, p. 57) e trata-se de um fenômeno hu-
mano, social e cultural, pois só existe na sociedade (OLIVEIRA, 
2019, p. 42). 

E, assim o sendo, é certo que laços familiares deficientes, 
convivência com indivíduos criminosos, escasso ou nulo nível 
escolar dos pais, desorganização familiar, pouco ou inexistência 
avanço na vida escolar, frustração no mercado de trabalho, pou-
cas oportunidades laborais, desorganização comunitária, desi-
gualdade de oportunidades, concentração de pobreza, dentre ou-
tros preditores do comportamento criminal influenciam expo-
nencialmente no cometimento de delitos, notadamente se con-
cretizados na infância e adolescência.  

Nessa linha intelectiva, em se tratando de fatores sociais, 
mister é trazer à baila os fatores exógenos das causas de crimi-
nalidade, uma vez que os fatores endógenos se relacionam a ca-
racterísticas genéticas e inatas ao indivíduo, as quais, como se 
sabe, não são moduladas pela sociedade.  

Dessa forma, as causas exógenas podem ser definidas 
como afetações sociais que implicam na postura adotada pelo 
indivíduo frente ao mundo (PENTEADO FILHO, 2020, p. 148), 
ou seja, fatores familiares, educacionais, econômicos e ambien-
tais decorrentes das mudanças e das demandas sociais influen-
ciam na forma com que o indivíduo terá necessidades e as exter-
nará para a sociedade. 

Veja-se. Sendo o homem um ser social, haja vista que 
nasce em sociedade, é criado em sociedade e molda seus costu-
mes em sociedade, resta claro que não apenas a sua conduta e o 
seu modo de pensar, como também as ações que implicarão na 
construção da personalidade do indivíduo são decorrentes das 
informações e regras sociais que recebe no decorrer da vida, 
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sejam elas vindas da família, da contexto social em que vive ou 
até mesmo da mídia, o que ocorre, pois a personalidade humana 
é passível de modulação de acordo com as necessidades. 

Em se tratando de fatores sociais relacionados ao seio fa-
miliar, como laços familiares deficientes, laços com amigos des-
viados/criminosos, escasso ou nulo nível educacional dos pais, 
modelos ou papéis paternos violentos e desorganização familiar, 
ressalta-se a latente e cada vez maior realidade brasileira de lares 
desfeitos, pais separados e até mesmo o caso da família mono-
parental, esta última na hipótese de a pessoa responsável pelo 
poder familiar dedicar boa parte do seu dia a atividades laborais. 
Assim dizendo, a causa e efeito, neste caso, decorreria do desa-
justamento da estrutura familiar, que não só tornaria possível 
como também motivaria o aumento do número de crianças e 
adolescentes que procuram em atividades ilícitas o sustento pró-
prio e familiar (FARIAS JUNIOR, 2001, p. 58). 

Nada obstante, na seara ambiental e educacional, desta-
cando-se fatores como a inexistência de conquistas acadêmicas, 
pouco ou inexistente avanço educacional, frustração trabalhista, 
insatisfação pessoal sobre o trabalho, desorganização comunitá-
ria, desigualdade de oportunidades, concentração de pobreza, 
crise econômica, aceitação social da violência, bairros com altos 
índices de criminalidade, é notável a relação da pobreza para 
com a criminalidade quando da análise da situação de vulnera-
bilidade de determinado grupo social face à situação de extrema 
riqueza de outros.  

Não é dizer que a pobreza seja fator essencial e indisso-
ciável da criminalidade, é descortinar a realidade de que “nos 
crimes contra o patrimônio, a imensa maioria dos assaltantes é 
semialfabetizada, pobre, quando não miserável, com formação 
moral inadequada” (PENTEADO FILHO, 2020, p. 162-163). 

É dizer apenas que quanto maiores os fatores desfavorá-
veis ao redor do indivíduo, mormente em relação à fatores que 
remetem a pouca ou nenhuma possibilidade de ascensão 
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econômica individual e familiar, maior é a probabilidade que o 
indivíduo venha a delinquir em função da necessidade de adqui-
rir bens, sustentar a si mesmo e à própria família, isto é, de sub-
sistir.  

