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As estruturas subjetivas e objetivas de que os indivíduos
necessitam para o desenvolvimento saudável podem ser
solapadas pela questão econômica, fator que dirige a
sociedade atual, cujo modo de produção se mantém à custa do
trabalho e do consumo
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"Caracterizada
como fase de

desenvolvimento físico;

psíquico e social do
ser, em geral entre
os 12 e 18 anos, a
adolescência é um

momento de mudanças
bruscas provocadas
por uma conjunção

de fatores biológicos,
psíquicos, sociais

e culturais"

Nas últimas décadas, uma série de
manifestações ou expressões sociais
vem interferindo no cotidiano dos bra-
sileiros, em especial no dia a dia dos
adolescentes, em que o fenômeno da
violência urbana mostra-se cada vez
mais constante nos espaços de socia-
bilidade juvenil. Esse fenômeno vem
crescendo principalmente nas grandes
cidades. E esse aumento, por sua vez,
está diretamente relacionado com o
atual modelo da política econômica,
experimentada e aprovada pelos paí-
ses mais desenvolvidos, e adotado por
quase todos os países ditos emergentes,
entre eles o Brasil.

Como não poderia deixar de ser, tor-
nou-se um problema sobre o qual mui-
tos pesquisadores, professores e inte-
lectuais em geral se debruçam, a fim de
colher dados e elementos que possam
explicar suas origens e ações contínu-
as, para, desse modo, sugerir possíveis
saídas para a minimizar esse fenôme-
no envolvendo o público adolescente.
Mas antes de esmiuçar os fatores que
influenciam o envolvimento de adoles-
centes com atos infracionais foi preci-
so definir alguns conceitos, entre eles
o de adolescência, violência estrutural
e urbana, além de situar mais precisa-
mente os reflexos do modo de produção
capitalista presente na reprodução das
relações sociais.

Caracterizada como fase de desen-
volvimento físico, psíquico e social do
ser, em geral entre os 12 e 18 anos
(segundo a definição legal dada pelo
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), a adolescência é um momento de
mudanças bruscas provocadas por uma
conjunção de fatores biológicos, psíqui-
cos, sociais e culturais. Muitos desses
fatores, por sua vez, podem dificultar o
processo de busca pela construção de
identidade durante esse período. Em
geral, os adolescentes sentem-se invul-
neráveis, agem como heróis utilizando-
se de muita ousadia, comportamento
esse que manifestam na maioria das
vezes em suas relações sociais. Como
explica Contardo Calligaris, psicana- 27



lista italiano radicado no Brasil, esse
J U V E N T U D E comportamento se dá pelo conflito de

idéias e atitudes que assalta a mente
dos adolescentes, uma vez que, em ge-
ral, eles não sabem o que a família ou
a sociedade esperam deles. Pois essas
mesmas instâncias ao mesmo tempo
lhes cobram atitudes e comportamen-
tos mais maduros e os alertam para que
não ajam, justamente, como adultos, o
que significaria comportar-se inade-
quadamente em relação a sua idade.

Esses conflitos entre a cobrança e a
expectativa dos outros com relação ao
adolescente surgem geralmente quan-
do a família ou o próprio adolescente
percebem que é hora de conquistar uma
certa independência financeira e come-

Três situações marcam a tomada de consciência para
o trabalho: o desejo social de consumir; a vontade de
mostrar a capacidade de ser socialmente produtivo;
e a necessidade de garantir a própria sobrevivência

çar a trabalhar. Entretanto, nem sempre
o adolescente está preparado psicologi-
camente para assumir tal responsabili-
dade. Essa tomada de consciência para
o trabalho pode se dar a partir de três
situações diversas entre si. A primeira
delas seria a busca em satisfazer uma
necessidade social, de consumir bens e
serviços impostos por um padrão social
determinado por conquistas materiais.
A segunda seria demonstrar sua capa-
cidade de ser produtivo socialmente,
de ser capaz de contribuir para o de-
senvolvimento socioeconômico da so-
ciedade em que vive. E a terceira, por
necessidade de garantir a própria sobre-
vivência. Esta última situação exposta
reflete uma espécie de armadilha para
os adolescentes vulneráveis econômi-
ca e socialmente. Isso porque a busca
de um espaço no mercado de trabalho
acaba por ser frustrante e sem muitas
expectativas de ascensão social, pois
suas bases de capacitação relacionadas
à educação e às condições de trabalho
são frágeis e superficiais. Entretanto,
na maioria das vezes, em razão destas

28 carências e frustrações sobre a busca de

meios para atender ao padrão de consu-
mo imposto, acabam envolvendo-se em
atos infracionais.

