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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como objetivo oferecer novos elementos que possam elucidar 

as motivações de adolescentes no envolvimento com o “mundo do crime”. A temática que 

circunda o envolvimento de adolescentes com o crime é alvo de pesquisas em diversas áreas, 

e aqui se refere a como e porquê mulheres adolescentes se engajam neste universo. A 

perspectiva analítica abordada pela pesquisa busca compreender, através da interpretação das 

próprias biografadas, os procedimentos subjetivos da construção de significado acerca do 

“mundo da vida”. Enfatizando as experiências no envolvimento com o crime, e a forma como 

as biografadas fundamentam subjetivamente a vinculação de seu envolvimento com o crime, 

na construção deste “mundo”. 

A partir da abordagem de entrevistas narrativas biográficas, o sujeito possui maior 

liberdade de expressão, permitindo o desencadeamento de diversos eventos de sua trajetória 

de vida. Tais eventos podem ser explorados posteriormente pelo entrevistador, através de 

“perguntas narrativas”, estimulando maior acesso à trajetória de vida do biografado. Esses 

desencadeamentos de fatos vividos e narrados podem conter de forma objetiva e subjetiva as 

motivações para o cometimento de atos delituosos. O conceito de “mundo da vida” é 

trabalhado pela sociologia de Alfred Schutz, autor que compõe o marco teórico desta 

pesquisa. 

O processo de análise está estritamente vinculado à riqueza de informações que a 

condução de entrevistas narrativas biográficas pode oferecer. Os passos analíticos pretendem, 

em todas as suas etapas, trazer à luz o conhecimento dos inúmeros detalhes que podem conter 

as motivações que levaram as adolescentes à realidade do crime, bem como o seu próprio 

reconhecimento dentro deste “mundo”. Cada etapa de análise oferece elementos que se 
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contrastam, e ao final conferem maior plausibilidade para a composição da reconstrução de 

caso da biografia analisada. Essa reconstrução carrega fatos vividos, objetivos, e fatos 

narrados, também subjetivos. Esses dados que envolvem a construção da vida vivida e da vida 

narrada elucidam tanto a objetividade e a subjetividade de cada caso analisado, o que por fim 

traz a luz do conhecimento uma forma de compreender este universo tão estudado nas mais 

diversas áreas do conhecimento.  

 