Seguidamente, no que diz respeito às questões socioam-
bientais, pode-se citar a migração se considerada a dificuldade 
de ambientação dos que vieram aos costumes, hábitos e valores 
dos que ali já residiam e o crescimento populacional desorde-
nado que fomenta o desemprego ou a manutenção de subempre-
gos (PENTEADO FILHO, 2020, p. 166-167). São fatores de or-
dem ambiental que, embora sejam naturalizados, implicam no 
fomento da atividade criminosa através da desorganização co-
munitária que propicia a ingerência familiar de muitas crianças 
e adolescentes, desigualdade de oportunidades escolares e traba-
lhistas que acarreta no baixo auferimento de renda e causa a con-
centração de pobreza, crises econômicas, etc.  

O que se percebe é que, o ato infracional, especialmente 
o praticado por pessoas em situação de vulnerabilidade finan-
ceira e social, é a soma de inúmeros fatores desfavoráveis e pre-
judiciais à construção da personalidade e que influenciarão no 
futuro do indivíduo, uma vez que quanto mais se adentra no re-
corte dos socialmente desfavorecidos, mais se percebe a curva 
da criminalidade subindo. 

Ademais, há que se ressaltar que em 06 de cada 10 do-
micílios brasileiros há crianças e adolescentes vivendo em situ-
ação de pobreza (UNICEF, 2018), o que significa que os domi-
cílios que guarnecem pessoas em condição de vulnerabilidade 
social têm maior proporção de crianças em casa do que os de-
mais. 

Com efeito, o que se percebe é que a junção dos fatores 
sociais, ambientais, familiares, escolares e trabalhistas acima de-
lineados junto à maior proporção de crianças em situação de vul-
nerabilidade, é que torna possível a delinquência juvenil, uma 
vez que a criminalidade juvenil está atrelada a condicionantes 
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sociais externas e internas. 
 

2 O PERFIL DO DELINQUENTE JUVENIL BRASILEIRO 
 
A delinquência juvenil é um fenômeno social causado, 

dentre outros motivos, por fatores de origem sociais. Isso por-
que, em razão da extrema desigualdade social vivenciada por 
grande parcela da população, ganha força o cenário de insufici-
ência de políticas públicas nacional, afetando diretamente em 
questões sociais que podem fomentar o cometimento de crimes 
de ordem patrimonial, sobretudo. 

Nessa linha intelectiva, gize-se pontuar que é possível 
traçar certo perfil do delinquente juvenil, especialmente se le-
varmos em consideração fatores de marginalização e descaso so-
cial. 

De acordo com estudos formulados pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015, p. 15), dos casos de de-
linquência juvenil que foram direcionados ao cumprimento de 
medida socioeducativa de privação de liberdade, 95% dos ado-
lescentes eram do sexo masculino, sendo que mais de 60% eram 
negros, 51% não tinham frequência escolar, 49% não estavam 
alocados no mercado de trabalho à época do ato ilícito e 66% 
viviam em famílias consideradas extremamente pobres. 

Dos dados colhidos, saltam aos olhos como fatores edu-
cacionais, trabalhistas e familiares desfavoráveis podem influ-
enciar nos casos de delinquência juvenil, uma vez que em apro-
ximadamente 50% por cento dos casos cotados pelo estudo é 
destacada a infrequência escolar (fator educacional), a não alo-
cação no mercado de trabalho (fator trabalhista) e pobreza fami-
liar (fator ambiental). 

Assim sendo, resta evidente que o perfil do delinquente 
juvenil brasileiro é, em geral, o adolescente negro componente 
de família em condição de extrema vulnerabilidade social, que 
abandonou os estudos e não alcança colocação no mercado de 
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trabalho.  
Ademais, como se vê no gráfico abaixo, extraído da edi-

ção de 2020 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 
2020), existe uma mudança pouco significativa no número de 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 
meio fechado se comparados os últimos anos. Observa-se que, 
exceto algumas decaídas, o número de adolescentes infratores 
vêm aumentando numa crescente desenfreada, pois que, no 
lapso temporal de 1996 a 2017, o número passou de 4.245 para 
26.109, o que significa um aumento de, aproximadamente, 84% 
em 20 anos. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 2020, p. 3121. 