A adolescência insere-se num mun-
do mais geral, o da juventude. Trata-
se de uma faixa etária com certo status
social, em virtude das características
físicas dos jovens em geral, levando em
conta a energia do corpo, a sensualidade
e o espírito de liberdade. Esses fatores
impulsionam o mundo do consumo, por
meio da produção de artigos e objetos
transformados em fetiches de satisfação
deste público, Os jovens e adolescentes
em questão são atingidos pela cultura
do consumo independente de suas et-
nias, classes sociais ou gênero,

Todavia, o acesso a esses bens só é
possível às-classes sociais mais favore-
cidas economicamente. Às classes mais
vulneráveis econômica e socialmente
restam, normalmente, o trabalho pre-
coce (que, na maioria dos casos, são
trabalhos informais sem nenhum direi-
to trabalhista), o tráfico de drogas, as
infrações, os crimes e a evasão escolar
(que se dá muitas vezes por causa da
necessidade de trabalhar).

Antes de mais nada, para falar da
violência, é preciso delimitar bem a sua
ocorrência e suas características. Nesse
sentido, podemos dizer que existem a
violência estrutural e a urbana. A pri-
meira é gerada tanto pela reprodução
ou conservação das diversas formas
de desigualdades sociais e econômicas
quanto pela tolerância com relação a
tal contexto pelos indivíduos em geral.
De um lado, o desemprego, a fome, a
exclusão social; de outro, a competição,
a busca por status etc. Todas essas são
características gerais da violência es-
trutural. A violência urbana seria um
fenômeno reflexivo de tudo o que a vio-
lência estrutural produz.

Para o professor José Fernando Si-
queira da Silva, a violência "pode ser
explicada como uma ação que se produz
e se reproduz através do uso da força
(física ou não) que visa se contrapor e
destruir a natureza de um determinado
ser ou de um grupo de seres, fazendo
com que seu ponto de vista reine sobre
o ponto de vista do violentado". Isso
implica dizer que tanto a violência es-
trutural quanto a urbana podem abar-
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car vários contextos e situações sociais
que podem afetar a vida, a integridade
física ou moral de qualquer indivíduo.
Além disso, a violência possui um ca-
ráter político e social muito presente,
pois implica uma ação reconhecida e le-
gitimada pelo Estado sob determinadas
justificativas. Mas também se situa em
um contexto concreto, material e his-
tórico, devendo ser explicada como um
processo de reprodução da própria or-
dem social humana.

O conflito com a lei
e a violência urbana no Brasil

Os adolescentes hoje envolvidos
com atos infracionais não se encontram
em conflito somente com a lei. O Bra-
sil, como se sabe, é uma nação extre-
mamente desigual no que se refere à
distribuição de renda e de oportunida-
des. O acesso aos direitos humanos não
está disponível para todos os cidadãos
brasileiros por dois motivos: pelo não
conhecimento sobre o que significa a
garantia dos direitos humanos e porque
as práticas e ações que deveriam garan-
tir tais direitos não funcionam como

deveriam funcionar. Em relação a es-
sas práticas e ações percebemos que há
uma situação contraditória: a cidadania
é garantida pela lei, mas uma identida-
de cidadã somente se constrói a partir
das práticas sociais. Práticas sociais es-
tas ocorridas nas relações sociais, quer
no âmbito mais amplo da política, di-
mensão da visibilidade; quer no âmbito
da ação concreta, do dia a dia, dimensão
do político pedagógico.

É possível afirmar, portanto, que a
violência praticada pelos adolescentes
são ações normalmente provocadas por
um contexto anterior, caracterizado
pela falta de garantia de direitos diver-
sos, especialmente aqueles determina-
dos pela Constituição Federal como a
saúde, a educação, a habitação, o tra-
balho etc.; ou ainda pela ausência de
afeto familiar ou da comunidade onde
vivem.

