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Resumo 

O presente trabalho é a exposição do projeto “Juventude e delinquência: 

Interpretações subjetivas de violência em narrativas biográficas de adolescentes infratores”, 

coordenado pelo Prof. Dr. Hermílio Santos (Depto. De Sociologia – PUCRS). A proposta é a 

apresentação metodológica a fim de esclarecer os passos que envolvem a narrativa biográfica 

desde o processo de entrevista até a construção final de tipologias. A pesquisa se encontra em 

andamento e a exposição de resultados será feita parcialmente. A apresentação enfatizará as 

questões metodológicas que envolvem a produção dos dados.  

 

Metodologia 

O estudo está fundamentado na perspectiva subjetiva de adolescentes infratores, que 

através de entrevistas narrativas biográficas, fornecem-nos acesso à sua perspectiva presente 

em relação ao seu passado, colocando em pauta seus graus de tipificação, qualificação das 

experiências vividas e a construção de seu mundo da vida. O método se inicia com questão 

aberta, que deixa a narração livre, e questões posteriores relativas aos temas, expostas pelo 

entrevistado na ordem de relevância em sua narrativa inicial. As entrevistas foram feitas na 

instituição de ressocialização FASE-RS. 

O interesse sob esta metodologia pretende trazer como conhecimento científico a 

perspectiva do indivíduo no tocante às suas ações e como os adolescentes entrevistados se 

colocam em relação a isso. Tendo em vista que biografias são histórias de vida vivida e 

construções interpretativas da perspectiva do indivíduo, pode-se chegar, através da análise e 

reconstrução de caso, às motivações que levaram o indivíduo a cometer atos delituosos. 
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Resultados 

Esta pesquisa pretende evidenciar a relevância de estudo sociológico, com base no 

método de entrevistas narrativas biográficas, trazendo à luz o conhecimento que se pode 

adquirir através de experiências de indivíduos. Seguindo o que estes propõem em suas 

narrações e a comparação entre casos, apresenta-se uma análise de narrativas biográficas que 

possibilitará a construção de tipologias de interpretações do mundo da vida de adolescentes 

infratores. 
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