Lado outro, da análise do Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2018 (FBSP, 2018), percebe-se que o principal 
ato infracional praticado por adolescentes no Brasil é o roubo, 
englobando 46,6% do total de atos infracionais, seguido do 

 
1 Disponível em: < https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anua-
rio-14-2020-v1-interativo.pdf>. Acesso em 07 de fev. de 2021. 
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tráfico, com 22,5%. 
Note-se que, a clara conexão entre a delinquência juvenil 

e a desigualdade social traça uma linha reta na direção da difi-
culdade de acesso à programas de políticas públicas e sociais. 
Pois, fatores que fomentam a delinquência como a pobreza, a 
vulnerabilidade social, o desemprego e o subemprego não traba-
lham em função da melhoria das condições de vida daqueles que 
dela mais necessitam, é o completo oposto. Trabalham como en-
grenagens para fomentar a incidência cada vez maior e cada vez 
mais púbere da delinquência juvenil, como demonstrado no grá-
fico acima. 

Preditores do comportamento criminoso relacionados ao 
âmbito econômico, familiar e educacional apenas proporcionam 
que indivíduos em situação de vulnerabilidade, notadamente os 
adolescentes, uma vez que se tratam dos mais desassistidos e 
vulneráveis, inclinem-se à criminalidade através da prática de 
atos ilícitos, eis que, esta muitas das vezes é a única saída encon-
trada na tentativa de subir os degraus da igualdade social.  

Ocorre que, se de um lado, não existem políticas públicas 
no sentido de fomentar o acesso à educação, ao mercado de tra-
balho, à profissionalização e até mesmo no sentido de fomentar 
atividades diárias para retirar as crianças e adolescentes das ruas, 
de outro, o caminho da delinquência se torna cada vez mais aces-
sível e tentador dadas as dificuldades cotidianas enfrentadas por 
famílias de baixa renda, cuja a inacessibilidade a acessos de ser-
viços básicos foi naturalizada. 

Nessa linha intelectiva, é importante ressaltar que, nem 
sempre se trata de uma escolha o caminho da delinquência, isso 
porque, fato é que, muitas das vezes não é dada a todos os indi-
víduos a possibilidade de um futuro reto e probo. Ao contrário, 
considerando as famílias em situação de vulnerabilidade econô-
mica e social, é costumeiro que as noções de certo e errado, mo-
ralidade, ética sejam mitigadas em função do meio social pouco 
saudável. 
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Em outras palavras, se analisarmos a máxima entabulada 
por Cesare Beccaria (2001, p. 10) ao dizer que “só a necessidade 
constrange os homens a ceder uma parte de sua liberdade” no 
sentido de que a sociedade somente afasta a sua liberdade na in-
tenção de manter firmes os contratos sociais responsáveis pela 
boa convivência, a contra senso, pode-se inferir que na ocasião 
de um indivíduo impor a sua liberdade na frente de outros, o fato 
somente se dá pela necessidade. Isto é, quando o indivíduo fere 
o bem jurídico de um terceiro a fim de lograr benefício próprio, 
não raras são as vezes em que ele somente o faz porquê é a única 
saída encontrada para a sua subsistência e de sua família, situa-
ção que não se difere dos casos de ato infracional cometido por 
adolescentes. 

Com efeito, nota-se que em função da desvantagem pela 
falta formação, incentivo e meios adequados que determinados 
ambientes impõem a determinados indivíduos, tornando o cami-
nho mais árduo por si só, é que urge a necessidade de uma atua-
ção positiva estatal no implemento de medidas socioeducativas 
a fim da mitigação da prática de delinquência juvenil. 

Isso, para que fatores ambientais, familiares, econômi-
cos, trabalhistas atuem positivamente na formação de caráter e 
moralidade do indivíduo, especialmente em relação às crianças 
e aos adolescentes em fase de construção de personalidade.  

 
3 A MITIGAÇÃO PRÁTICA DA DELINQUÊNCIA JUVENIL 

 
Ante à infeliz realidade da criminalidade juvenil, urge-se 

que sejam tomadas medidas com o fim de contornar a situação 
rotineira e cada vez mais precoce da entrada de crianças e ado-
lescentes na delinquência. Nesse diapasão, buscando mitigar a 
criminalidade na juventude, o Projeto “Trampolim” trata-se de 
mecanismo adequado e eficaz para reverter o quadro crônico na 
nossa sociedade marcada por uma profunda e descontrolada de-
sigualdade social. Assim, para maior compreensão do projeto, é 
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essencial que perpassemos pelos seus meandros a fim de enten-
dermos o seu funcionamento e a sua contribuição social. 