Assim como em outros países, no
Brasil a violência é um produto de rea-
ção social, produzido por diversos ope-
racionalizadores, atuantes no modo de
produção capitalista, que, por estarem
inseridos no contexto social deste sis-

"De um lado, o
desemprego, a fome,
a exclusão social; de
outro, a competição,

a busca por status
etc. Todas essas

são características
gerais da violência

estrutural"
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tema de produção, encontram na ação
da violência um elemento necessário
para a reprodução da ordem social em
uma lógica cada vez mais perversa.
Como lembra Vera de Andrade, em Sis-
tema Penal Máximo versus Cidadania
Mínima: Códigos da Violência na Era
da Globalização (Livraria do Advoga-
do), é possível compreender que, assim
como a violência, o crime também é um
produto da reação social e não um ele-
mento natural de relações sociais, sa-
lientando que a criminalidade é "cons-
truída de forma altamente seletiva e
desigual pelo controle social". Sobre
essa questão, vê-se a criminalidade,
segundo Alessandro Baratta e tendo
como parâmetro a visão da criminolo-
gia crítica, "como um status atribuído
a determinados indivíduos, mediante
uma dupla seleção: em primeiro lugar,
a seleção dos bens protegidos penal-
mente, e dos comportamentos ofensi-
vos destes bens, descritos nos tipos pe-
nais; em segundo lugar, a seleção dos
indivíduos estigmatizados entre todos
os indivíduos que realizam infrações a
normas penalmente sancionadas".

Nesse mesmo contexto, são os in-
teresses de classes presentes numa
sociedade capitalista que "estabele-
cem e priorizam o que é e o que não
é violência, salientando, ao mesmo
tempo, formas de violência conside-
radas benéficas ou prejudiciais para
determinada ordem social estabeleci-
da", explicita José Fernando Siqueira
da Silva em seu artigo "O Recrudes-
cimento da Violência nos Espaços Ur-
banos" (2007). Assim faz-se relevante
expor que a identificação da violência
com a criminalização, e por sua vez
com o criminoso, é também um proces-
so de construção social perpassado pela
questão de classe presente na ordem
social moderna. Assim, a atribuição do
crime ao autor que cometeu determina-
da infração acaba por rotular o sujeito
em questão como desviante sob uma
perspectiva preconceituosa, ou seja,
define-se o ato considerado como crime
através da criminalização do sujeito.

A chamada criminalidade cometi-
da por crianças e adolescentes acaba
sendo inserida no conjunto das ex-
pressões da violência — a manifestação

urbana (assaltos, seqüestros, rebeliões
etc.) — e restringida a uma entre tantas
expressões da questão social, negan-
do-se dessa forma, num âmbito maior,
a violência estrutural. Esta se refere à
violência enrustida, disfarçada e ma-
quiada por manifestações de violências
pontuais, normalmente divulgadas pela
mídia. Os elementos característicos da
violência estrutural, como vimos, são
o desemprego e a desigualdade social
alimentados pela exacerbada concen-
tração de renda estimulada pelo modo
de produção capitalista. José Fernando
Siqueira da Silva ressalta ainda que a
"pobreza e a desigualdade social — em
suas diferentes expressões — certa-
mente 'temperam' as múltiplas formas
de violência na contemporaneidade e,
em si mesmas, remetem diretamente
à violência estrutural. [...] a violência
estrutural é formada por um conjunto
de ações que se produzem e se repro-
duzem na esfera da vida cotidiana, mas
que com freqüência não são considera-
das ações violentas. Ao contrário, com
freqüência aparecem travestidas por



atitudes 'éticas', corretas e imprescin-
díveis para a 'saúde social'".

Na mesma linha de Siqueira da Sil-
va, José Paulo Netto, em Capitalismo
Monopolista e Serviço Social (Cortez,
2007), afirma que a "conjunção globali-
zação—neoliberalismo veio para demons-
trar aos ingênuos que o capital não tem
nenhum compromisso social". A pobre-
za, portanto, é conseqüência da enorme
desigualdade social e acumulação do
capital existentes desde longo período
histórico. Mas se se partir do pressupos-
to de que a pobreza não é condição para
as práticas de violência, o que é possível
identificar em notícias divulgadas pela
mídia, pode-se entender que o modo
de produção capitalista introjetou-se
na subjetividade dos indivíduos sociais
de forma que esses constróem suas vi-
das em torno dos objetivos do capital,
ou seja, trabalho, produção e consumo.
Nesse sentido, tanto as classes econô-
micas sociais mais elitizadas quanto as
mais vulnerabilizadas incluem-se nesse
contexto imposto pela dinâmica do ca-
pital e tornam-se vítimas dele.

