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Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os julgamentos sobre o ato infracional e as
perspectivas de futuro construídas pelas adolescentes privadas de liberdade. Foi
utilizada a Psicologia Histórico-Cultural e realizada entrevistas narrativas com três
meninas institucionalizadas na Comunidade de Atendimento Socioeducativo. As
informações foram analisadas com base na construção de núcleos de significação. No
que se refere aos resultados, primeiramente verificou-se a oposição entre a imagem
da adolescente autora de ato infracional construída socialmente, das percepções das
participantes deste estudo. As meninas também não produziram sentidos das
consequências do ato infracional para a vítima, mas a si própria, como a prisão,
sofrimento aos familiares ou a morte. Apesar de verbalizarem o desejo de mudança,
constatou-se que a medida socioeducativa não é capaz de promover grandes
transformações na vida concreta das adolescentes. Diante disso, faz-se necessário
questionar se a medida socioeducativa de internação é capaz de promover a
responsabilização do ato infracional e a proteção integral, até porque se observou
grande similaridade com o sistema direcionado aos adultos.

Palavras-chave: julgamento; futuro; medida socioeducativa.

Abstract

This study aimed to examine the judgments about the offense and the prospects of
future built by adolescents deprived of their liberty. It was used the Historical-Cultural
Psychology and conducted narratives interviews with three girls private from
Community of Socio-educational Assistance. The information was analyzed based on
the construction of meaning. As regards the first results it was verified the opposition
between the image of teen author of offense socially constructed, the perceptions of
the participants of this study. The girls also did not produce senses the consequences
for the victim, but to herself, like the prison, family members suffering or death. Despite
saying the desire for change, it was noted that socio-educational measure is not able to
promote great transformations in the concrete life of teenagers. Given this, it is
necessary to ask whether the socio-educational measure of committal is able to
promote the accountability of the offensive and the full protection, because it was great
similarity with the system directed to adults.

Key-words: trial; future; socio-educational measure.
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Introdução

Com a derrocada do regime escravagista, o início do processo de
industrialização e urbanização acompanhou a precarização das condições de vida e,
consequentemente, o acirramento das assimetrias sociais, dando o pontapé inicial na
consolidação do sistema capitalista no Brasil. O Estado, concomitantemente, passou a
se preocupar com os "menores" - alcunha dos filhos da pobreza - posto que até então
o atendimento direcionadas à infância se restringiam apenas ao abrigamento nas
Santas Casas de Misericórdia. Nesse momento, entre autoridades e intelectuais da
época, as concepções eugenistas estavam em ponto de ebulição, sustentadas por um
ideal de progresso que pretendia "limpar" dos centros urbanos todos os considerados
dejetos aos padrões burgueses, na perspectiva de transformar as avenidas das
grandes cidades similares a Champs-Élysées de Paris (Cabral & Sousa, 2004; Santos,
2010).
Nesse cenário a "criminalidade" passou a ser alvo de grande temor, sobretudo
diante da impossibilidade de absorver grande parte da população no mercado de
trabalho, o que repercutiu na política estatal de grande hostilidade contra pobres e
negros, inclusive "menores". Em resposta à criminalidade, o Código de Menores
promulgado em 1927 inaugurou um sistema de atendimento, quando foram criados os
primeiros reformatórios e escolas correcionais no intuito de oferecer uma educação
moral ortopédica, a partir do banimento do convívio social (Cabral & Sousa, 2004;
Pedreira, 2013; Santos, 2010; Volpi, 1999).
Poucos anos mais tarde tal sistema passou por algumas reformas;
primeiramente, criou-se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) em 1941, logo
substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a
Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor (FEBEM), instituídas pela Política
Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM) durante o autoritário período da ditadura
civil e militar; em 1979, o novo Código de Menores foi promulgado e, conjuntamente, a
doutrina repressiva da situação irregular foi sedimentada. Note-se que, até então, o
"menor" era percebido como uma ameaça à sociedade, especialmente à propriedade,
e por isso deveria ser corrigido e adequado aos padrões ideológicos das classes
dominantes - através de mecanismos institucionais (Cabral & Sousa, 2004; Machado &
Veronese, 2010; Volpi, 1999).
Nos tempos de abertura política, em razão das críticas ao cruel tratamento
direcionado aos "menores", esse sistema de atendimento foi novamente reformulado;
com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, a antiga
doutrina, então, cedeu lugar à "doutrina da proteção integral", quando não só era
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necessária a revisão do papel do Estado, mas, sobretudo, fundamental implicar toda a
sociedade na promoção dos direitos a todas as crianças e adolescentes (Cabral &
Sousa, 2004).
Ou seja, o ECA representou uma profunda cisão entre o antigo paradigma do
castigo e a nova concepção sobre a infância pautada na proteção integral, porquanto
colocou em xeque a histórica política retributiva e tutelar ao substituí-la pela plena
garantia dos direitos, inclusive aos adolescentes que infringem as normas sociais.
Todavia, tais mudanças não foram suficientes para transformar a realidade, pois o
modelo assistencialista e repressivo ainda se perpetuou no contexto das medidas
socioeducativas (Aguinsky & Capitão, 2008; Cabral & Sousa, 2004; Dias, 2007; Monte
& Sampaio, 2012).
Por essa razão, na perspectiva de consolidar a almejada proteção integral, o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi instituído, mecanismo
criado para organizar a execução das medidas socioeducativas destinadas aos
adolescentes autores de ato infracional. Neste sistema, a socioeducação tem como
objetivo promover o desenvolvimento ético e pedagógico por meio de um conjunto de
ações capazes de possibilitar a inserção social, através do pleno exercício da
cidadania e autonomia; também tem como finalidade a responsabilização - a partir da
orientação dos contratos sociais - que deve conduzir o adolescente a julgar a
gravidade do ato infracional (Brasil, 2006).
Considerando o que preconiza o SINASE, o presente estudo teve como
objetivo compreender os julgamentos sobre o ato infracional e as perspectivas de
futuro construídos pelas adolescentes acolhidas para cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Foi utilizada a Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo a
Teoria da Subjetividade desenvolvida por Fernando González Rey, pois possibilita
articulares os complexos processos de constituição subjetiva às dimensões
macrossociais.
Diante disso, esta pesquisa contribuirá ao suscitar reflexões sobre o atual
modelo socioeducativo, o que, consequentemente, poderá ampliar o debate sobre o
processo de responsabilização e garantia integral dos direitos no contexto da
internação; ademais, também é indispensável implicar a Psicologia na construção de
proposições capazes de dirimir os conflitos sociais, pautados no compromisso ético e
político de respeito aos direitos e dignidade humana, como também na promoção da
justiça social.
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1 Vigotski e a Construção dos Sentidos e Significados

Para compreender as produções subjetivas dos julgamentos sobre o ato
infracional e as perspectivas de futuro construídos pelas adolescentes em situação de
privação de liberdade, indispensável se faz considerar as categorias sentidos e
significados como ponto de partida para adentrar no desenvolvimento posterior da
Teoria da Subjetividade formulado por González Rey.
Com base nos fundamentos marxistas, a Psicologia Histórico-Cultural
despontou no período revolucionário da extinta União Soviética, especialmente a partir
dos trabalhos realizados por Lev Semenovich Vigotski. Diferentemente da Psicologia
que vigorava naquele momento, para essa abordagem a psique passou a ser
entendida como um sistema complexo e dinâmico, constituída através da mútua
relação com o social; ou seja, alicerçada, sobretudo, na noção de dialética, o indivíduo
aqui é percebido como sujeito ativo e ao tempo em que se constitui subjetivamente,
também constrói o mundo (Aguiar & Ozella, 2004; 2013; González Rey, 2003; 2012a;
2013).
Ao considerar a presença indispensável do social na constituição subjetiva, foi
possível romper com a perspectiva essencialmente individualizante da psique; a
compreensão da subjetividade, portanto, não deve ser simplificada ou reduzida
apenas a uma entidade interna (González Rey, 2003; 2012a; 2013), mas o seu
entendimento deve agregar a complexidade da relação entre as diversas dimensões
que a constituem, isto é: biológica, psicológica, histórica, social, cultural, econômica,
política (Zanella, 2014).
Na obra titulada "Pensamento e Linguagem", Vigotski desenvolveu as noções
de sentido e significado, centrais para esta pesquisa, fundamentado nos estudos
realizados pelo psicólogo Paulhan que já havia diferenciado esses dois conceitos. Ao
propor uma nova metodologia baseada na palavra como unidade, ele estabeleceu a
relação entre o pensamento e a linguagem com o seu significado da palavra.
Vygotsky (1993), portanto, compreendeu que o significado é mais estável,
mesmo diante da alteração do sentido; já o sentido é dinâmico, fluido, complexo e
varia conforme o contexto. Por serem construídos socialmente, os significados
viabilizam a comunicação; ou seja, são conteúdos compartilhados, mais resistentes à
mudança e integrados à subjetividade de maneira distinta pelo indivíduo (Aguiar &
Ozella, 2006). No polo oposto, o sentido é uma organização psicológica que constitui a
subjetividade, conectado à dimensão mais individual, produzido por meio da
internalização dialética dos significados (Aguiar & Ozella, 2006; González Rey, 2012a).
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Ressalte-se que a partir da categoria sentido foi possível desenvolver a Teoria
da Subjetividade; todavia o sentido, conforme abordado neste estudo, não se restringe
apenas à palavra, mas transcende para a relação entre o simbólico e emocional. Por
isso a organização integrada entre os sentidos configura a subjetividade, entendida
não como um sistema determinista separado das condições concretas de existência,
mas, ao contrário, como uma produção humana conectada com as dimensões sóciohistórica-culturais que organizam o indivíduo (González Rey, 2007; 2012a).
Por essa razão a subjetividade não deve ser entendida unicamente sob a
perspectiva individual, pois a cultura é um sistema subjetivo que produz subjetividade;
a subjetividade social, então, é um sistema complexo que se organiza de forma
também complexa, presente nos processos de institucionalização nos diversos
espaços sociais em que o indivíduo atua (González Rey, 2003). Portanto, a
subjetividade social e a subjetividade individual estão intimamente relacionadas e se
configuram de forma simultânea, pois na medida em que o sujeito se constitui,
também constrói a subjetividade social. (González Rey, 2003).
Essa perspectiva teórica supera a noção de que o comportamento é atributo do
indivíduo, pois o integra ao social, sendo, por isso, fundamental considerar a
subjetividade individual e social na complexa compreensão do fenômeno humano
(González Rey, 2007). Desse modo, a análise das produções subjetivas das
adolescentes sobre os julgamentos do ato infracional e as perspectivas de futuro
devem abarcar as produções de sentido no âmbito social, configuradas na
subjetividade social, pois também estão imbrincadas na constituição individual.
2 Método

Neste estudo foi utilizada a abordagem qualitativa, porquanto possibilita
compreender a subjetividade humana de forma complexa e integrada à sua
historicidade (González Rey, 2012b). Participaram desta pesquisa três adolescentes
que estavam cumprindo medida socioeducativa de internação na unidade feminina do
município de Salvador, Bahia. Elas tinham idades entre 15 e 17 anos, eram negras,
com nível escolar fundamental incompleto e se encontravam em privação de liberdade
em razão da prática de ato infracional análogo aos crimes de latrocínio ou homicídio.
Cumpre registrar que esta pesquisa foi desenvolvida em consonância à
Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e, por isso, submetida à análise
e deferimento do Comitê de Ética em Pesquisa. Para isso foi solicitada, mediante
ofício, autorização judicial e da instituição de acolhimento para cumprimento de
medida socioeducativa. Após explanação sobre os objetivos e situação de
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confidencialidade, também se obteve a anuência das participantes por meio do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento do Menor. No sentido
de preservar o sigilo, nesta pesquisa se utilizou nomes fictícios.
As informações foram construídas a partir da realização de entrevistas
narrativas. A análise embasou-se na construção de núcleos de significação,
fundamentada na proposta de Aguiar (2006), Aguiar e Ozella (2006, 2013) e Moro
(2009). Após sucessivas leituras das narrativas, primeiramente formaram-se os préindicadores, aglutinados posteriormente para constituírem os indicadores; a partir dos
indicadores, construíram-se os núcleos de significação, o que possibilitou a
identificação das semelhanças, diferenças e contradições entre os relatos (Moro,
2009). Neste artigo serão apresentados os núcleos de significação que versam sobre
os julgamentos do ato infracional e as perspectivas de futuro.
3 Produções de Sentidos dos Julgamentos do Ato Infracional e Perspectivas
Futuras

3.1 "Me percebo normal de ter cometido crime": Produções de Sentidos Sobre
os Julgamentos do Ato Infracional

A discrepância entre as representações acerca da adolescente autora de ato
infracional foi o primeiro ponto que chamou à atenção nas narrativas; na perspectiva
das participantes deste estudo, no imaginário social elas são significadas de forma
depreciativa e patológica, vistas como "um criminoso qualquer, como qualquer um"
(Denise) e, por isso, menos humanas, subcidadãs. Em oposição às percepções
sociais, para elas a adolescente que comete ato infracional é "uma pessoa normal".
Segundo o julgamento de Ana: "não acho diferença nenhuma em matar. Pra mim tanto
faz matar, como não matar. Não acho diferença nenhuma. Pra mim é normal". Diante
disso é possível concluir que as distinções dessas representações transitam entre dois
polos opostos, a saber: a "pessoa normal" versus a "pessoa patológica".
No que se refere à representação da "pessoa normal", é importante ressalvar a
naturalização da violência associada à cultura da violência compartilhada nos espaços
sociais que a adolescente se constituiu subjetivamente (Espinheira, 2001; Santos,
2008; Vasconcelos, 2005); nessa lógica cultural, a violência é comumente empregada
como uma maneira de se auto-afirmar, impor o poder, já que qualquer sinal de medo
ou fraqueza é motivo de deboche; isso acaba repercutindo na própria banalização da
violência. Some-se a isso que a violência, corporificada no emprego da força física,
muitas vezes se constitui como único recurso de resolução dos conflitos diante do
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descrédito de um Estado tão ausente e omisso (Bonfim & Kranh, 2008; Machado &
Noronha, 2002).
Por outro lado, também é importante destacar a imagem social da "pessoa
patológica". Ou seja, entre o senso comum, determinados comportamentos rotulados
como patológicos foram associados a certos segmentos sociais e servem como
mecanismos discriminatórios contra tais grupos; essa associação conduziu a
naturalização dos processos psíquicos ou defeitos congênitos como determinantes
para a violação das normas sociais. Embora exista um tipo social – homem, jovem,
negro, pobre – alvo do estereótipo "criminoso", independentemente da categoria etária
ou de gênero, as práticas discriminatórias também carimbam as adolescentes com
envolvimento infracional como "criminosas".
Na perspectiva delas, o rótulo "criminosa" é suficiente para a sociedade
aplaudir o tratamento arbitrário, autoritário e violento cometido pelos agentes públicos
no suposto exercício do controle social. Por isso

"não tem diferença quando eles [polícia] pega homem ou mulher. Lá era direto,
eles me pegava mesmo e dava baculejo. [...] Ainda mais ladrão que não tem
vez. Eles veem como se fosse um criminoso comum, eles pega, faz o que quer,
tranca" (Denise).

Mas, na verdade, tal tratamento reflete a perpetuação daquela velha política
eugenista de limpeza social instaurada no Brasil logo após a abolição da escravatura,
espinha dorsal do sistema carcerário.
Se por um lado a violência socialmente produzida foi naturalizada em determinados
"tipos sociais", dados estatísticos indicam que 73% dos atos infracionais registrados
em 2012 foram tipificados como análogos ao crime contra o patrimônio ou tráfico de
drogas; as infrações "contra a vida" totalizaram cerca de 15% (SDH, 2013), o que
aponta para "as consequências de uma sociedade centrada na propriedade privada,
na aquisição de mercadorias para valorização pessoal e na multiplicação das
possibilidades de objetos produzidos pela indústria" (Bombardi, 2008, p. 143). Ou seja,
os "tipos sociais", aos quais se atribui responsabilidade sobre a violência, também são
as principais vítimas da violência; isso ocorre porque essa representação aparece
encarnada no negro pobre, com base na combinação entre a categoria racial e social
com a imagem da violência. A naturalização dessa conexão traduz uma realidade
aparentemente indubitável, lógica que tem servido de base para a manutenção de
uma estrutura social injusta e desigual (González Rey, 2006).
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Apesar do Mapa da Violência apontar para a grande discrepância de
vitimização masculina em relação à feminina na faixa etária de 16 a 17 anos de idade
– cerca de 93% dos casos – ao atentar para a categoria racial, a vitimização de negros
é aterrador, haja vista que eles tem três vezes mais chances de serem vítimas de
homicídio se comparado com os adolescentes brancos (Waiselfisz, 2015a). Com
relação à variável gênero, ao tempo em que a vitimização de mulheres brancas tem
encolhido – redução de 9,8% - as mulheres negras estão morrendo 66,7% vezes mais,
vítimas da violência fatal. Embora a violência doméstica prevaleça entre as mulheres,
a partir desses dados é possível depreender que as adolescentes negras estão muito
mais sujeitas à mira da violência letal no âmbito público do que as brancas (Waiselfisz,
2015b).
Ou seja, é incontestável o fato dos adolescentes e jovens negros do sexo
masculino serem as principais vítimas fatais da violência externa, inclusive perpetrada
por policiais. Todavia, embora sejam mulheres, elas não são tratadas com brandura,
nem pela sociedade, muito menos pelo Estado; por serem negras e pobres e, mais
que isso, adolescentes com envolvimento infracional, tais

marcadores são

determinantes na definição de uma trajetória de vida circunscrita pela violência.
Além da grande contribuição científica na validação dessas representações
dominantes, especialmente a partir da aliança médico-jurídica, os meios de
comunicação também corroboram cotidianamente na perpetuação da imagem do
criminoso anexada a certo tipo social, o que aguça o medo e o temor contra os pobres,
especialmente negros (González Rey, 2006; Padovani, 2013; Silva, 2009). Segundo
Padovani (2013), os significados sociais construídos sobre o "infrator" geram práticas
em relação a ele, sobretudo quanto aos seus atos; tais significados, muitas vezes
associados ao possível fracasso no retorno ao convívio social, também são integrados
de diferentes formas à subjetividade do indivíduo estigmatizado. Por isso, além de
reconhecerem que são tratadas de forma discriminatória por terem praticado ato
infracional, as participantes deste estudo pretendem "não se entregar" aos
julgamentos sociais, porquanto planejam "mudar de vida" após a institucionalização e,
por conseguinte, não "fracassar" novamente.
Todavia, no que se refere às consequências do ato infracional, somente Bruna
destacou que às vezes quando "lembra que foi um pai de família" julga o ato como
errado, mas, mesmo assim, é "muito difícil voltar atrás". Além de contraditório,
observou-se, na fala dela, um argumento padrão conectado com os significados
compartilhados socialmente, em que apenas os "cidadãos de bem" são credores de
direitos, especialmente à vida. Contudo, verificou-se que as adolescentes não
identificaram os danos causados à vítima, mas enfatizaram as implicações do ato
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sobre si mesma, em razão dos resultados advindos da trajetória infracional. Segundo
Denise:

Penso que eu só fiz besteira, que isso é burrice minha, que eu sou burra. Mas
eu quero mudar que essa vida aqui não é pra ninguém não, essa vida não
presta! A pessoa só tem dois caminhos: ou morre ou vai preso. Quando vai
preso é bom, e quando perde a vida? Nunca mais volta.

Portanto, a infração não se reduz ao ato, mas aos sentidos que o ato produz no
contexto específico da ação, que regula o próprio indivíduo e não o objeto; quer dizer,
embora o ato seja reconhecido socialmente como amoral, o indivíduo, ao cometê-lo,
pode não se perceber como infrator; o sentido, então, não é regulado pelo externo,
mas ao que o individuo sente, conectado com suas necessidades em um dado
contexto (González Rey, 2006); o sentido, então, não é guiado pelo que é considerado
socialmente

"certo"

ou

"errado",

questão

que

ameaça

o

fundamento

da

hegemonização das normas sociais, sobretudo o Direito (González Rey, 2012a; Silva,
2009).
Cumpre ressaltar que tais formas de consciência moral correspondem aos
sistemas de sentidos dos grupos sociais dominantes. Em razão da sua carga
ideológica, ao serem naturalizadas, tornam-se sistemas de poder que regulam a vida
social. Logo,

no Brasil, as pessoas não partilham das mesmas possibilidades, mesmo que
sejam considerados iguais politicamente. O que é considerado uma infração
para as pessoas pobres, é visto apenas como um desvio de conduta quando a
mesma situação é cometida por uma pessoa que pertence às camadas médias
da sociedade (Bombardi, 2008, p. 87).

No capitalismo, esses sistemas de sentidos estão altamente articulados com os
interesses dos grupos econômicos na manutenção de privilégios (González Rey,
2012a); embora a adolescente viole as leis instituídas, paradoxalmente também
corresponde aos anseios compartilhados por esses mesmos grupos dominantes
quando buscam na prática infracional o reconhecimento social, status, poder, prazer,
fama e consumo – lógica cultural inerente ao capitalismo.
Por conta dessa hegemonização da consciência moral, outras formas de
violência, sobretudo aquela que abate grande parcela da população, são ocultadas e
comumente não percebidas como violetas. Ou seja,
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a naturalização da violência aparece quando se naturalizam formas de tratamento
diferenciado da população pelo seu status econômico, o que de fato naturaliza um
sentir

superior

em

relação

ao

outro,

que

é

responsável

por

muitos

comportamentos na vida cotidiana sobre os quais não se tem consciência crítica
precisamente porque entram em espaços naturalizados onde a consciência crítica
não funciona, mas podem ser sentidos por esse outro como atos de violência
(González Rey, 2006, p. 161),
.
Por essa razão, as assimetrias sociais e a perpetuação dos privilégios
conduzem à falta de reconhecimento do outro como igual; uma vida marcada por
humilhações e privações, então, pode levar o indivíduo, tratado como subcidadão, a
retribuir com violência todo ressentimento de uma história cotidiana de violência
expressa nas desigualdades (Espinheira, 2001; González Rey, 2006; Santos, 2008;
Vasconcelos, 2005). As trajetórias das adolescentes exprimem a falta de
reconhecimento do outro como igual, porquanto, primeiramente, foram elas
invisibilizadas por esse outro. Logo, tanto faz "matar" ou não "matar", já que é um ato
"normal"; caso mate é "difícil de voltar atrás", mesmo quando se trata de um "pai de
família", pois o outro resume uma trajetória de rejeição e, por conseguinte, a vida dele
também "não faz diferença nenhuma".
Assim, o indivíduo pode ser considerado culpado em certas situações e vítima
em outras. De acordo com González Rey (2012, p. 55):

essa reflexão não foi feita para que se chegue à conclusão de que, então, tudo
é válido e sim, pelo contrário, para começar a agir contra os culpados que
sempre permaneceram impunes por sua ocultação simbólica em estruturas e
normas profundamente injustas, mas que foram naturalizadas com a
correspondente carga universal de justiça.

Diante disso, necessário se faz romper com a ideia de uma moral congruente,
pois ela não caracteriza o indivíduo, já que não é uma propriedade intrínseca a ele; em
determinados contextos pode-se agir consoante a moral, mas em outros não
(González Rey, 2012a).

11

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

3.2 "Estudar, Trabalhar, Dar uma Vida Melhor pra Família, com Fé em Deus!"
Produções de Sentidos Sobre as Perspectivas Futuras.

A primeira questão que merece destaque alude às consequências do ato
infracional mencionadas pelas adolescentes. Por conseguinte, a continuidade da
carreira infracional é um entrave à projeção de futuro, pois os riscos se insurgem à
vida; ou seja, para elas "essa vida é ruim", pois conduz "a cadeia ou a morte" ou
aflição à família; por conta do sofrimento inerente à condição de privação de liberdade
"hoje pensa diferente", "quer mudar de vida".
Longe de demonstrar indiferença, a aflição causada à família apareceu
igualmente nas falas das participantes como elemento capaz de distanciá-las da
trajetória infracional, associado ao remorso, especialmente em relação à mãe; por
esse motivo, se a adolescente "ama a mãe de verdade, tem que mudar",
principalmente para "dar uma vida melhor" à família. Um ponto importante é perceber
aqui que esse momento possibilitou a ressignificação da relação com a família. Sobre
essa questão também cumpre pontuar que mulheres em privação de liberdade
vivenciam muito mais as perdas afetivas, já que o número de visitação é reduzido se
comparado com a realidade masculina; frequentemente a figura materna é único elo
com o mundo. Some-se a isso o fato das mulheres serem mais socializadas a
valorizarem os laços afetivos e, por isso, o afastamento social comumente recai muito
mais sobre elas (Assis & Constantino, 2001).
No que se refere à medida socioeducativa, a internação emergiu na fala das
participantes conectada à punição; quer dizer, para elas é preciso "sentir na pele para
aprender", padecer para "pagar pelos erros", uma aprendizagem congruente com a
coerção.

Tal

perspectiva,

na

verdade,

também

expressa

os

significados

compartilhados socialmente, quando é preciso retribuir ao infrator a dor para que a
justiça seja feita; ou seja, a socioeducação, por meio da privação de liberdade, na
prática traduz uma educação capaz de adestrar, corrigir, adaptar mediante o
sofrimento.
Afora o caráter meramente punitivo, a medida socioeducativa também
apareceu como um momento reflexivo para planejar uma nova vida, em que o futuro
seria o lugar da mudança. O ensino formal e os cursos profissionalizantes emergiram
nas narrativas como via de acesso ao mercado de trabalho, recursos que
promoveriam a tal "mudança", isto é, romper com a trajetória infracional. Todavia, salta
aos olhos a disparidade entre as idades das adolescentes com o nível de
escolarização;

antes

de

ingressarem

na

unidade

para

cumprirem

medida
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socioeducativa, elas não estavam frequentando a escola, muito menos tinham se
submetido a qualquer curso profissionalizante.
As trajetórias de vida remetem a histórias de evasão escolar, principalmente
por conta de dificuldades de aprendizagem ou problemas de relacionamentos com
professores ou colegas de classe, precarização do ensino, falta de estímulo ou
perspectivas em alçar uma condição de vida melhor por intermédio do estudo formal,
além de não conseguirem conciliar a vida infracional com a frequência às aulas. Essas
questões também apontam para o despreparo e inadequação do modelo educacional
vigente na articulação entre os saberes com a realidade concreta dessas
adolescentes, afora a ineficiência da escola em possibilitar a transformação social
(Fachinetto, 2008).
Como exemplo, Bruna narrou que aos 10 anos evadiu da escola, porquanto
"nunca fui fã da escola, nunca gostei de estudar" (Bruna). Embora verbalize a
importância da educação na superação da trajetória infracional, na unidade de medida
socioeducativa, inicialmente, ela frequentou a escola, mas logo depois evadiu.
Segundo a adolescente: "parei de ir porque tava faltando professor. Direto não tava
tendo professor, pá! Ai eu parei de ir. Tava no oitavo e nono [série]" (Bruna).
Igualmente, as oficinas pedagógicas e profissionalizantes são percebidas como
desinteressantes e precárias:

Lá [CASE-Salvador] as oficinas tava mal. Só tava chamando a gente, pô, pra
artes, o professor de costura. Corte e costura, só! Só as atividade. Aqui [CASEFeminina] tava tendo percussão, agora não tá tendo. Não sei que dia vai ter, só
sei que não começa, né? Não sei. Tava tendo percussão, aula de dança, hip
hop, aula de cunho religioso e só (Bruna).

Ainda que na instituição Bruna não estivesse inserida na escola, planeja
retomar os estudos para ingressar no mercado de trabalho. Dado que realizou na
unidade de medida socioeducativa um curso de recepcionista, pretende ingressar em
alguma empresa por meio do Programa Jovem Aprendiz; todavia, não há qualquer
articulação entre a instituição de internação com a política pública mencionada.
Desse modo observa-se que a medida socioeducativa possibilitou a
reconfiguração dos sentidos relacionados à educação, conectados com os significados
compartilhados socialmente. Não obstante a escola e os cursos profissionalizantes
tenham emergido nos relatos como rota para o mercado de trabalho, a realidade
concreta das adolescentes, antes e durante a internação, indicam incertezas futuras
diante das exigências técnicas e carência de emprego em um sistema altamente
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competitivo; os horizontes, portanto, se limitam a trabalhos informais, desqualificados
e de baixíssima remuneração.
Entretanto, no que se refere ao papel das medidas socioeducativas, cumpre
ressaltar que o SINASE (Brasil, 2006) garante o acesso à educação formal aos
adolescentes acolhidos, além do direito ao acompanhamento sistemático às tarefas
escolares no sentido de dirimir qualquer dificuldade. Some-se a isso que os cursos
profissionalizantes devem estar conectados com as rígidas demandas do mercado de
trabalho no sentido de viabilizar o acesso ao emprego formal, como também com os
interesses dos próprios adolescentes; mais que isso, a socioeducação deve promover
ações para que eles compreendam o funcionamento e sejam inseridos no mercado
formal de trabalho.
Contudo, há um grande abismo entre o SINASE e a realidade concreta das
participantes deste estudo. Além da precarização da escola, não se verificou qualquer
acompanhamento das tarefas escolares. Não só os cursos profissionalizantes foram
avaliados por elas como "desinteressantes" e "deficientes", mas a carência de opções
e a descontinuidade das atividades são óbices à permanência nas oficinas, haja vista
a desmotivação. Some-se a isso a dificuldade delas identificarem suas habilidades,
aptidões, competências, o que, por conseguinte, limita as perspectivas de futuro a
"qualquer serviço". Também não se verificou articulações com outras políticas de
geração de emprego e renda.
Da mesma forma, chamou a atenção que os cursos ofertados nas instituições
femininas ainda se destinam ao treinamento das adolescentes para serem "boas
mães" ou "boas donas de casa", tal como era nos primórdios do modelo de
abrigamento no Brasil (Chaves, Guirra, Borrione & Simões, 2003; Chaves, Borrione &
Mesquita, 2004); as oficinas profissionalizantes se limitavam às aulas de costura,
doces e salgados, embelezamento e curso básico de cabelereiro. Mais que conduzilas ao tradicional lugar da mulher na sociedade, tais oficinas não promovem o
desenvolvimento de competências para que elas possam competir em um mercado de
trabalho

altamente

predatório,

questão

que

rejeita

as

potencialidades

das

adolescentes, sobretudo para protagonizar outras histórias.
4 Considerações Finais

Para compreender o ato infracional é indispensável não só o conhecimento
sobre o indivíduo, mas transcender às condições concretas em que ele se constituiu;
"isso leva a conduzir a importância do sujeito como figura central do fato e a pôr junto
a ele, no banco dos réus, a sociedade em que vive" (González Rey, 2012a, p. 57).
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Todavia, o modelo socioeducativo de internação se restringe apenas ao indivíduo, já
que é sobre ele que o castigo recai; em nenhum momento há envolvimento da
sociedade, muito pelo contrário, tal medida ocorre a léguas de distância dos seus
olhos. Ora, se a gênese do problema também é social, por que individualizar o
problema?
Por isso, há primeiramente que se por em questão a lógica hegemônica que
correlaciona as causas das violações às normas sociais a supostos traços
psicológicos, falhas congênitas ou deficiências orgânicas, sob o carimbo da
patologização; aqui o indivíduo é circunscrito ao comportamento naturalizado sem
qualquer vinculação com a dimensão social; é preciso também considerar as
desarmonias sociais. Tal questionamento é central, sobretudo porque essa
perspectiva impregnou as instâncias jurídicas e políticas (González Rey, 2012a;
Vigotski, 2010). Seguindo essa lógica, o Estado não só é completamente
desresponsabilizado na garantia do bem estar social, como também na resolução dos
conflitos sociais. Embora tenha a aparente boa intenção em proporcionar ao
adolescente superar o processo de exclusão social por meio das medidas
socioeducativas, na prática se observa uma grande lacuna em relação à lei, conforme
se verificou nas narrativas das adolescentes deste estudo.
Exatamente por isso não é possível sustentar a ideia de "ressocialização"; o
prefixo "re" faz alusão a "voltar a ser" (Padovani, 2013), todavia essas adolescentes
nunca estiveram incluídas. Essa lógica se fundamenta na crença de que a medida
socioeducativa, por si, seria capaz de garantir o retorno à vida social em uma
sociedade

hipoteticamente

harmônica,

igualitária,

desprovida

de

qualquer

responsabilidade com a violação das normas sociais. Ora, ao contrário, muito antes
dessas adolescentes iniciarem sua trajetória infracional, o Estado descumpriu com o
seu dever ao negar acesso às políticas sociais; a falta de cidadania diante de uma
lógica social sustentada pelos privilégios de poucos acarreta na desumanização e
mortificação de grande parcela da população à mercê da miséria social. Como
construir uma sociedade solidária e querer que esses outros respeitem os pactos
sociais, se não se reconhece esses outros como sujeitos de direitos, e,
contraditoriamente, ainda os apartam dos horizontes sociais ao condená-los a
clausura?
Frente a essa questão, indispensável se faz refletir sobre a centralidade do
aparato judiciário na resolução dos conflitos sociais (Andrade, 1999); embora a criação
de um direito penal específico aos adolescentes pareça um grande avanço na garantia
de direitos, a olhos nus se constitui como retrocesso (Reginato, 2009), pois o ideal da
proteção integral garantido por lei, na prática, acaba muitas vezes camuflando um
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tratamento perverso e cruel sob o falacioso argumento de ser distinto daquele
direcionado aos adultos (Pedreira, 2013).
Por essa razão, é incongruente apostar no Direito Penal voltado aos
adolescentes quando no imaginário social o sentido de justiça ainda está intimamente
associado ao sofrimento, coerção e acirramento da segregação social por meio do
encarceramento; com a naturalização da estrutura punitiva como única resposta aos
conflitos sociais, é difícil construir alternativas distintas do castigo. Na perspectiva de
promover a justiça social, é preciso, inicialmente, desnaturalizar a lógica de que a
punição é a chave para a construção de uma sociedade justa; isso possibilitará a
idealização de outras formas de solução dos conflitos sociais (Reginato, 2009) que
também implique a sociedade e não sentencie apenas o indivíduo, já condenado, de
nascença, a viver à sua margem.
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VICISSITUDES E ARBITRARIEDADES DO TEMPO SOCIOEDUCATIVO:
uma experiência do DF

