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A juvenilização da criminalidade é um dos focos temáticos da pesquisa transdisciplinar “Criminalidade e Espaço 
Urbano: as transversalidades da violência”, em desenvolvimento na Unisinos. No caso, parte-se do estudo das 
tendências no Brasil ao ingresso cada vez mais precoce no sistema socioeducativo e ao aumento da prevalência de 
jovens entre 18-25 anos no sistema penal. Utilizando a metodologia de estudo exploratório, foram realizados em 
2003 levantamentos de dados secundários junto à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE) e à Secretaria 
da Justiça e Segurança, bem como de informações populacionais do segmento juvenil em São Leopoldo, a fim de 
identificar as peculiaridades deste fenômeno no município. De um modo geral, a violência juvenil apareceu como um 
dos maiores agravos de saúde entre os adolescentes, destacando-se a mortalidade por causas externas, em grande 
maioria por agressões, em especial na população masculina, em 86% dos casos. Por outro lado, entre os internos da 
FASE, a região de Novo Hamburgo correspondeu a 19% do total da população atendida, apenas suplantada pela 
região de Porto Alegre. Do total de adolescentes privados de liberdade no Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo foi 
responsável por 49% das internações. Ou seja, o município detém o 1o. primeiro lugar de internação de adolescentes 
no sistema socioeducativo do Estado. Quanto às medidas executadas em meio aberto, observou-se que 94% são do 
sexo masculino, 78% na faixa etária de 16-17 anos, 59% de delitos contra o patrimônio e maior prevalência de 
adolescentes provenientes dos bairros Feitoria (26%), São Cristóvão (10%) e Vicentina (8%). Foi identificado que 
53% destes jovens não tinham acompanhamento através do Judiciário, o que pode concorrer para a reincidência no 
ato infracional e aumento das possibilidades de aplicação de medida em privação de liberdade. (Fapergs). 

 
 