A pobreza e a desigualdade social não somente

temperam" as diversas formas de violência na
era moderna como marcam a sociedade desde a

Revolução Industrial, quando eram mais acentuadas

No entanto, a pobreza e a desigual-
dade social não somente "temperam"
as diversas formas de violência na era
moderna como marcam intensamente
a sociedade desde a Revolução Indus-
trial, ocasião em que essas expressões
se mostraram ainda mais acentuadas e
multifacetadas. Assim, pode-se apontar
que a convivência com a desigualdade
social é uma prática tão antiga, cons-
truída historicamente desde quando o
homem abriu precedentes para a prática
da propriedade ao preço de sua sobre-
vivência, condicionando sua existência
ao fato de ter ou não ter.

A Revolução Industrial marcou a
primeira metade do século 19 com o
aumento desmedido do chamado exér-
cito industrial de reserva, caracteri-
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Pintura do artista
argentino Pablo Suarez:

O "ser social"
passa a ser visto e

entendido como um
"ser econômico"

zado por grande contingente de força
de trabalho disponível ao usufruto do
modo de produção capitalista. Quanto
maior esse exército, maior o número
de pessoas às margens das possibili-
dades para o consumo mais básico,
especialmente a alimentação, trazen-
do à tona o agravamento do contras-
te social e econômico das sociedades.
Nesse sentido, Maria Lúcia Martinelli
explica em Serviço Social: Identidade
e Alienação (Cortez, 2007): "acumular
riquezas, num polo, significava expan-
dir pobreza no outro, generalizar mi-
séria, pois o signo da desigualdade, que
marca o regime capitalista e dá sus-

tentação a uma sociedade estruturada
em classes antagônicas, imprimia ao
processo social uma dinâmica injusta
e ilegítima, que impedia o trabalhador
de se apropriar até mesmo da parcela
de valor por ele criada com seu traba-
lho, canalizada que era para o Estado
e para a classe dominante".

Com relação à violência infanto-ju-
venil, é importante questionar por que
há tanta ênfase à criminalidade quando
os sujeitos são os adolescentes. O en-
tendimento sobre o contexto em que
tal violência é construída e os motivos
que provocaram seu crescimento são
poucos questionados. Será por simples
ignorância de parte da sociedade ou por
receio de encontrar uma resposta?

O mundo atual, em especial o Bra-
sil, apesar de encontrar-se situado na
chamada era moderna, apresenta pro-
blemas socioestruturais como a subnu-
trição, o abandono, a exclusão dos ban-
cos escolares (escolas e universidades),
a exploração sexual infanto-juvenil, o
trabalho infantil etc. Somos engolidos
por um sistema que possui como con-
trole social o tempo e trabalho, aten-
dendo às expectativas econômicas do
modo de produção capitalista. Desta
forma, podemos entender que ao siste-
ma econômico vigente interessam so-
mente os resultados sociais que possam
contribuir com o aumento e conserva-
ção desse sistema. Numa perspectiva
perversa, é sempre mais interessante
e, de certa forma, mais fácil atribuir a
culpa pela mazelas sociais a quem pos-
sui um maior estado de vulnerabilidade
econômica e social.

Subjetividade ameaçada
A história de crianças e adolescentes

deu-se, de acordo com Mary Del Priore
(2007), inserida em uma lógica de des-
respeito e desconsideração, uma vez que
esses segmentos da sociedade não pos-
suíam direitos que os protegessem. Des-
de muito tempo explorava-se sua força
de trabalho, principalmente nos grandes
centros urbanos. Assim, a disputa pela
sobrevivência fez surgir um quadro so-
cial em meio ao qual as crianças torna-
vam-se adolescentes mais cedo, da mes-
ma forma que os adolescentes viravam
adultos precocemente.



Com o passar dos anos, este quadro
social agravou-se, pois continuaram,
crianças e adolescentes, a fazer parte
de uma situação com maior vulnerabi-
lidade social, caracterizada pela falta
de estruturas física e psíquica neces-
sárias para um desenvolvimento sadio.
O Estado somente percebeu tal fenô-
meno quando esse foi de encontro à
ordem social e às normas para o pro-
gresso, no momento em que crianças
e adolescentes passaram a habitar as
ruas das grandes cidades, formando
grupos para sobrevivência ou guetos
de violência.