Resumo
Esta comunicação objetiva compartilhar parte dos resultados de um estudo de caso
realizado em um Núcleo de Ensino situado no interior de uma Unidade de Internação do
Distrito Federal, com objetivo central de refletir sobre o processo avaliativo desenvolvido
junto aos estudantes que lá se encontravam reclusos para cumprimento de medida
socioeducativa. O materialismo histórico dialético foi utilizado como método na condução da
pesquisa e as informações, levantadas em campo por meio de observações, análise de
documentos, aplicação de questionários e realização de entrevistas. O quantitativo de tempo
destinado ao desenvolvimento do trabalho pedagógico junto aos estudantes do Núcleo de
Ensino, bem como a sua qualificação pelos profissionais que lá atuavam, emergiram como
elementos capazes de obstaculizar uma educação escolar que possibilite aos
socioeducandos, a conquista de aprendizagens que lhes sirvam à construção de novas
relações com a materialidade do mundo que os cercam. A primazia da segurança sobre a
educação observada ao longo do estudo remonta a uma arbitrária e vicissitudinária lógica
disciplinar coativa baseada no modelo punitivo-repressivo, incompatível com o objetivo
formativo que se incorpora ao ato educativo comprometido política e ideologicamente com a
construção de uma sociedade que prime pelo respeito, não só às características naturais e
sociais que individualizam os sujeitos, mas principalmente aos direitos legais e humanos
que os igualam.
Palavras-chave: Tempo. Segurança. Escolarização.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS – A historicidade e o tempo socioeducativo
A relatividade que permite discutir o tempo em suas diferentes dimensões e sob
diferentes pontos de vista possibilita percebê-lo, simultaneamente, como algo decorrido e,
às vezes, desperdiçado, mas também como um permanente desafio que se coloca frente às
conquistas que se pertente alcançar, especialmente quando se é tão jovem e se vive
experiências tão desprezíveis como é o caso dos socioeducandos, principais interlocutores
deste estudo.
Discutir o tempo como elemento que atravessa as práticas desenvolvidas em
contexto escolar socioeducativo implica, portanto, percebê-lo em relação aos principais
sujeitos que o integram e seus diferentes modos de agir frente à realidade, garantindo que
seja apreendido o movimento que anima esse espaço. O ideal de ressocialização de jovens 1

1

De acordo com o art. 2º do Estatuo da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990),
é considerada criança toda pessoa até 12 anos incompletos e adolescentes aqueles que se encontram entre 12
e 18 anos de idade também incompletos. Já o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013)
considera jovem pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. O uso do termo “jovem” neste do texto para
se referir aos estudantes interlocutores do estudo se justifica pelo fato da pesquisa ter sido realizada no interior
de uma Unidade de Internação que atende a socioeducandos maiores de 18 anos, uma vez que o período de
cumprimento de medidas socioeducativas pode estender-se até os 21 anos de idade (BRASIL, 1990).
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infratores que se encontram internos para cumprimento de medida socioeducativa como
fator motivador de sua existência, incluindo a escola que nela se encontra, confere papel de
destaque a esses atores, impelindo um especial olhar em direção a esse segmento.
Dado o processo histórico e social que constitui o homem e é por ele constituído, a
análise do tempo vivenciado pelos jovens internos sugere a necessidade de buscar
apreendê-lo desde antes de sua internação. A adolescência, período de vida dos
socioeducandos à época do cometimento do ato infracional indutor de sua detenção, ganha,
assim, destaque, demandando reflexões que considerem aspectos de sua historicidade que
influenciam as significações que são constituídas a seu respeito.
O tempo de vida que marca a transição entre a infância e a idade adulta passou a
ser alvo de interesses a partir de demandas da sociedade moderna, cujo cenário de ampla
revolução tecnológica, tornou cada vez mais necessária sua escolarização, como meio de
capacitação para a vida adulta (ARIÈS, 1986). Na esteira desse novo olhar, essa fase do
desenvolvimento humano torna-se, ao longo do século XX, alvo de pesquisas científicas
desenvolvidas na área da Psicologia que apresentam, em comum, tendências à
generalização

de

“características

adolescentes,

rotulando-os

como

conflituoso

e

problemático” (OLIVEIRA, RODRIGUES e SILVA, 2017, p. 58). Esse quadro teóricoepistemológico da figura do adolescente estereotipada como rebelde e instável, originária de
uma visão parcializada centrada no sujeito e suas mudanças físicas, psíquicas e cognitivas,
estende-se ao senso comum contribuindo para criar, no imaginário social, uma visão
depreciativa e preconceituosa da juventude, reservando a essa parcela da sociedade, uma
posição marginal.
No entanto, esforços foram e continuam sendo envidados no sentido de romper com
essa propensão histórica de atribuição de rótulos negativos à adolescência, concebendo-a
como um período intermédio entre a infância e a idade adulta que deve ser vista para além
dos processos biológicos que universalizam os indivíduos quanto às suas características
naturais2, adicionando a essa interpretação aspectos que modificam os sujeitos de acordo
com o contexto social, político e econômico em que se inserem tornando, por isso, mais
prudente, segundo Ozella (2003), referir-se a adolescências, em vez de adolescência.
Explicar a adolescência independentemente da classe social e época em que se esta
se desenvolve pode, segundo Ozella (2003), contribuir para distanciar a interação da
juventude com a sociedade além de responsabilizá-la, unilateralmente, pelos conflitos em
que se envolve, desconsiderando as obrigações do Estado e da sociedade civil em relação
2

É inegável que o desenvolvimento orgânico do adolescente produz importantes alterações na vida dos
indivíduos. No entanto, essas alterações tendem a ser maximizadas ou minimizadas dependendo dos ritos
sociais que cerceiam essa passagem. (TRASSI, 2006). As características fisiológicas são, portanto, significadas
segundo o meio em que se vive.
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à atenção que deve a esse segmento. “Acaba-se creditando, assim, à natureza a justificativa
para comportamentos considerados de risco” (FIGUEIRÓ, 2012, p. 26). Ao passo que
desnaturalizar a adolescência, percebendo-a como um estágio de desenvolvimento
constituído a partir de determinantes da totalidade histórica e social possibilita compreendêla “dentro do seu potencial de adolescente como ator social, ativo no mundo, transformando
e sendo transformado de acordo com as contingências existentes no meio social” (idem, p.
26).
A imagem do adolescente “difícil”, colocando-o na maioria das vezes como autor e
não vítima de atos infracionais, cenário bem mais corriqueiro3, tem sido a tônica dos
discursos de setores sociais dominantes e dos meios de comunicação a eles aliados, que
insistem em rotular a adolescência como um momento de vida caracterizado pela produção
da violência, escondendo, assim, a outra face que desvela uma sociedade intolerante e até
mesmo agressiva com a juventude, especialmente se essa é pobre, negra e ou se mostra
crítica frente à realidade e atuante no sentido de transformá-la.
A difusão de ideias dessa natureza pode ter consequências alienantes e, portanto,
desastrosas, não só no sentido de cada vez mais e mais cedo segregar adolescentes do
convívio social sob o argumento de reeducá-los, mas também de permitir que, ao longo do
tempo de cumprimento de medidas socioeducativas, a concepção do jovem infrator de “má
índole” se sobreponha, inibindo o desejo desafiador de promover uma educação que possa
dirimir suas vulnerabilidades e ampliar sua autonomia para o enfrentamento dos riscos
sociais que muito provavelmente voltará a vivenciar. Frente a estas questões, emerge a
necessidade de que a desigualdade socioeconômica que marca nosso modelo de
organização social, bem como os ideais neoliberais que o sustentam, acometendo situações
de risco social e marginalização de adolescentes, sejam tomados como fatores motivadores
da internação de grande parte dos socioeducandos. Foi essa a perspectiva que referenciou
as análises das informações levantadas no campo sede da pesquisa que são agora
apresentadas.

3

O número de mortes de adolescentes jovens no Brasil é um dos maiores do mundo, ultrapassando inclusive as
estatísticas de países em situação de guerra e conflitos armados (BRASIL, 2015). O Atlas da Violência divulgado
em junho de 2017 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) confirma essa estatística ao afirmar que, segundo os últimos dados disponíveis do Ministério da
Saúde , entre 2005 e 2015, houve um aumento de 17,2% na taxa de homicídio de indivíduos entre 15 e 29 anos
e que “desde 1980 está em curso no país um processo gradativo de vitimização letal da juventude, em que os
mortos são jovens cada vez mais jovens” (BRASIL, 2017, p. 25).
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O TEMPO SOCIOEDUCATIVO E O CAMPO EMPÍRICO
Social e historicamente determinados, lugares e tempos se determinam uns aos
outros, gerando diferentes modos de apreendê-los e vivenciá-los. No caso dos sujeitos que
se encontram privados da liberdade física de ir e vir e emocional de expressar-se, satisfazer
desejos, relacionarem-se e trilhar caminhos segundo suas próprias escolhas, a
responsabilização pelos atos por eles cometidos se reveste de punição por segregá-los dos
espaços sociais extramuros e condicioná-los à utilização ociosa e improdutiva de grande
parte do seu tempo. Considerando a incompatibilidade entre o objetivo de recuperar os
socioeducandos e as punições a eles impostas (CAZÉ, GUANABARA e MARQUES, 2016),
o espaço escolar insurge como oportunidade de qualificar o tempo socioeducativo,
assegurando aos estudantes que dele usufrui, o direito que lhes cabe de, conscientemente,
refletir sobre a vida e a dignidade que lhe foi negada e encontrar caminhos que tornem
possível sua reconquista.
Isso implica dizer que a gestão do tempo escolar se destaca pela qualidade que
pode assumir diante da totalidade do tempo socioeducativo. O tempo vivenciado no Núcleo
de Ensino4 estudado foi destacado pelos estudantes ao compará-lo ao tempo vivido fora
dele:
5

Nas férias a gente fica só trancado. Só sai do módulo na quarta-feira pra
ir pra quadra jogar futebol. Tem banho de sol mas é trancado dentro da
ala... no mesmo ambiente. As férias é pior do que as aulas. Não tem nem
6
comparação .
A parte da escola é de boa. Eles entendem nossa situação. O que é feito
7
pela polícia (referindo-se aos ATRS ) não presta.
A gente gosta dos projetos (desenvolvidos pela escola)... a gente sai do
módulo né... difícil sair do módulo. Nós só sai do módulo pra vir pra escola.
Nós é obrigado a vir pra escola. Se ficar lá (no módulo) pega tranca (fica
preso). Se não fosse obrigado? Nós viria assim mesmo. Dar um rolé, ver
os professores.
Medida socioeducativa não regenera ninguém. Não serve pra nada. A
escola ajuda porque quando a gente estamos precisando de conversar

4

As escolas que funcionam no interior das Unidades de Internação do DF são oficialmente chamadas de
Núcleos de Ensino, por serem, conforme estabelece a portaria conjunta n° 03, de 21 de março de 2014,
vinculados a Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino, o que os destitui da condição de escola. A
necessidade dessa vinculação se dá por força do Termo de Cooperação Técnica 02/2013 e se justifica diante do
estabelecido no arts. 143 e 247 do ECA, que impede a divulgação, total ou parcial, de qualquer forma de
identificação do adolescente a quem se atribua autoria por ato infracional, o que inclui a sua documentação
escolar.
5

Espaço onde se localizam os alojamentos destinados ao descanso dos jovens.

6

As falas dos estudantes foram literalmente transcritas a fim de preservar uma caraterística que se mostrou
fortemente distintiva desse segmento, além de evidenciar suas não aprendizagens em relação à expressão oral,
aspecto que se refletia, quase sempre, na forma escrita.
7

Atendentes de Reintegração Socioeducativo.
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com alguém, de um abraço de... sempre tem os professores pra ajudar,
nos apoiar, nos ensinar e entender o que estamos passando aqui dentro.

Quando confrontados com o tempo extraescolar, os períodos destinados a atividades
desenvolvidas no e pelo Núcleo de Ensino se destacavam, segundo os estudantes, pelo
acolhimento fraterno dos professores e pela maior liberdade (física e emocional) que
usufruíam. Embora importantes como oportunidade de construção de laços afetivos entre
professores e estudantes, ingrediente que contribui positivamente para a conquista de
aprendizagens pelos estudantes (SOARES e VIANA, 2016), e de expressão autônoma do
pensamento, situações e discursos presenciados ao longo da pesquisa sugerem que as
referidas benesses do tempo escolar eram ainda fortemente marcadas por uma visão
capitalista liberal do homem autossuficiente e centrado no eu, capaz de superar, por si só e
por pior que sejam, as condições sociais que os acometem.
Um desenho grafitado logo à entrada do Núcleo com a frase “TUDO MUDA
QUANDO VOCÊ MUDA!” foi, ao longo da pesquisa, de tal forma naturalizado pelos
profissionais que lá atuavam que o jargão neoliberal de responsabilização individual por ela
difundido foi fartamente reforçado em outros espaços (palestras, pregações religiosas,
aulas, cartazes, coordenações pedagógicas e conselhos de classe), aproximando das livres
escolhas dos socioeducandos a possibilidade de mudanças em seu comportamento e, ao
mesmo tempo, distanciando-a das oportunidades oferecidas para o alcance de tal propósito.
Aqui eles ensinam nós tentando ensinar o que nós não sabe. Tenta.
Aprende quem quer. É ué... só aprende se quiser, se você não quiser
aprender, não aprende. (Estudante do Núcleo de Ensino)
A nota às vezes vem ruim porque a gente não se evoluiu muito, mas
quando vem boa é porque nos esforçamos pra conseguir uma boa nota.
(Estudante do Núcleo de Ensino)
Depende da pessoa. Se ela querer. Pra melhorar precisa estudar, se
interessar. (Estudante do Núcleo de Ensino)
Tem que aprender e ser esforçado pra aprender também, porque se a
pessoa não se esforçar para aprender ela não vai aprender nunca.
(Estudante do Núcleo de Ensino)
Porque eu acho assim: só se ensina para quem quer aprender. Quem não
quer, só atrapalha quem quer. (Coordenadora do Núcleo de Ensino)
Vocês acham que se os pais tivessem educação os filhos deles estariam
aqui? (Professora do Núcleo de Ensino)
Então, quando eu cito isso né (referindo-se ao ENEM), é pra tentar motivar
um ou outro aluno, porque um ou outro aluno tem a esperança de passar
numa prova dessa e ter um avanço nos estudos, concluir o Ensino Médio
e até entrar na faculdade. Só que isso é uma raridade, o interesse deles é
raro, é difícil. (Professor do Núcleo de Ensino)

O reforço ao discurso hegemônico da classe dominante de que basta querer para se
alcançar o que se quis, coaduna com o argumento de que há ensino independente da
ocorrência de aprendizagens, ficando esta na dependência do querer do aprendente. O
5
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ensino, assim, se dissocia do seu par dialético, a aprendizagem, permitindo colocar os
estudantes e suas famílias como responsáveis únicos ou majoritários pelo progresso
escolar.
Afirmativas como: precisa “melhorar”, “ter mais compromisso” e “participar das
aulas”, ou ainda “falta esforço”, “não tem pré-requisito” e “não tem potencial”, bastante
utilizadas por grande parte dos professores para justificar o parco desempenho de alguns
estudantes e a premiação, por meio de cartas elogio8, de estudantes que, segundo os
participantes dos conselhos de classe, se destacavam por diferentes motivos, em especial,
pelo bom comportamento que apresentavam, complementam o quadro ilustrativo da forte
presença da ideologia liberal meritocrática e individualizante no Núcleo de Ensino. Nessas
circunstâncias, o papel condutor do processo educativo conferido ao professor, o coloca
como principal portador do discurso do Estado centrado nesse ideário, difundindo acrítica e
irrefletidamente ideias que, uma vez alcançadas e incorporadas pelos socioeducandos,
podem contribuir para incorporar às mazelas já próprias de sua condição cativa, culpas por
se julgarem impotentes diante dos desafios que se interpõem no decorrer de sua vida
escolar e social.
Cabe a respeito a ressalva de que “o aluno que ´não quer aprender´, ´não tem
acompanhamento dos pais´ ou ´tem dificuldades para aprender´ tem tanto direito de cursar
[a escola] com qualidade quanto aquele que reúne todos esses requisitos, e isso é
responsabilidade da escola” (JACOMINI, 2010, p. 15). Nesse caso, caberia ainda incorporar
´o estudante que se encontra preso´. Para além do esforço individual requerido dos
socioeducandos, faz-se premente oferecer a eles oportunidades que os permitam superar
dificuldades e, em decorrência, apropriar-se de saberes necessários à vida em sociedade,
investindo nela, esforços no sentido de transformá-la. Um processo educativo socializador e
emancipador

seria,

desse

modo,

a

contribuição

do

tempo

disponibilizado

aos

socioeducandos no espaço escolar. O tempo se mostra portanto, elemento capaz de
agregar valor aos componentes do trabalho pedagógico desenvolvido em contexto
socioeducativo, incluída a avaliação que aí se pratica.
ESCOLARIZAÇÃO E SEGURANÇA: EDUCAR PARA FORMAR OU CONFORMAR?
Como instituição escolar, o Núcleo de Ensino investigado se instaura enquanto
instância social que serve de base mediadora e articuladora de outros dois tipos de projetos:
8

As cartas elogio eram elaboradas pela coordenadora da escola a partir de um modelo-padrão ao qual eram
acrescidos os elogios cabíveis a cada estudante. Cabia ao conselho de classe a decisão pela atribuição das
cartas-elogio sendo que, a partir do segundo semestre, foram concedidas somente mediante unanimidade de
concordâncias.

.
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de um lado o projeto político de sociedade e, de outro, os projetos pessoais dos sujeitos
envolvidos na educação (SEVERINO, 1998). A premissa de mediar e inter-relacionar
diferentes

projetos

impõe

considerar,

não

só

as

condições

subjetivas

para

o

desenvolvimento do projeto escolar, mas também as condições objetivas que, embora não
se dissocie das subjetivas, assume particularidades que o condicionam e, muitas vezes, o
determinam.
Segundo as Diretrizes Pedagógicas para Escolarização na Socioeducação
(DISTRITO FEDERAL, 2014), a realidade objetiva de uma Unidade de Internação comporta
características que lhe são próprias e indutoras da redução, a partir de 2015, de 1000 para
800 horas-aulas anuais para o trabalho escolar desenvolvido junto a estudantes que se
encontram privados de liberdade. A rotina instituída pela Unidade de Internação que
comporta o Núcleo de Ensino pesquisado e, mais especificamente, pela segurança que atua
nesse espaço, indicou ter sido uma dessas características, uma vez que causou prejuízos
ou mesmo inviabilizou diversas atividades educativas ao longo do tempo do estudo,
incluindo atrasos e saídas antecipadas dos turnos de aula ou o cancelamento deles.
Embora seja de competência da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude - SECRIANÇA, “garantir que os adolescentes assistam a todas
as aulas, de acordo com a grade horária diária, seja pela adequação dos horários da
Unidade de Internação às necessidades do Núcleo de Ensino, seja pela garantia de
profissionais que viabilizem o encaminhamento e ou acompanhamento dos adolescentes ao
Núcleo de Ensino” (DISTRITO FEDERAL, 2013a, p. 6), o insucesso de investidas nessa
direção motivou a diminuição da carga horária anual de trabalho escolar dos
socioeducandos, a fim de minimizar os prejuízos acarretados pela situação de ilegalidade
quanto à dissonância entre o número de horas-aula previstas e trabalhadas nos Núcleos de
Ensino do DF.
Tanto a prioridade dos horários das Unidades de Internação sobre os dos Núcleos de
Ensino quanto o seu desdobramento com a redução do tempo escolar, evidenciam uma
sobreposição das questões de cunho administrativo e, nesse caso em particular, da
segurança, às atividades educativas. Essa posição inferiorizada do trabalho escolar
contraria o Projeto Político-Pedagógico das Medidas Socioeducativas de Internação no DF
quando estabelece que “as atividades de segurança não devem apresentar predominância
sobre as demais atividades” (DISTRITO FEDERAL, 2013b, p. 88), defendendo a existência
desse segmento somente como forma de “garantir o cenário, o ambiente, o espaço e o
tempo necessários e favoráveis aos(às) socioeducandos(as) a construírem e reconstruírem
suas histórias de vida” (IASP, 2006 apud DISTRITO FEDERAL, 2013b, p. 88).
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Considerando ser a escolarização um processo capaz de influenciar positivamente a
vida do jovem interno, oferecendo uma formação que o possibilite construir caminhos em
direção à vida em sociedade, a Unidade de Internação sede da pesquisa pode estar
empregando o tempo vivenciado pelos socioeducandos como elemento estratégico e
utilitário para fins que priorizam o controle, a disciplina, o adestramento e a docilização de
seus corpos e mentes (FOUCAULT, 2014) em prejuízo e contraposição a processos
educativos formativos viabilizadores de seu retorno e atuação crítica no meio social.
O baixo contingente de Atendentes de Reintegração Socioeducativo – ATRS – foi, ao
longo

da

pesquisa,

o

argumento

utilizado

para

justificar

diferentes

situações

comprometedoras do trabalho educativo escolar. Dificuldades para conciliar os períodos
destinados ao trabalho escolar com os horários das demais atividades da Unidade
(refeições, higiene pessoal, cuidados com vestuários e ambientes, oficinas, lazer, esportes,
cultura, atendimentos técnicos e médicos, visitas, atividades externas e outras), mantendo,
em cada um dos locais onde elas se realizam, o quantitativo de ATRS legalmente
estabelecido foi, conforme sugeriram as observações em campo, aspecto indutor das
dificuldades em manter a normalidade dos tempos escolares.
A relação numérica entre ATRS e socioeducandos reivindicada pelos Servidores da
Carreira Socioeducativa do DF consta na Cartilha da Operação SINASE (2015) elaborada
pelo Sindicato desses servidores - SINDSSE/DF. A Cartilha assegura que os dispositivos
nela apresentados obedecem aos princípios da segurança do trabalho e da norma SINASE,
devendo ser seguidos rigorosamente.
Quanto aos procedimentos gerais, a Cartilha orienta que todo e qualquer
acompanhamento no deslocamento de socioeducandos dentro da Unidade de Internação
deve obedecer à proporção de 01 agente para, no máximo, 02 socioeducandos, enquanto
que para as atividades da escola, das oficinas profissionalizantes e de esporte e lazer a
proporção deve ser de 01 agente para, no máximo, 05 socioeducandos no local de
realização da atividade. Movimentos grevistas exigindo o aumento do efetivo de ATRS em
cumprimento ao estabelecido nessa Cartilha (DISTRITO FEDERAL, 2015b) foram
realizadas ao longo de todo o ano da pesquisa, acarretando contínuos atrasos para o início
das atividades do Núcleo de Ensino, antecipação de seu término ou mesmo sua suspensão.
Embora conste na Cartilha da Operação SINASE (2015b) a informação de que as
orientações que nela constam foram construídas de acordo com as normas estabelecidas
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no SINASE (2006), este documento relativiza a relação numérica para o atendimento dos
socioeducandos pelos Servidores da Carreira Socioeducativa9 ao afirmar que
A relação numérica de socioeducadores deverá considerar a dinâmica
institucional e os diferentes eventos internos, entre eles férias, licenças e
afastamento de socioeducadores, encaminhamentos de adolescentes para
atendimentos técnicos dentro e fora dos programas, visitas de familiares,
audiências, encaminhamentos para atendimento de saúde dentro e fora
dos programas, atividades externas dos adolescentes. (SINASE, 2006, p.
45)

O SINASE mantém esse relativismo ao possibilitar avaliar, tanto as necessidades
dos socioeducandos acompanhados, quanto o contexto em que se encontram para
especificar a relação entre o número de socioeducadores para o atendimento dos
socioeducandos:
. A relação numérica de um socioeducador para cada dois ou três
adolescentes ou de um socioeducador para cada cinco adolescentes
dependerá do perfil e das necessidades pedagógicas destes;
. A relação numérica de um socioeducador para cada dois adolescentes
ocorrerá nas situações de atendimento especial. Neste caso, muitas vezes
devido ao quadro de comprometimento de ordem emocional ou mental,
associado ao risco de suicídio, é necessário que se assegure vigília
constante. (SINASE, 2006, p. 45)

Mesmo considerando a grande subjetividade implícita nas avaliações requeridas pelo
documento do SINASE (2006) para adequar o quantitativo de profissionais ao atendimento
dos socioeducandos, bem como o lícito direito desses trabalhadores em lutar por melhores
condições de trabalho, vale lembrar as implicações da definição, pelo SINDSSE/DF, de
quantidades fixas para o acompanhamento dos socioeducandos na Unidade de Internação
que sediou a pesquisa.
A definição, pelo Sindicato de Servidores da Carreira Socioeducativa do DF, do
número máximo permitido pelo SINASE (2006) de 05 socioeducandos para cada ATR,
quando o acompanhamento se der em locais de realização de atividades da escola, das
oficinas profissionalizantes e de esporte e lazer e o limite de 02 socioeducandos para cada
agente em caso de deslocamento dentro da Unidade trouxe prejuízos ao funcionamento
normal do Núcleo de Ensino, quando estas recomendações foram rigorosamente seguidas.
O embate entre classes que se dividem pelos diferentes lugares que ocupam na
sociedade, característico de um sistema capitalista que se alimenta, entre outros aspectos,

9

Esses servidores são chamados, no documento do SINASE (2006), de socioeducadores e envolve, tanto os
profissionais que desenvolvem tarefas relativas à preservação da integridade física e psicológica dos
adolescentes e dos funcionários, quanto as atividades pedagógicas. Excetuam-se somente os profissionais
desenvolvem atividades pedagógicas e profissionalizantes específicas como é o caso dos psicólogos,
pedagogos, advogados, professores, médicos, enfermeiros, etc.
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do discurso aparentemente democrático pela liberdade que permite de transitar entre as
suas possíveis interpretações, pode ecoar, como nesse caso, em prejuízo daqueles que
dele devem se valer para melhoria de suas condições sociais. Compreender as estruturas
sociais como modos de dominação e violência (FREIRE, 1996) que atende a interesses que
se valem da manipulação das classes populares para explorá-las, constitui elemento básico
que pode favorecer o compromisso político de buscar conciliar a luta trabalhista ao trabalho
em favor dos socioeducandos. Sela-se, assim, uma união de forças contra desumanas e
injustificáveis desigualdades sociais e em prol dos que se encontram em maior
desvantagem nesse cenário.
Por constituir-se direito humano fundamental, a segurança dos jovens que se
encontram reclusos para cumprimento de medida socioeducativa deveria assegurar-lhes a
integridade física e emocional necessária ao processo ressocializador que inclui o repensar
e a reorganização de sua trajetória de vida que, por sua vez, conta com recursos que podem
facilitar e promover uma caminhada mais segura nessa direção. A escolarização se faz
presente nesse contexto.
A mencionada complexidade que envolve o funcionamento de uma Unidade de
Internação que faz do cumprimento de uma rotina escolar pedagógica mais que um desafio,
chegando mesmo a ser considerada fictícia (OLIVEIRA, RODRIGUES e SILVA, 2017), foi
fartamente mencionado pelos estudantes:
Aqui tem poucos dever. Porque tipo não tem como eles passar muito
exercício pra nós, porque não tem tempo. Não pode levar lá pros módulos.
Até porque não tem como usar lápis, caneta lá. Dificilmente eles (os
ATRS) deixam a gente usar lápis. Os agentes inventam cada desculpa, aí
tem vez que não pode mesmo. (Estudante do Núcleo de Ensino)
Tá ótimo. A quantidade de aulas tá bom. Uma vez por semana tá bom. É a
média aqui, né? (risos) (Estudante do Núcleo de Ensino)
Tinha que ter mais eventos e mais aulas. Nós vem pra cá 8 horas. A gente
podia sair daqui tipo 12h20. Podia vir 7, 6 horas. (Estudante do Núcleo de
Ensino)
Por exemplo, nós tá quase no final do ano e nós nunca assistiu uma aula
de matemática. Aí... (mostrando o caderno) o ano todo de matemática,
professora e só tem isso aqui ó, só duas páginas. (Estudante do Núcleo de
Ensino)

Os horários previstos para o funcionamento do Núcleo de Ensino eram: Matutino: de
7h45 às 11h45 e Vespertino: 13h45 às 17h45 com intervalo, até o meados do ano letivo, de
15 minutos passando, posteriormente para 20. No entanto, esse horário nunca era
cumprido. Os atrasos para o início dos turnos eram, em média de 30 a 40 minutos, sendo
concluídos com a antecedência média de 15 a 25 minutos. Além das demais atividades dos
socieducandos (banho, refeições e revista ao sair e voltar para os módulos), os horários de
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trabalho dos ATRS (entrada, saída e almoço) também motivavam atrasos e buscas
antecipadas dos estudantes.
Vale destacar que, embora o tempo aqui referido diga respeito ao quantitativo de
horas-relógio destinado ao ensino escolar dos socieducandos, esta categoria não é
abordada na perspectiva “da contabilidade do tempo do capital” (MÉSZÁROS, 2008, p. 97,
grifos do autor), que se caracteriza pelo controle calculado e desumanizador do tempo de
trabalho, imprimindo, às atividades materiais e intelectuais que, nesse caso, referem-se ao
trabalho pedagógico desenvolvido em um Núcleo de Ensino, efeitos negativos e
empobrecedores. Sem desconsiderar a relação existente entre a quantidade de tempo
destinado ao ensino e as aprendizagens dele decorrentes, o aproveitamento do tempo de
trabalho aqui defendido se centra na qualidade envolvida na utilização do tempo disponível,
ou seja, no seu uso consciente e criativo (idem), o que, no caso do trabalho escolar, se
traduz em conquistas contínuas e progressivas de aprendizagens por parte de todos os que
nele se encontram envolvidos e, por consequência, na formação de sujeitos sociais críticos
do atual modelo societário e empenhados na sua transformação.
Mesmo considerando a excelência da qualidade sobre a quantidade de tempo,
chama atenção a relação entre o tempo legalmente concedido ao desenvolvimento do
trabalho escolar em contextos socioeducativos e o disponibilizado/utilizado pelo Núcleo de
Ensino investigado. Se considerados os 200 dias letivos previstos legalmente (LDBEN
9394/96) e o tempo mínimo de atraso na entrada dos turnos e de antecipação ao final deles,
a perda gira em torno de 100 horas-relógio, o que corresponde a 25 dias/turnos de aula ou
12,5% do total de dias previstos.
Os já preocupantes resultados advindos dos cálculos apresentados não retratam
ainda a totalidade do prejuízo das atividades escolares se considerado o tempo a elas
reservado, porém não utilizado. Ocorreram ainda momentos de suspensão de aulas por
diferentes motivos (atividades preparadas pela Unidade, paralisações10, falta de professores
e de ATRS, coordenações pedagógicas coletivas, comemorações entre os profissionais,
falta de água, chuva, revista aos módulos, etc), compactação dos tempos de aulas também
por motivos diversos (assembleias de professores, reuniões, baixa umidade do ar,
apresentação de filme ou aplicação de prova a respeito dele, etc), atendimento a apenas um
dos blocos11, ou atividades que envolviam apenas uma parcela dos estudantes como no
caso da aplicação do simulado e das provas do ENEM.
10

Em relação a esse aspecto vale lembrar que as reposições de aula aos sábados não conta com a presença de
alunos porque, segundo informação do grupo de professores, o quantitativo de ATRS que é ainda menor aos
finais de semana e o número de visitantes maior que às terças-feiras quando é permitida a entrada de crianças.
11

Isso acontecia devido ao baixo efetivo de ATRS e em momentos de apresentações e ou comemorações com a
participação dos estudantes, como forma de evitar o encontro de estudantes que, devido a rixas, não podiam se
encontrar.
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Vale aqui lembrar quanto ao uso das chamadas “Atividades Complementares” como
atividades indiretas utilizadas em caso de não cumprimento da carga horária diária de 04
horas pelo Núcleo de Ensino. O condicionamento da “oferta da escolarização nos Núcleos
de Ensino [...] às questões de segurança da Unidade de Internação” (DISTRITO FEDERAL,
2015b) foi, de acordo com a circular conjunta nº 10/2015 - SUBEB/SUPLAV que orienta
sobre o uso dessas atividades, o fator motivador da criação desse recurso.
As observações em campo evidenciaram, entretanto, o uso assistemático e
burocrático dessas atividades, o que pode ser atribuído ao descrédito dos professores
quanto ao uso desse recurso como estratégia de recomposição do tempo não trabalhado
junto aos estudantes. A afirmativa de uma professora sugere tal pressuposto ao enfatizar
que as atividades complementares
não funcionam. Não vão funcionar nunca. Uma vez eu falei: não vou
mandar uma atividade que não vou ter retorno. Eu não vou fingir que eu
trabalhei. Falei isso pro meu supervisor, não vou fingir que estou
trabalhando, não vou mentir pra mim mesma. [...] Entrega lá só pra dizer
que entregou sem explicar para o menino qual o objetivo? Sem explicar
pra ele por que ele é importante? Entrega lá, deixa lá, um faz, outro não
faz. Não me engana, não me engana. E eu digo pra você, muitas vezes
nem tem ligação com o que você tá trabalhando! Se tem uma coisa que eu
não consigo é mentir pra mim mesma, eu não posso me enganar, sabe?
(Professora do Núcleo de Ensino)