Iniciado em 2014 através de uma parceria firmada entre 
a Gerência de Coordenação das Medidas Socioeducativas da 
Prefeitura de Belo Horizonte, a Subsecretaria de Atendimento às 
Medidas Socioeducativas do Governo de Minas Gerais, o Pro-
grama Se Liga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e a Associação Profissionalizante do Menor (AS-
SPROM), o Projeto “Trampolim” tem por objetivo a inclusão 
social de jovens pobres com trajetória de envolvimento com a 
criminalidade. 

Como público alvo, o programa atende adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas com idade entre 15 a 
21 anos, profissionais de entidades profissionalizantes, técnicos 
de atendimentos socioeducativos e os familiares dos adolescen-
tes, sendo que, para fins de atendimento dos adolescentes, so-
mente são atendidos jovens sob a condicionante de que estes es-
tejam matriculados no ensino regular básico ou que possuam en-
sino médio completo. 

Afunilando-se para a aplicação do projeto no município 
de Belo Horizonte, o “Trampolim” atende jovens que estejam 
em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil. Se-
gundo dados levantados pelo projeto, 554 jovens foram inseri-
dos em programas de aprendizagem industrial através da inicia-
tiva no interim de 2014 a 2019. Destes, 469 adolescentes foram 
efetivamente contratados, o que equivale a um aproveitamento 
de 84,7% de formação profissional e geração de renda (IMPP, 
2020, p. 25). 

Entre eles, 50% tinha entre 15 e 17 anos. Do total de aten-
didos, 86,4% eram homens. Corroborando a relação entre ensino 
e delinquência, 80% dos casos de internos que foram atendidos 
naquele ano possuíam escolaridade inferior à idade que possu-
íam. Ainda, no relatório apresentado, a causa dos delitos prati-
cados pelos adolescentes estava atrelada a dois fatores, o 
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primeiro, com o intuito de gerar renda para a família, e, o se-
gundo, para fins de consumismo próprio. (IMPP, 2017, p. 41). 
Nota-se, portanto, nas infrações praticadas a clara tentativa de 
satisfação de fatores familiares e pessoais, é que sendo o crime 
um reflexo social, existe uma relação entre quem o pratica e a 
finalidade pretendida. Nestes casos, é correto inferir que quem o 
pratica sofre de escassos meios de sobrevivência e subsistência 
própria e familiar, o que fomenta o cometimento de delitos, es-
pecialmente de natureza patrimonial. 

Noutra banda, apresentado um breve panorama acerca do 
projeto, apontando as suas justificativas e os seus objetivos, 
cabe-nos realizar um delineado na forma de aplicação do projeto 
e demonstrar como o mesmo pode auxiliar na redução da crimi-
nalidade juvenil.  

Pois bem, o projeto é dividido em cinco metas, são elas: 
a) constituir um conselho de jovens; b) sensibilizar e mobilizar 
adolescentes a aderirem ao projeto; c) capacitar os profissionais 
que auxiliaram no atendimento dos jovens; d) encaminhar os jo-
vens aos programas de aprendizagem; e) monitorar o desempe-
nho dos adolescentes. 

Passemos à análise de cada etapa. Na primeira etapa, en-
tendendo pela aplicação do projeto, deve ser constituído o con-
selho de jovens que participarão das deliberações e decisões do 
projeto, para tanto, no caso do Projeto “Trampolim”, são esco-
lhidos dez jovens que estão em cumprimento de medidas socio-
educativas e que, indispensavelmente, estejam matriculados em 
instituições de ensino regular ou tenham concluído o ensino mé-
dio. Constituído o conselho, este deve passar por um processo 
de capacitação a fim de que todos saibam da importância do pro-
jeto. 

Em andamento, em uma segunda abordagem, deve ocor-
rer a sensibilização e a mobilização de adolescentes para que es-
tes conheçam o projeto e possam participar, para tanto, como 
meio de selecionar os participantes, podendo, inclusive, serem 
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realizadas oficinais com o intuito conhecer o perfil dos adoles-
centes.  