É necessário refletir que a ausência
daquelas estruturas (psíquica e física)
não afetam de forma negativa somen-
te os segmentos sociais de baixo po-
der econômico. A questão econômica,
nesse contexto, pode ser apenas um
acelerador para que as estruturas sub-
jetivas e objetivas, de que os indivídu-
os necessitam para o desenvolvimen-
to saudável, inexistam. No entanto, a
dinâmica de vida de nossa sociedade
está diretamente baseada no fator eco-
nômico, visto que o modo de produção
capitalista produziu mecanismos para
sua sobrevivência à custa do trabalho
e do consumo constante da sociedade.

O modelo de produção atual procu-
ra produzir o essencial, reduzindo cus-
tos materiais e humanos, buscando o
maior estímulo ao consumo, no menor
tempo. Assim, o "ser social" passa a ser
visto e entendido como um "ser econô-
mico", uma peça chave para dar con-
tinuidade ao mecanismo que alimenta
o modo de produção. Esse "ser eco-
nômico" necessita trabalhar mais, em
função do alto índice de concorrência,
esquecendo-se que o "ser social", mais
do que o outro, possui um papel im-
portantíssimo para a convivência em
sociedade. Nesse contexto, há menos
tempo para as questões que constituem
o ser como um sujeito livre e autôno-
mo. A prioridade é o trabalho, fonte de
sustento, e, depois disso, vem todo o
resto, incluindo o convívio familiar. É
nessa perspectiva que se pode afirmar
que a condição econômica de um ado-
lescente não é um fator determinante
para o cometimento de atos infracio-
nais, visto que alguns adolescentes o

cometem mesmo possuindo um status
econômico-social mais elevado. O que
deve ser reconhecido, então, são as
conquistas buscadas pelo ser humano
ao longo de sua vida, que acontecem
não só no plano objetivo, mas também
no plano subjetivo. Não há dúvida que
a constituição do segundo plano impli-
ca diretamente na do primeiro.

A subjetividade, característica ine-
rente ao ser humano, deve ser reconhe-
cida no convívio com o outro, pois a
partir desse reconhecimento, o sujeito
toma a consciência de que não é único
no mundo, que o convívio em sociedade
requer, acima de tudo, paciência e com-
preensão com as diversas e necessárias
diferenças dos sujeitos que a compõe.

"O mundo atual, em
especial o Brasil, apesar

de encontrar-se
situado na chamada era

moderna, apresenta
problemas socioestruturais

como a subnutrição, o
abandono, a exclusão dos
bancos escolares (escolas

e universidades), a
exploração sexual

infanto-juvenil,
o trabalho infantil etc."
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Inscritos nas subjetividades formadas
durante as fases da infância e da ado-
lescência do ser, estão a formação dos
sentimentos, os valores, as referências
de vida e de afetividade, que começam a
ser formados a partir de sua participa-
ção histórica no mundo, ou seja, a par-
tir de seu nascimento.

Mirando um pouco no desenvolvi-
mento natural do ser humano, vemos
que ele nasce; em geral mama no seio
de sua mãe (estabelecendo mais um
contato importante com a figura ma-
terna); cresce; começa a engatinhar,
demonstrando que é possível, sozinho,
alcançar o que deseja; em mais algum
tempo ensaia os primeiros passos, se-
guro de que, se cair alguma vez, será
socorrido por alguém que olha por ele.
Assim, o crescimento de um ser huma-

Os direitos garantidos pela Constituição Federal de
1988 representaram uma conquista de dignidade de
crianças e adolescentes brasileiros. Por muito tempo,
eles foram ignorados pelo Estado e pela elite do país

no se dá conforme padrões normais de
desenvolvimento, em fases extrema-
mente importantes para a construção
da subjetividade e da segurança afeti-
va do ser.