A lacuna percebida entre os esporádicos envios de materiais de estudo aos módulos
e o montante de conteúdos não trabalhados em função dos restritos tempos de aula, bem
como o provável uso dessas atividades dissociadas do trabalho pedagógico desenvolvido
junto aos estudantes indicam o caráter puramente formal dessa prática. Esse pressuposto
pôde ser confirmado ainda em função das falas dos estudantes quando se queixavam do
pouco avanço de suas aprendizagens no Núcleo de Ensino e dos professores, quando
expunham suas dificuldades para desenvolver o trabalho, dado o espaçamento entre uma
aula e outra, o que dificultava o acompanhamento do conteúdo pelos estudantes.
O pouco tempo de atividades no Núcleo de Ensino era motivo, para os estudantes,
de críticas (por vezes bastante irônicas), reclamações e comparações com as “escolas da
rua” estabelecendo um paralelo entre as aprendizagens possibilitadas por cada uma delas.
Essas comparações envolviam, além do trabalho realizado no interior das escolas, o
aproveitamento do tempo extraescolar com atividades por elas encaminhadas. Isso porque,
embora os professores garantissem haver um acordo feito no ano anterior com a equipe de
segurança, para a permissão da entrada de materiais escolares nos módulos, isso só
acontecia em raras ocasiões e constituía, segundo os próprios estudantes, um obstáculo à
conquista e ao progresso de suas aprendizagens.
A existência de normativas que orientam a realização de atividades como meio de
suprir a carga horária obrigatória não trabalhada em decorrência de questões associadas ao
12
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trabalho da segurança e o veto, de grande parte da própria equipe segurança, da entrada de
materiais escolares nos módulos evidenciam o quão contraditório pode se mostrar um
trabalho que confronta lógicas educativas distintas. O propósito de ressocialização que une
vertentes pautadas na emancipação (não necessariamente representada por professores) e
na subordinação, (não necessariamente representada por ATRS), encontra entraves que
ecoam no seu principal foco, ou seja, nos jovens que se encontram internos com o objetivo
maior de reconstruir e retomar seus projetos de vida, atendendo a interesses dominantes de
manutenção do atual status quo. Diálogos reflexivos reunindo os diferentes olhares
poderiam apontar caminhos conciliadores em favor do alcance desse propósito.
Interlocuções nessa direção não foram observadas no campo empírico, prevalecendo a
aceitação passiva dos encaminhamentos da segurança, sendo estes sempre pautados
muito mais pela preservação da ordem e da disciplina do que pela possibilidade de
oportunizar aprendizagens edificantes.
Ao apresentar as variadas ações que precederam e acompanharam a elaboração, a
operacionalização e os desdobramentos decorrentes de um curso para capacitação de
profissionais (inclusive agentes de segurança) que lidam com adolescentes e jovens em
conflito com a lei no Rio de Janeiro, Zamora (2005) narra passagens que evidenciam as
parcas condições de trabalho que muitos deles vivenciam e a carência de reflexões que os
possibilitem perceber o adolescente infrator “como produto de uma história de violência que
está na estrutura da sociedade” (ZAMORA, 2005, P. 93, grifo da autora). A autora desvela,
por isso, sua preocupação com a formação desses funcionários ressaltando sua importância
para superar a ideia do socioeducando como inimigo a ser combatido e para que
engajamento na luta por ele alcance a todos. Isso implica dizer que espaços formativos ou
tempos reflexivos na Unidade ou no próprio Núcleo de Ensino poderiam favorecer a
superação de problemáticas consideradas por muitos cristalizadas e imutáveis.
Ainda em relação às atividades escolares realizadas fora dos períodos de aula é
certo dizer que elas, por si só, não garantem a conquista de aprendizagens ou mesmo o
avanço delas (VILLAS BOAS; SOARES, 2013). É certo ainda que não se aprende somente
na escola ou apenas o que por ela é ensinado. No entanto, as condições de grande privação
vivenciadas pelos estudantes fora do espaço escolar dentro da Unidade, não somente em
relação ao uso de materiais que poderiam aproximá-los dos conhecimentos historicamente
construídos e de informações uteis à sua formação, mas também no que se refere a
oportunidades de aprendizagens fecundas de um novo olhar sobre si mesmo e sobre o
mundo, reforçam a necessidade de maior disponibilidade de tempo cronológico devidamente
aproveitado para o desenvolvimento do trabalho pedagógico escolar.
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Considerar as condições vividas pelos estudantes do Núcleo de Ensino, foi a
preocupação pontuada por uma das professoras interlocutoras do estudo para avaliá-los:
Tem que considerar (as condições para avaliar). Eu não posso avaliar
esse aluno que está aqui enclausurado, que não tem atendimento
diferenciado, não tem médico, não tem atendimento odontológico decente,
que é o que acontece aqui. Então eu tenho que levar isso em
consideração, um menino que não recebe visita, um menino que tá num
frio imenso, um menino tá de bermuda, camiseta, chinelo enquanto eu
estou de blusa, meia calça... como é que eu não vou levar isso em
consideração? Não tem como, aqui é muito difícil você avaliar porque tem
uma série de problemas que te embarram e você não consegue
desenvolver um bom trabalho. (Professora do Núcleo de Ensino)

A especial atenção da professora às desumanas situações vivenciadas pelos
estudantes desvela um posicionamento humanitário e condizente com um processo
avaliativo de cunho formativo. No entanto, o caráter condescendente preponderante na
avaliação praticada no e pelo Núcleo de Ensino, presente também no trabalho pedagógico
desenvolvido por essa professora, indicou uma prática educativa mais fortemente pautada
por sentimentos assistencialistas que emancipatórios.
Mesmo que aparentemente movida por sentimentos caritativos, o empenho
demonstrado pela professora colaboradora, no sentido de prover os estudantes de
conhecimentos que os possibilitassem apropriar-se das condições básicas necessárias para
ler a realidade e nela atuar de forma consciente, indicou ser forte o seu desejo de auxiliá-los
ensinando-os. No entanto, ao conceder à avaliação a faculdade de desprezar saberes
importantes a essa apropriação, em vez de colocá-la em favor da construção desses
conhecimentos, a professora desvela contradições, que podem fazer da educação escolar
em contexto socioeducativo mediadora de interesses hegemônicos de manutenção das
atuais condições de aprendizagem e de vida dos estudantes. Paulo Freire (2015) lembra, a
esse respeito, que o rigor e a competência técnico-científica necessárias ao professor não
são incompatíveis com a amorosidade, também considerada por ele, indispensável às
relações educativas.
Entre as situações citadas pela professora que, segundo ela, “embarram” o seu
trabalho, as imposições da segurança foram destacadas de modo especial: “só que aqui é
assim... infelizmente. Se a segurança bater o pé, seu trabalho não anda. O meu trabalho
aqui depende muito da segurança”. O acatamento, pelo Núcleo de Ensino às imposições da
segurança foi confirmado ainda por outros interlocutores:
Se a segurança diz que a aula deve acabar, é porque deve acabar”
(Professor do Núcleo de Ensino).
Às vezes é preciso suspender as aulas de repente em função de uma
situação irregular ou perigosa percebida pela segurança. (supervisor do
Núcleo de Ensino)
A escola precisa funcionar e a segurança dificulta muito. (Secretário
Adjunto da SEEDF)
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Se a Unidade funcionasse, se as escolas funcionassem, se as medidas
em meio aberto funcionassem... se tivesse um lugar decente para os
meninos ficarem, se dessem asas para a escola funcionar... tudo depende
da segurança. A gente quer realizar um trabalho e a segurança alega que
não pode trazer os meninos.(P3)

Além de negar o modelo de gestão pautado na articulação colaborativa defendido no
SINASE (2006), a preponderância da segurança sobre a educação remonta a uma lógica
disciplinar coativa baseada na perspectiva que permeia o Código de Menores (1927) e atua
em função da reprodução da ordem social vigente por meio da prisão e repressão de
adolescentes desviantes, visando realinhá-los às normas exigidas socialmente. Conhecida
como menorista, esta é uma concepção que visa o controle por meio da imposição de
limites e do cumprimento de obrigações. Dirimem-se, assim, as condições para o
desenvolvimento da autonomia dos internos, contribuindo para a manutenção do atuel
modelo social, uma vez que os mantém em situação similar à que se encontravam à época
do cometimento do delito. A “proteção” a esses sujeitos conforme propõe o ECA (1990), se
volta, mesmo que temporariamente, à sociedade, que se assim se priva dos riscos que sua
liberdade representa. As instituições prisionais e ou de internação existem, “em primeiro
lugar, para trancar, depois para assistir”. (LOURENÇO, 2007, p. 62)
O modelo punitivo-repressivo foi presenciado em diferentes situações ao longo da
pesquisa. O trânsito dos estudantes pela Unidade sempre de cabeça baixa e mãos para
trás, a vigilância permanente dos estudantes pelos ATRs, a imposição de pedido de
autorização para qualquer ação ou mobilização dos estudantes dentro do Núcleo de Ensino
ou da própria Unidade, as duras repreensões verbais acompanhadas de ameaças como a
suspensão dos “saidões” ou transferência para o módulo 712, exemplificam algumas delas.
O desencorajamento presente em falas proferidas pelos ATRS e relatadas pelos
estudantes tende a marcar perniciosamente os estudantes, podendo incitá-los à indignação,
revolta e, quem sabe, até mesmo à agressividade, uma vez que, “grande parte do
comportamento violento ou desrespeitoso dos indivíduos constitui reação à violência
primeira” (BENELLI, 2014, pp. 99) que, de diferentes modos e meios lhes foi infligida.
Os professores incentivam pra fazer direito... eles procuram não prejudicar
nós. Escapa uns 2...3. Agora, os agentes (os ATRS) já acorda nós de
manhã cedo chamando nós de vagabundo, chamando nós de tudo que é
palavra de baixo calão, de boqueteiro, de veado. Onde já se viu isso? Eles
trabalham no sistema socioeducativo, tá aqui pra nos ressocializar não pra
nos deixar revoltados. (Estudante do Núcleo de Ensino)
Eles (os ATRS) falam pra gente que é melhor mesmo que a gente roube
porque senão como é que eles vão ganhar dinheiro para comprar suas
roupas de marca? (Estudante do Núcleo de Ensino)
12

Módulo 7 ou M7 é onde ficavam os alojamentos de socioeducandos que cumpriam medida disciplinar ou
segundo eles próprios, estavam “de castigo”.
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O aparente incentivo dos ATRS ao crime juvenil visando, com isso, manter-se
profissional e financeiramente no patamar em que se encontram, parece atender aos
interesses da classe burguesa que, segundo, Foucault (1979), não se importa
absolutamente com os delinquentes, mas sim pelo conjunto de mecanismos que os
controlam, seguem, punem e reformam, uma vez que é esse sistema de poder que a
interessa do ponto de vista econômico.

Isso implica dizer que a delinquência pode

interessar ao Estado, não só em função dos diferentes aparatos que se sustentam por meio
dela (aparelho policial, judiciário, socioeducativo, advocatício e indústrias de produção de
artefatos de segurança, entre outros), mas também pela “correção ortopédica no sentido da
adaptação, submetimento e subordinação” (BENELLI, 2014, p. 51) de corpos e mentes que
é capaz de produzir a partir de táticas disciplinares fartamente empregadas em espaçostempos de acautelamento.
O controle disciplinar dos estudantes do Núcleo de Ensino por meio do tratamento
exemplarmente punitivo a eles dispensado pela segurança, incluindo os julgamentos
informais que a eles e sobre eles eram pronunciados pode ter, assim, contribuído para
adaptá-los ao mundo da clausura, conciliando-os a uma ordem totalitária que dispensa
justificativas quanto às decisões tomadas.
Vale ainda lembrar que o empenho empregado no ajustamento do jovem ao mundo
preso pode também servir para sua adequação autômata ao mundo livre. A perda de
autonomia em uma instituição fechada onde é exigida uma obediência cega pode imprimir
automatismos de condutas, uma vez que as decisões são sempre oriundas de outros.
Desse modo, a tendência é de uma reinserção social passiva desses jovens, o que se
mostra uma inclusão social perversa, porque mantenedora de sua situação cativa.
Considerando que a moldagem dos sujeitos não se processa sem resistências,
diferentes alternativas são buscadas em oposição, entre elas, as constantes rebeliões em
Unidades socioeducativas e prisionais de todo país. Movimentos nesse sentido, no entanto,
têm servido, em grande medida, para ratificar visões preconceituosas e discriminatórias de
irrecuperabilidade daqueles que, por diferentes razões, esteve um dia preso. O
compromisso ético e político de enfrentamento dos constantes e complexos desafios que se
apresentam à escolarização de sujeitos presos (independentemente da idade que possuam)
se agiganta nesse cenário, pela possibilidade que representa de oferecer a eles um ensino
vivo, conectado com os problemas e questões que permeiam a sua realidade concreta e,
por isso libertador do ponto de vista de sua contribuição para nela atuar em termos críticos
em vez de a ela se conformar. Não se trata de levar os socioeducandos a se rebelar para
mudar o mundo, mas de facultar-lhes a percepção crítica de que “sua situação concreta não
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é destino certo ou vontade de Deus” (FREIRE, 2015, p. 77, grifos do autor), mas algo que
pode e deve ser mudado.
Dada a dicotomia entre a realidade predominantemente disciplinadora e punitiva da
Unidade de Internação pesquisada e o ideal formativo norteador de um trabalho escolar
voltado à emancipação dos sujeitos, inviabilizado no Núcleo de Ensino em decorrência de
diferentes fatores, em especial pela falta de maior tempo junto aos estudantes, podem ser
consideradas justas as reivindicações por eles feitas quanto ao o uso de finais de semana e
férias para esse fim.
A gente podia ter aula no final de semana, sábado. Pra estudar sobre o
ENEM que tá chegando. Sobre o ENEM. Podia estudar, diferenciar pra
quem querer. Mas não vai ter aula no sábado. (Estudante do Núcleo de
Ensino)
As férias é nosso direito. Nosso direito de descansar, mas poderia ter aula,
porque o descanso é pior, é negativo porque a gente fica só matutando
dentro do quarto.. matutando a mente. Agora no colégio não, nós vem
sabendo que tem que estudar. Tem outro ambiente. Podia ficar estudando
direto. (Estudante do Núcleo de Ensino)

Diante das dificuldades, consideradas intransponíveis por muitos funcionários da
Unidade de Internação e do próprio Núcleo de Ensino, para manter a normalidade dos já
legalmente subtraídos tempos de aula, a alternativa de uso das férias escolares para o
trabalho escolar parece plausível e até mesmo necessário se considerado o cumprimento da
carga horária anual. Mesmo considerando ser justa a reivindicação do estudante quanto ao
seu “direito de descansar”, o tempo pouco proveitoso por ele assinalado, quando
distanciado das atividades escolares, o fez optar, preferencialmente por permanecer “direto”
na escola.
O maior tempo aqui requerido para o trabalho escolar não coaduna, porém, com a
otimização calculada e utilitária desses espaços visando a formatação de indivíduos
produtivos, adaptados e subordinados à lógica do mercado. Sem desconsiderar a
necessidade de uma formação que possibilite o ingresso dos socioeducandos no mundo do
trabalho, a educação aqui proposta se assenta na perspectiva de ir além desse propósito,
possibilitando ainda elaborar conhecimentos que lhes sirvam à construção de novas
relações com a materialidade do mundo que os cercam. Esse é um processo que passa,
necessariamente, pela crença na capacidade de aprender dos educandos, o que, no caso
de jovens rejeitados socialmente, requer a elaboração de concepções que contrariam
representações predominantes no imaginário social.
As ênfases repetitivas da infância, adolescência pobre, negra, favelada, do
campo como incapaz de aprender, com problemas de aprendizagem, de
condutas, de socialização, de humanização está incrustada em nosso
pensamento socioeducativo como uma premissa. Nos sofisticados
mecanismos de avaliação, classificação, os fracassos históricos
persistentes são vistos como inerentes à condição dos grupos populares
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como inferiores, o que tem operado como mecanismos para destacar a
13
superioridade cognitiva, moral, humana dos Nós . (ARROYO, 2012, p.55)

Soares, Matias e Viana ressaltam a importância de se confiar nas potencialidades
dos estudantes ao observarem que “o professor que não acredita na possibilidade de o seu
educando se recriar não está, efetivamente, envolvido nesse processo de investimento de
fé, amor e perseverança que se chama Educação” (2016, p. 98, grifo das autoras). O
descrédito de parte dos professores do Núcleo de Ensino pesquisado foi percebido por
alguns estudantes e reconhecido pelo seu supervisor:)
Como é que a gente vai ficar forçando a barra com esses professor? Que
não quer nada com nós, que não passa nem dever, não dão nem uma
ideia, tem medo de nós. Parece que tá num zoológico. (Estudante do
Núcleo de Ensino)
Tem uns professor que gosta de ensinar. Tem uns que não tá nem aí. Tem
professor que chega, entrega o dever e fica só mexendo no celular. Acho
que é porque pensa que nós está aqui preso, pensa que nós é bicho. Acha
que nós não aprende. (Estudante do Núcleo de Ensino)
Porque eles (os professores) acha que nós... eu acho, na minha opinião
que eles acha que nós somos um bando de zé ninguém, que nós somos
bandido e que no final nós tem é cadeia mesmo. É... é isso mesmo. Eles
acham que nós não tem chance de aprender... de mudar de vida.
(Estudante do Núcleo de Ensino)
Eu ainda luto com isso, mas às vezes eu ainda chego em casa e falo
assim ´nossa, eu não sei se amanhã eu vou continuar querendo ser
supervisor não´, porque a gente tenta fazer um trabalho e o professor
chega pra gente e fala ´esse menino só quer ser bandido, ele não pensa
em outra coisa não´, ´calma, professor´, tento sentar e conversar com ele,
mas não adianta. São muitos professores. Você escuta isso sempre.
(Supervisor do Núcleo de Ensino)

O já diminuído tempo de trabalho junto aos estudantes pode ter sido ainda
comprometido por alienantes concepções de falta de capacidade dos socialmente
desprivilegiados, desconsiderando assim, condições de aprendizagem e saberes que
destoam dos formatos hegemonicamente estabelecidos, nesse caso, pela instituição escola.
A “pedagogia da despossuição” (SOUSA, 2011, p. 236, grifos do autor) que se
reproduz nas relações com a pessoa encarcerada e resulta no seu deslocamento de todos
os seus lugares de possibilidade, induzindo-a a reconhecer-se como refugo social pode ter
sido, em parte, reproduzida pelo Núcleo de Ensino por meio de práticas carregadas de
ideologias discriminadoras difundidas pela classe dominante. Efeitos dessa ideologia que
“desclassa” (BENELLI, 2014, p. 108) educadores no plano imaginário, mas não no financeiro
13

Arroyo (2012) utiliza o “Nós” para designar os sujeitos que se distinguem dos “Outros” ou dos
grupos populares historicamente subalternizados na hierarquia social em função de suas desiguais e
injustas condições de vida.

18
38

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

podem estar induzindo professores e socioeducadores (incluindo os ATRS) a adequar seus
pensamentos e condutas a valores e interesses hegemônicos, situando-se, desse modo, na
condição ambígua de vítimas e algozes.
NA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR...
O eterno inacabamento do homem e da história que o cria e por ele é criada, torna
inconclusa qualquer análise ou proposição que a partir dela se faça. É essa perene
incompletude, mantida pelo movimento que vivifica e dinamiza a existência humana, das
coisas e dos fatos, que impossibilita apresentar aqui, resultados conclusivos e definidores do
tempo em contexto socioeducativo. A perspectiva consiste, portanto, na possibilidade
apontar aproximações que instiguem o repensar e o redirecionamento de praticas que
possam ampliar e qualificar o tempo de trabalho escolar desenvolvido junto a esses sujeitos.
Ao ser submetido à internação, os adolescentes infratores perdem, temporariamente,
um dos direitos basilares que cabe aos cidadãos que vivem em nações democráticas,
colocando

a

liberdade

em

condição

de sonho

permanentemente

alimentado

e

insistentemente perseguido. Considerando que “a maior parte dos meninos e meninas em
conflito com a lei têm uma existência dilacerada por sofrimentos, abandonos, rupturas,
causando e alimentando graves problemas emocionais, dependência química, diversas
doenças” (ZAMORA, 2005, p. 107) parece viável afirmar que a impossibilidade de ir e vir por
meio da reclusão representa, para grande parcela dos socioeducandos, apenas o
complemento da subtração de sua liberdade. O enclausuramento desses adolescentes se
inicia antes mesmo de serem internos, ao se verem impossibilitados de acesso a direitos
como alimentação, saúde, moradia, lazer, escola. A exclusão social indica ser, assim, “não
só o efeito, mas a própria essência das medidas de privação de liberdade” (GONÇALVES,
2005, p. 50).
Devolver aos adolescentes e jovens internos o pleno exercício de seus direitos é
papel social do Estado e a Socioeducação constitui a atual política pública encarregada
desse resgate. Imerso nesse contexto encontra-se o trabalho pedagógico escolar
desenvolvido junto aos socioeducandos, incluindo o tempo a ele dedicado, que, pela
singular importância que ocupa no processo de ressocialização desses sujeitos, foi tomado
como objeto da presente reflexão.
A prevalência das decisões oriundas da equipe de segurança sobre os demais
setores da Unidade de Internação investigada, incluindo o Núcleo de Ensino que funciona
em seu interior, desvelou ser fator capaz de obstaculizar investidas nessa direção.
Reduções e alterações constantes dos períodos de aula e projetos, bem como o
cancelamento de grande quantidade deles, trouxeram implicações com condições de
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colocar em risco o processo educativo que se espera de uma escola que se propõe
contribuir na ressocialização de jovens em cumprimento de medida socioeducativa,
diminuindo sua importância como instituição parceira nesse processo. A vigilância ostensiva
da segurança que centra esforços no controle de pensamentos e ações e coincide com
interesses das classes economicamente dominantes que precisam de sujeitos que se
submetam aos seus desmandos e explorações sem maiores contestações, parece, assim,
reforçada, pela prevalência de uma educação que prima mais pelo conformismo e
adaptação ao que foi pré e unilateralmente definido, que pela formação para a
emancipação. A primazia da lógica disciplinar coativa baseada em relações de poder,
dominação e opressão se desvela contraditória, quando nega o alcance do objetivo
formativo inerente ao ato educativo comprometido ética e politicamente com a construção de
uma sociedade menos desigual e injusta.
Em instituições que têm como propósito maior a ressocialização de jovens
acautelados por cometimento de ato infracional, a disciplina promovida pelos agentes de
segurança deveria ser um instrumento pedagógico auxiliar, apropriado para a prestação de
assistência moral e educacional por meio do exemplo, sendo este orientado por princípios
idôneos e éticos, característicos de um educador (CAMPOS, 2005). A equipe de segurança
pode, portanto, contribuir com o aproveitamento do tempo socioeducativo, não só escolar
mas educacional de um modo geral, uma vez que não se aprende somente na escola e com
os profissionais que nela atuam. As aprendizagens acontecem também fora dela e, no caso
da Unidade de Internação pesquisada, em um tempo cronológico substancialmente maior.
Espaços democráticos de reflexão, formação, avaliação e planejamento dos
trabalhos, envolvendo, além de outros setores da Unidade, profissionais do Núcleo de
Ensino e da segurança serviriam, provavelmente, à promoção de uma articulação entre eles,
suficientemente produtiva para assegurar maior quantidade e melhor qualidade do tempo de
escolarização dos jovens internos. A revisão de concepções se inclui nesse processo,
envolvendo entendimentos acerca da educação veiculada pela escola, e sobre os próprios
jovens que dela se utilizam para sua formação.
Buscar conferir maior e melhor tempo de trabalho junto aos estudantes requer
perceber esses jovens como sujeitos históricos com vidas marcadas por contradições que
distanciam regras de necessidades, valores de desejos, crenças de impulsos, provocando
neles, comportamentos considerados antissociais que fazem da infração que cometeram
muito mais um fenômeno social que um fato humano. Assim concebido, o ato ilícito se
distancia da “cultura delinquencial” (COSTA, 2013, P. 78) tão comumente difundida no Brasil
e no mundo, renovando forças que sustentam lutas em favor dos menos favorecidos. Nesse
caso, de jovens presos.
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GT10 - Adolescentes em conflito com a lei e sistema socioeducativo

ESCOLARIZAÇÃO NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: SOBRE A EFETIVAÇÃO DO
DIREITO À EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE.

Universidade Federal de Ouro Preto
Laila Vieira de Oliveira
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RESUMO:

Este trabalho que representa a conclusão da disciplina: “Sociologia da Educação” do
mestrado em Educação na Universidade Federal de Ouro Preto. Pretende-se relacionar
parte das teorias estudadas na sociologia da educação com a prática da educadora e
pesquisadora no trabalho como arte educadora em unidades socioeducativas no Estado
de Minas Gerais, locais onde adolescentes cumprem medida de privação de liberdade,
devido à atos infracionais. A partir da fala de um adolescente será uma feita uma análise
da ação educativa empreendida no sistema socioeducativo e a necessidade de releitura,
abertura para novos rumos e a questão da educação nesse modelo tão diferenciado.

Palavras chaves: Educação. Privação de liberdade. Adolescentes. Direitos humanos.
Sociologia da educação.

(RE)começando uma história: Introdução e metodologia:

A leitura do mundo através do olhar da criminologia crítica e do
abolicionismo penal é que me impulsionaram na escrita desse trabalho, que me
impulsionam para a realização da pesquisa que faço no mestrado em Educação, e, claro
apontam para a tentativa de fazer um debate acerca das condições de vida das pessoas
em privação de liberdade, especificamente os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Vivemos numa sociedade capitalista, de recorte
competitivo, com um patriarcado que, mesmo sendo anterior ao capitalismo, coloca
mulheres, transexuais e todos(as) que não se encaixam no padrão heternormativo em
um plano inferiorizado. A escrita desse trabalho é marcada por uma tentativa de
2
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compreender as realidades acima traçadas, e também o racismo estrutural com o qual
fomos formados(as). Se a Universidade ainda engatinha na compreensão desse
constructo, parte importante do movimento social compreende a História a partir desse
viés, e os sistemas prisional e socioeducativo são marcados por todas essas
contradições e discriminações. Mesmo que minha escrita não consiga abarcar toda essa
complexidade, e ainda assim nela não aprofunda porque esse texto não consegue, com
sua limitação colocar, é preciso introduzir deixando esse posicionamento demarcado. É
preciso também acreditar na possibilidade de um mundo sem prisões, sem manicômios
e sem todos os modelos de institucionalização que não permite que os sujeitos tenham
autonomia sobre seus erros, sobre seus crimes, sobre suas doenças. A Universidade
também precisa tomar parte nesse processo investigativo e construção de
conhecimento, nós também somos responsáveis por criar uma sociedade em que não
haja aprisionamento e que possamos desconstruir as práticas punitivas, colocando em
seu lugar a Justiça Restaurativa, as responsabilizações em liberdade e a possibilidade
de construir novos pactos sociais mais justos e verdadeiramente democráticos.
Em abril do ano de 2013 iniciei um trabalho dentro de unidades
socioeducativas de Belo Horizonte e região metropolitana da cidade, no Estado de Minas
Gerais. Uma das minhas maiores vontades era adentrar o espaço de cumprimento da
medida socioeducativa de internação, pois já conhecia teoricamente as medidas em meio
aberto e havia sido orientadora social voluntária no Programa Liberdade Assistida1.
Compreendendo um pouco do que se passava nas medidas em meio aberto precisava,
para além de entender no teórico, saber como funcionava a medida privativa de liberdade
adolescentes. Acreditava que a precarização do trabalho a que estavam submetidos os
e as trabalhadores(as) da Assistência Social, prejudicava tanto seu próprio desempenho,
quanto a relação com os adolescentes e a implicação desses com as medidas
socioeducativas em meio aberto. Naquele tempo militava num movimento social, hoje
milito pelos direitos humanos de forma espontânea e não organizada em um movimento
específico.
O trabalho no sistema socioeducativo também é extremamente
precarizado, as condições estruturais e subjetivas de realização de um trabalho que seja
condizente com o Estatuto da Criança e do Adolescente são mínimas. Trabalhadores
de equipes técnicas (Saúde, Assistência Social, Jurídico, Educação, etc) e

1

Liberdade Assistida é a medida mais severa em meio aberto, sendo cumprida pelo adolescente sob a
assistência de um técnico de referência do CREAS( Centro de Referência Especializada em Assistência
Social) que, durante o cumprimento da medida acompanhará o adolescente e se reportará ao juizado
através de relatórios acerca da implicação do adolescente com a medida.
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trabalhadores das equipes de segurança convivem com condições que não são
pertinentes a se lograr um trabalho que condiga com as necessidades dos adolescentes,
e no entanto, mesmo em meio à essas dificuldades existem muitos que o tentam realizar
e conseguem. É permanente a situação de superlotação que impede que sejam
ofertadas opções de oficinas, formações, e espaços de construção de conhecimento,
pois para essa oferta ocorrer é preciso uma equipe de segurança para o
acompanhamento dessas atividades e essa equipe não é suficiente. As unidades
possuem protocolo de segurança e muitas vezes é preciso acordo entre a equipe técnica
(no caso pedagogia) para que algumas atividades sejam ofertadas para um maior
número de adolescentes. Isso pode configurar-se em violação de direito, pois o Eca em
seu artigo 4 preconiza:” É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” Se
a legislação acerca dos direitos da criança e adolescente dá essas prioridades como:
oferta de atividades educativas, de lazer, de esporte, culturais e de formação profissional,
etc e mesmo em liberdade, em condições de possibilidade desses atendimentos fora das
unidades de internação eles são limitados, imaginemos como ocorre em privação de
liberdade?
Muitas vezes o Estado não privilegia as medidas em meio aberto e não
garante que a responsabilização em meio fechado seja somente em situação e violência
grave, ele também viola direitos ao manter esses adolescentes em regime de internação,
sem a garantia de direitos fundamentais.
Neste trabalho trago um relato acerca da experiência em privação de liberdade
e as possibilidades de pensar essa experiência a partir das análises da sociologia da
educação estudadas, articulando esse espaço de cumprimento de medida socioeducativa
de adolescentes, o trabalho realizado em seu interior e como a teoria pode proporcionar
avanços em nossas perspectivas práticas. É importante marcar um espaço no debate
pois, sendo uma pesquisa em andamento, a precisão dos dados ainda não se manifesta,
entretanto o que é importante permanecer como reflexão é o desejo de delimitar uma
posição, afinal educação é um direito fundamental. Falamos de direitos e muitas vezes
nos esquecemos que, para além de ser alguém em cumprimento de medida de privativa
de liberdade, é um adolescente naquele local, e garantir a educação do mesmo é dever
do Estado e da sociedade.
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É preciso ressaltar antes de entrar literalmente na perspectiva da realidade
no interior do Sistema Socioeducativo que, a história do atendimento às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, abandono ou cometimento de
delitos e contravenções passou pelo ideal de não reconhecimento dos mesmos como
sujeitos de direitos:

Tanto o Código de Menores de 1927 como o Código de
Menores de 1979 são marcados por um corte categórico
no âmbito de incidência de suas normas, as quais se
referem apenas a uma classe social de infância. Pode-se
perceber que os destinatários dessas normas eram
somente aqueles que estivessem em “situação de perigo
moral ou material” ou em “situação irregular”, termos estes
definidos em lei e tratados como uma “patologia social”.(
QUEIROZ,2013, p 1)

A regra geral de tratamento de crianças e adolescentes era essa. Tratá-los
de maneira objetificada e como apenas receptores das regras construídas pelo mundo
adulto:

O novo estabelecimento, construído em 1603, abrigou as
crianças, cujos pais, cidadãos respeitáveis, as internavam
para serem corrigidas(RUSCHE, KIRCHEIMER, 2004, p
97)

É preciso compreender o universo infantil e a história da criança e do
adolescente para refletir que, se as crianças eram colocadas em estabelecimentos
corretivos, o entendimento era de que, as mesmas, não era sujeitos de direitos, além
disso pressupor que as corrigiriam diz de um modelo padrão a ser seguido socialmente.