Na próxima etapa, em concomitância com as etapas an-
teriores, deve ocorrer a capacitação dos profissionais que farão 
o atendimento socioeducativo dos jovens. Segundo o projeto, os 
profissionais devem ser capacitados acerca das seguintes temá-
ticas: inserção profissional; mundo e mercado de trabalho; lei de 
aprendizagem; acompanhamento e monitoramento de projetos 
sociais; metodologia de acompanhando do projeto em execução. 

Por conseguinte, os adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas que participarão do projeto deverão ser 
encaminhados aos programas de aprendizagem que compõem o 
programa, a exemplo do SENAI e da ASSPROM. Nessas insti-
tuições, os adolescentes passarão por um processo de profissio-
nalização que possibilitará com que estejam aptos a serem inse-
ridos no mercado de trabalho de forma atuante e positiva (DE-
PEN, 2015). 

Cabe mencionar que, durante o processo de aprendiza-
gem os jovens passarão por um processo de aprendizagem teó-
rico e prático, o que permitirá que eles firmem contratos de 
aprendizagem em empresas conveniadas a essas instituições de 
aprendizagem. Firmados os contratos de aprendizagem, a rela-
ção será regida pela Lei de Aprendizagem, Lei n.º 10.097/20, 
garantindo aos adolescentes condições dignas de trabalho. Em 
um último momento, deve haver o monitoramento constante de 
desempenho dos adolescentes em cumprimento de medidas so-
cioeducativas, de forma a analisar a progressão dos jovens e pos-
sibilitar com que sejam tomadas medidas corretivas, caso seja 
necessário. 

Conforme se observa, o programa possui uma estrutura 
robusta de funcionamento através da profissionalização indus-
trial que intenta possibilitar aos participantes outra forma de tra-
balho e provimento familiar distante da delinquência, garantindo 
maior efetividade na redução da criminalidade juvenil. Além 
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disso, é pertinente mencionar que o programa busca aliar educa-
ção e formalização profissional, o que permite e contribui para a 
formação educacional dos atendidos, bem como para que haja 
geração de renda para os adolescentes atendidos. 

Diante todas as medidas acima destacadas, quais sejam, 
constituir um conselho de jovens; sensibilizar e mobilizar ado-
lescentes a aderirem ao projeto; capacitar os profissionais que 
auxiliaram no atendimento dos jovens; encaminhar os jovens aos 
programas de aprendizagem; e monitorar o desempenho dos 
adolescentes, o que se observa é que com a implementação do 
Projeto “Trampolim” e seus 07 anos de duração, um número sig-
nificativo de menores infratores foi profissionalizado e contra-
tado como aprendizagens, isto é, foram retirados das ruas e, ao 
menos em parte, afastados de ambientes que propiciam a entrada 
na delinquência. 

Ademais, com a aplicação do programa, observa-se que 
os jovens delinquentes possuem maior capacitação técnica para 
ingressarem no mercado de trabalho, possibilitando com que te-
nham maiores chances de serem contratos posteriormente com o 
término do programa. Não obstante, enquanto estão em processo 
de formação, esses jovens podem demonstrar a capacitação que 
possuem e, consequentemente, galgarem o seu espaço no mer-
cado de trabalho. 

Por derradeiro, insta mencionar que o projeto ainda não 
tem levantamentos acerca da taxa de reincidência na criminali-
dade desses jovens delinquentes que participaram do projeto. 
Todavia, o que se depreende é que o projeto busca por meio da 
educação e da capacitação profissional retirar os jovens da cri-
minalidade e inseri-los no mercado de trabalho. 

Assim sendo, relacionando à temática de preditores da 
criminalidade, verifica-se que com a iniciativa do Projeto 
“Trampolim” fatores educacionais, trabalhistas e ambientais 
desfavoráveis que poderiam fomentar a criminalidade se encon-
tram mitigados em função da possibilidade factível de uma vida 
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melhor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Inicialmente, cumpre destacar que, fato é que, a crimina-

lidade é um reflexo social, uma vez que aspectos econômicos, 
familiares, educacionais e ambientais em muito influenciam na 
entrada de indivíduos na criminalidade, especialmente os jo-
vens, que são mais afetados por causas exógenas. Certo é que 
lares desestruturados, baixo ou inexistente avanço acadêmico, 
poucas oportunidades no mercado de trabalho, desorganização 
comunitária, concentração de pobreza, dentre outros aspectos 
desfavoráveis, são senão a porta de entrada, o empurrão inicial 
para que indivíduos trilhem o caminho da delinquência. 