O que foge aos padrões estipulados
para que esse desenvolvimento ocorra
pode ser entendido como "anormal"
pela sociedade em geral, entendimen-
to esse que não possui uma compreen-
são crítica a respeito do contexto da
situação. É necessário perceber que a
formação familiar existente no Brasil
caracteriza-se por modelos culturais,
econômicos, sociais e políticos que so-
frem constantes interferências do Es-
tado, do mercado e da sociedade, com
o objetivo de transformá-la, de acor-
do com os interesses hegemônicos.
Entre as interferências executadas
pelo Estado podemos indicar o desvio
de verbas do orçamento de políticas
públicas, o descaso com o atendimen-
to aos usuários nos serviços públicos,
e o abandono das responsabilidades
sociais devidas aos cidadãos em prol

dos interesses do mercado.
Sobre as interferências do mercado,

há o estímulo ao processo de competiti-
vidade e concorrência, e o processo de
consumo desmedido, a substituição do
público pelo privado, principalmente
dos serviços que foram garantidos pela
Constituição Federal de 1988 por meio
de políticas públicas como a saúde, a
previdência e a educação.

E, por fim, sobre as interferências
da sociedade sobre a família, pode-
mos citar a normalização e aceitação
das situações impostas pelo Estado e
mercado, de forma que ela perde força
na luta para modificar seu estado de
submissão, incorporando, em seu coti-
diano, as rotinas de convívio criadas
por essas instituições socioeconômicas
voltadas para sua "sobrevivência". As-
sim, a família com alto poder aquisi-
tivo corrompe a subjetividade de seus
membros, no que tange ao domínio das
atividades sentimentais, emocionais
e psíquicas do ser, quando banaliza
aquelas rotinas e padrões impostos e
os vivência de forma a reproduzir tais
ações com suas crianças e adolescen-
tes. As possibilidades de convívio afe-
tuoso dentro da família acabam sendo
bloqueadas pelos limites do tempo dis-
ponibilizado para isso.

Em uma outra perspectiva, a famí-
lia com baixo poder aquisitivo também
corrompe a subjetividade de crianças e
adolescentes, mas por outros motivos,
que estão além de suas opções ideológi-
cas de sociedade. Suas condições para a
estruturação das subjetividades e valo-
res na família estão diretamente ligadas
às interferências negativas criadas pelo
Estado e o mercado, principalmente no
que se refere à dificuldade de acesso às
políticas públicas e à ausência de espa-
ço digno e legal para o trabalho.

Em ambos os casos, podemos enten-
der que os fatores citados concorrem
para a geração de conflitos caracteriza-
dos pelo fenômeno da violência, que, no
contexto deste artigo, se expressa pela
violência estrutural e urbana.

Reação à violência
Apesar desses impasses, os direitos

garantidos pela Constituição Federal
do Brasil em 1988 representaram uma
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conquista de dignidade de crianças e
adolescentes brasileiros, visto que du-
rante muito tempo esses direitos foram
ignorados pelo Estado e pelas elites,
que conseguiam sustentar os direitos
de seus filhos através de seu capital e
de status social.

Assim, tentando realizar um movi-
mento contrário ao estado de submis-
são, alguns segmentos sociais lutam
para efetivar conquistas de direitos re-
lacionadas às crianças e aos adolescen-
tes em nosso país, avançando, mesmo
enfrentando entraves e desafios, para
uma consciência e um reconhecimento
social de que a infância e a adolescên-
cia são fases constitutivas do ser hu-
mano. Além do desafio da busca pela
conquista de direitos sociais, humanos
e civis, é importante lembrar que a
educação e o exercício de consciência
coletiva são uma exigência necessária
para interferir nas causas dos fatores
de conflitos sociais que geram o fenô-
meno da violência.

Nesse sentido, entre os fatores so-
ciais que conservam os adolescentes

num lugar que os põe em conflito com
a lei, está a falta de um atendimento
que garanta tanto o seu acesso quanto
o de sua família às oportunidades de
superação de sua condição de exclusão.
Eles tampouco têm o direito ao atendi-
mento de suas necessidades emergen-
ciais de forma eficiente e contínua. No
entanto, determinar as causas de um
fenômeno social tão complexo e mu-
tante como a violência não pode se es-
gotar apenas em um artigo e, talvez,
nunca se esgote, justamente porque
a sociedade está em constante trans-
formação histórica e social, gerando e
transformando os fenômenos já exis-
tentes em novos acontecimentos.
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"As possibilidades de
convívio afetuoso dentro
da família acabam sendo
bloqueadas pelos limites
do tempo disponibilizado

para isso"
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