Da experiência de um adolescente em privação de liberdade

Colaborará nessa discussão a reflexão de um adolescente que passou pelo
sistema socioeducativo. Ele foi um dos adolescentes com os quais trabalhei numa
dessas unidades e me oferece essa leitura a partir de sua perspectiva. Este adolescente
participou de oficinas que mediei em uma das unidades socioeducativas de BH e Região
5
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metropolitana. No caso deste trabalho, e para preservar sua identidade chamarei o
mesmo de Juan. Realizei com o mesmo uma entrevista semiestruturada, gravada e com
a permissão do mesmo que no momento da entrevista já era maior de idade, assinou
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O trabalho será feito a partir da Análise de Conteúdo da entrevista feita, pois
é partir da experiência de vida do adolescente e relacionando-a com o Sistema
Socioeducativo que acredito ser possível refletir e traçar estratégias para um trabalho
que posso garantir a efetivação do direito à Educação para esse sujeitos. Com um
recorte qualitativo, trabalhará os dados coletados a partir da Análise de Conteúdo,
compreendendo a troca de experiências e a possibilidade de construção de
conhecimento acerca da vivência dos adolescentes. A análise de conteúdo revela-se
importante numa perspectiva que leva em consideração os aspectos de comportamento
e as situações sociais: “as manifestações do comportamento humano, a expressão
verbal, seus enunciados e suas mensagens, passam a ser vistos como indicadores
indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados ás práticas educativas e a
seus componentes psicossociais” (FRANCO, 2005). Além disso a entrevista não pode
ser

um

emaranhando

de

perguntas

e

respostas,

a

importância

de

o

entrevistador/pesquisador entender que o campo da subjetividade é extremamente
delicado, e que o mesmo tanto pode colaborar para uma pesquisa mais aprofundada,
como também pode ser como dizem elas, uma “ameaça”. Assim torna-se necessário
entender o local, as pessoas, criar laços mais efetivos para a construção de uma
confiança. (SZYMANSKI, ALMEIDA, BRANDENI, 2004).
Não me referirei à uma unidade socioeducativa em específico, talvez nas
falas do adolescente, mas a perspectiva é mais ampla, fazer um apanhado mais geral
do trabalho educativo numa unidade de privação de liberdade e suas relações e
possibilidades a partir da teoria sociológica da educação, pois a oferta em educação
para os adolescentes em privação de liberdade é feita dentro do Sistema, e em privação
de liberdade, ou seja, está subordinada a todo aparato de segurança que existe dentro
das Unidade Socioeducativas. Os adolescentes e toda a equipe pedagógica trabalham
juntos nas aulas e atividades escolares, e muitas vezes, a intervenção, ao invés de ser
pedagógica persiste em ser a de segurança.
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A escola e a prisão: lugares de controle
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“ A escola é um espaço de regulação e controle” Marlice
Nogueira2

A importância de pensar o termo “controle” quando falamos de
educação está conectada, principalmente, com algumas visões que tem-se da educação
uma sendo uma forma de modelar e formatar pessoas e outra como libertadora3.
É preciso compreender a escola dentro de um contexto social e um modo
de produção econômico e cultural e ver como o capitalismo consegue adaptar-se,
adequar-se e apropriar-se de praticamente todos os movimentos que tentem superar
essa formatação e domínio:

Mais particularmente, enfrentava três “problemas centrais”:
garantir uma infraestrutura para a acumulação contínua e o
desenvolvimento econômico, tal como a disponibilização de uma
mão de obra diversamente qualificada; assegurar um nível de
ordem e coesão sociais; legitimar as desigualdades inerentes ao
sistema.(...). Essencialmente, esses problemas podem ser vistos
como definindo os limites do possível para os sistemas
educacionais, não no sentido de que exigem currículos
particulares (o capitalismo mostrou que pode muito bem conviver
com um leque de diferentes preferências e movimentos sociais,
como o feminismo, por exemplo, e com uma ampla gama de
sistemas educacionais distintos), mas no sentido de que estipulam
o que não é do interesse do capital. Esses limites são dificilmente
previsíveis e costumam ser reconhecidos apenas quando são
rompidos, mas a sua realidade é reforçada pela crescente
mobilidade do capital, a qual permite mudar rapidamente de
regime educativo, caso se considere que este não oferece apoio
suficiente.4

Roger Dale explica que a possibilidade de adequar-se, até mesmo às
formas de luta e enfrentamento ao capitalismo, é uma forma do capitalismo manter-se

2

Orientadora da mestranda em reunião para discussão de pesquisa.
Tanto Michel Foucault quanto Paulo Freire foram autores que se debruçaram sobre esse tipo
de reflexão. O primeiro a partir da ideia do biopoder e da institucionalização de loucos, presos,
etc. O segundo refletindo como a escola é um lugar possível de libertação de um modelo somente
burguês, ou opressor.
4 DALE, Roger. A Sociologia da Educação e o Estado após da globalização. Pág 1100-1101.2010
3
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vigente. A educação acontece, sendo conservadora ou progressista, dentro do sistema
capitalista. Claro que é importante que saibamos compreender o processo em sua
totalidade, mas também entender como funciona nos seus espaços mais internos: a sala
de aula, a educação não formal, o espaço educativo numa unidade de privação de
liberdade que é um dos pontos a serem tratados neste trabalho.
Além de pensar essa perspectiva que Roger Dale nos traz é preciso
também refletir sobre a forma, muitas vezes romantizada que socialmente a educação
é vista. A educação não está separada de um modelo específico de sociedade, ela
produz e se reproduz dentro desse contexto. A escola em liberdade e em privação de
liberdade não estão fora desse ideal, muitas vezes, romantizado, e é preciso avaliar as
nossas ações como educadores e pesquisadores em Educação para prescindir disso e
entender a Educação comprometida com outros espaços sociais. A Escola, e claro, a
Educação é um conceito mais amplo que a escola, está inserida num território,
compartilha de conflitos e possibilidades nesse espaço, e seria importante compreendêla a partir de uma rede de atendimento que está para além de seu cotidiano e se
relaciona com Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer,e tc. A escola está inserida na
cidade, e não pode ser a única fonte de resolução de problemas de seus estudantes,
como também não pode eximir-se da tarefa de fazer parte dessa responsabilidade legal.
E antes de adentrarmos essa reflexão acerca da educação na privação de
liberdade, é importante ressaltar que, a prisão, nesse modelo celular, surgiu junto ao
capitalismo(RUSCHE, KIRCHEIMER, 2004). A prisão está associada à necessidade do
capitalismo de garantir que a classe trabalhadora se mantenha “educada” para o
trabalho.
A educação em privação de liberdade ocorre no mesmo espaço da
unidade socioeducativa (e quando ocorre, na unidade prisional também). Existem os
espaços chamados salas de aulas, entretanto o tempo todo há a permanência de
equipes de segurança (agente socioeducativos, ou agentes de segurança). A
permanência em nossa reflexão da segurança, constantemente, cria uma forma de lidar
com a educação, sendo esta feita por esse coletivo. Entretanto não há uma política, uma
metodologia e nem espaços de debates onde todos os coletivos envolvidos na educação
daqueles adolescentes discutam esse processo. Educar, permanece sendo uma tarefa
complexa, pois não há um pensamento específico, coletivo e constante de como pensar
os conflitos, as possibilidades e as trocas dentro do ambiente socioeducativo.5 A

5

Falo de uma vivência pessoal, não posso falar que isso é corriqueiro e cotidiano.
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Educação em privação de liberdade é gerida pela Secretaria de Educação, mas o espaço
em que a mesma ocorre é de gestão da Secretaria de Defesa Social, uma secretaria
responsável pela educação, outra pela segurança pública, ambas num mesmo espaço
privativo de liberdade. O que esse diálogo apontaria? São perguntas que nos surgem?
Como pensar educação e privação de liberdade ocorrendo concomitantemente? Como
pensar educação, que é uma prática de liberdade, num espaço em privação de
liberdade?
A pergunta acima nos remeteria a adentrar talvez o campo de
pesquisa/prática de Paulo Freire e toda contribuição que o mesmo deu para a educação,
quando o refere-se à “educação como prática de liberdade”, a premissa de que parte a
LDB(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que busca a formação cidadã dos sujeitos
na escola e na cultura. A educação é o espaço de busca de autonomia, de emancipação,
busca de sentidos para a própria vida, tornar o cotidiano forma de construção dos
sujeitos, dessa forma é preciso pensar em como esses sujeitos recebem formação, se
estão mesmo num processo de formação que condiz com os ideais da legislação vigente
e das teorias que defendem essa autonomia:

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não
conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos
podemos desrespeitara rigorosidade ética e resvalar para
sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a
possibilidade do desvio ético não pode receber outra
designação senão a de transgressão.(FREIRE, 1996, p
59)

Entretanto o que me cabe tentar refletir é essa possibilidade dentro de um território tão
conflituoso que é o sistema socioeducativo. O que é possível, quais as brechas, como
propor?

O território como marca de conflitos e possibilidades

Pesquisadora: Onde você mora?
Juan: No Bairro Lagoa
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Pesquisadora: é lá perto do CRAS? Do campo de
futebol? Pega esse 621 aqui né?
Juan: É mais ou menos perto, é perto da
Avenida...”

Pesquisadora: Ah tá, eu já trabalhei no CRAS do
Lago,no Projovem6

A questão territorial está entranhada no cotidiano de adolescentes em
cumprimento de medida privativa de liberdade. Sua relação com o espaço onde moram,
onde realizam suas atividades de trabalho(seja ele trabalho explorado como se configura
o comércio ilegal de substâncias( BATISTA, 2003). O adolescente ao chegar à uma
unidade socioeducativa uma das primeiras situações a se demarcar naquele espaço é o
ato cometido e de onde o mesmo vem. A partir dessas informações pode- se criar a
relação que o mesmo irá manter naquele espaço. O que muitas vezes a educação e
outros setores do atendimento tanto técnico como de segurança não estão muito atentos.
Talvez a segurança esteja mais por precisar desses dados para garantir que o
adolescente cumpra a medida sem violações de direitos ou conflitos entre os mesmos.
A fala de Juan nos mostra essa situação. O Bairro Lagoa fica distante do centro de Belo
Horizonte, esses adolescentes têm pouco acesso à cultura, a direitos sociais, a lazer,
etc. Juan tem um histórico de passagem pela Semiliberdade e pela Internação. Revela
uma relação fragilizada com o pai, que é pouco citado em sua entrevista. Esse dado
revela uma realidade no Sistema Socioeducativo: famílias, quase sempre chefiadas pelas
mães, o que causa a dificuldade de uma relação familiar fortalecida, o estreitamento de
laços afetivos fica prejudicado e creio que essas faltas também acarretam as “escolhas”
tomadas pelos jovens em relação à atividades consideradas ilícitas. A escolha das aspas
dá-se por uma não crença fundamental de escolhas individuais desses jovens por
estarem em cometimento de ato infracional. Senão por uma complexidade de fatores
sociais que acarretam a chegada nesse lugar.
Esses adolescentes advém de um território específico, em sua maioria, das
periferias das grandes cidades, a maioria oriunda de espaços onde as trocas são
diferentes dessa do mundo do trabalho formal; onde há uma cultura específica, muitas
vezes deslegitimada pelas classes dominantes e setores de alto poder aquisitivo na

6

Fala transcrita da entrevista
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cidade. Sua perspectiva de vida está, muitas vezes, limitada à uma história marcada pela
violência, a privação de direitos sociais. A vida nas periferias das cidades está atrelada
à uma história tal que narra um cotidiano de isolamento social, vulnerabilidade, alijamento
da construção política. Assim o modus operandi desses sujeitos é de enfrentamento à
esse cenário, é de construção de uma história que eles mesmos possam contar à sua
maneira.
Juan, que para além da entrevista eu, como arte educadora na Unidade em
que ele cumpriu medida de internação o conheci era extremante participativo, tinha uma
mãe presente nas visitas, e participou de duas apresentações culturais, uma numa
Mostra Cultural organizada pelo projeto Estação Juventude, outra no Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais. Juan apresentou, ensaiado por mim, um cordel. Os eventos
foram importantes para a experiência dele no sistema, e muito importantes para mim
como arte educadora, entretanto isso não pode ser romantizado. A privação de liberdade
é um espaço segregador ela separa a pessoa presa do convívio social e não permite
que o sujeito que cometeu um ato infracional, um delito ou contravenção lide com isso
e nem permite que, a sociedade aprenda a criar novas alternativas para a relação com
esses sujeitos. Privar de liberdade é apenas uma forma de cercear do convívio social
sem permitir que haja troca de saberes e construção de outras possibilidades para além
do crime.

As prisões existem apenas para prender os homens e não
para puni-los. Este é o princípio dominante por toda a Idade
Média e o início da Idade Moderna. Até o século XVIII, as
grades foram simplesmente o lugar de detenção antes do
julgamento, onde os réus quase sempre perdiam meses ou
anos até que o caso chegasse ao fim.”( KIRCHHEIMER,
RUSCHE, 2004, p 94/95)

Um ponto importante para a sociologia da educação e a metodologia de
pesquisa em educação seria procurar compreender essas especificidades da vivência
em privação de liberdade, além de pensar em propostas de como a teoria poderia ser
mais bem aplicada e desenvolver formas de ação que realmente sejam de interação de
saberes. Pensar a família desses adolescentes, como pais, mães ou responsáveis,
sendo no contexto atual as famílias das formas mais diversas, pensam esse espaço
como possível para educar esses adolescentes.
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Bourdieu(1966) afirma que as famílias transmitem às crianças, além de
capital cultural, certo éthos, que constitui um sistema de valores tácito e profundamente

13
56

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

internalizado, contribuindo para definir o modo da relação com o capital cultural e com
a escola.(NOGUEIRA, 2013). Assim é preciso compreender a complexidade das
relações sociais de pessoas em envolvimento com ilegalidades, com processos na
justiça, como essas famílias lidam socialmente com ter um(a) filho(a) em regime de
privação de liberdade para também pensar em como a educação seria possível nesse
ambiente.

“ A educação é , assim, o resultado da consciência viva duma
norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da
família, duma classe ou profissão, quer se trate dum agregado
mais vasto, como um grupo étnico ou um Estado” Como outras
práticas sociais constitutivas a educação atua sobre a vida e o
crescimento

da

desenvolvimento

sociedade
de

suas

em

dois

forças

sentidos:

1)

produtivas,

no
2)no

desenvolvimento dos seus valores culturais. Por outro lado, o
surgimento de dois tipos de educação e a sua evolução dependem
da

presença

de

fatores

sociais

determinantes

e

do

desenvolvimento deles, de suas transformações. A maneira como
os homens se organizam para produzir os bens com que
reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para
conviver, o modo como posições sociais, tudo isso determina o
repertório e ideias e o conjunto de normas com que uma sociedade
rege a sua vida. Determina também como e para quê este ou
aquele tipo de educação é pensado, criado e posto a funcionar.”7

Quando o adolescente Juan ao ser questionado, por exemplo, sobre se
preferiria, mesmo em cumprimento de medida privativa de liberdade, ir à escola dentro
da unidade socioeducativa, ou fora dela, o mesmo me responde:

7

BRANDÂO, Carlos Rodrigues. O que é educação? 19 ED .p 75, Primeiros Passos
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“ Eu acho que tem que ser dentro mesmo! Dentro a gente
presta mais atenção, do lado de fora tem muita coisa para
pensar, eu vou te falar que na Semiliberdade, por exemplo,
a gente nem ia, fingia que ia. Então dentro a gente tá preso,
então é só naquilo que vamo pensar”8

Ao nos dar uma resposta dessa é importante refletir sobre. É imprescindível
pensar e começar a pontuar como a nossa atuação nas escolas faz com que a resposta
do adolescente seja essa. O filme:” A sociologia é um esporte de combate” onde
Bourdieu diz, numa entrevista no rádio sobre como é diferente a forma como meninos e
meninas se comportam nas escolas. Ele diz que a menina já internalizou uma forma de
lidar com o/a professor(a), e que, seu desempenho escolar é melhor porque consegue
se adaptar melhor à essa relação. Dessa forma, a menina conhece as regras do jogo e
a subjetividade do trato com os mestres, assim ela logra resultados melhores que os
meninos. Claro que aqui entraríamos numa lógica e debate profundo acerca de gênero,
e de como a sociedade patriarcal educa meninos e meninas, o que não seria, no
momento o caso desse texto. Entretanto fica mais ou menos evidente que o adolescente
que, responde ao meu questionamento, está delimitando que, estando em privação de
liberdade é mais fácil para ele ter atenção ao processo de escolarização. A vida em
liberdade ora proporciona vivências que mais os afastam da escola que os aproximam.
Eles costumam dizer:” lá no mundão é assim fessora!” Mundão é o termo a que eles se
referem à vida em liberdade.
É importante ressaltar que a sociologia da educação busca compreender
esses meandros da educação, não somente no seu contexto geral, mas naquilo que ela
demonstra de peculiar, dessa forma é preciso entender a necessidade de entender a
prática e também a pesquisa como um conjunto para a ação, mas que cada uma
caminha num tempo, e o tempo da pesquisa requer critérios e cuidados.

“ A análise sociológica baseia-se no pressuposto de que todos os
elementos

de

uma

configuração,

com

suas

respectivas

propriedades, só são o que são em virtude da posição e função
que tem nela. Assim, a análise ou separação dos elementos é

8

Transcrição de entrevista
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meramente uma etapa temporária numa operação de pesquisa,
que requer a complementação por outra, pela integração ou
sinopse dos elementos, do mesmo modo que esta requer a
suplementação da primeira; aqui, o movimento dialético entre
análise e síntese não tem começo nem fim”9

É justo ressaltar que, no tempo de experiência de trabalho em privação de
liberdade, era nítida a separação entre o trabalho de arte e cultura que a equipe em que
trabalhava realizava e o trabalho da educação regular na unidade socioeducativa. Em
nenhum momento houve a interação entre esses dois setores: Secretaria de Educação
e Secretaria de Estado de Defesa Social, no caso a SUASE( Superintendência de
Atendimento às Medidas Socioeducativas). Isso reflete na tentativa de tratar essa
temática da educação em privação de liberdade e como a educação ocorre nesse local.
Se não há um entendimento de que, mesmo em privação de liberdade, o adolescente
tem o direito à educação garantido, o cumprimento da medida perde seu sentido real.
Retomando então o início desse texto é preciso apontar esses caminhos
possíveis e rever os posicionamentos que trabalhadores da privação de liberdade têm
em relação ao cumprimento da medida socioeducativa. Lembrar que o adolescente está
privado

de

liberdade,

mas

não

de

todos

os

outros

direitos

garantidos

constitucionalmente. A privação de liberdade é um tipo de medida socioeducativa que o
ECA estabelece como meio para responsabilizar o adolescente em relação ao ato
infracional, entretanto, pode não ficar claro, que é um meio e não um fim em si. Além de
vários trabalhos que citam a insistência de muitos juízes em dar primazia à medida de
privação de liberdade, é preciso recorrer ao próprio ECA e ver que o mesmo estabelece
a sanção através dessa medida somente em casos de violência grave, e que é preciso
compreender esse adolescente como em processo de desenvolvimento e como é
subjetivo para o mesmo o tempo em meio fechado.

Tentando concluir...

9

ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders.p58.
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seria

tentar

compreender

a

complexidade dos fatores que levaram esses adolescentes a cometerem um ato
infracional, admitir as falhas anteriores de Estado e sociedade, pois não é culpabilizando
esses jovens que poderemos solucionar esses problemas. Além de repensar o método
de atuação de toda a equipe que compõe as unidades socioeducativas.
A perspectiva de uma educação em privação de liberdade deve
entender os limites pelos quais as “grades” se lhe impõe. Educação não combina com
prisão e enquanto mantivermos pessoas em regime de prisão, seremos contraditórios
ao pensar em reeduca-las. Pensar num mundo com pessoas educadas é pensar num
mundo formado por pessoas livres e com autonomia
E embora seja este trabalho apenas um recorte de uma pesquisa maior
feita num Mestrado em Educação, a ideia é que a Educação como foi citada aqui, seja
entendida no seu contexto amplo e relacional com outras políticas públicas. É muito
complicado realizar um trabalho ampliado e completo para a efetivação de um direito
sem entende-lo num espectro amplo de garantia de direitos sociais dos sujeitos.
Dessa forma, a contribuição da Sociologia da Educação nesse universo
da educação em privação de liberdade é pela possiblidade de compreender os
interstícios das relações sociais, as conexões entre a família e a escola, as redes
construídas ou não por sujeitos e por equipamentos públicos, como a escola para a
verdadeira efetivação dos direitos. A escolarização é possível a partir da compreensão
dessas responsabilidades e do compartilhamento das mesmas.
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Medida socioeducativa de internação e o direito à profissionalização1

BARBOSA, Sílvia D. P.
QUIRINO, Raquel

1. Introdução
O presente trabalho configura-se como parte de uma pesquisa de Mestrado que busca
desvelar como se dá a educação profissional para adolescentes do sexo feminino em
cumprimento de medida socioeducativa de internação no Estado de Minas Gerais.
Para melhor compreensão dessa temática apresenta-se aqui um pouco da história do
sistema socioeducativo brasileiro até se chegar à promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em 1990, que passou a considerar crianças e adolescentes como sujeitos
de direitos, e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) em 2012, que
estabelece as diretrizes para o atendimento de adolescentes que cometem atos infracionais
e são destinados a cumprir medidas socioeducativas estabelecidas no ECA.
Baseando-se nos pressupostos de que a educação é um direito constitucional
inalienável e concebendo a educação profissional como integrante da educação básica,
busca-se articular a educação profissional com as relações sociais de gênero que perpassam
as medidas socioeducativas, apresentando vulnerabilidades que perpassam a vida dessa
população adolescente e como a educação profissional pode contribuir no processo de
ressocialização.
Nas considerações finais realizam-se algumas reflexões a respeito das reais
condições da profissionalização no sistema socioeducativo e a urgência por pesquisas
teórico-empíricas que tragam essa temática nos estudos acadêmicos, na intenção de
promover a conscientização dos órgãos competentes e da sociedade civil organizada acerca
da carência de políticas públicas que tornem a legislação vigente mais efetiva nesse setor.

2. Breve Histórico do Sistema Socioeducativo
Ao abordar os direitos de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
investiga-se historicamente como essas medidas surgiram tomando-se por base os Códigos
de Menores de 1927 e de 1979. Observa-se que o Código de Menores de 1927 surgiu num
contexto político “extremamente positivista” que mantinha um ideário de reeducação
“altamente repressiva” de crianças e jovens com comportamentos desviantes baseando-se

Pesquisa realizada com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –
FAPEMIG e do Programa Institucional de Fomento à Pesquisa do CEFET-MG (PROPESQ).
1
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“preferencialmente no trabalho agrícola”, que dificultava a reinserção social dos mesmos no
meio urbano (VALLE, 2003, p. 60, 61). No Código de Menores de 1927 já era prevista a oferta
de educação aos menores que fossem internados nas escolas de reforma (como a João Luís
Alves, criada em 1926), que se tornaram responsáveis por “regenerar pelo trabalho e
educação os menores” e também encarregadas de proporciona-los “a aprendizagem de
ofícios” (FONSECA, 1961, p. 206).
O Código de Menores de 1979 (Lei 6.697 de 10 de outubro) manteve o entendimento
da assistência punitiva e repressiva aos menores, mas modificou a nomenclatura de menores
abandonados e delinquentes para menores em situação irregular (VALLE, 2003).
Veloso (2014) ressalta que no ano de 1941 é criado o Serviço de Assistência aos
Menores (SAM), caracterizado como uma instituição federal destinada a prestar assistência
aos menores classificados como desvalidos e abandonados, vinculada ao Ministério da
Justiça e aos Juizados de Menores.
Porém,
na década de 1950, o SAM passou a ser encarado com o termo “Sem Amor
ao Menor”, suportando críticas dos juízes, dos atores governamentais e da
sociedade em geral. Formaram-se então, comissões para investigar o SAM e
em, 1964, como surge uma questão envolvendo a segurança nacional, este
foi extinto e criou-se a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
(FUNABEM), que então passaria a se preocupar com o número de menores,
para que estes não se enveredassem pelos caminhos do consumismo e das
drogas. Preocupou-se então em implementar uma política nacional do bemestar do menor buscando novas concepções da Doutrina da Situação
Irregular no Brasil (VELOSO, 2014, p. 41-42).

Conforme ressalta Cossetin (2012, p.37), a Funabem “[...] propõe, ainda, com incentivo
do Governo Federal, as Fundações Estaduais de Bem Estar do Menor – FEBEMs - que seriam
as executoras do atendimento aos adolescentes privados de liberdade a serem instaladas em
cada estado da Federação”.
Buscando-se a construção de um novo contexto, a Funabem desenvolveu um modelo
de atendimento a ser executado pelas Febems que se comprometiam a manter um grupo de
instituições para exercer a função de recepção, triagem e internação das crianças e
adolescentes que se encontrassem em situação de ser atendidos, sendo separados os
carentes daqueles considerados com comportamento antissocial (FALEIROS e PRANKE,
2000).
Na década de 1980 ocorre o princípio da redemocratização do país, momento
em que a nova ideologia política e social pede a participação das massas, da
minoria marginalizada e traz a uma nova luz a questão das ditas pessoas em
desenvolvimento. É preciso formular, dentro deste contexto democrático,
uma nova legislação para estas pessoas, surgindo neste tempo o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.690 de 1990), como afirmação, e
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quem sabe busca, da cidadania para a infância e a juventude contemporânea
(VALLE, 2003, p. 65).

O Estatuto da Criança e do Adolescente “regulamentou o artigo 227 da Constituição
de 1988 que estabelece os direitos fundamentais da criança e do adolescente” e mantém
harmonia coma a “Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989”, prevendo o tratamento
de crianças e adolescentes sob a ótica da doutrina de Proteção Integral, na qual os direitos
desses indivíduos passam a ser garantidos como direitos humanos (FALEIROS e PRANKE,
2000, p. 21).
Diante da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas
socioeducativas aparecem como meios de responsabilização ao não cumprimento dos
deveres desses indivíduos perante a sociedade, ou seja, a prática de ato infracional, podendo
as medidas se apresentar de seis tipos:
• Advertência: “advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a
termo e assinada” (Art. 115).
• Obrigação de reparar o dano: “Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima”
( Art. 116).
• Prestação de serviços à comunidade: “Consiste na realização de tarefas gratuitas de
interesse geral, por período não excedente a seis meses”, em estabelecimentos
“assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em
programas comunitários ou governamentais” (Art. 117).
• Liberdade assistida: “Será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada
para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” (Art. 118), sendo melhor
explicada por meio dos parágrafos 1º e 2º do artigo 118 e também pelo artigo 119 e seus
respectivos incisos.
• Inserção em regime de semiliberdade: “Pode ser determinado desde o início, ou como
forma de transição” da internação “para o meio aberto”, sendo “possibilitada a realização de
atividades externas, independentemente de autorização judicial” (Art. 120).
• Internação em estabelecimento socioeducativo: “constitui medida privativa da
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento” (Art. 121).
O quadro 01 apresenta um comparativo entre os Códigos de Menores, com a doutrina
da situação irregular, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a doutrina da proteção
integral.
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Quadro 01: Quadro comparativo Doutrina de Situação Irregular X Doutrina de Proteção
Integral.
CÓDIGO DE MENORES E PNBEM
Doutrina da Situação Irregular

ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
Doutrina da Proteção Integral
• Destina-se apenas aos menores em • Dirige-se a todas as crianças e
situação irregular: carentes, abandonados, adolescentes, sem exceção alguma.
inadaptados e infratores.
• Trata da proteção integral, isto é, da
• Trata apenas da proteção (carentes e sobrevivência, do desenvolvimento e da
abandonados) e da vigilância (inadaptados e integridade de todas as crianças e
infratores).
adolescentes.
• Usa o sistema de administração da justiça • Usa o sistema de justiça para o controle
para fazer o controle social da pobreza.
social do delito e cria mecanismos de
exigibilidade para os direitos individuais e
• Vê o menor como objeto de intervenção coletivos da população infanto-juvenil.
jurídico-social do Estado.
• Vê a criança e o adolescente como sujeitos
• É centralizador e autoritário.
de direitos exigíveis com base na lei.
• Foi elaborado no mundo jurídico, sem • É descentralizador e aberto à participação
audiência da sociedade.
da cidadania por meio de conselhos
deliberativos e paritários.
• Segrega e discrimina os menores em
situação irregular.
• Foi elaborado de forma tripartite:
movimentos sociais, mundo jurídico e
• Não distingue os casos sociais (pobreza) políticas públicas.
daqueles com implicação de natureza
jurídica (delito).
• Resgata direitos, responsabiliza e integra
adolescentes em conflito com a lei.
• Estabelece uma clara distinção entre os
casos sociais e aqueles com implicações de
natureza jurídica, destinando os primeiros
aos Conselhos Tutelares e os últimos
somente à Justiça da Infância e da
Juventude.
Fonte: COSTA, 2006, p. 23.

A Lei 12.594/2012 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase), e complementa o que está disposto no ECA, pois estabelece normas a serem
seguidas e orienta tanto as práticas específicas de cada medida, quanto as que são comuns
a todas elas, como a obrigatoriedade de escolarização e a profissionalização, fornecimento
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de atendimento personalizado que leve em consideração o respeito à identidade e a
singularidade de cada adolescente.
O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo define expectativas e
estratégias de longo prazo, correlacionadas com instrumentos de gestão de
médio e curto prazo, determinando a alocação de recursos públicos para
cada exercício. São 73 metas divididas em 13 objetivos, indicando também
os responsáveis pelas ações e os prazos para execução. O documento
apresenta a seguinte estrutura:
•
Diretrizes que expressam as perspectivas basilares e orientações do
plano;
•
Marco Situacional Geral, um panorama dos principais elementos de
resistência ao reordenamento do Sistema Socioeducativo e que necessitam
de superação;
•
Modelo de Gestão do Atendimento Socioeducativo, que propõe a
matriz e a estrutura de funcionamento do Sistema Socioeducativo; e
•
Eixos operativos temáticos que abordam quatro temas específicos: 1)
Gestão do SINASE, 2) Qualificação do atendimento, 3) Participação cidadã
dos adolescentes e 4) Sistema de Justiça e Segurança (BRASIL, 2015, p.
11).

Dessa forma, o Sinase busca desenvolver uma política nacional de
atendimento socioeducativo, atuando de maneira sincronizada, padronizando o
atendimento de adolescentes autores de atos infracionais em todos os estados
brasileiros.
3. Educação Profissional e Medidas Socioeducativas
A educação profissional de adolescentes e jovens no Brasil se estabelece como direito
constitucional protegido e garantido pelo ECA, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece
a educação como um direito social dos/as cidadãos/ãs, bem como a proteção à infância e o
direito ao trabalho (BRASIL, 1988, Art. 6º). Por sua vez, o Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA define as crianças como pessoas, até doze anos de idade incompletos, e
adolescentes, aqueles entre doze e dezoito anos de idade (LEI 8.069/90).
No que concerne às finalidades e aos princípios educativos, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96 apresenta que
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
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VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013) (LEI 9.394/96, Art. 2º-3º).

Diante de tais princípios constata-se que “a educação é direito social inalienável e cabe
ao Estado sua oferta”, promovendo junto aos seus entes federados, ações e políticas públicas
que viabilizem a universalização do ensino básico, garantindo-o a todos/as cidadãos/ãs
(CONAE, 2010, p. 20).
Compreendendo-se a educação profissional, como parte integrante da educação
básica (LEI 9.394/96), ressalta-se que essa modalidade de ensino também é um direito do
adolescente autor de ato infracional, inclusive os que se encontram acautelados, cumprindo
Medida Socioeducativa de Internação em Centros Socioeducativos.
Conforme Costa (2006), tal atividade deve ser garantida dentro e fora da comunidade
socioeducativa, devendo-se seguir quatro requisitos básicos: a) ser associada à educação
para o trabalho, sendo organizada como trabalho educativo, conforme disposto no artigo 68
do Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA; b) ter vínculo com a educação formal básica;
c) ser focalizada no mercado de trabalho no contexto de atualidade e d) visar o
desenvolvimento da trabalhabilidade.
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013) (LEI 9.394/96, Art. 2º-3º).

Em estudos realizados por Dias e Onofre (2013) foi possível constatar que a repetência
e a evasão escolar fazem parte da trajetória educacional de adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas, mas, mesmo perante a defasagem educacional, é possível
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oferecer educação e formação profissional àqueles que não se encontram aptos a cursar
formação técnica de nível médio, pois a resolução CNE/CEB 6/2012 esclarece que
as instituições de Educação Profissional e Tecnológica, além de seus cursos
regulares, oferecerão cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional para o trabalho, entre os quais estão incluídos os cursos
especiais, abertos à comunidade, condicionando-se a matrícula à capacidade
de aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos
correspondentes níveis de escolaridade (CNE/CEB 6/2012, Art. 2º, parágrafo
único).

Mesmo diante da legislação que prevê a garantia dos direitos educacionais dos
adolescentes e jovens em cumprimento de quaisquer categorias de medidas socioeducativas,
estudos recentes demonstram a precariedade na oferta de educação profissional em unidades
de internação.
Nesse contexto, Águido (2011, p. 22) questiona como a legislação não está
conseguindo garantir esses direitos, se desde o período colonial essa preocupação era
manifestada nos asilos de órfãos e desvalidos que ofertavam “educação industrial aos
meninos, e educação doméstica às meninas”.
Em pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro, Julião e Abdalla (2013, p. 280),
constatam que a profissionalização dos adolescentes se configura em uma preocupação dos
gestores. Porém, mesmo realizando parcerias que viabilizam o processo formativo, “muitas
vezes” os adolescentes são “excluídos do processo pelo estigma da periculosidade”, sendo
explicitado que dentre as unidades existentes no referido estado, 36% “dos diretores afirmam
que não oferecem profissionalização aos adolescentes”.
No registro de dificuldades das unidades em oferecerem cursos de
capacitação profissional destacam-se: a baixa escolaridade dos adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas, dificuldades estruturais, locais
inadequados, falta de recursos materiais, equipamentos e recursos humanos
para realização de cursos nas unidades, garantia de deslocamento dos
adolescentes para participação em cursos realizados em diversas instituições
formadoras, além do estigma vivenciado pelo adolescente para realização de
estágios e de efetivação de parcerias institucionais para atender o público–
alvo (JULIÃO, ABDALLA, 2013, p. 280-281).

Em pesquisa realizada no Centro Patativa do Assaré – Cepa, na cidade de Fortaleza,
no Estado do Ceará, Fialho (2016) descreve que nessa instituição existem duas formas
distintas de profissionalização:
Uma consistia na possibilidade de ingresso no emprego formal em uma
fábrica denominada Metal Mecânica, que mantinha parceria com o Centro e
oferecia vagas de trabalho no próprio espaço da instituição, com atividadefim de confeccionar peças de metal para fornos e fogões. A outra era ofertada
mediante oficinas profissionalizantes que visavam a desenvolver habilidades
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manuais para confecção de rodos, vassouras, produtos químicos, objetos de
palha, caixas customizadas e panos decorados (FIALHO, 2016, p. 112).

A autora descreve ainda que, a formação profissional relacionada com a fábrica
abrangia uma parcela mínima dos internos, enquanto a profissionalização oferecida pelas
oficinas não mantinha relação com as demandas do mercado de trabalho, levando a concluir
que a “profissionalização no Cepa mais se associa à oficina de artes manuais do que a um
curso técnico profissionalizante” (FIALHO, 2016, p. 128).
Assis e Constantino (2001) ao realizarem pesquisa no Rio de Janeiro com
adolescentes do sexo feminino cumprindo medida socioeducativa de internação constataram
que a baixa escolaridade, a evasão escolar e o analfabetismo fazem parte da vida de muitas
dessas jovens. No que se refere à educação profissional, evidenciou-se que as oficinas
profissionalizantes funcionavam como oficinas de terapia ocupacional, pois não promoviam a
integração e interatividade das jovens nas atividades, o que impossibilitava a apreensão dos
conhecimentos transmitidos.
Esses estudos mostram a precariedade nas tentativas de garantir o direito de
educação profissional para essa parcela da população, levando-se a questionar, como essa
formação se efetiva, para adolescentes do sexo feminino, no estado de Minas Gerais,
considerando-se as vulnerabilidades e as relações de gênero que perpassam a medida
socioeducativa de internação.

4. Relações de gênero nas medidas socioeducativas
Para o presente estudo é válido ressaltar que os jovens e adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas têm gênero e, de acordo com o Levantamento
Anual Sinase (2015), no ano de 2013, 4% desse grupo era do sexo feminino.
Em nível nacional, atualmente, existem 466 unidades destinadas à restrição e privação
de liberdade (nas modalidades de internação, internação provisória, semiliberdade e
atendimento inicial), sendo somente 37 unidades exclusivamente femininas, 377
exclusivamente masculinas e 52 unidades de atendimento misto. No interior dessas unidades,
no que se refere às informações de raça/cor, 57% dos internos foram classificados como
pardos e negros (BRASIL, 2015).
Apesar de o número de adolescentes do sexo feminino que se encontra em medidas
socioeducativas ser relativamente baixo, quando comparado ao total do sexo masculino,
Constantino (2001) explica que a carência de estudos relacionados à delinquência feminina
se deve não só à sua reduzida incidência, mas também ao papel secundário dado à mulher
na vida social, aos preconceitos que não atribuem valor às manifestações de desajuste social
das mulheres e à falta de interesse da opinião pública.
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No final do século XX, esse campo de investigação que conjuga gênero e
movimentos sociais, traz à tona questões da intimidade e da vida privada para
o centro das discussões sobre a vida social. Os estudos passam da denúncia
da invisibilidade da mulher e da discriminação por ela sofrida, para estudos
dos mecanismos mais sutis e sofisticados das relações de gênero e de poder
que sustentam relações hierárquicas marcadas pela desigualdade (JELOÁS;
FERRARI, 2013, p. 81).