O que não significa que a situação de pobreza é a única 
responsável pelo crescente número de delinquentes juvenis, mas 
significa que por ocasião de vulnerabilidade econômica e social 
o jovem, muitas vezes, enxerga na criminalidade a única saída 
para ascensão social e conquista financeira, até mesmo porque 
se de um lado muitas portas se encontram fechadas na vida la-
boral e acadêmica, a vida criminosa possui poucos requisitos e é 
constantemente presente no dia a dia de famílias que vivem com 
menos do que o mínimo existencial. 

Isso porque, a delinquência não aplica demasiados con-
dicionantes, isto é, para entrar no mundo do crime não se faz 
necessária formação acadêmica, ter origem em boa família, lar 
estruturado ou reputação proba. Pelo contrário. O que se faz ne-
cessário e propicia a delinquência é o exato oposto das caracte-
rísticas anteriormente apontadas, ou seja, fatores como o desem-
prego ou subemprego, lares desestruturados, abandono familiar, 
baixa ou nenhuma escolarização é que ampliam as possibilida-
des e tornam cada vez mais atrativos o cometimento de atos in-
fracionais para fins de manutenção de uma vida, ao menos, 
digna, com acesso de  não apenas itens indispensáveis para 
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subsistência própria e de sua família, mas também com acesso a 
lazer. 

Nesse particular, demonstra a pesquisa realizada pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública, na edição de 2018, que o 
principal crime cometido por adolescentes é o roubo. Veja-se, 
trata-se de crime patrimonial, não se trata de crime contra a vida, 
contra a liberdade sexual, contra a honra, trata-se de crime patri-
monial. O que significa que, a crescente do número de jovens 
submetidos a medidas socioeducativas de restrição de liberdade 
se dá porque os jovens não encontram meios retos de prover o 
próprio sustento e de terem acesso a uma vida digna e se veem 
obrigados a recorrer a roubos para ter poder de compra na tenta-
tiva de pagar aluguel, comprar comida, ter acesso a lazer e outras 
necessidades que deveriam ser garantidas pelo Estado, haja vista 
se tratarem de direitos sociais. 

No entanto, ocorre que, na medida em que o Estado é 
falho em possibilitar aos jovens meios de lazer, educação de qua-
lidade e apoio familiar é que se torna indissociável a situação de 
pobreza da criminalidade, pois que, a realidade é que nos crimes 
contra o patrimônio, os infratores são semialfabetizados, pobres 
e com pouca formação social e moral, ou seja, estão aquém e 
extremamente distantes da realidade almejada e vivenciada por 
significativa parcela da população. 

Assim sendo, nota-se que a necessidade de medidas so-
cioeducativas a fim de mitigar a delinquência juvenil se dá pela 
importância da retirada dos jovens da delinquência, especial-
mente com a profissionalização dos mesmos, visto que é a partir 
da mão de obra qualificada que esses jovens terão oportunidades 
que não a delinquência, mas sim o mercado de trabalho e pode-
rão, enfim, regressar ao convívio social e nele permanecer, ex-
cluindo do panorama eventual reincidência delitiva.  

Entretanto, é pertinente observar que o Projeto “Trampo-
lim” age de forma remediativa, visto que atende os adolescentes 
após o cometimento de delitos. Nesse sentido, é primordial que 
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o Projeto “Trampolim” seja intensificado em seu modelo atual, 
isto, não só a fim de auxiliar mais jovens delinquentes, mas, tam-
bém, para que seja estendido aos jovens que estão no caminho 
da criminalidade, retirando das ruas jovens que encontram na 
criminalidade uma forma de sustento. 

Em outras palavras, significa dizer que as medidas atual-
mente adotadas pelo programa deveriam ter caráter não apenas 
remediativo, sim preventivo na intenção de criar barreiras efeti-
vas no combate à delinquência juvenil através de uma efetiva 
atuação estatal que preserve e incentive meios sociais adequados 
ao desenvolvimento educacional e laboral de crianças e adoles-
centes. 
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