Tais estudos instigam novas formas de esclarecer as desigualdades e as relações de
poder que circundam as relações de gênero na criminalidade juvenil e, a partir de novas
pesquisas e discussões, lograr meios para se promover o empoderamento feminino,
reduzindo as vulnerabilidades a que estão expostas cotidianamente.
Santa Rita (2013) explica que, genericamente, as práticas institucionais e a legislação
são dirigidas aos homens privados de liberdade, desvalorizando as particularidades femininas
e as relações de gênero que perpassam esse contexto. Tal assertiva é corroborada pela
carência de leis específicas que determinem o cuidado a ser dedicado às mulheres que se
tornam mães nesse período, até mesmo para as mulheres adultas.
Não há uma regulamentação em relação aos espaços específicos de
convivência da mãe presa com seu filho em espaços prisionais, que estipule
a idade de permanência da criança na penitenciária e como deve ser
trabalhado o momento de separação; e quais os profissionais e serviços
devem ser disponibilizados nessas estruturas de atendimento infantil (SANTA
RITA, 2013, p. 110).

Diante do exposto, a educação profissional dessas adolescentes e jovens precisa ser
pensada levando-se em consideração todo o contexto vivenciado, analisando suas trajetórias
de vida, o cotidiano da institucionalização e seus anseios futuros, bem como as dificuldades
vivenciadas pelas unidades de internação para ofertar cursos de formação e qualificação
profissional as adolescentes acauteladas.

5. Vulnerabilidades Sociais, Profissionalização e Reinserção
Ao identificar socialmente o recorte de adolescentes e jovens que chegam às medidas
socioeducativas pode-se afirmar que, a maioria faz parte de grupos em vulnerabilidade social,
historicamente excluídos por questões econômicas, culturais e raciais.
Segundo Jeloás e Ferrari (2013), os jovens pobres e negros são as principais vítimas
da violência. Soares (2004, p.130) complementa afirmando que essas vítimas são ”sobretudo,
os jovens pobres e negros, do sexo masculino”, que são recrutados pelo tráfico de drogas,
armas e outras dinâmicas criminais”.
O tráfico de armas e drogas é a dinâmica criminal que mais cresce nas
regiões metropolitanas brasileiras, mais organicamente se articula à rede do
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crime organizado, mais influi sobre o conjunto da criminalidade e mais se
expande pelo país – tiranizando comunidades pobres e recrutando seus
filhos. As drogas financiam as armas e estas intensificam a violência
associada às práticas criminosas, expandindo seu número e suas
modalidades (SOARES, 2004, p. 132).

Frigotto (2004, p. 180) explica que esses “grupos de jovens que foram tão
desumanizados e socialmente violentados se tornaram presas fáceis do mercado da
prostituição infanto-juvenil ou de gangues que nada têm a perder” transformando-se em “um
exército de soldados do tráfico”. Essa trajetória de falta de oportunidades e de pobreza acaba
levando ao “início da vida no crime” que “muitas vezes representa a busca por melhores
oportunidades, que serão encontradas no universo da contravenção” (RIZZINI, 2005, p. 11).
A juventude esbarra no caos cotidiano, do desemprego, e da falta de
oportunidades no mercado de trabalho, aliado muitas vezes ao baixo nível de
escolaridade e à ausência da estrutura familiar. [...] A violência urbana vem
fazendo parte do dia-a-dia de nossa sociedade e vem incidindo
especialmente sobre a adolescência. A violência acaba sendo produzida e
concebida por eles como uma maneira de agir quando os meios legais não
oferecem mais garantias à condição humana. Entretanto, ao mesmo tempo
que os adolescentes praticam violência, também são vítimas dela (SILVA,
2007, p. 252-253).

A elevação dos índices de criminalidade e da violência nas áreas urbanas não
acontece somente por questões de pobreza, mas também pela “falência dos órgãos públicos
de segurança, que convivem com escassez de recursos, falta de preparo dos policiais,
corrupção, ausência de condições técnicas adequadas para combate ao crime com
inteligência” (CALHEIROS, SOARES, 2007, p. 117).
Num contexto de vulnerabilidades sociais e carências diversas, o tráfico de drogas,
pode vir a ser a única alternativa de trabalho encontrada, pois a efetividade da legislação
faltou a esses adolescentes, bem antes da ocorrência do ato infracional (CALHEIROS,
SOARES, 2007).
Acredita-se que a formação profissional seja capaz de fornecer subsídios para reduzir
as vulnerabilidades vivenciadas por essa parcela da população, pois em estudos realizados
por Castro e Abramovay (2002) constatou-se que jovens pertencentes a classes mais pobres
consideram de “extrema importância conseguir um trabalho como meio de sobrevivência
individual e, muitas vezes, de suas famílias, ou mesmo como forma de atingir a independência
financeira necessária para se sentirem pessoas e construírem sua autoestima”. As autoras
enfatizam ainda que os jovens ressaltam “o trabalho como forma de ocupação do tempo e da
mente”, considerando-o capaz de impedir de pensar em cometer infrações (CASTRO;
ABRAMOVAY, 2002, p. 10).
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No entanto, a possibilidade de se conseguir um emprego formal passa pelas
exigências cada vez maiores do mercado de trabalho por qualificação e formação profissional
adequadas. Isso se torna ainda mais difícil para jovens pobres de países em desenvolvimento
que ainda não possuem uma política de oferta da educação profissional pública, gratuita e de
qualidade para todos.
Paulilo (2013, p. 145) conceitua educação profissional para jovens em vulnerabilidade
social como “um processo educativo que objetiva propiciar a iniciação profissional com vistas
ao desenvolvimento da autonomia dos adolescentes atendidos”, visando a “aquisição de
hábitos e de atitudes de trabalho e deve assegurar o desenvolvimento de competências e
habilidades básicas, específicas e de gestão”,
Em pesquisa realizada por Padovani e Ristum (2013) foi possível perceber que se faz
necessária uma articulação em rede a fim de proporcionar ao adolescente que se encontra
em regime de restrição de liberdade a interação no convívio social, mantendo vínculos com a
sociedade e diminuindo o isolamento. Dessa maneira, a educação formal oferecida nos
centros de internação deve ser atrelada à educação não formal e à educação profissional,
tornando-se assim um processo de inclusão e reinserção social.
Importante entender que, simplesmente criar novas escolas de educação básica e de
ensino profissionalizante não resolverá os problemas enfrentados pela equipe socioeducativa
na formação dos adolescentes privados de liberdade, pois conforme Padovani e Ristum
(2013) “a descontinuidade no envolvimento com atos infracionais ocorre aos poucos, a partir
de novas experiências e do surgimento de oportunidades de explorar novos caminhos”. Serão
as novas vivências proporcionadas pela interatividade social e educacional que irão
possibilitar essa descontinuidade, proporcionando aos adolescentes uma formação humana
para viverem em sociedade como cidadãos.

Considerações finais
Compreendendo a atual legislação que busca garantir os direitos de adolescentes e
jovens cumprindo medidas socioeducativas tem um histórico desde o ano de 1927 já
priorizando a regeneração pela educação e o trabalho questiona-se, por que o Estado, mesmo
depois de tantos anos, não consegue garantir uma educação profissional que seja condizente
com as premissas da lei e com as demandas sociais desses sujeitos que precisam ser
empoderados para superar as vulnerabilidades vivenciadas em suas vidas cotidianas.
Estudos recentes (Julião e Abdalla (2013), Fialho (2016) revelam as precariedades da
profissionalização ofertada em centros socioeducativos masculinos, mas ainda se evidencia
a precariedade de estudos referentes à criminalidade feminina, sobretudo adolescentes em
privação de liberdade. Trazer essa temática aos estudos acadêmicos proporciona não
somente dar visibilidade a essas jovens mulheres, mas também apresentar à sociedade as
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demandas e necessidades dessa parcela da população, uma vez que, as políticas
desenvolvidas são conjugadas no masculino, pelo fato dos homens serem a maioria, deixando
essas mulheres ainda mais fragilizadas quando forem reinseridas no convívio social, pois
serão desligadas das instituições sem profissionalização (que manterá as dificuldades de
entrada no mercado de trabalho) e ainda mais vulnerabilizadas por carregarem o estigma de
serem criminosas que saíram da cadeia.
Diante do exposto é possível concluir que as diretrizes estabelecidas pela legislação
necessitam ser estudadas em sua singularidade quando se refere à educação e formação
profissional de adolescentes e jovens em cumprimento de Medidas Socioeducativas de
Internação, sendo imprescindível a realização de estudos que tragam ao debate acadêmico e
social essas questões, levando-se em consideração as expectativas individuais, o mercado
de trabalho e as percepções dos profissionais que atuam no sistema socioeducativo, não
deixando de considerar também as particularidades inerentes ao gênero: os conflitos, as
dificuldades, as estratégias de resistência, os sonhos e anseios das meninas acauteladas,
bem como, os impactos e transformações ocorridas em sua fase de ressocialização e as
contribuições da educação profissional nesse processo.
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INTRODUÇÃO
O CEA – Centro Educacional do Adolescente - direciona-se ao atendimento dos
adolescentes, entre 13 e 17 anos, do sexo masculino que se encontram cumprindo medida
socioeducativa de privação de liberdade devido ao cometimento de algum ato infracional
considerado grave1.
A quantidade de internos no CEA varia a cada semana, mas esse número gira em
torno de 150 adolescentes. Porém, a instituição foi projetada para alocar 62 adolescentes.
Assim, constantemente, a quantidade de internos supera a capacidade máxima desta
instituição, havendo superlotação.
Essa instituição ocupa um espaço físico consideravelmente grande, com muros
com altura de quatros metros, tendo sua segurança externa feita por policiais militares e a
interna por funcionários terceirizados, de uma empresa de segurança, denominados
“monitores”, “agentes sociais”, “agentes” ou “educadores sociais”.
O CEA é formado por vários blocos e alas interligados por uma área comum,
separados por portas e portões de ferro. Entre os espaços físicos, existem aqueles que
são comuns a todos os adolescentes, como as salas de aula, o auditório, o campo de
futebol e o refeitório, e aqueles que se destinam a adolescentes específicos, como os
dormitórios ou “celas”.
Os adolescentes que se encontram no CEA estão privados de liberdade, e isto é
o mesmo que dizer que eles estão presos. Pois, no Brasil, não se pode dizer que existem
diferenças significativas entre os espaços institucionais destinados a manter em regime
fechado pessoas em idade adulta, “privadas de liberdade”, daqueles que ainda estão em
idade de formação (adolescentes) e que se encontram nos centros educacionais.
Considerando que a partir dos usos que os indivíduos fazem dos espaços, esses
assumem características e significados distintos, o CEA é percebido aqui como palco de
desigualdades, encontros e classificações, a partir das interações sociais construídas entre
os diferentes atores que o compõem, estando sempre sujeito a (re) negociações.
Nesse sentido, busca-se trazer para discussão as tensões geradas na construção
de vínculos sócio-emocionais entre os adolescentes tidos como infratores, considerados
como uma categoria de atores violentos, estigmatizados e excluídos socialmente, que
compartilham de um mesmo espaço físico, em um cenário que é representado
aparentemente como igual, mas que parece se compor como fragmentado, hierarquizado

1

A discussão feita nesse artigo refere-se a uma pesquisa de campo concluída no ano de 2013. Esta pesquisa
não foi submetida ao comitê de ética em pesquisa com seres humanos, por isso, como autora, assumo total
responsabilidade sobre as informações contidas no texto.
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e complexo (SARTI, 1994). Ou seja, este artigo pretende captar os códigos de
pertencimento e estranhamento, de aproximação e distanciamento que, por vezes,
perpassam a perspectiva da violência, criados pelos adolescentes no espaço do internato.
Mas, quem são esses adolescentes?
Abordam-se, aqui, atores que se encontram no fim da linha da trajetória
infracional, ou seja, adolescentes considerados violentos e perigosos, que foram
empurrados para a infração por um conjunto de elementos característicos de uma
sociedade capitalista, desigual e excludente, tais como: pobreza, desestrutura familiar,
nível educacional e econômico baixos, etc. Esses adolescentes, ou por não terem
encontrado estímulo social e políticas públicas destinadas a essa população, ou por terem
feito essa escolha, enveredaram-se pelo chamado “mundo do crime” e acabaram coagidos
juridicamente a um controle externo, pautado na institucionalização dos internatos.
Para uma apreensão das relações estabelecidas no cotidiano do CEA, foi
realizado um trabalho etnográfico. Dentre as técnicas de pesquisa, foram realizadas
observações

espontânea

e

participante,

além

da

realização

de

entrevistas

2

semiestruturadas com adolescentes e funcionários .

O CEA COMO ESPAÇO DE RELAÇÕES

Para Bourdieu, são as relações estabelecidas entre os agentes e as estruturas
sociais que constroem a realidade social existente. Deste modo, o autor defende que as
estruturas sociais são, ao mesmo tempo, condicionadas e condicionantes das ações;
enquanto os indivíduos se apresentam como agentes estruturados e estruturantes da
sociedade (BOURDIEU, 1996).
Bourdieu (1992) afirma também que o indivíduo é um ator simbólico e só adquire
sentido dentro de um sistema de valores, símbolos e estruturas. Nesse sentido, o autor
coloca que o indivíduo interioriza valores presentes na cultura que lhe é própria e exterioriza
esses valores na ação. Esse processo leva à construção de rotinas, através da repetição
de práticas sociais, constituindo o que Bourdieu chamou de habitus.
Na definição de Bourdieu (1983, p. 60 e 61) habitus seria:

(...) um sistema de disposição durável e transmissível, estruturas
estruturadas predispostas a funcionar como estruturas

2

Para garantir o anonimato dos entrevistados todos os nomes utilizados nesse artigo são fictícios.
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estruturantes, isto é, enquanto princípios
organizadores de práticas e de representações.

geradores

e

O habitus, inerente à compreensão do mundo social pelo indivíduo, é
condicionado pelas possibilidades oferecidas pela estrutura, tendo em vista as posições
diferenciadas que o mesmo pode vir a ocupar em um interior específico (BOURDIEU,
1983).
Nesse sentido, o social possibilitaria uma gama de ações previsíveis acerca dos
comportamentos individuais instituídos socialmente, onde as normas sociais presentes
conformariam a ação dos indivíduos que nele estão inseridos.
O habitus dos indivíduos estaria, pois, condicionado por um código estrutural que
os permitiria administrarem comportamentos sociais. Na medida em que estes
comportamentos se dão através da incorporação de uma disposição 3 pelo indivíduo em
ação, eles criam rotinas que não são racionalizadas, e sim utilizadas automaticamente,
cada vez que não há nenhum comando em contrário (BOURDIEU, 1997).
O conceito de habitus de Bourdieu permite, assim, explicar as relações de
afinidade entre as práticas dos agentes e as estruturas objetivas. A existência de
regularidades observáveis na prática, evidencia o sistema de valores presentes em uma
dada estrutura. O habitus se situa, desta forma, como um princípio organizador da vida
social.
Bourdieu, no entanto, não retira da ação a possibilidade criativa e inventiva dos
indivíduos. Na medida em que a realidade social não é apenas estruturante, mas é também
estruturada, o indivíduo possui livre arbítrio, atuando na conformação da estrutura social
(BOURDIEU, 1997).
Assim, ao mesmo tempo em que ocorre uma interiorização de elementos
objetivos, ocorre também uma exteriorização dos elementos subjetivos, nas ações do
indivíduos, reproduzindo as práticas, através da adaptação de situações (BOURDIEU,
1997).
É natural que os indivíduos sempre sigam as práticas já instituídas, repetindo-as
mecanicamente, legitimando o habitus vigente. Mas, segundo Bourdieu, não se pode
deixar de considerar que, de acordo com os seus interesses, os indivíduos podem traçar
novas ações, desde que a estrutura na qual eles se inserem e a posição que eles ocupem
possibilite a sua execução.
Nesse contexto, o habitus se submete aos interesses individuais dos seus atores,
mas assegura que as práticas individuais se mantenham dentro das regras inerentes à

3

Entendo por disposição o processo de interiorização de normas objetivas.
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estrutura na qual elas estão introduzidas (BOURDIEU, 1983). O campo, nesta perspectiva,
faz parte de uma configuração “dinâmica”, proporcional ao movimento das ações instituídas
em seu interior, de acordo com as possibilidades abertas por elas e pela posição ocupada
pelos agentes que a conformam.
Para Bourdieu (1992), campo é um espaço estruturado, onde os indivíduos
ocupam posições específicas e, a partir destas, constroem suas relações sociais. Segundo
o autor, as ações dos indivíduos são limitadas às possibilidades que lhes são dadas, de
acordo com as posições ocupadas por esses indivíduos nos campos dos quais ele
participa.
O campo representa as várias possibilidades de ações dos indivíduos, dentro dos
limites que ele comporta, ou seja, é o espaço no qual as posições dos agentes encontramse fixadas.
No entanto, os indivíduos participam de vários campos, ocupando posições
diferenciadas no interior de cada um deles. Assim, é a partir dos campos dos quais o
indivíduo participa e da sua posição nesses campos, que certas práticas são naturalizadas
em seu cotidiano, instituindo habitus diferentes, de acordo com a sua posição e
participação nos campos.
Pode-se, então, dizer que o habitus legitima as ações dos indivíduos dentro do
campo, e o campo realiza a interação entre os indivíduos.
Porém, Bourdieu acrescenta que, a partir das distinções existentes entre os
indivíduos, devido às posições diferenciadas que estes ocupam no interior dos campos,
são estabelecidos os status e os dispositivos relacionais. Ou seja, para Bourdieu, participar
de um espaço de interação não significa ser dominado ou ser dominante, mas estar situado
em uma relação de dominação, que o coloca, naquele contexto, enquanto dominado ou
dominante, em função da hierarquia de valores que constitui determinado campo social.
Bourdieu (1992, 2001 e 2007) chama esses valores e elementos simbólicos, que
estabelecem as hierarquias das práticas inerentes aos habitus no interior dos campos, de
capital. Para este autor, o que define a posição dos indivíduos, nos campos dos quais ele
participa, é a sua maior ou menor posse de capital.
Esse capital, por sua vez, pode ter base econômica, pautado na riqueza material
dos indivíduos; social, pautado nas redes relacionais estabelecidos pelos indivíduos;
cultural, pautado nas qualificações, conhecimentos e habilidades expressos a partir de
titulações e certificações; ou simbólica, pautado em um conjunto de elementos que
distinguem o reconhecimento social dos indivíduos.
O capital, para Bourdieu (1992, 2001 e 2007), situa-se como um instrumento de
dominação simbólica dos indivíduos no campo. Nesse sentido, o campo apresenta-se
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como um espaço onde ocorre a luta por poder simbólico, a partir do capital que determina
posições sociais específicas.
Seguindo as ideias de Bourdieu, serão discutidas, nas linhas seguintes, as
relações sociais construídas no CEA, analisando essa instituição como um “campo” que
possui uma lógica organizacional específica, que deve ser apreendida pelos indivíduos a
partir das posições que estes ocupam, considerando que o capital que assume maior
importância para o estabelecimento das hierarquias internas é o capital social.
Geralmente, pensa-se, que o ingresso de um adolescente em um centro
educacional resulta na desconstrução de muitos vínculos sociais estabelecidos fora da
instituição. Mas, analisando os vínculos sociais que os adolescentes (re) constroem nesse
espaço, percebe-se que muitos desses vínculos são resultantes das aproximações e
distanciamentos estabelecidos no mundo exterior. No entanto, é importante destacar que,
ao adentrarem ao CEA, os adolescentes precisam (re) construir, fortalecer e/ou
desconstruir relações e vínculos sociais, necessários para a sua sobrevivência naquele
contexto.
Deste modo, constata-se a importância do capital social nesse campo, a partir dos
vínculos sociais (re) construídos pelos adolescentes ao adentrarem o CEA.
O conceito de capital social, porém, é bem mais amplo do que o utilizado nessa
análise. Aqui, faz-se um recorte, para compreendê-lo em um campo específico. Nesse
sentido, compreende-se esse conceito a partir dos vínculos sociais estabelecidos em um
determinado campo, que conferem poder e distinção aos indivíduos.

DAS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE OS ADOLESCENTES

Para os adolescentes internos no CEA, as relações estabelecidas com os demais
internos, sejam de aproximação ou distanciamento, são fundamentais para o
estabelecimento de suas rotinas na instituição. Porém, é importante ressaltar que essas
relações são, majoritariamente, circunstanciais, podendo ser reformatadas a qualquer
momento, a partir da dinâmica do campo.
De modo geral, as relações dos adolescentes internos no CEA se dão a partir das
redes das quais eles participavam fora da instituição. Assim, o lugar de moradia: bairro ou
cidade onde o adolescente habita, a participação em alguma facção criminosa, as
amizades, as inimizades e as relações de parentesco são informações importantes para o
processo de (re) construção dos vínculos sociais no CEA, pois tais critérios direcionam o
adolescente a uma ala e a um quarto específico, e é a partir do lugar físico que o
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adolescente ocupa no CEA, que ele passará a ter um significado e ocupará um lugar
simbólico nessa instituição.
Deste modo, a maior parte dos adolescentes que cumpriam medida
socioeducativa de privação de liberdade no CEA, durante a realização da pesquisa, (re)
construiu suas teias relacionais na instituição, tendo por base as relações vivenciadas fora
da mesma. Um adolescente, quando questionado sobre a origem do conflito existente entre
as alas B e C, comenta:

É das antiga. Um quer ser mais do que o outro. Tem uns que é
daqui de dentro, tem uns que é da rua; de mim é da rua, né? A
minha treta é da rua, eu tenho inimigo da rua. Da C porque é facção,
não se bate não (risos). É porque a Okaida é a gente, eu já era na
rua, e não se bate com os Estados Unidos na rua, e nem aqui
dentro, aí quer furar uns aos outro. Quando dá bobeira acontece
(Leandro, 17 anos, nona internação)4.
Um dos primeiros elementos norteadores das aproximações e distanciamentos
construídos entre os adolescentes internos no CEA é o pertencimento a uma das facções
criminosas rivais do estado da Paraíba. Porém, ao CEA também chegam adolescentes que
não pertencem a nenhuma facção criminosa. Esses adolescentes são denominados de
“neutros” e acolhidos por uma ala que tentará transformá-los em “amigos” ou “parceiros”.
Quando questionado se os meninos da ala B são seus amigos, só porque eles já eram da
Okaida, o adolescente responde:

Não, porque tem uns boy que é e uns boy que não é, tem uns boy
que é neutro, não é de ninguém não. Aí é figura os boy, mas eles
corre pelo certo. Os boy não tem frescura, ajuda o cara, não dá
negado5. Divide cigarro, bolacha e tal, o que vem pra ele é do
quarto. Aí se o que vem pra ele, ele não quer dá, é dá negado,
entendeu? Porque a gente não é mais do que ninguém, né? A gente
é tudo do mesmo jeito, do jeito que um merece ter as coisa a gente
merece também. Do jeito que ele tem uma coisa, se ele der, ele tem
também, aí pronto é isso (Leandro, 17 anos, nona internação).

Nesse sentido, percebe-se que algumas relações estabelecidas no CEA se
constroem a partir de um mecanismo de troca material ou simbólica. No caso do relato

4

Okaida e Estados Unidos são duas facções criminosas que comandam o tráfico de drogas em várias cidades
da Paraíba; suspeita-se que elas estejam atreladas as duas facções criminosas mais conhecidas no Brasil, o PCC
e o Comando Vermelho.
5
“Dar negado” é uma expressão utilizada pelos adolescentes internos no CEA, que significa se negar a dividir
algo com os colegas da cela ou da ala. Essa prática é muito mal vista entre os internos.
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anterior, o adolescente afirma que “os boy é neutro”, ou seja, não pertencem a nenhuma
facção criminosa, mas acrescenta “que eles corre pelo certo”, ou seja, estão do lado de
uma determinada facção, a qual ele pertence, apoiando e sendo apoiados por ela.
Essas relações entre pares, estabelecidas no CEA, oferecem não apenas um
lugar (físico e simbólico) na instituição, mas também alguns recursos que ajudam na
sobrevivência diária dos adolescentes, como por exemplo: compartilhamento de lanches,
colchão, lençol, roupas, sandálias, cigarros, materiais para a produção de peças
artesanais, além da segurança e proteção.
Porém, essas relações não são mediadas apenas pelas trocas, elas também se
baseiam em processos de submissão. Por exemplo: os adolescentes que estão há mais
tempo no CEA vão construindo e transformando as regras de convivência locais, de modo
que os recém chegados devem convergir para o cumprimento dessas regras.
Elias e Scotson (2000) ao realizarem uma etnografia sobre as relações de poder
entre dois grupos que residiam em uma comunidade inglesa industrial, descrevem e
analisam como grupos com características tão parecidas estabelecem relações de poder
tão diferenciadas, com base no tempo de moradia no local. Nesse contexto, os
“estabelecidos” - grupo que residia há mais tempo no local -, consideravam-se superiores,
estigmatizando e excluindo “os outsiders”.
No CEA, essa hierarquização entre os adolescentes mais antigos e os novatos é
manifestada em muitas situações. Em cada quarto há um processo de distinção que se
estabelece entre os adolescentes, que se reflete, de forma mais visível, na escolha do lugar
para dormir. Um adolescente que diz ser o “segundo mais velho” do quarto (para explicar
que é o segundo mais antigo), quando questionado se o menino mais velho “manda mais”,
coloca:
Não, tem isso não. Manda não. Só que ele dorme no canto melhor.
Aí se ele sair, fica eu, e vai passando. Ela dorme no canto melhor
assim, aonde sai mais vento, mas eu durmo na outra cama, na outra
cama tá os quadro. E os dois menino dorme no chão, no colchão.
E o mais velho tem que dizer o que é certo; e o que é errado ele diz
também, porque tem uns boy que chega, aí não sabe de nada, aí a
pessoa vai lá pra dá a ideia a ele, pra dá mais ou menos como é
que faz (Leandro, 17 anos, nona internação).

Esse relato reflete as relações de poder instituídas pelos adolescentes nessa
instituição, a partir do critério de antiguidade, e apresenta os direitos e deveres dessas
lideranças; pois, ao mesmo tempo em que elas dormem no melhor lugar do quarto e (re)
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constroem as regras de convivência local, elas devem transmitir aos recém-chegados esse
conhecimento, com o intuito de inseri-los no grupo.
Nas alas de internação, assim como nos quartos, é o adolescente mais antigo que
exerce essa função de “liderança”, estabelecendo regras, mediando conflitos, organizando,
orientando e aconselhando aos demais adolescentes.
É importante considerar que “ser o mais velho”, do quarto ou da ala, significa que
o adolescente conhece melhor esse lugar e sabe se posicionar dentro dele, mas essa é
uma referência que se alia a outras, tornando essas posições momentâneas e sequenciais.
Um dos fatores que levam os adolescentes a construírem relações sociais frágeis
e efêmeras, no CEA, é a falta de confiança para com os demais. Essa falta de confiança
se fundamenta na instabilidade, material e simbólica, que circunda esses adolescentes,
que percebem e vivenciam o CEA, muitas vezes, como um espaço de passagem.
Nesse campo, porém, os adolescentes não estabelecem relações sociais apenas
de aproximação com outros adolescentes, eles também (re) constroem relações de
distanciamento. Estas, por sua vez, também parecem ser fundamentais para a formatação
do capital social valorizado no CEA, e são exteriorizadas a partir da existência das
inimizades.
No CEA, quase todos os adolescentes dizem ter inimigos na instituição. Boa parte
dessas inimizades é proveniente das relações estabelecidas fora da instituição,
principalmente das relações construídas no entorno da violência, do crime e do
faccionismo. Um adolescente, quando questionado sobre suas inimizades coloca: “A ala C
é tudo inimigo, só tem um boy lá que não é. É inimigo da rua mesmo” (Fábio, 14 anos,
segunda internação).
No entanto, as inimizades também são (re) construídas no CEA por escolhas
feitas na própria instituição. Nesse caso, um adolescente que se diz neutro, mas que
resolve ajudar e ser ajudado por alguma facção, no CEA, será tido e terá, imediatamente,
os adolescentes pertencentes ou simpatizantes da facção rival como inimigos. Assim, no
CEA, como em várias outras instituições de privação de liberdade, “habitar um lugar
significa renunciar outros, renunciar certos níveis de solidariedade com outros grupos e
indivíduos” (SILVA, 2008, p. 89).
Frota (2006), em uma pesquisa realizada com adolescentes internos em um
centro educacional do Rio Grande do Norte, constatou que:
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As relações de conflito6 são um item obrigatório na construção da
identidade7 daqueles cujas relações aparecem marcadas pela
cultura da violência, pois cria a convicção tácita de que o crime e a
agressividade são inevitáveis e são mesmo fatores fundamentais
para sobrevivência, tendo em vista permitir-lhes a inserção em
grupos de iguais, além da conquista de um lugar privilegiado dentro
do espaço em que os jovens se encontram confinados.
Essa realidade se coaduna com o que observei no CEA, pois os adolescentes,
nesse contexto, buscam conquistar um lugar, participar de um grupo, para garantir a sua
própria sobrevivência. Mas, na maior parte das vezes, esse pertencimento só se efetiva
frente a um não pertencimento, ou seja, para que seja permitido que um adolescente se
aproxime de um determinado grupo e faça parte dele, faz-se necessário que ele, mesmo
que implicitamente, se distancie e declare inimizade para com os participantes do grupo
rival.
Assim, o habitus vai sendo ‘re’produzido, no CEA, de modo a garantir que as
práticas individuais se mantenham dentro das regras inerentes à estrutura do campo
(BOURDIEU, 1983), a partir da tessitura de teias relacionais que coloca cada adolescente
em uma posição específica e distinta dentro desse campo.
Dentre as posições existentes no CEA, algumas merecem destaque, quais sejam:
a do “robô” e a do “líder”. Durante a pesquisa, pude observar a existência de indivíduos
que ocupavam essas posições, mas por algum tempo não consegui conversar com os
adolescentes sobre essa questão. Apenas depois de construir relações menos
hierarquizadas com alguns dos adolescentes que eu acreditava ocupar a posição de
liderança, consegui compreender melhor como determinados sujeitos passam a ocupar
essas posições.
Segundo um adolescente, roborizar ou transformar alguém em robô
é eu mandar o boy fazer uma coisa a força e ele ir. Sábado mesmo
deram um murro aí no agente, mas foi outro boy que mandou ele
dá, ele não tinha nada a ver, aí foi pro isolado, e o outro tá de boa
(risos) (Leandro, 17 anos, nona internação).
Com base no depoimento desse adolescente, percebe-se que o que se denomina
robô, no CEA, aproxima-se do que Varella (1999, p.148) descreve como laranja no sistema
carcerário brasileiro:
6

Segundo Zaluar (1994), os conflitos entre os infratores são resolvidos pela violência. Os jovens e adolescentes
são auto-empresários de si mesmos, sacrificando-se no altar do comércio ilegal e eu diria, da própria vida.
7
A luta para afirmar as diferentes identidades tem causas e consequências materiais e isto é visível no conflito
entre os meninos infratores, entre os grupos formados, nas brigas, turbulência e na desgraça social e econômica
que esses conflitos trazem.
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o laranja é o personagem patético que segura bronca alheia, pois a
lei diz que as vezes é melhor pagar por crime alheio do que delatar
o companheiro. Ao acusado é permitido protestar inocência, dar o
nome do responsável jamais.
Assim, o robô é aquele que se apresenta como culpado quando acontece algo de
errado na ala, ou quando se encontra algum objeto que lá não deveria estar, como espeto,
faca, celular, etc.
Mas, quem são os adolescentes que ocupam essa posição, e por que eles a
aceitam? Segundo relatos dos próprios adolescentes, os adolescentes são recrutados para
ocuparem essa posição, principalmente se estiverem entrando no CEA pela primeira vez,
se não fizerem parte de nenhuma facção criminosa e não tiverem nenhum parente e/ou
amigo na instituição.
Quando questionados sobre que tipo de “pressão” é feita sobre esses
adolescentes, para que eles aceitem ocupar essa posição de robô, um adolescente
comenta que “chega os novato assim, aí os bicho começa a botar pressão, pra ir pra cima
de outro” (Luiz, 16 anos, segunda internação). Outro adolescente esclarece:
Robozinho faz isso pra ficar de boa nos canto. O boy mandou ele
fazer, se ele não fizesse o boy tinha rodado com ele. Faz pra ficar
de boa com os cara, tirar a cadeia de boa. O outro boy tem contexto
com bicho grande, que bota o negocio na mão do cara (Pedro, 16
anos, oitava internação).

Pelo relato, percebe-se que os adolescentes que têm mais contexto8 fora do CEA,
carregam consigo um elemento diferenciador, que não necessariamente os colocam em
uma posição hierárquica, mas que os livram de posições menos privilegiadas, como a de
robô, já que são eles quem têm esse poder de “roborizar” outros adolescentes. Segundo
Silva (2008, p. 102):

Até certo ponto, a história de cada um e para os demais cria
expectativas e propõe formas possíveis de relações a serem
estabelecidas com cada interno que chega para cumprir sua
sentença. O fato de ser mantido preso não faz de ninguém um ser
sem relações ou referenciais externos; ao contrário, a manutenção
dessas relações, mesmo que em número reduzido ou o seu
rompimento, faz que cada preso possa continuar sua existência de
modo singular, tocando sua própria história, seja com os fios que

“Contexto” é uma expressão utilizada pelos adolescentes para caracterizar aqueles que têm relações mais
consistentes com o mundo do crime, com as facções e com criminosos tidos como mais temidos, poderosos e
perigosos.
8
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próprio pôde escolher, seja com aqueles que se impuseram à sua
trama existencial.

Conversar com os adolescentes no CEA sobre essas posições diferenciadas não
foi uma tarefa fácil, pois quando se fala em liderança, naquele contexto, há uma grande
reatividade no sentido de negação da existência de qualquer líder, seja no quarto, na ala
ou na unidade como um todo; tendo em vista que a hierarquia ali existente não se expressa
de forma explícita, nem declarada, pois essa exposição pode colocar em risco o próprio
lugar ocupado pelos adolescentes, tanto diante dos demais internos, como diante da
instituição. Assim, foi através da observação e de conversas informais que eu descobri
como se estabelecem as lideranças naquela instituição.
Como já mencionado, o principal critério utilizado entre os adolescentes para
serem líderes é o tempo em que o adolescente se encontra no CEA. Desta maneira, quase
sempre o adolescente mais antigo do quarto e da ala é quem vai exercer a liderança.
Este fato chama atenção, pois no CEA critérios como coragem, força física, idade
e repercussão do ato infracional cometido não influenciam, diretamente, na ocupação dos
cargos de liderança, como ocorre em boa parte do sistema carcerário brasileiro. No
entanto, há de se considerar que, mesmo não tendo os privilégios de um líder, os
adolescentes que possuem algumas dessas características, tem “contexto” e acabam
exercendo papeis de destaque, ocupando posições diferenciadas na hierarquia
institucional e obtendo uma série de privilégios, tanto frente aos demais adolescentes,
como frente à instituição.
Pelo explanado, percebe-se que as relações sociais (re) construídas pelos
adolescentes internos no CEA, entre os seus pares, muitas vezes mediadas pela violência
física e/ou simbólica, possibilitam que eles ocupem posições diferenciadas dentro do
campo. Mas, no CEA, as relações sociais não se resumem às relações entre os
adolescentes. Elas se estendem às relações que se constroem entre esses e os diversos
grupos de funcionários que trabalham na instituição.

DA RELAÇÃO DOS ADOLESCENTES COM OS FUNCIONÁRIOS

No CEA, os funcionários que passam mais tempo em contato com os adolescentes
são os agentes sociais, os quais têm como função principal acompanhar os adolescentes
em todos os seus deslocamentos, tanto internos, como externos. Há, porém, uma grande
dificuldade no desempenho das tarefas desses profissionais, tendo em vista que eles
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agregam duas funções conflitantes: a função de vigilância e a função educativa; muito
embora, a maior parte deles assuma apenas a função de vigilância, afirmando que o seu
dever é “manter a ordem, o bom funcionamento da casa e a segurança” (José – agente
social).
Na instituição, não há um consenso com relação a como esses profissionais
devem ser chamados: monitores, educadores, agentes sociais ou simplesmente agentes 9.
Aqui, tem-se uma diferença não apenas de denominação, mas de percepção de si e do
outro. Como agentes sociais, esses funcionários se veem e são vistos como mediadores.
Já como monitores, eles percebem-se e são percebidos como vigias.
Os agentes sociais que trabalham no CEA são contratados por uma empresa
terceirizada, que presta serviços de segurança para várias outras empresas e instituições
da cidade de João Pessoa. Sendo assim, boa parte dos agentes que chegam ao CEA
estava procurando emprego de segurança, e já executavam essa função em outros
lugares10. Porém, segundo a direção da casa e os próprios agentes, eles passaram e
passam, constantemente, por diversos “cursos de aperfeiçoamento para lidar com os
jovens” (José – agente social).
Outro fato interessante é que boa parte dos agentes que participaram da pesquisa
tinham cumprido serviço militar, e faz referência a esse fato como importante na sua
formação como pessoa e, consequentemente, como profissional.
Por esses motivos, há uma significativa preocupação institucional com alguns
agentes sociais, que além das funções de vigilância e educação, se enveredam por outros
tipos de relações materiais e/ou afetivas com alguns adolescentes internos. Nestes casos,
os agentes sociais trazem informações do mundo do crime para os adolescentes e/ou
alguns objetos ou substâncias ilícitas, como celulares e drogas.
Assim, quando questionados sobre as relações que estabelecem com os agentes,
os adolescentes dividem as suas opiniões. Alguns, dizem ter uma boa relação, nem
próxima, nem distante, uma relação que se estabelece a partir do próprio cotidiano.
Porém, há opiniões que refletem outras formas de relações estabelecidas entre
os adolescentes e os agentes sociais. Estas passam pela heterogeneidade de indivíduos
e pela dinâmica existente no campo. Assim, alguns adolescentes relativizam essas
relações, afirmando: “eu se dou, tem uns que eu se dou, tem uns que eu não se dou não.
Não vou dizer que eu se dou com tudo, né?” (Raul, 13 anos, primeira internação); “com

9

Como autora, escolhi denominar os agentes sociais da maneira como eles dizem preferir ser chamados, mas
uso o termo “monitor” sempre que os adolescentes o utilizam.
10
Os agentes sociais queixam-se constantemente de não terem o salário equiparado ao demais vigilantes que
exercem suas funções em empresas privadas e por não terem uma regulamentação que verse sobre o cargo ou
função que eles desempenham no CEA.
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uns aí eu não me dou bem não, porque têm uns aí que dá uma de doido geral, o cara
chama e eles passam direto. Mas, na tranquilidade” (Fábio, 14 anos, segunda internação).
Existem, também, aqueles adolescentes que, além de relativizarem e
personificarem essas relações, criticam aqueles agentes que não se sensibilizam com a
situação dos internos, como mostram as falas que seguem: “rapaz tem alguns que entende
a situação, mas têm outros que, só porque a pessoa tá preso, ele quer humilhar, entende?”
(Fábio, 14 anos, segunda internação); “tem alguns que não quer nem saber” (Raul, 13
anos, primeira internação); “é bacana, tem monitor que é bacana, tem monitor que dá uma
de doido. Porque quando a pessoa tá num conflito assim, aí ele quer separar e dá na
pessoa. Ai nós vai pra cima também” (Leandro, 17 anos, nona internação).
Contudo, a maior parte dos adolescentes internos no CEA compreende as
relações estabelecidas com os agentes sociais como relações de dependência ou troca,
tendo em vista que os adolescentes necessitam, constantemente, da assistência e da
ajuda dos agentes para realizar as suas atividades. Já os agentes precisam da
compreensão e da participação dos adolescentes para que o seu trabalho possa ser
realizado da melhor forma possível.
Essa dependência nem sempre se estabelece de forma equilibrada, uma vez que
a dependência dos adolescentes parece ser bem mais visível do que a dos agentes.
Porém, em alguns casos, essa relação pode ser invertida. Um adolescente, quando
questionado sobre a sua relação com os agentes sociais, coloca:

Tem uns que é meio traquino, mas tem nada a ver não, é mais de
noite, no plantão da noite. Teve um que deu uma peia em mim.
Tocaram fogo lá, bagunçaram lá, ai ele meteu a mão dentro do meu
olho, pia. Aí pronto. Eu vou matar ele por causa disso? Pai de
família, né? Trabalha pra sustentar a família. Eu não tenho raiva de
ninguém não, vou discutir não. Mas, o monitor que controla lá, é
figura. Sabe tratar a gente direito, faz um favor pra gente (Leandro,
17 anos, nona internação).
O tom de voz, os termos utilizados e a tranquilidade com que esse adolescente
relatou a violência sofrida, aguçou a minha curiosidade sobre essas relações. Assim,
depois de muitas conversas com esse mesmo adolescente identificado como uma das
lideranças no CEA, eu pude compreender que muitos desses agentes sociais estão
atrelados às facções ou, ao menos, às lideranças internas existentes na casa. Certa vez,
um desses líderes me contou que havia em seu quarto três celulares, levados para dentro
da unidade por alguns agentes. Quando questionado sobre qual era a forma de pagamento
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que esses agentes recebiam para fazer esses “favores”11 para os adolescentes, o mesmo
não me respondeu de forma direta, só disse que eles recebiam bem para isso.
Alguns agentes sociais confirmam que existem profissionais cooptados pelos
adolescentes no CEA:
Eu tenho oito anos aqui, e tem várias pessoas que tem o mesmo
tempo que eu. É, essas pessoas eu confio nelas, eu sei com quem
eu trabalho e tenho um ciclo de amizade fora, até mesmo pra me
proteger. Tem adolescente que ameaça você aqui e ameaça lá fora,
a gente se protege tanto aqui quanto lá fora. A gente tem aquele
grupo também, da gente, que se protege, mas tem muitas pessoas
novatas que entra na casa, 3 meses, ninguém sabe de onde vem.
A gente sabe, só não consegue pegar. Mas sempre tem alguém
que como eles dizem é o mola-mola, que se enverga, se estica, dá
pra todo serviço. Tem sempre, aqui e acolá tem um, mas
geralmente quando o plantão é fixo, daqueles que passa dois, três
anos sem sair, nesse plantão a gente não vê esse negócio; aí
quando começa a mudar de empresa, começa a botar pessoas
novas pra trabalhar, começa a aparecer (Carlos).
E assim vão se tecendo as relações sociais dos adolescentes com os agentes
sociais, alinhavadas por uma série de elementos que variam do respeito a humilhação, da
agressão verbal a agressão física, da dependência e das trocas, da pressão, tensão e
chantagem, da rotina e do cotidiano de um campo dinâmico, heterogêneo e multifacetado.
Deste modo, o tipo de relação estabelecida entre os adolescentes e os agentes
sociais revela diferenças no capital social dos internos, tendo em vista que aqueles
adolescentes que estabelecem boas relações com os agentes tornam-se beneficiários de
uma série de vantagens, que estão bem menos disponíveis àqueles adolescentes que
estão mais distantes dos agentes sociais, o que gera uma distinção entre os internos.
No CEA, os adolescentes também interagem e constroem vínculos com outro
grupo de funcionários, corriqueiramente, o chamado corpo técnico: assistentes sociais e
psicólogos. Esses vínculos, por sua vez, possibilitam o acesso a alguns benefícios que não
estão disponíveis aos adolescentes que não constroem tais relações.
Entre os benefícios adquiridos pelos adolescentes a partir do estabelecimento de
vínculos sociais com os técnicos do CEA, pode-se destacar: acesso a material de higiene
pessoal e itens de primeira necessidade, como colchão e lençol; encaminhamentos para
atendimentos de saúde fora da unidade; participação em oficinas e cursos; comunicação
facilitada com a diretoria da casa e com a defensoria pública; informação sobre o
11

Segundo informações dos diretores da instituição, bem como dos próprios agentes, alguns agentes sociais,
por medo e pressão, ou mesmo por questões financeiras, aceitam trazer objetos ilícitos para os adolescentes
internos.
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andamento do seu processo; informação sobre familiares e amigos; concessão para
receber visitas fora do horário; concessão para realizar ligações telefônicas para familiares;
boa avaliação no relatório semestral encaminhado ao juizado, etc.
Porém, essa relação é percebida de maneiras distintas pelos grupos de indivíduos
que convivem no CEA.
Os agentes sociais afirmam que os adolescentes gostam de participar dos
atendimentos técnicos, muitas vezes pedindo para serem atendidos, com o intuito de
adquirir algum benefício a partir do vínculo estabelecido com o técnico. Um dos benefícios
mais visados pelos adolescentes, na construção de suas relações sociais com os técnicos,
é a avaliação feita por esses profissionais sobre o comportamento de cada adolescente,
semestralmente. Essa avaliação é encaminhada ao juizado, para que o juiz analise a
situação do adolescente com vistas a conceder-lhe uma progressão de medida, ou mesmo
uma liberação. Por isso, segundo o diretor da unidade, os adolescentes
Veem o técnico como alguém que é a porta de saída. Então, é
alguém que ele normalmente trata bem, que ele se relaciona bem,
que ele se apresenta calmo, porque ele sabe a importância que
esse profissional tem pra saída dele (Ronaldo).
Porém, os técnicos responsáveis por esses atendimentos, de modo geral,
analisam a relação estabelecida entre eles e os adolescentes de uma maneira mais
complexa. Eles enfatizam que os atendimentos ajudam os adolescentes, não apenas a
encontrarem vantagens para a sua sobrevivência no CEA ou para a sua possível liberação,
mas ajuda-os a refletirem sobre as suas vidas, as suas ações, possibilitando que eles
tracem expectativas para o presente e para o futuro.
Os adolescentes, por sua vez, também constroem percepções diferentes sobre as
relações que estabelecem com esse grupo de funcionários, mas, em sua maioria, eles
percebem que a construção desses vínculos, além de possibilitar que eles obtenham
algumas vantagens específicas, facilitam a obtenção dos recursos fundamentais para a
sua sobrevivência no CEA.
Assim, a maioria dos adolescentes diz frequentar os atendimentos psicológicos e
sociais e gostar dos mesmos. No entanto, as justificativas para esse “gostar” são variadas.
Alguns adolescentes dizem que esses atendimentos ajudam a afastar os maus
pensamentos, à medida que os profissionais vão orientando-os e aconselhando-os. Porém,
muitos deles demonstram terem consciência da possibilidade de adquirirem ou perderem
alguns benefícios, a partir da construção dessas relações de proximidade e/ou
distanciamento.
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As relações estabelecidas entre os adolescentes e a direção da instituição
também podem ser consideradas como formadoras do capital social dos internos, pois elas
possibilitam maior facilidade de acesso a alguns benefícios e vantagens que não estão
disponíveis aos adolescentes que se mantêm distantes.
As vantagens adquiridas pelos adolescentes a partir do estabelecimento de uma
relação social de aproximação com os diretores do CEA são, basicamente, as mesmas
vantagens que os adolescentes obtêm com os técnicos, porém, como a direção da unidade
é, teoricamente, a autoridade máxima na instituição, ela tem sempre a última palavra,
podendo, além de oferecer vantagens de uma maneira mais rápida e ágil, subtrair ordens
e reverter contextos.
Mas, construir uma relação de proximidade com os diretores da casa, não é uma
tarefa fácil para os adolescentes. Primeiro, porque os diretores não dispõem de muito
tempo para atender, diretamente, os adolescentes. Segundo, porque essa proximidade
pode não ser bem vista por outros adolescentes, que podem pensar que está havendo
passagem de informação para a diretoria da casa, ou seja, “cabuetagem”.
Como a suspeita de “cabuetagem” pode cair sobre os adolescentes que se fazem
mais próximos dos diretores da casa, muitos deles preferem manter certa distância, mesmo
que isso os prive de algumas vantagens. Segundo alguns adolescentes, eles só procuram
a diretoria da casa quando algo grave está acontecendo nas alas.
Nas páginas anteriores, analisou-se o CEA como um campo relacional onde se
estabelecem lutas por poder simbólico, que direcionam os posicionamentos e distinções,
a partir da valorização do capital social, classificado como capital mais importante para o
campo em estudo (BOURDIEU, 1992, 2001 e 2007).
Assim, a maior ou menor posse desse capital determina posições e condiciona
comportamentos e habitus essenciais à dinâmica institucional do CEA.
Deste modo, os adolescentes internos nessa instituição, constroem toda uma rede
de apoio, a partir dos diversos tipos de relações sociais, muitas delas pautadas numa
perspectiva de violência física/ou simbólica, que lhes oferece recursos que funcionam
como um capital social fundamental para o estabelecimento dos mecanismos de
diferenciação e distinção no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de apreender o cotidiano dos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de privação de liberdade, analisei o CEA como um campo, destacando
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alguns elementos bourdiesianos e compreendendo-o como um espaço dinâmico, sujeito a
constantes remodelações. O artigo representa, portanto, um esforço para contribuir com
uma melhor compreensão acerca da construção das sociabilidades dos adolescentes tidos
como infratores e violentos, internos em centros educacionais.
Nesse sentido, buscou-se apreender como a posse de alguns elementos,
materiais e/ou simbólicos, valorizados entre os adolescentes internos, condicionam as
posições ocupadas e, consequentemente, as hierarquias e as formas de sociabilidades (re)
construídas nesse cenário. Ou seja, buscou-se compreender como esses adolescentes
(re) criam as suas formas de sociabilidade, fundando novos arranjos, para velhos valores
e práticas, através dos processos de reconhecimento e identidade, da construção de
semelhanças e dessemelhanças, dentro desse espaço delimitado que se (re) constrói
cotidianamente.
Como base no explanado, pode-se dizer que estar cumprindo medida
socioeducativa de privação de liberdade no CEA desperta as mais variadas emoções entre
esses adolescentes, fazendo com que eles (re) inventem as suas existências
cotidianamente, para conseguirem sobreviver, da melhor forma possível, nessa instituição,
a partir da construção dos vínculos sociais, que apesar de parecem fracos e
circunstanciais, envolvem relações de dependência, aliança e proteção.
Nesse sentido, pode-se afirmar que, no CEA, a experiência da internação, como
cumprimento de medida socioeducativa, caracteriza-se como uma fase onde se tecem
estratégias de sobrevivências, a partir das tramas relacionais instituídas, que perpassam o
tempo e o espaço da internação, sendo estas, muitas vezes, mediadas pela violência física
e/ou simbólica.
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RESUMO
As muitas facetas da violência que hoje adentram as diversas instituições de ensino
têm desafiado tanto o cotidiano de professores e seus planejamentos pedagógicos
como têm promovido desestabilizações às muitas concepções de ensino e
aprendizagem. O atual contexto da educação brasileira nos coloca o desafio de pensar
as relações entre uma cultura escolar marcada pela violência e a crescente
judicialização das relações escolares, como um caminho acionado pelas escolas no
processo de mediação/resolução dos conflitos escolares. Trata-se de discutir os
aspectos da violência que desafiam a comunidade escolar (pais, professores/as,
estudantes, gestores/as e funcionários/as) e conduzem a inserção do sistema jurídico
na escola como uma instituição julgadora das concepções de justiça que devem ser
legitimadas. A partir dessas ponderações, o artigo é dividido em duas partes
encadeadas. A primeira parte apresenta a responsabilização civil da escola diante de
conflitos que extrapolam sua dinâmica. A segunda parte discute o papel dos
Conselhos Tutelares no processo de judicialização dos conflitos oriundos do cotidiano
escolar e sugere estratégias/alternativas de compreensão/solução da violência escolar
que minimizem a recorrência ao judiciário. Entendemos que judicializar a escola não
apenas enfraquece a autonomia escolar, mas viabiliza que uma cultura jurídica não
sensível às situações vivenciadas na escola determine os caminhos a serem seguidos.
Palavras-chave: Judicialização, Escola, Conflitos.

Cada vez mais presentes, as múltiplas facetas da violência geram tensões no
cotidiano escolar, provocando obstáculos que se contrapõem ao cumprimento da
função social da escola, e que corroboram com o panorama da crise da educação.
Com isso, como apresenta Aquino (1998):
A imagem, entre nós já quase idílica, da escola como lócus de
fomentação do pensamento humano - por meio da recriação do
legado cultural - parece ter sido substituída, grande parte das vezes,
pela visão difusa de um campo de pequenas batalhas civis; pequenas
mas visíveis o suficiente para causar uma espécie de mal-estar
coletivo nos educadores brasileiros. (AQUINO, 1998, p.7)

A questão da violência no universo escolar não é um fenômeno recente. Esta
problemática tem assumido novas feições e variados significados, o que desafia a
definição do seu próprio termo e a construção de ideias consensuais por parte dos/as
pesquisadores/as. Sem pretender cessar este termo em uma única representação
interpretativa, de acordo com Derbarbieux (2002), dada a amplitude do significado da
violência social na escola e assumindo que a sua definição ampliada a torna
inoperante, o sociólogo francês defende que esta definição da violência deveria partir
de formas parciais, ou seja, das particularidades que a envolve em uma determinada
realidade, elegidas pelo ponto de vista dos/as pesquisadores/as. Nesta linha de
pensamento,

Derbarbieux

(2002),

nos

provoca,

indagando:

“Uma

definição
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forma

de

colonialismo

cultural?”

(DERBABIEUX, 2002, p.65).
Sem cair em quaisquer determinismos, a violência que perpassa o cotidiano
escolar não está circunscrita apenas aos episódios que envolvem violência física
explícita ou episódios exteriores à instituição escolar, frutos de um contexto social
violento, uma vez que “ambientes sociais violentos nem sempre produzem práticas
escolares caracterizadas pela violência” (SPOSITO, 1998, p.7). Convém ressaltar que
a escola não é apenas uma caixa de ressonância da sociedade e que, muitas vezes, o
cotidiano escolar contradiz o que acontece nos arredores da escola. Se defendida,
somente, a responsabilização do contexto externo, do macroestrutural, pelas situações
de violência dentro da escola, por aquele ser um contexto marcado pela opressão,
pela desigualdade, pela exclusão, a instituição escolar omite a produção da sua
própria violência. E, como nos indica Abromovay et al (2002), as violências na escola
têm identidade própria.
A fim de identificar episódios de violência que ocorrem no interior da escola, há
uma preocupação, por parte de alguns/as autores/as, em classificar as variadas
expressões de violência neste ambiente. Desta forma, por exemplo, o pesquisador
francês Charlot (2002), preocupado em promover uma reflexão acerca das
possibilidades estratégicas de ação/prevenção, apresenta três distintas tipificações, a
saber: violência na escola, quando é produzida dentro deste espaço e motivada por
algum fator desvinculado a ela. Como exemplo desta natureza, quando um grupo
invade a escola para rivalizar com alguma pessoa que encontra-se dentro da
instituição, nesse caso, a violência encontra lugar na escola, mas poderia ter
acontecido em qualquer outro lugar fora dela. O segundo tipo é a violência contra a
escola, quando ela ocorre diretamente contra a instituição ou às atividades que
ocorrem dentro da mesma, como a depredação do patrimônio escolar. O terceiro tipo é
a violência da escola, protagonizada pela própria instituição, tendo como vítimas o
público estudantil, nesse caso, por exemplo, a atribuição de notas que reverberam
estigmas e exclusão ou atos considerados pelos/as alunos/as como injustos ou
preconceituosos.
A escola, como um espaço de interação e de socialização, é também onde há
situações de conflitos. É um espaço atravessado pela (re)produção de diversas formas
de violência diante de um cenário constituído de questões identitárias marcadas pelas
diferenças. Diferenças estas que não correspondem ao padrão socialmente acordado.
Diferenças estas que não são apenas negadas, mas que são inferiorizadas e
estigmatizadas. A identidade rotulada como “diferente” não é tolerada. Historicamente,
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a diferença é discriminada, é perseguida, é agredida, é violentada, tanto de forma
velada ou explícita.
Compactuamos com a premissa da dificuldade dos/as alunos/as no processo
de reconhecimento e de aceitação das diferenças no cotidiano escolar (ESTEVES,
2015) como propulsora para situações de conflitos ou violências. Historicamente,
também, a instituição escolar preconizou a uniformização, a fim de prevalecer a
igualdade dos comportamentos. Esta lógica é problemática por fortalecer o
ocultamento de diferenças que destoam da forma padronizada prevista, potencializado
pela ausência de diálogo dentro da escola e pela ausência da valorização de um
espaço verdadeiramente democrático e plural.
Na escola, a violência não se restringe a dificultar a realização das tarefas
pedagógicas voltadas para o processo de ensino e aprendizagem, mas também
contribui para um cotidiano inseguro, permeado por medos, revoltas, injustiças das
mais diversas e, impreterivelmente, por atitudes autoritárias e punitivas.
A judicialização em territórios educacionais
Considerando o crescente cenário da judicialização das relações sociais, isto é,
da transferência de poder das instâncias políticas tradicionais para as instâncias
judiciárias com o objetivo de julgar as questões relevantes do âmbito político, social ou
moral, esse fenômeno compreende diferentes facetas, e como exemplo prático
expressado no contexto brasileiro, se apresenta casos relativos ao direito à saúde,
quando há necessidade de regulamentação de medicamentos específicos por meio de
uma ação judicial desencadeando, assim, a judicialização da saúde.
O fenômeno da judicialização se expande para outros territórios1 na tentativa
de uma regulação/mediação de determinadas situações, como no território
educacional, inserido nas engrenagens do governo biopolítico da vida, do cálculo do
poder sobre a vida, que será exposto adiante.
Cumpre salientar que apesar de não ter expressado o termo judicialização,
propriamente dito, o filósofo francês, Michel Foucault, teceu conceitos que nos
permitem dialogar com questões que suscitam o fenômeno da judicialização que
incide na vida cotidiana, tendo em vista que os seus esforços investigativos indicavam,
desde a década de 70, a expansão das funções judiciárias por todo o corpo social.
Na leitura foucaultiana, a presença do poder regulamentador das instituições
jurídicas funcionou como um dispositivo disciplinar que atuou, e ainda atua, de forma
1

Optou-se pelo termo “território” expressado no sentido foucaultiano. Na obra “Microfísica do Poder”,
Foucault (1979, p.157) afirma que território é “sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes de tudo
uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder.”
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estratégica na normalização dos corpos, produzindo indivíduos úteis e dóceis. O
Direito, na modernidade, se constituiu como um produtor de verdades que atuam nas
diferentes formas jurídicas através da normalização, submetendo os indivíduos à
obediência e definindo o normal e o anormal, o proibido e o permitido (FOUCAULT,
2012).

É em função do normal que as normas são estabelecidas e fixadas, as

verdades construídas e a justiça acionada. Quando o Poder Judiciário aplica uma
determinada lei na sociedade, a verdade é apresentada e a justiça instituída. Verdade
esta que “decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos do poder”
(FOUCAULT, 1979, p.180).
O justo, a partir da modernidade, se tornou a aplicação de leis, por isso a
judicialização é interpretada como um procedimento válido, capaz de solucionar
situações de conflito. A lei é sustentada pela verdade. É tão suprema que está sempre
acima de tudo e de todos de modo que, quando violada, temos a prática de um crime,
e seu violador se transforma em inimigo da sociedade, aquele que foi capaz de passar
por cima da superioridade da lei. O julgamento da prática judiciária se consolida a
partir dessa verdade. Contudo, chamamos atenção para o processo de padronização
da lei que ocorre quando uma legislação é acionada de forma estandardizada
operando como um mecanismo de modelização capaz de tornar a lei uma referência
última da vida, naturalizando o Poder Jurídico. O ato de naturalizar a lei como verdade
pode nos levar a naturalizar a punição como sinônimo de justiça, uma vez que a
punição é a extensão da não obediência à lei. A lei instaura uma lógica de vida a ser
seguida, desprezando outras possíveis formas de ser e de existir.
Na obra Vigiar e Punir (2012), Foucault desenvolveu o estudo sobre a
expansão da incidência dos corpos, dos indivíduos enclausurados, pelo poder. Nesta
obra, Foucault (2012) desvela a falsa ideia de poder expressada unicamente na
concepção negativa e destrutiva. Para além de uma lógica repressiva, de exclusão ou
de omissão, Foucault (2012) nos indica um outro lado do poder a ser pensado, o da
transformação. A lei é um poder transformador e serviu de instrumento para o domínio
e controle sobre o corpo humano, por meio de técnicas próprias de vigilância
hierárquica e de sanções normalizadoras, que não eram exclusivas da prisão, mas
permeavam outras instituições, como a própria escola. Isso porque a lei funciona como
uma economia de poder na medida em que estorva atitudes e comportamentos não
normatizados. Foi esse tipo de poder, que fabrica o indivíduo, que Foucault (2012)
delimitou como poder disciplinar, sendo este:
“(...) com efeito um poder que, em vez de apropriar e de retirar, tem
como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e
se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para
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reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo.
Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está
submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de
decomposição até às singularidades necessárias e suficientes. (...)
Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, podese fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que
funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente.
Humildes modalidades, procedimentos menores, se os compararmos
aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do
Estado. E são eles justamente que vão pouco a pouco invadir essas
formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus
processos. O aparelho judiciário não escapará a essa invasão, mal
secreta.” (FOUCAULT, 2012, p.164)

Sob a perspectiva foucaultiana, Oliveira e Brito (2012) compreendem o efeito da
judicialização como a produção de subjetividades aprisionadoras, moralizantes, que
vigiam e julgam a si mesmas e às demais, fortalecendo as biopolíticas que
homogeneízam e delimitam os modos existenciais.
Nessa lógica, o controle das ações e dos comportamentos dos indivíduos
segue em voga no contexto de vigilância, de controle e de punição das instituições
sociais, num movimento onde o poder de decisão recai sobre o poder judiciário, tendo
o seu modo de operação – controle, julgamento, punição – legitimado diante das
situações de gerência da vida e de subjetivação dos indivíduos. Nesse sentido,
Nascimento e Scheinvar defendem que:
“ (....) a intervenção do judiciário é assumida na sociedade moderna
como um dever do Estado em favor do ‘bem comum’ e ‘em benefício’
das partes sob júdice. Independentemente dos efeitos das práticas
judiciárias, estas foram produzidas historicamente como benéficas e
sempre inquestionáveis, verdadeiras (...). Para instrumentalizar a
prática judiciária, o arcabouço legal compreende normas universais a
serem aplicadas sem considerar as condições diversas que vivem os
sujeitos alvo das leis.” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p.154).

Não se trata aqui de extinguir o aparelho jurídico do mundo social, mas de
problematizar os motivos pelos quais as relações cotidianas, mais especificamente, as
relações do mundo escolar, estarem cada vez mais colonizadas pela esfera
judicializante. Sabemos que, no ambiente escolar, esse cenário é fruto de uma
multiplicidade de fatores que envolvem desde o desconhecimento por parte da
comunidade escolar das legislações educacionais, em específico o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e a omissão da escola em discutir as diferentes
concepções de justiça que se configuram no cotidiano escolar, até a presença de uma
racionalidade que delega à justiça (poder judiciário) o papel de resolução dos conflitos
escolares materializando a ideologia do império da lei. Convém ressaltar que em
determinados casos, que serão citados mais adiante, a judicialização é um
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instrumento necessário para a resolução de conflitos que extrapolam o papel
educacional da escola.
Contudo, é urgente discutir a questão da responsabilização civil da escola
diante de conflitos oriundos da dinâmica da cultura escolar. Até porque, cabe enfatizar
que todas as vezes que ocorre a judicialização dos conflitos escolares, a justiça que é
estabelecida não é construída pela comunidade escolar nem pertence a este
cotidiano, mas sim por mecanismos exteriores à escola e através da aplicação de leis
que também foram fabricadas distantes da realidade escolar. Na judicialização, o justo
vem de fora. Portanto, nas palavras de Heckert e Rocha (2012):
“Esta judicialização tem se caracterizado pela expansão da ação da
justiça no território da escola, com o aparato jurídico sendo acionado
para intervir em conflitos que emergem no chão da escola e/ou para
esclarecer dúvidas, muito mais quanto aos deveres não cumpridos do
que com relação aos direitos sociais não garantidos. A lógica judicial
passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e requisitada,
principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de
punição, intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as
práticas instituídas, forjando-se políticas do medo e do controle do
suposto risco social.” (Heckert; Rocha, 2012, p. 90).

Diante do exposto, no contexto escolar, o caminho para a resolução dos
conflitos escolares tem sido cada vez mais buscado em instâncias fora do âmbito
escolar, de justiça ou policiais, sendo elas: o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a
delegacia, a Justiça. Em conseqüência, apresenta-se a perda da autonomia escola, da
autoridade docente e da gestão escolar diante de situações de conflitos que não
necessitariam passar por esse caminho, para além da esfera escolar. Inclusive, essas
próprias instâncias tem adentrado e participado das relações escolares. Como
exemplos dessa realidade, no interior dos colégios da rede municipal de São Gonçalo2
(RJ), guardas municipais realizam o patrulhamento da chamada Ronda Escolar3.
Enquanto que colégios da rede estadual de São Gonçalo (RJ), contam com a
participação diária de policiais militares. Ambos os exemplos sob o respaldo de
garantia de segurança da comunidade escolar e do patrimônio público escolar. E isso
inclui, serem acionados em momentos de ocorrência de conflitos e de violências das
mais variadas formas.

2

O município citado corresponde ao contexto de pesquisa, em fase preliminar.
“Desde 1998, o Grupamento especializado de Ronda Escolar foi criado com o objetivo de atender os
alunos da rede municipal de ensino, além de manter proteção de serviços, bens e instalações nas
unidades escolares municipais”. Informação extraída em:
http://www.pmsg.rj.gov.br/guardamunicipal/grupamentos.php
Acesso em: 13/06/2017.
3
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Os atravessamentos entre o Conselho Tutelar e a Escola
O Conselho Tutelar (CT) tem sido constantemente acionado, pela instituição
escolar ou pela família dos/as estudantes, para intervir em conflitos escolares.
Instituído em 1990, através do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei
8.069/1990, o Conselho Tutelar (CT) representa um órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, cuja função primordial se deve a proteção integral do cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA. Com efeito, a proposta da
criação do Conselho Tutelar se pautou na desjudicialização do atendimento ao referido
público, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário, uma vez que o poder de
representação caberia aos conselheiros tutelares, representantes da sociedade civil
eleitos através de voto popular, para atuarem com autonomia nas práticas de garantia
de direitos, e inibir a ação policial.
Em contrapartida, a lei prescrita está estritamente vinculada com as práticas do
Poder Judiciário, e quem não se enquadrar a ela, cujo horizonte corresponde à
aplicação da justiça, terá que responder pela punição. A lei para ser aplicada requer as
práticas do poder judiciário. Esta perspectiva, da lógica das leis, apresenta-se
pertencente às práticas do Conselho Tutelar. Diante disso, como seria a atuação deste
órgão para aplicar a lei e garantir direitos, que são embasados por diretrizes legais,
desvinculando-se das práticas do Judiciário? Eis o ponto-chave da contradição. Eis o
grande paradoxo.
Portanto, mesmo sendo um órgão não-jurisdicional, muitas das práticas dos
sujeitos que ali atuam se revelam pautadas na lógica jurídica, conforme afirmam,
novamente, Nascimento e Scheinvar (2007), sobre a juridicialização das práticas, que
a:
“[...] presença de modelos de atuação característicos do Poder
Judiciário, que acabam sendo adotados, mesmo em espaços que não
detêm tal poder, mas que, por serem revestidos de certa autoridade e
terem como fundamento para a sua prática o termo da lei, assumem
tais formas como as adequadas para o seu exercício. Do nosso ponto
de vista, é esta a lógica que tem pautado algumas das práticas dos
conselhos tutelares.” (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2007, p. 153).

Dessa forma, o conselho tutelar (CT) é uma instituição contraditória. Sua
criação foi concretizada pela ideia da tentativa de desjudicialização, com eliminação da
prática judiciária, tendo os seus agentes nomeados pela sociedade civil, para garantir
a proteção de direitos às crianças e adolescentes, porém, o que a práxis nos mostra é
um conjunto de procedimentos regulamentadores da vida escolar que enquadram os
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conflitos em legislações e normatizações construídas fora do espaço escolar, ou seja,
a judicialização das relações escolares, reforçada pelo julgamento e pela punição. O
conselho tutelar apresenta-se como uma ponte fértil entre a escola e as instâncias
jurídicas, no caminho da judicialização.
O contexto desta pesquisa, ainda em fase preliminar, busca analisar as
práticas das três unidades de Conselho Tutelar do município de São Gonçalo (RJ)
divididas por áreas de abrangência4, que atendem o respectivo município em sua
totalidade. Com base em entrevistas semiestruturadas, realizadas individualmente
com os/as conselheiros/as5 e com as pedagogas6 oriundos/as destas três diferentes
unidades procurou-se compreender as formas de atuação e de articulação entre os
pares no cotidiano de trabalho; a relação do CT com as escolas do município, e os
seus respectivos entendimentos sobre a judicialização dos conflitos escolares bem
como os recursos utilizados diante desses casos. Consideramos que estes aspectos
poderiam expor as concepções e a realidade de trabalho dos/as conselheiros/as e de
sua equipe técnica frente às ocorrências escolares recebidas, favorecendo o
entendimento empírico da dinâmica do órgão e do tema de investigação da pesquisa.
Sob a ótica educacional, a ocorrência encaminhada pela escola que mais se
destaca é a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente), que se refere aos/às
alunos/as ausentes na escola, tendo um sucessivo número de faltas. A escola recorre
ao conselho para saber o porquê das referidas faltas dos/as estudantes. Apesar de
realizarem essa tarefa, os/as conselheiros/as afirmam, unanimamente, que essa
atribuição deveria ser acolhida pela própria escola, não cabendo ao conselho. Este é
um exemplo de ocorrência descrito pelos/as conselheiros/as em que a escola deixa de
assumir o seu papel educacional e recorre ao conselho sem a verdadeira
necessidade, deixando de solucionar questões que poderiam ser resolvidas no interior
da própria instituição escolar.
Outro exemplo ilustrativo que contribui com essa percepção é o recebimento de
ocorrências envolvendo conflitos escolares, que para os/as entrevistados/as a escola
deveria tentar realizar medidas para lidar com essas situações, pois não consideram
qualquer situação como motivo para ser encaminhada ao conselho, e defendem a
necessidade da escola fazer todas as tentativas possíveis antes de chegar, de fato, ao
Conselho Tutelar. Os/as conselheiros/as percebem, através dos atendimentos
solicitados, que há uma aguda ausência de diálogo no interior das escolas para

4

O município de São Gonçalo (RJ) é composto por três unidades do CT. Cada unidade atende por
localização/bairros específicos.
5
Doravante, para garantir o anonimato dos sujeitos de pesquisa, mencionaremos como C1, C2 e C3.
6
Pelo mesmo motivo do anonimato, mencionaremos como P1 e P2.
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resolver essas situações, e afirmam haver conflitos que ocorrem na escola que
poderiam ser resolvidos apenas “com orientação e não de Conselho Tutelar” (C2).
Aliada a essas impressões, enfatizam o medo sentido pelas pessoas quando se fala
sobre conselho tutelar ou quando vêem os/as conselheiros/as ou sua equipe técnica.
Em contrapartida, os/as entrevistados/as alegam ocorrências graves, que
chegam ao conselho, no seu estopim. Casos relacionados com a atuação do tráfico ou
pessoas ligadas a ele, são comuns. Em consonância com essa constatação, um
estudo realizado por Burgos et al. (2014) sobre a relação escola, família e Conselho
Tutelar aponta que:
“(...) essa agência [conselho tutelar] representa, para a escola e a
família, uma espécie de pronto-socorro para onde são encaminhadas
as situações consideradas mais graves do ponto de vista da
integridade física e intelectual da criança/adolescente.” (BURGOS ET
AL., 2014, pg.75)

Dentre os exemplos de conflitos escolares, entre os próprios/as alunos/as ou
entre aluno/a e professor/a, que chegam ao Conselho Tutelar estão os casos
relacionados com agressão física, ameaças, indisciplina, depredação do patrimônio
escolar e tráfico de drogas. Como exemplo, um dos casos de agressão, envolvendo
duas alunas, decorreu de uma situação de bullying. Uma das alunas estava munida de
um canivete, que só foi descoberto pela gestão escolar após a agressão. Nas palavras
de uma das conselheiras:
“... ela não aguentava mais a colega falar sobre algo no corpo dela, e
aquilo foi passando. Foi passando, até que um dia ela [a aluna]
projetou que aquilo ia acabar. Como que acabaria isso? Ela
machucando a colega. Graças a Deus, não chegou até o final.
Alguma coleguinha contou que a professora, a coordenadora, não
recordo, que fulano estava com algo cortante na mochila. Aí, elas não
podem mexer, né. E aí, ela foi chamada na secretaria. A menina
mesmo mostrou que estava. E aí, a ronda escolar junto com a
direção, mais a família vieram aqui no conselho.” (C3)

Diante da exposição desse caso, a priori, a atuação do CT vem sendo de
acompanhamento das alunas, após escutá-las individualmente, bem como, os seus
respectivos responsáveis legais, após receberem a notificação. As envolvidas vêm
sendo acompanhadas por psicólogas do próprio CT, que avaliarão se o atendimento
será estendido. Concomitantemente, a gestão escolar segue neste acompanhamento.
O caso citado ainda está em andamento.
Em outras situações, além deste procedimento inicial descrito acima, em caso
do/a criança e/ou adolescente não ter mais possibilidade de permanecer com os
responsáveis legais nem com a família extensa, o CT recorre à vara da infância
solicitando o acolhimento institucional (o abrigamento).
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Dentre as medidas que a escola poderia realizar para solucionar e/ou evitar o
acontecimento de certos conflitos, do ponto de vista dos/as entrevistados/as, foram à
busca, a saber: 1) pelo diálogo com o corpo discente; 2) pela aproximação com as
famílias; 3) pela aproximação com o Conselho Tutelar. Como nos indica nessa fala da
conselheira C2:
“Eu acho que palestras pros adolescentes é uma saída, porque
quando os adolescentes tão voltados pro conhecimento, e eles
começam a perceber que eles também podem ser punidos, eu acho
que muda o quadro das escolas, porque nós já tivemos experiências
aqui de colégios, que depois que o conselho teve, fez palestras, que
eles começaram a ter conhecimentos do que eles tem, dos direitos,
dos deveres, melhorou o relacionamento entre direção e alunos.” (C2)

Os casos de conflitos judicializados compartilhados, transcorrem de alguma
situação envolvendo lesão corporal. Como exemplo, o trecho do segundo discurso dito
pelo/a conselheiro/a C2, sobre o caso de uma adolescente que tinha histórico com
autoria de agressão por domínio de território escolar. A saída encontrada era sempre a
mudança de escola, sem nunca ter oferecido qualquer oportunidade de trabalhar essa
questão dentro da instituição escolar, como é possível verificar abaixo:
“E quando se trata de lesão corporal, já não cabe muito a mim, né. A
gente pode até tentar, pode. Mas aí, já se torna lesão corporal, que é
crime. Então, não compete ao conselho. Então, fica muito difícil não
judicializar, mas pode parar só na delegacia também. Mas assim, já
foge da minha competência.” (C1)
“A mãe retirou ela de um colégio, colocou ela em outro, ela fez o
mesmo procedimento: tomar conta do colégio. E aí, ela sempre acha
um alvo: um adolescente que não aceita as regras dela, e aí ela vai e
espanca. E aí, quando ela foi fazer a ocorrência, ela viu que já tinha
outro registro. E aí, que gerou um processo criminal, porque ela [a
vítima] levou 16 pontos. Um soco que ela deu.” (C2)

Convém observar que a medida tomada, num primeiro momento, foi a
mudança da aluna de colégio, uma transferência compulsória do problema – “domínio
de território” – em questão para outra instituição de ensino, sem qualquer tentativa de
mediar o conflito. Conforme aponta uma pesquisa realizada na Inglaterra, a
experiência da expulsão ou da suspensão pode levar a uma situação de maior
concentração de desvantagens ou ainda agravar ou aumentar os riscos existentes dos
alunos que já se encontram numa situação de privação (Hayden, 2002 apud Cubas,
2006.)
Embora seja assegurado pela Constituição Federal do Brasil (1988) e pelo ECA
(1990), que todos têm direito à educação, há um escancarado descompasso com a
realidade na garantia de vaga na escola. A implementação desses aparatos se mostra
frágil para concretização plena do que se propõe legalmente. Diante disso, é
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paradoxal primar por uma educação pública de qualidade com um sistema de
educação, que na prática, é excludente e punitivista.
Algumas equipes do Conselho Tutelar constataram um distanciamento na
relação com as escolas, no sentido de realizarem trabalhos preventivos, e consideram
este um dos motivos que endossa o medo da comunidade escolar pelo Conselho
Tutelar, “porque as pessoas identificam o conselho tutelar como um órgão punidor”7.
Não há um contato frequente para estabelecer trocas de informações ou trabalhos
estratégicos de sensibilização que fortaleçam a difusão das prerrogativas do ECA,
como um instrumento de luta e resistências pelos direitos e deveres da infância e
juventude brasileira. Scheinvar (2012) nos indica que:
“O viés punitivo da escola tem encontrado aliança no conselho tutelar,
cuja prática é vivida de forma ameaçadora. A característica singular
do conselho tutelar é não ser do âmbito da justiça, mas a sua
existência está diretamente vinculada a uma lei, o que tem
contribuído para que use métodos da justiça. Não que a escola não
seja punitiva, mas todos pensam que não cabe à escola julgar,
condenar e punir, apesar da ênfase na sua função de controle dos
alunos – o que acaba significando a adoção de práticas semelhantes
às da justiça. Já ao conselho tutelar, proposto como um órgão de
garantia de direitos, é associada uma demanda explícita por
julgamento e punição. E ele não só corresponde a tais expectativas
como, com sua prática, produz tal demanda.” (SCHEINVAR, 2012, p.
48).

As pedagogas entrevistadas consideram que a sua função no CT, junto à
equipe técnica, prima pela mediação dos conflitos familiares/escolares, pelo
acompanhamento dos casos, pela promoção da auto-estima do/a aluno/a, e pela
conscientização/orientação dos responsáveis legais dos seus respectivos deveres
para manter os cuidados necessários da criança e do adolescente.
Outro argumento trazido pela equipe do conselho tutelar, sobre os conflitos
escolares, sobre a raiz do problema, é o discurso da “família desestruturada”8ou da
“estrutura familiar banalizada”, que reflete no comportamento “indisciplinado”, e no
mau desenvolvimento escolar da criança e do/da adolescente. É uma lógica
perpassada pelo discurso psicologizante. Muito similar às práticas que caracterizam a
sociedade disciplinar, expressada por Foucault (2012), o Conselho Tutelar, além de
punidor, também se mostra como um espaço de controle do comportamento dos
indivíduos para adaptá-los à norma vigente. Portanto, parafraseando Foucault (1999),
promovem regras a serem seguidas para a “ortopedia social”.

7
8

Fala proferida pela conselheira C2.
OS termos, entre aspas, referem-se as próprias falas dos/as entrevistados/as.
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O recurso da judicialização de conflitos escolares reforça expressamente a
descrença na instituição escolar e a própria destituição da autoridade, provocando um
esvaziamento da potencialidade de autonomia que permeia a escola quando episódios
de conflitos entre pares na escola se deslocam cada vez mais do campo pedagógico
para o jurídico, mediante a ações de tecnologias de coerção, vigilância e
criminalização das ações infantojuvenis. E, o conselho tutelar acaba apresentando-se
como uma instituição punitiva, que consolida a lógica homogeneizadora da escola, e
desqualifica a sua função de aconselhamento.
Palavras finais: caminhos possíveis
A diferença que desafia a escola segue (re)construindo situações de conflitos
que, uma vez, desnecessariamente judicializadas são procedimentalizadas através de
uma lógica penal julgadora que ao invés de problematizar o “como?” e o “por quê?”
dos conflitos serem reproduzidos, se concentra apenas na legalidade das práticas que
serão regulamentadas. A crença positivada na justiça para resolver os conflitos não é
sustentada apenas pela própria instituição escolar como, também, pelas famílias do
alunado. É uma lógica impregnada, com muita força, na lógica civil brasileira.
A fim de refletir acerca de alternativas às práticas judicializantes – de julgar,
criminalizar, regulamentar, punir – e, também, de alternativas à uma justiça retributiva,
ou seja, uma justiça que retribui os episódios de conflito – de menor intensidade – com
a pena e com a punição, orientada exclusivamente na lei, como um instrumento
absoluto da verdade e da justiça, é uma lógica que inviabiliza o processo educativo e
não o consolida, além de desconsiderar as diferenças que permeam o heterogêneo
público estudantil.
Partindo desta constatação, até o presente momento, levantamos como saída
pertinente o processo de justiça restaurativa, que perpassa por um viés não
judicializante, em que a concepção de justiça nasce dentro da própria escola, a partir
de uma construção coletiva por todos/as que compõem a comunidade escolar
(comunidade; alunos/as; professores/as; gestão escolar; funcionários/as) em busca da
efetivação da cultura de paz. Porém, como atingir esta cultura de paz? Defende-se
uma partida de ações e de projetos que debatam sobre os episódios de conflitos e
suas conseqüências, que busquem o pedido/aceitação de desculpas, e que escutem
os/as envolvidos/as nestes casos. Promovendo, assim, a valorização do diálogo e da
escuta sensível, e uma preocupação em construir esta forma de justiça, a justiça
restaurativa, como uma caminho fértil de enfrentamento e combate à violência, e de
garantias de direitos. Em consonância com este movimento, corresponde a
preocupação em criar concepções de justiça, fortalecendo a perspectiva da escola
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justa. Estas ações voltadas para a administração dos conflitos enfraquecem a
perpetuação da banalização e da normalização da violência, e da culpabilização, em
muitos casos, da família sobre a escola, e da escola sobre a família.
Nesse sentido, a escola modificaria o sentido do conflito, de negativo, para
algo

que

potencializasse

a

sua

tarefa

pedagógica

e

a

luta

pelo

reconhecimento/aceitação das diferenças. Se as escolas não omitirem o seu
verdadeiro potencial e agirem diante destas situações, inibiria a ocorrência da
judicialização do contexto da educação.
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O grupo como ferramenta socioeducativa: a construção das passagens entre
delito e inclusão social

Celso T. Yokomiso1

Resumo: As medidas socioeducativas são marcadas pelo paradoxo entre ações pautadas pelo
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e o arcabouço de conteúdos
repressivos e violentos que se expressam no cotidiano dos centros socioeducativos. Neste
cenário, em que se conjugam ainda aspectos políticos, comunitários e familiares, o
adolescente se depara com o desafio de reconfigurar suas perspectivas, lidando com
antagonismos e representações grupais distintas. A fim de investigar estes enfrentamentos,
realizou-se pesquisa-ação com adolescentes em medida socioeducativa de semiliberdade,
através de encontros grupais semanais. Os referenciais teóricos da Psicanálise de Grupos e da
Psicologia Social, em seus pontos de fronteira, pautaram as discussões estabelecidas. Os
encontros indicaram a influência do consumismo e imediatismo como fomentador da
violência; o papel perverso da humilhação social no alheamento deste jovem perante o outro;
a função de enquadre psicológico da medida socioeducativa; e o desafio do posicionamento de
si mesmo frente aos grupos criminosos, familiares e institucionais. Conclui-se que a construção
de um espaço democrático e transicional, em instituições marcadas pelo posicionamento
repressivo, se revela potente estratégia de garantia de direitos e de passagem da conduta
infracional para uma postura atenta ao convívio social.

Introdução

O paradoxo dos centros socioeducativos se revela na presença de
representações mais afinadas com as demandas provenientes das políticas públicas
para a infância e a adolescência, assim como os mais retrógrados e violentos
pensamentos sobre o assunto. Nestes espaços, dimensões distintas se sobrepõem,
formando um tecido heterogêneo, em que se conjugam a esfera jurídica, a
comunidades e seus valores, o jovem e sua família, a política e as pressões sociais,
assim como a própria cultura institucional. Seus atores trazem as exigências de seus
grupos e lugares, promovendo tensão no encontro entre diferentes e iguais.
O adolescente que cumpre a medida socioeducativa se depara, neste
sentido, com a tarefa psíquica de elaboração das demandas provenientes de espaços
distintos. A transição entre a vida delitiva à inclusão social exige compromissos com

1

Doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Professor
Adjunto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
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sua família, escola, poder Judiciário, amigos, trabalho, profissionais do centro
socioeducativo.
Por mais que, em última instância, caiba a este jovem a decisão de construir ou
não novas perspectivas, trata-se sempre de um sujeito, conforme aponta o
psicanalista René Kaës, produzido pelos vínculos, sujeito herdeiro de exigências
inconscientes erigidas pelo grupo e depositário de conteúdos recusados em sua
genealogia.
Assim, finca-se a necessidade de se compreender os adolescentes infratores
e as medidas socioeducativas a partir de uma dimensão intersubjetiva. Tal
posicionamento evita os enganos de uma leitura marcadamente intrapsíquica, como a
responsabilização apenas do jovem e da equipe socioeducativa pelo sucesso ou
fracasso da medida, o que obscurece o papel das configurações políticos e sociais,
comunitárias e familiares.
Nesta empreitada, o dispositivo de grupo, conforme concebido por Kaës, se
torna uma estratégia fundamental. Segundo o autor:
Trata-se de criar um dispositivo de trabalho e jogo que restabeleça, numa área
transicional

comum,

a

coexistência

das

conjunções

e

disjunções,

da

continuidade e das rupturas, dos ajustamentos reguladores e das irrupções
criativas, de um espaço suficientemente subjetivizado e relativamente operatório.
(Kaës, 1991,39)

Este modelo de grupo, ao possibilitar que se manifestem divergências e
convergências, promove o exercício da tolerância e da cidadania; e visa estabelecer
as condições para que os conteúdos psíquicos possam emergir com legitimidade.
Permite ainda a captura das exigências grupais frente ao adolescente, sejam as
formadas pelos próprios jovens, as de sua família e comunidade, ou da própria equipe
socioeducativa; e favorece que se emerjam conteúdos inconscientes e partilhados
pelo grupo, possibilitando a ressignificação de conflitos.

A psicologia “individual” depreende desse fundo de psicologia social, da
realidade psíquica que se forma e se transmite nessa malha de mais de outro e
mais de semelhante ligados entre eles por sonhos, ideais, recalques e ideias que
tem em comum (KAËS, 2005).
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Como tarefa dos encontros realizados, foi proposta a discussão dos aspectos
que favorecem ou dificultam a construção de novas perspectivas de vida e sua
inclusão social, com especial foco para as demandas grupais as quais estão
submetidos. O objetivo principal da pesquisa-ação, por sua vez, a construção das
passagens entre delito e inclusão social, valendo-se do dispositivo de grupo como
ferramenta socioeducativa.

Método
Foram

realizados

encontros

grupais

com

adolescentes

em

medida

socioeducativa de semiliberdade, em São Paulo. As reuniões semanais tiveram
duração de dois meses, e fizeram parte da tese de doutorado, Família, comunidade e
medidas socioeducativas: os espaços psíquicos compartilhados e a transformação da
violência, defendida no Departamento de Psicologia Social do Insitituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo. Nas ocasiões, foram discutidos temas diversos como:
motivos para entrada no crime, desafios do cumprimento da medida socioeducativa,
papel da família e comunidade, vivências nos centros socioeducativos e expectativas.
Os encontros foram gravados e, posteriormente, organizados nos tópicos que
abaixo se apresentam. A análise do material teve apoio dos pressupostos da
Psicanálise, sobretudo as contribuições de René Kaës, além dos instrumentais
próprios à Psicologia Social.
Alguns princípios da metapsicologia de Kaës merecem destaque:


O inconsciente de manifesta na realidade psíquica do agrupamento;



O inconsciente trabalha e é trabalhado na realidade psíquica do agrupamento
conforme uma lógica própria



Certas formações e certos processos psíquicos são preferencialmente
trabalhados por e no agrupamento (Kaës, 1997, 247)

Discussão
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A medida socioeducativa e o enquadre psíquico

Os resultados apontam que os participantes mantinham uma relação
displicente com as recomendações parentais. As famílias mostravam claras
dificuldades para impor limites, quando não, coniventes com as práticas delitivas dos
adolescentes. Os jovens se referem a um cotidiano sem a organização de tarefas e
rotinas.
Percebe-se ainda um jovem ausente da escola, concebendo-a como um lugar
onde a violência pode ser tolerada. Os adolescentes comentam sobre uma instituição
com um enquadre de trabalho esfacelado, marcadas pela permissividade e o
descontrole. Apesar disto, discorrem sobre a importância do ensino e apontam figuras
relevantes dentro do ambiente escolar, como seus professores.
Dentro desta situação, a medida socioeducativa surge como momento da
pausa em um cotidiano descompassado, assegurando marcos e regulações. A
obrigatoriedade do cumprimento das tarefas escolares, a obediência aos horários de
saída e retorno às unidades, as metas estabelecidas pelo plano individualizado de
atendimento induzem o jovem a uma rotina, e promovem a concepção do projeto e da
construção pessoal.
A: E a medida serve para nós distrair a mente, para nós pensar um
pouco. O pouco tempo que você fica aqui dentro (...) você vem,
almoça, assina o caderno, vai para os cursos. Já é um meio para
você estar longe das ruas. Do meio de gente que você estava ali, no
dia a dia, só pensando besteira, só pensando maldade. Pelo menos
você está ocupando a mente, fazendo um curso de panificação, um
curso de computação. Aí você vai para a escola, mesmo se você não
gostava, ou não gosta, você está sendo obrigado a cumprir uma
medida.

A medida socioeducativa, desta maneira, favorece a instauração de um
enquadre, ou seja, instaura limites para os elementos psíquicos turbulentos próprios à
idade e às trajetórias destes adolescentes, através de seus contratos.

Conforme

Mendonça e Simões (2012, p.194), os enquadres não são somente molduras de
sentido partilhadas e discursivamente mobilizadas, mas também estratégias de
construção de proferimentos para gerar determinados efeitos. Já Kaës (2005), aponta
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que o enquadre funciona a partir de uma função dialética, e permite a elaboração e a
criatividade para que seja possível fazer emergir as suas associações de paciente
/analisando.
A partir do enquadre, torna-se possível a reorganização do material psíquico,
que encontra parâmetros, referências e continência para seus movimentos
desordenados. Reforça também o sentido da continuidade, na medida em que a
obrigação de uma rotina escolar, cultural ou profissionalizante aproxima-os com um
novo terreno de possibilidades.

D: quando não estava em casa, estava na rua fazendo besteira,
quando não estava fazendo besteira, estava pensando em fazer, e eu
vi que na semiliberdade, tanto aqui como lá dentro, me ajudou
bastante meu desenvolvimento, porque eu tive bastante tempo para
por minha cabeça no lugar.

Apesar disto, a importância do enquadre é percebida como possível ameaça.
As fronteiras entre a ordenação do ambiente e a exigência de submissão do outro
podem ser tênues. Sob o discurso da organização, não raro, abrem-se as brechas
para a violência e abusos diversos.
D: Se esquecer de pedir licença já toma um tapão no globo. Daí os
caras já começam a falar um palavrão. (...)
A: Todas (centros socioeducativos) é assim.
D: Você vai tomar banho, pode estar o frio que for, você fica de cueca
sentado no chão, eles (funcionários) falam "quebrando". Eles falam
para ficar quebrando, sentado no chão, um atrás do outro.
A: Maior opressão...

Enriquez discorre ser das organizações a busca do controle sobre o mundo
interno, a partir de uma estrutura de funcionamento que privilegia determinadas
condutas coletivas, fantasmas e pulsões, gerando obediência e conformismo às
ordens (ENRIQUEZ, 1997).

Um destes fantasmas, particularmente influente no

cotidiano das unidades, se refere à própria destruição institucional. Sob as práticas
socioeducativas, encontra-se submersa a cena inconsciente do aniquilamento,
construída a partir da história do atendimento da infância e adolescência. A origem
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ligada aos processos de exclusão, as relações atravessadas pela violência, o controle
abusivo a partir da força, as humilhações e silêncios fomentam um cenário
persecutório, propício para eclosão de reações rígidas e defensivas (YOKOMISO,
2007, 137).
Esta situação se evidencia diante da pouca abertura para o contato pessoal,
assim como pelo controle de condutas nas relações mantidas entre profissionais e
jovens. Ao não se conceder lugar às palavras, rompe-se a possibilidade de se
estabelecer pontes entre estes grupos: espaços criativos e intermediários geradores
de mútua transformação. Preserva-se o funcionamento institucional em detrimento dos
efetivos processos de inclusão social e conscientização dos atos por parte dos
adolescentes.
A existência de abusos e agressões dentro das medidas socioeducativas
também é trazida pelos adolescentes, que denunciam tais práticas em alguns centros
socioeducativos. Apesar do amplo conjunto de leis que regulamentam as atividades
socioeducativas, as humilhações e agressões parecem persistir em caudilhos
resistentes à transformação exigidas pelos ideais democráticos. O medo do
descontrole e a errônea concepção educativa da disciplina a qualquer custo ainda
legitimam condutas irresponsáveis e criminosas que, em última instância, alimentam a
violência social.

Violência e a primazia do imediato

Os efeitos da pós-modernidade, com sua velocidade e imediatismo,
aparecem com recorrência nas falas dos jovens. A persistência do trabalho, a rotina, a
contenção do desejo surgem como quase insuportáveis. A violência ganha espaço
como aquilo que abrevia o tempo. Como aponta Kaës: “A cultura do imediatismo, com
um horizonte temporal curto, mantém a excitação e orienta a descarga pulsional em
direção ao acting-out” (KAËS, 2005).

A: Nossa geração é meio complicada. Que nem o meu pai fala. Uma
geração difícil de entender, é nós. Porque, hoje em dia, eles não
querem saber se eles vão morrer, vai matar, não. Eles vão com sede
mesmo. Vão com ódio.
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Além do imediatismo, o mal-estar do mundo moderno com suas revoluções
afetam as funções do intermediário no campo da vida social e da cultura (KAËS,
2005). A fragilidade das passagens, garantidas pelas crenças e mitos, entre sujeito e
campo social, instaura a desagregação do conjunto, que não mais permite a
experiência da ligação entre seus membros.
Os comentários dos jovens em relação ao prazer do ato infracional
evidenciam o quadro. Há certa recorrência na menção da prática do roubo como “uma
adrenalina”, um sentimento misto de perigo e satisfação. A frenética busca pela
realização dos desejos, assim como a falta de perspectivas, conduzem os
adolescentes ao esvaziamento, que será preenchido através dos riscos. Pelo corpo,
instaura-se a pulsação.

B: Entrei na ilusão, na ilusão do crime, ninguém me chamou, entrei
porque eu quis. Foi por besteira, por causa que não preciso disso
não.
A: Eu fui mais pela adrenalina mesmo.
D: Pela emoção.
A: Que emoção, eu fui mais pelo dinheiro.
(...)
A: Eu entrei na revolta mesmo quando meu tio morreu na quebrada,
sem zueira...

Assim, a violência surge no discurso dos adolescentes, em alguns momentos,
como um “usar drogas na balada”, ou “dirigir um carro em alta velocidade”. O roubo
parece, inclusive, trazer a provocação mútua entre os pares de adolescentes: “quem
tem coragem?”. Nestes movimentos, o outro-vítima desaparece, diante das exigências
do prazer.

A humilhação social e a descontinuidade da vida psíquica

Sobre os motivos que os conduziram à prática do ato infracional, os
adolescentes relataram a “adrenalina” e o apego pelos objetos de consumo. Estas
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considerações ganham outra dimensão diante dos comentários acerca dos jovens de
classe média e alta, e das situações em que se sentiram rebaixados por eles. Falam
de uma tentativa de aproximação que fora recusada por aqueles que possuem
melhores condições financeiras, e da exclusão sentida dentro dos espaços ricos.
Reforça-se a convicção de serem indivíduos à parte, aqueles que não
pertencem. Dizem possuir “cara de favelado” e asseguram não terem espaço no
cotidiano da cidade rica, onde são encarados como marginais. Vivem dentro de uma
cidade que não os tolera e lhes reserva as áreas periféricas.

D: Nós é jovem, ninguém vai dar emprego para nós. Olha nosso
estilo, olha nossa cara, porque se você falar que nós tem cara de
normal, não ,nós tem cara de ladrão. Olha a cara desse daí, ó. Olha
a cara desse daí, a cara desse daí. Tudo cara de marginal. Qualquer
um que olhar, fala
(...)
D: Não sei se é por causa do estilo, não sei se é por causa do jeito de
falar, porque nós fala na gíria, não sei como que é, porque gíria é
normal, é do nosso dia a dia. Então não tem como parar de falar na
gíria de uma hora para outra. Então, você tem que treinar bastante
para conseguir.
A: Não tem como para mim, sem zueira. Eu cresci na favela. Tudo o
que aprendi, aprendi na favela.
D: É isso aí, cara de favelado.

A humilhação social é instaurada, trazendo seus malefícios, como lembra
José Moura Gonçalves Filho:

2

O mal (da humilhação) , assíduo e onipresente, obriga considerar
que, nesta circunstância em que a angústia se multiplica e à qual
respondem variavelmente, existe reedição de um sangramento
antigo, amplo, e que não estanca: a humilhação social – sem
coágulo, sempre corrente, insinuando-se nas hierarquias iníquas, nos
espaços públicos divididos, mas também nos encontros e espaços
mais insuspeitos. (GONÇALVES FILHO, 1998)
2

Grifo próprio.
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Esta humilhação reflete o desenraizamento destes adolescentes, através da
“cara de favelado” e da mãe sofredora, da comunidade violenta e da cidade rica que
os tolera apenas como seus empregados, da genealogia muitas vezes interrompida
pelas rupturas familiares. Conforme Gonçalves Filho, as condições para a participação
social exigem que o encontro do homem com o homem não se forme por meios
violentos, e que não faltem o vínculo criativo com o passado, a iniciativa para novas
fundações e o livre exercício da palavra. Para o autor, as circunstâncias de um
desenraizamento poderiam ser esclarecidas “pela maneira como foram prejudicadas a
liberdade, a igualdade e a pluralidade, podem ser esclarecidas pela maneira como
foram prejudicados o vínculo com o passado, o campo das iniciativas e o campo da
palavra” (GONÇALVES FILHO, 1998)
Já para Carreteiro (2006) há uma lógica da virilidade, manifestada por alguns
grupos que se defrontam com a humilhação, desonra ou não reconhecimento. Através
de atos percebidos como destemidos e corajosos, busca-se a preservação da
subjetividade,

independentemente

das

consequências

surgidas.

Diante

das

fragilidades dos suportes institucionalizantes, o corpo surge como único bem, capital
derradeiro contra as violências que atacam o narcisismo.

O grupo criminoso e o contrato narcísico

Nos encontros, as atividades criminosas se mostraram atrativas, pela
possibilidade de resolução de diversos de seus conflitos. O envolvimento com o crime
favorece a garantia de uma identidade marcada pelo poder, que instaura o medo ao
outro. Aplaca os sentimentos de humilhação social, de forma ilusória e perversa, ao
submeter o outro que o agride à sua violência. Concede ainda perspectivas como a
ascensão e respeito, através, por exemplo, da “carreira do tráfico de drogas”.

A: Que nem lá na minha quebrada. Tinha uns menores que
desrespeitava as diretoras, botava fogo, o que a diretora fez? Um
filho lá do bandidão da favela estuda lá, e o que acontece? Aí a
diretora ligou para C. e disse “tá tendo uns probleminhas com uns
alunos aqui”. Ele foi lá com vários irmãos, trocou ideia com todos os
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menores, e nunca mais teve problema na escola. Os pá mesmo, os
meninos que fumava maconha, roubava.
D: É o comando, né? Daí vai lá os polícias... nós acata ideia de
3

comando .

Por outro lado, o grupo criminoso cobra a entrada do novo membro, através
da obediência cega às regras criminais e a busca por sua manutenção, que podem
levar à própria morte, se não respeitadas. As contribuições de Piera Auglinier acerca
do contrato narcísico se mostram preciosas.

De acordo com este conceito elaborado por Piera Aulignier, um
indivíduo, se renuncia a realização de seus desejos instintivos no
grupo, a ele é concedido o reconhecimento e um lugar significado
pelo conjunto de vozes que sustentam um discurso conforme o mito
fundador grupo. (ARNAUD, 2003, 90)

4

O grupo criminoso promove ao jovem o sentimento de pertencer a um grupo,
prometendo acolhê-lo e auxiliá-lo em suas demandas. Nota-se, inclusive o uso da
palavra “irmãos” entre os indivíduos que partilham os códigos do grupo criminoso;
assim como, “a família”, para o conjunto de adolescentes dentro dos centros
socioeducativos.
Dentro deste contexto, a apresentação de novos grupos que veiculem valores
positivos, que promovam apoio, surge como estratégia fundamental, como as
atividades culturais e artísticas. Através delas, oferecem-se: a possibilidade da
expressão; a manifestação, através das obras, de sua singularidade; e a elaboração
da identidade, pelos processos de simbolização derivados do fazer artístico. De forma
semelhante, as atividades esportivas promovem o encontro do jovem com suas
potencialidades, o cuidado com a saúde física e psicológica, a aprendizagem do
3

4

Organização criminosa.
Texto original: “Selon ce concept conçu par Piera Aulignier, um individu, s’il renonce à

accomlir ses désirs pulsionnels dans le groupe, s’y voit accorder une reconnaissance et une
place signifiée par l’ensemble des voix qui ont tenu um discours conforme au mythe foundateur
du groupe”. (ARNAUD, 2003, pg 90)
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trabalho com metas, e favorecem a construção de uma autoimagem atrelada à
superação e à persistência.

D: (...) Hoje a gente foi em um zoológico, eu e o menino ali. Nessa
semana aí, a gente vai ter outro passeio, cinema, depois a gente vai
outro, como é o nome lá?
B: Casa das Flores. Casa das Rosas.

Conforme Carreteiro (2003):
Os grupos voltados para as atividades artísticas encontram, aqui, um
lugar de destaque. Eles são objetos mediadores, permitindo a
construção de um pensamento crítico ao invés de um sentimento
banido. É neste sentido que formas musicais, como os Raps
(Diógenes, 1998), ao mesmo tempo em que são “objetos de ataques”
contra as humilhações e vergonhas sofridas, permitem que os
sujeitos saiam da posição de humilhados e envergonhados e criem
uma produção social valorizada. (...) Todas as modalidades artísticas
contribuem para que o sujeito se descole das marcas que lhes
prendem na pele, estigmas, podendo ressignificar seus lugares no
mundo.

Para estes adolescentes, as artes, a cultura e os esportes favorecem o
encontro humano marcado por representações positivas. Estabelecem também o
sentido da continuidade, fundamental no contrabalanço do imediatismo atual,
auxiliando-os no enfrentamento das dificuldades.

D: Primeiramente, depois que eu sair, vou abandonar o trabalho e
procurar um curso de mecânica. Porque acordar quatro e meia é
maior sentença...
(...)
B: Eu faço curso. Sair daqui eu vou estar trabalhando de mecânico,
tudo certinho.
E: Sair daqui, tenho uma vaga no mercado.
(...)
F: Verdade. Se a gente ficar sem trabalho acho que a gente volta...
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D: É só continuar o ritmo. Sair, continuar o ritmo, sabendo que você
vai dormir na sua casa.

A medida socioeducativa como espaço das contradições e das passagens

Nos centros socioeducativos convivem representações que alimentam a vida
infracional, assim como aquelas que fortalecem a inclusão e respeitos às regras
sociais. Cumprir a medida socioeducativa impõe a constante exigência de tomar
posição diante de tais representações, trazidas pelo próprio grupo de adolescentes,
profissionais, famílias e comunidade, a fim de promover sentidos que lhe sejam
próprios.
Tais

grupos

formam

um

cenário

onde

se

relacionam

forças

ora

complementares, ora contrapostas, instaurando renúncias, acordos e resistências. São
estabelecidas alianças entre sujeitos e grupos, que silenciam conteúdos psíquicos em
proveito da manutenção dos conjuntos (YOKOMISO, 2007). Por exemplo, a aliança
entre adolescentes e a equipe psicossocial, na recusa da violência contra os jovens;
entre o adolescente e suas famílias, no intuito da proteção; entre seguranças,
técnicos, educadores e gestores diante da violência dos adolescentes; entre outros.
Assim, a passagem do adolescente na medida socioeducativa implica não
apenas na construção de objetivos e preparação para a inclusão social, mas também
no lidar com as exigências dos grupos. Ao jovem, impõe-se a tarefa de lidar com
recusas e convites de afiliação; articular de conteúdos fora e dentro do centro
socioeducativo, e fora e dentro de si mesmos; assim como formular sentidos diante
dos organizadores psíquicos e fantasmas institucionais.
Nesta trajetória, a organização de espaços grupais que suportem as
diferenças e angústias se configura como estratégia valiosa. Ao operar nas
intersecções entre indivíduos e grupos, permite a formulação de um novo terreno de
possibilidades de escuta, transformação e construção de propósitos. A formação dos
processos intermediários que ligarão os jovens com o conjunto social se tornam
fundamentais.
Chamo de formações e processos intermediários as formações e
processos psíquicos de ligação, de passagem de um elemento para
outro, seja no espaço intrapsíquico (formação de compromisso,
pensamento de ligação, Eu, metáfora...), seja no espaço interpsíquico
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(mediadores, representantes, delegados, objetos transicionais, portavoz), seja na articulação entre esses dois espaços (KAËS, 1997)

Diante de tantas demandas é necessário que o adolescente em medida
socioeducativa possa falar sobre elas. E o reconhecimento de seu discurso consiste
no primeiro passo em direção à cidadania.

C: Queria estar pedindo obrigado por eles estar me acolhendo aqui,
conversando comigo, as técnicas... pedir obrigado por estar tentando
me ajudar a entender que o mundo não é como a gente quer, tudo
tem seu tempo...

Considerações finais
O trabalho socioeducativo deve promover passagens. Ser coerente no
intuito da construção de um lugar seguro, onde o jovem se recrie, concedendo-lhe
apoio psíquico, assim como favorecer enquadres aos seus conteúdos psíquicos. Um
espaço que permita a elaboração de sentidos que minem a violência ao outro como
possibilidade de regulação, e instaurem a criatividade.
Nesta perspectiva, a participação dos jovens na construção de seus projetos,
a maior horizontalidade dos relacionamentos dentro da instituição, o respeito às
diferenças e a liberdade de expressá-las, elementos notórias dentro das atuais
políticas públicas – como Estatuto da Criança e Adolescente e, sobretudo, o Sistema
Nacional de Medidas Socioeducativas – constituem em condições essenciais.
A formação do dispositivo de grupos surge como estratégia nesta empreitada.
Através destes espaços nodais que permitem o convívio entre convergências e
divergências, e que suportam as tensões e afetos através da figura de um mediador e
do enquadre de trabalho, instauram-se o sentimento de pertença, a criatividade e a
tolerância.
Tais elementos são fundamentais para a construção da cidadania e inclusão
social. Abrem campo para uma transformação institucional, através da maior
horizontalidade dos relacionamentos dentro da instituição, e mudança do paradigma
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da obediência para a participação, elementos notórios no Estatuto da Criança e
Adolescente e no Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas.
Durante o processo grupal, ataques a espaços compartilhados podem ocorrer,
através de boicotes institucionais, entre outros. A discussão acerca do que está
instituído ameaça o jogo de forças institucionais, com seus grupos consolidados e
valores definidos. Neste sentido, o trabalho do mediador do dispositivo, assim como o
próprio laço formado entre os participantes são postos à prova, na busca de um
terreno de novas possibilidades e compromissos.
A transição entre espaços e propósitos distintos exige ao jovem deixar os
pontos seguros para que recrie a si mesmo. Neste movimento, cabe a todos os atores
envolvidos no processo socioeducativo o papel de construir passagens e inclusão em
meio às disjunções e violência.
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SOCIOEDUCANDOS E RESSOCIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DO OLHAR DO
PEDAGOGO E DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO DA FUNASE- UNIDADE CASE
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Anderson Henrique Monte da Silva – UFPE1
RESUMO: O presente artigo apresenta a visão do pedagogo e do agente
socioeducativo na ressocialização de adolescentes infratores em cumprimento de
medidas socioeducativas de internação, em espaços de privação de liberdade. Em
especial na Fundação de Atendimento Socioeducativa (FUNASE) CASE (Centro de
Atendimento Socioeducativo) de Jaboatão dos Guararapes. Optamos por uma
metodologia analítica, com entrevistas semiestruturada com aqueles que realizam
atividades pedagógicas com os socioeducandos. Entendemos que, mesmo com todas
as conquistas legais, o sistema social reproduz a ideia de punição, dificultando a ação
educativa efetivada pelos educadores. Entendemos que uma visão crítica no processo
educativo pode contribuir para práticas ressocializadoras que o centro se propõe.
Palavras-Chave: Socioeducação, Adolescentes, Ressocialização.
1. INTRODUÇÃO
Na atualidade, o educador vem diversificando sua atuação em vários espaços
sociais. Atua em instituições formais de escolarização ou em outros lugares onde o
conhecimento pedagógico contribui tanto na perspectiva do ensino sistemático2,
quanto no desenvolvimento do ser humano. Contudo, os espaços destinados a
ressocialização de adolescentes infratores têm se constituindo como um grande
desafio para atuação dos profissionais em educação (RÉDUA e SOUZA, 2008. p.4).
No que diz respeito à educação em espaços de privação de liberdade, os desafios se
intensificam, no contexto de contradições sociais fortíssimas e por tratar-se de um
público que ainda está formando sua identidade enquanto sujeito. Estes jovens
1

2

Graduando em Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Andersonhenriquemontedasilva@gmail.com
Entendemos o ensino aprendizagem sistemática como modelo educacional formal. Onde o
indivíduo aprende os conhecimentos da escolarização formal.

1
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infratores são submetidos à suspensão de um direito fundamental, para o exercício da
cidadania e humanidade, devido seus atos infracionais cometidos, o direito, de origem
burguesa, da liberdade de locomoção.
Devemos levar em conta ainda que o autor do delito, o adolescente, também
deve ser responsabilizado por seus atos, contabilizando a natureza híbrida, a
reeducação sintetizada na normatização das medidas socioeducativas cabíveis
(MACIEL, 2008).
Dentro deste contexto, as medidas socioeducativas que em tese serviriam para
corrigir as práticas delituosas cometidas por estes sujeitos ainda em formação, são
vistas como brandas, por cidadãos comuns, cansados da impunidade vigente no país.
Estes contribuem significativamente para fortalecer o argumento do cárcere (lógica
punitiva) como única resposta para ao caos social vigente na sociedade
contemporânea. É oportuno salientar que, tal argumentação, é proveniente da
violência desenfreada existente, cometida não apenas por menores, articulada a isso
opiniões superficiais quanto às medidas socioeducativas, com grande destaque á
mídia sensacionalista e conservadora.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. PRIVAÇÃO À LIBERDADE: PROCESSO HISTÓRICO DO CÁRCERE DOS
MENORES NO BRASIL E NO MUNDO.
Cárcere e aprisionamento, termos comuns que ganham força em determinados
momentos da história da humanidade. A privação de liberdade surge como forma
encontrada de castigo, para privar a liberdade e coibir que outros delitos sejam feito
pelo mesmo e como exemplo para outros que, porventura queiram praticá-los. Retira,
mesmo que de forma parcial, do convívio social. De acordo com (NOLASCO, 2010) a
história da privação de fato dá seus primeiros passos aliada com atos de vingança de
grupos em enfrentamento, o que mais tarde daria origem, ou melhor, configuraria na
lei de Talião3. Efetivamente, como apresenta Nolasco (2010), o termo cárcere tem
ligação referente às masmorras subterrâneas ou torres. Vidas humanas eram jogadas,
amontoadas em sala de tormentos físicos (torturas, castigos físicos e pena de morte).
Sendo assim, partindo do cenário de pobreza, delinquência, prostituição e vadiagem,
surgem às primeiras intuições de acolhimento já no século XVI. Ainda nesse sentido, o

3

A Lei de Talião consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena apropriadamente
chamada retaliação. Esta lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por
dente.

2

131

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

primeiro registo histórico de medida jurídica ligada a adolescente ocorreu durante o
reinado de Filipe II (rei da Espanha), as chamadas ordenações filipinas4.
Nesse contexto, entende-se que durante o Brasil colônia existiam locais
específicos para apreensão dos menores que cometiam delito. Muitas vezes, eram
colocados nas instituições que cuidavam dos infratores adultos, não havendo qualquer
distinção de tratamento. O que poderia ocorrer no máximo seria o acolhimento destes
jovens infratores nas casas de recolhimento de crianças geradas por jesuítas.
(NOLASCO, 2010). No que tange tais instituições, uma grande parcela delas teria
mulheres e homens dividindo o mesmo espaço, sem a menor condição higiênica,
ainda com agravante de penas corporais e trabalhos forcados. A primeira instituição
responsável por cuidar de infratores no Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia em
1726, na Bahia, a segunda seria construída no Rio de Janeiro no ano de 1738.
Quanto ao atendimento de menores apenados, a constituição brasileira de
1824 contribuirá para elaboração do recém-surgido Código Criminal de 18305. Adotouse o “Sistema do Discernimento”, que consistia em fazer com que o maior de 14
(catorze) anos respondesse criminalmente, podendo ser levado às casas de correção,
o que possibilitou, também, a decretação de prisão perpétua. Logo este, prevê pena e
aplicação de medidas aos delinquentes entre 14 aos 17 anos. Com a criação do
Código de Menores do Brasil, sancionado em 12 de outubro do ano de 1927 6 tal
problemática recebeu a devida atenção. O decreto lei 17.943-A trabalhava com
concepções baseada na doutrina da situação irregular a principio, trabalhava com
menores considerados carentes, abandonados, inadaptados e infratores, sem ter a
menor preocupação com diretos do público infanto-juvenil. Nisso, ficou impossibilitada
a obrigatoriedade de prisão ao menor de 18 anos que houvesse cometido um ato
infracional. (NOLASCO, 2010, p. 23).
Mais adiante, surge o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM) que perdurará
de 1942 a 1964. Sobre tal enfoque, o SAM tinha em suas bases um modelo
repressivo, correcional, disciplinar que não diferenciava adulto ou jovem, com
estruturas, quadro funcional tudo baseado numa lógica analógica a do sistema
carcerário (NOLASCO, 2010, p.47). Tal programa ruiu pela ineficácia em gerir a
grande demanda de jovens infratores no meio urbano.
4

5

6

As Ordenações Filipinas, ou Código Filipino, são uma compilação jurídica que resultou da
reforma do código manuelino, por Filipe II de Espanha (Felipe I de Portugal), durante o
domínio castelhano.
O Código Criminal de 1830 foi o primeiro Código Penal Brasileiro sancionado poucos meses
antes da abdicação de D. Pedro I, em 16 de dezembro de 1830.
Primeira Lei que abrangia o menor infrator diretamente. Promulgada em 12 de outubro de
1927, Decreto nº 17943-A.
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Desta forma, o SAM daria lugar a FUNABEM que traria consigo uma nova
tentativa de solucionar o problema social adolescentes infratores. Com isso, a imagem
do delinquente enquanto coitado começa a mudar. Ocorre a mudança de concepção,
conceitos pedagógicos, estruturais que se desvencilhariam do programa anterior. No
contexto político existia um movimento social muito forte, reivindicando reformas de
base e transformações revolucionárias, que foram assumidas de forma enganadora
pela ditadura, como reforma agrária, reforma no ensino superior etc. A FUNABEM foi
criada a partir das lutas de organismos não governamentais contra a ineficácia do
SAM, e conforme as diretrizes oriundas da Declaração da ONU7 dos Direitos da
Criança, também vem nesses ventos sociais.
Devidos à ocorrência de diversos incidentes (brigas, motins, fugas e
depredações) somando isso à equipe que não detinha o domínio das novas
concepções que norteavam a FUNABEM, foi posto em cheque esse discurso inovador.
Contudo, tornou-se pacto não verbalizado a volta das “antigas” práticas, partindo-se do
pressuposto da “volta à realidade”. Desta forma, a FUNABEM criou á ramificações
para cada estado, as chamadas FEBEM (Fundação Estatual de Bem-Estar do Menor).
É inegável, porém salientar que a FEBEM não trouxe nada de benéfico em relação a
ressocialização (NOLASCO, 2010).
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990 avança para um olhar
voltado para os direitos infanto-juvenis (doutrina de proteção integral), reconhecendo,
colocando-os em condição de igualdade com os adultos no patamar de cidadania,
também

estabelecendo

o

fim

de

penas

torturante.

Com

o

processo

de

redemocratização e a volta dos movimentos sociais, várias bandeiras específicas
numa

perspectiva

democrática

humanizadora

ganharam

peso,

inclusive

no

parlamento, em especial, na década de 1980 e início dos anos 90.
O ECA está baseado em alguns pilares vitais, destaca-se: a abrangência do
público

infanto-juvenil

como

sujeitos

de

direitos,

em

condição

própria

de

desenvolvimento humano. Desta forma, introduz-se a perspectiva da Proteção
Integral8 a estes sujeitos, substituindo a doutrina da situação irregular posta
anteriormente.

7

8

Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações Unidas (NU), é uma
organização internacional cujo objetivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de
direito internacional.
A Doutrina da Proteção Integral, está conceituada no art. 3º do Estatuto da Criança de do
Adolescente, quando determina que se deve assegurar, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim facultar à criança o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, sendo esta, uma ordem
sequencial de prioridades.
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O ECA ganha o auxilio do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), lei federal 12.594/2012, que em suma, teria a função de contribuir com a
qualidade das instituições de privação e semiliberdade estabelecendo princípios e
normas, sendo tal sistema norteado por dois termos: efetividade e eficácia. O SINASE
tem suas ações executadas com base no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo Diretrizes e Eixos Operativos integrando ações entre todo território
nacional os governos Municipais, Estaduais, Federal, além de secretarias de
Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura etc.
O SINASE contribui basicamente com a construção de parâmetros mais
objetivos e procedimentos mais justos que evitem ou limitem a discricionariedade dos
agentes, reafirmando a natureza pedagógica da medida socioeducativa. Para tanto,
este sistema tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais sobre direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial na área dos direitos da criança e
do adolescente.9
2.2. A CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: INTERNAMENTO
DOS MENORES INFRATORES.
As medidas socioeducativas começaram a perdurar a partir da efetivação do
ECA, sendo estas compostas de dois elementos que não podem ser dissociados: A
reeducação e a adimplência social do jovem10. Uma distinção importante a ser feita,
seria que de acordo com o discurso legal, a leitura feita no Estatuto, é que a criança
infratora recebe aplicação de medidas de proteção, sendo os responsáveis legais
advertidos pelo menor de até 12 anos incompletos.
Em contrapartida, aos adolescentes, são aplicadas as chamadas medidas
socioeducativas, sendo essas bem mais severas, restritivas de direitos conforme o
jugo compreensivo que esse jovem já pode ser responsabilizado de alguma forma
criminalmente pelos seus atos. A Lei 8069/90 define em seu Artigo 101 as medidas de
proteção para crianças, já o Art. 112 define as medidas socioeducativas para os
adolescentes infratores. A regra de interpretação sistêmica e conjugada com o Código
Penal Processual11 (ALMEIDA, 2013, p. 47). Medidas apresentadas pelo Art. 101 do
ECA são:
I- encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
9

O Brasil é signatário das seguintes resoluções internacionais:
Ver o Art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
11
O conjunto de regras e princípios de Direito Processual Penal ou Processo Penal, destinados
à organização da justiça penal e aplicação dos preceitos contidos no Direito Penal e na Lei
das Contravenções Penais.
10
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III – matricula e frequência obrigatória em estabelecimento oficias de
ensino fundamental;
IV- inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à família, à
criança e ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programas oficiais ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII – acolhimento institucional;
VIII – inclusão em programas de acolhimento familiar;
IX – colocação em famílias substituída.

As medidas socioeducativas previstas aos adolescentes infratores presentes
no Art. 112 da Lei 8069/90 são essas: Verificada a prática de ato infracional a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – advertência;
II- obrigação de reparar o dano;
III- prestação de serviços comunitários;
VI- liberdade assistida
V- inserção em regime de semiliberdade;
VI- Internação em estabelecimento educacional;
VII- Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Nessa visão, pode-se concluir que: para as crianças infratoras até 12 anos
incompletos, aplicam-se as medidas denominadas de medidas de proteção. Já para os
adolescentes em delinquência com idade de 12 aos 18 anos, aplicam-se as chamadas
medidas socioeducativas. No entanto, tais medidas têm caráter pedagógico, inclusive
a privação de liberdade, sendo essas mesmo que de forma velada

de

caráter/elemento penal. Além disso, devem respeitar os princípios da legalidade e
proporcionalidade, de acordo com a capacidade do jovem de cumprir a medida, além
da circunstância e gravidades da infração, conforme o Art. 112 (NOLASCO, 2010).
Ainda de acordo com a autora, o principio da proporcionalidade serve de “instrumento
para as sanções punitivas [...] expressa principalmente em receber a pena de acordo
com a gravidade do delito”. Sendo assim, devido o espaço reduzido, nos fixaremos
somente na medida de internação.
A “Medida Socioeducativa de internação” consiste basicamente em privar a
liberdade

do

socioeducando

com

base

nos

princípios

da

brevidade,

da

excepcionalidade e do respeito â condição de ser em desenvolvimento do
adolescente. Sendo esta medida respaldada pela Lei 8069/90. Gomes da Costa (1990,
p.72) traz a seguinte reflexão quanto a este principio norteador do regime de
internação:
Três são os princípios que condicionam a aplicação da medida
privativa de liberdade: o principio da brevidade enquanto limite
cronológico; o principio da excepcionalidade, quanto limite lógico no
processo decisório acerca de sua aplicação; e o principio do respeito

6
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à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, enquanto limite
ontológico a ser considerado na decisão e na implementação da
medida.

Durante o período de internamento decretado pelo juiz, será estipulado um
prazo para realização de um relatório da equipe técnica da instituição, que vai
acompanhar a evolução do socioeducando, sendo o prazo mínimo de cumprimento da
medida de seis meses, a no máximo três anos de internamento. Não significando que
o adolescente após o cumprimento do internamento, não posa ingressar em outras
medidas (semiliberdade ou liberdade assistida). Logo, a cada seis meses serão
enviados relatórios de acompanhamento do adolescente ao ministério público. Outro
aspecto importante a ser destacado é que de forma alguma a medida socioeducativa
de internamento será aplicada havendo outra medida mais indicada ao adolescente.
Desta forma, de acordo com SINASE (2010), a estrutura da instituição de
internamento deve ser um espaço integrador, que concentra os adolescentes com
autonomia técnica e administrativa tendo um programa voltado para desenvolvimento
além de projeto pedagógico especifico. Em principio, de acordo com o CONANDA12
em sua resolução de nº 46/96 cada unidade deve receber até 40 (quarenta)
adolescentes nos módulos (estruturas físicas que compõem a unidade). No caso de
existir mais de uma unidade de internato em um mesmo terreno, o atendimento total
não deve exceder a noventa (90) adolescentes. A liberdade compulsória será
concedida aos 21 anos de idade. O Art. 122 da Lei 8069/90 informa que “a internação
deve ser cumprida em instituições exclusivas para adolescentes, obedecendo à
separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Sendo
obrigadas atividades pedagógicas”.

2.3. RESSOCIALIZAÇÃO: CONCEITOS BÁSICOS.
A ressocialização tem como objetivo a modificação da conduta tida como
“inadequada”, busca a adequação aos padrões apontados pela sociedade como
valores corretos. Souza (2006, p.83) nos ajuda a pensar como devem contribuir os
saberes para a realização do que chamamos de ressocialização:
As ressocializações ajudaram na nossa humanização ou
desumanização. A ressocialização implica a transformação de nossa
forma de pensar, de fazer e de nos emocionarmos. As mudanças na
forma de pensar, as mudanças nas nossas formas de compreender a
nos mesmos, a cultura e as instituições sociais [...]

12

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Órgão colegiado permanente
de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no artigo 88 da lei 8.069/90.

7

136

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

A ressocialização é o determinante objetivado pelas instituições de privações
de liberdade. Sendo assim, o indivíduo ressocializado está presumidamente preparado
para “voltar ao seio social”, ou seja, reintegrado ao meio social. Desta forma, Machado
(2008, p.49) afirma que a ressocialização é um direito fundamental do indivíduo
privado de liberdade, pois, o infrator enquanto indivíduo em situação difícil tem direito
a ser reincorporado ao meio social. Logo, é necessário levar em conta os fatores que
fizeram este adolescente cometer o ato infracional, além de dispor para ele subsídios,
estímulos necessários para ressocializa-lo de fato.
Uma grande contrariedade se dá quando o tema adolescente infrator, vira
sinônimo de tragédia nos noticiários de TV, rádios ou mesmo nos jornais, logo surgem
nomenclaturas populares: futuros bandidos, pequenos predadores, pivetes entre
outros nomes pejorativos. O discurso midiático tende a consolidar mitos e percepções
quanto aos menores que cometeram atos infracionais. Volpi (2001) apresenta um
significativo questionamento, em relação à visão o popular do adolescente infrator,
baseada no censo comum é na suposta incorrigibilidade deste sujeito, além da
descrença nas medidas socioeducativas:
Na linguagem popular, o adolescente infrator é um doente
incorrigível, que já nasceu para fazer o mal e de que qualquer
tratamento que se lhe poderá apenas atenuar seu perigo. Dessa
perspectiva se alimentam os clamores populares pela pena de morte,
prisão perpetua e castração química. (VOLPI, 2001, p. 20).

Desta forma, Rédua e Souza (2008) trazem elementos importantes para
discutir como se dá a promoção e recuperação desses indivíduos nestes espaços de
privação de liberdade. Questões como: a negligência estatal, o preconceito da
sociedade com os socioeducandos, a falta de planejamento governamental. O próprio
retorno, na sociedade, que mesmo existindo espaços para ressocialização, percebe
que estes não cumprem com sua função, reforçando a ideia de maior punição ao
infrator.
Ao incluir a escola como parte da reeducação dos menores infratores,
o sistema imposto pelas autoridades se abre para questionamentos
dos métodos utilizados para inclusão social destes pequenos
contraventores. Ao menos tempo apresentam diversos fatores que
denotam a fragilidade não só do sistema que o menor está inserido
como também na capacidade de analise do problema (RÉDUA;
SOUZA, 2008, p. 4).

Lima (2003) alerta para a importância do entendimento do que de fato vem a
ser ato infracional. Sendo assim, é necessário compreender que de fato a
imputabilidade assegurada ao adolescente infrator não pode de forma alguma ser
confundida com passividade ou negligência do Estado:
8
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Cabe aqui um esclarecimento com relação a inimputabilidade penal
garantida ao adolescente, quando está muitas vezes é confundida
com irresponsabilidade ou impunidade. A inimputabilidade penal do
adolescente infrator assegura que este não é passível de pena, mas
de medida socioeducativa, as quais o isenta da responsabilidade pela
inflação cometida. (LIMA, 2003, p. 22).

A concepção de ressocialização caminha com passos entrelaçados ao trabalho
de restruturação da dimensão psicossocial do indivíduo. Sendo vital para o sucesso da
integração dos socioeducandos, uma nova abordagem social, que entende este sujeito
recebendo-o de volta. Um conceito importante a ser levantado, seria que de acordo
com Albergaria (1996) a ressocialização daria conta de uma dimensão chamada por
ele de escolarização social do delinquente, além da reeducação deste sujeito:
[...] a reeducação ou escolarização social do delinquente é a
educação tardia de quem não logrou obtê-la em época própria [...] A
reeducação é instrumento de salvaguarda da sociedade e promoção
do condenado [...] Ora, o direito à educação é previsto na constituição
e na declaração universal dos direitos do homem. (ALBERGARIA,
1996, p. 139).

A expressão ressocialização é frequentemente usada é associada a
percepções básicas como: reeducar, retornar à condição de cidadão, ser reintegração
ao âmbito social etc. Além disso, devemos levar em conta, que estes adolescentes,
que cometeram atos infracionais, seguem percepções criadas socialmente, que
constituem sua própria regra, logo as instituições de privação de liberdade estão
repletas de leis não escritas.
Logo, as inadequações presentes nas instituições de privação de liberdade
somada a diversos fatores como: a inexistência de espaço para realização de
atividades pedagógicas e físicas, as péssimas condições de manutenção e limpeza,
além de adaptações forjadas em espaços que funcionavam como presídios,
problemas de superlotação, a vulnerabilidade, falta de instrução além da
impossibilidade de acesso aos bens de consumo, prejudicam a tarefa pedagógica de
ressocialização. A mídia pelo seu caráter conservador tende a nutrir o olhar que
aponta o menor infrator como sujeito merecedor de punições severas, incapaz de ser
ressocializado e deve pagar por isto. Os meios de comunicação acabam por se
constituir como meio de legitimar argumentos elitistas.
Sendo assim, Almeida (2013, p. 167) afirma que
O discurso midiático ajuda a consolidar, então certos mitos em torno
da delinquência juvenil: A) o mito do hiperdimensionamento,
relacionando à ênfase nos crimes graves; B) o mito da
periculosidade, pela divulgação maior de crimes de homicídios, por
exemplo; e C) o mito da impunidade, dada a precária informação dos
meios acerca do Estatuto da Criança e dos Adolescentes e das
medidas socioeducativas.

9
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As evasões, rebeliões e a repercussão da mídia, contribuem de forma
significativa para construção da ideia do menor transgressor da lei, cruel, sem
possibilidade de ressocialização. Logo a imagem passada tanto pela instituição quanto
pelo transgressor torna-se o fio condutor de polos atrativos entre os centros de
ressocialização e do menor infrator (ALMEIDA, 2013, p. 173).
Neste processo, apesar do cumprimento de tais medidas pelo poder judiciário,
ocorre pouca equiparação social. Ou seja, pouco suporte dado ao cumprimento das
medidas previstas pela Lei 8069/90. Agrava-se a situação pela frágil atuação de
conselhos de Defesa e Tutelares, responsáveis por proteger e garantir efetivamente
que sejam cumpridas as medidas socioeducativas (NJAINE; MINAYO, 2010, p. 287).
Percebemos que as condições de realização do processo de ressocialização são
extremamente precárias. Soma-se a um conservadorismo das classes dominantes
que, principalmente através da mídia, criminaliza os infratores, inviabilizando a
existência ou a possibilidade de um processo real de reinserção social.

3. METODOLOGIA
Nosso interesse em pesquisar na FUNASE provém da inquietação quanto ao
processo de ressocialização dos adolescentes infratores. Além disso, o estudo nos
auxilia a pensar como se apresentam os desafios educacionais em instituições
responsáveis por ressocializar, o quanto este profissional pode ou não exercer papel
importante na ressocialização do socioeducando como aponta Nolasco (2010, p. 115).
A autora exemplifica que as evidências colhidas apontam a correta aplicação da
medida

socioeducativa

de

internação

no

CASE

(Centro

de

Atendimento

Socioeducativo) Jaboatão, somando a isso o caráter pedagógico, reeducacional
preservando o ideal escolar. Graças a está visão positiva apontada por Nolasco
quanto ao CASE Jaboatão e, portanto, escolhemos este lugar especificamente para
compreender da existência desse processo de ressocialização.
Chama atenção o destaque midiático recebido no site da Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes em decorrência ao Prêmio Innovare, apontando o trabalho
feito pelos profissionais que atuam neste CASE como modelo na ressocialização do
adolescente infrator.
Como estamos estudando um caso específico, optamos pela metodologia de
uma pesquisa qualitativa, Deslauriers (1991, p. 58) esclarece:
Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo sujeito e o
objeto de sua pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa é
imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial é limitado. O

10
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objetivo da mostra é de produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja pequena ou grande, o que importa é que ela seja
capaz de produzir novas informações.

Realizamos as seguintes etapas no trabalho de pesquisa: levantamento
bibliográfico dos seguintes documentos (SINASE, Estatuto da Criança e do
Adolescente,

artigos,

dissertações,

teses

e

sites).

Realizamos

entrevistas

semiestruturada, para identificar qual concepção sobre a temática ressocialização de
pedagogos e agentes socioeducativos da FUNASE- CASE Jaboatão dos Guararapes,
Lüdke e André (1988, p. 34) apresentam:
A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela
permite a capitação imediata e corrente da informação desejada,
praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais
variados tópicos. Uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento
de assuntos de natureza estritamente pessoal e intima, assim como
temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais.

Em relação à entrevista semiestruturada, permitiu identificar e caracterizar o
processo educacional vivido pelos socioeducandos. As entrevistas foram base do
nosso roteiro de observações junto aos agentes socioeducativos e a pedagoga. Para
não identificarmos os entrevistados colocamos com números no masculino. Fizemos
cinco observações sistemáticas das atividades pedagógicas na instituição em datas
alternadas, para compreender qual a visão dos Agentes Socioeducativos e da
Pedagoga que atuam no CASE Jaboatão dos Guararapes, quanto ao processo de
ressocialização dos adolescentes. Lüdke e André (1988, p.26) apresentam uma
importante discussão quanto ao instrumento observação:
Usada como principal método de investigação ou associada a outras
técnicas de coleta, a observação possibilita um contato pessoal e
estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que
apresenta uma série de vantagens [...] A observação direta permite
também que o observador chegue mais perto da “perspectiva do
sujeito”, um importante alvo nas abordagens qualitativas.

Deste modo, utilizamos esses instrumentos de pesquisa junto aos profissionais
que atuam na instituição, observando e destacando quais suas percepções quanto ao
processo de ressocialização destes socioeducandos. Em nossa análise usamos o
método de Minayo (2004), análise temática, a ser realizada em três etapas: préanálise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Para clarificar,
todas nossas entrevistas e idas ao CASE foram devidamente autorizadas pela
instituição.

11
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES

4.1 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES DO CAMPO DE PESQUISA: CASE JABOATÃO,
A ENTRADA DOS SOCIOEDUCANDOS
A unidade Jaboatão dos Guararapes do Centro de Atendimento Socioeducativo
(CASE) surgiu em 27 de janeiro do ano de 2007 por conta da crescente demanda por
mais espaços de privação de liberdade na grande região metropolitana do Estado de
Pernambuco. Este centro é o único que segue a risca os padrões arquitetônicos
apresentados pelo SINASE (NOLASCO). A previsão era que, a principio, fosse
construindo mais Centros pelo estado baseados nessa lógica arquitetônica padrão,
pedagógica, até meados do ano de 2014. O CASE Jaboatão fica localizado no Bairro
de Vista Alegre, no início com uma grande resistência quanto à sua chegada. Seu
modelo foi projetado pensando para uma capacidade de atendimento a cinquenta
adolescentes do sexo masculino entre 12 a 15 anos de idade. Recentemente sua
capacidade amentou para 72 socioeducandos.
Segundo Nolasco (2010, p. 57), o CASE Jaboatão dialoga efetivamente com
uma perspectiva que contribui para o ato de ressocializar:
A realidade do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE)
Jaboatão mostra existir a correta aplicação da medida socioeducativa
de internação, havendo preservação do seu caráter pedagógico,
reeducacional e de inserção social encontrando-se os adolescentes
internados providos de merecedora atenção estatal. O centro de
ressocialização condizente com a norma prevalecendo o caráter de
ressocialização condizente com a norma que estabelece que os
adolescentes são prioridade da nação brasileira (art. 227 de
Constituição Federal) e, entre outros o principio da pessoa humana.

Em relação ao recebimento do adolescente após ser decretada a medida
socioeducativa de internamento, o primeiro passo do procedimento é efetuado no
setor de recepção, onde o socioeducando tem os primeiros contatos com a instituição.
Nisso, todos seus pertences pessoais ficam retidos. Mais a frente, o acolhimento é
realizado pela coordenação geral. Neste procedimento o adolescente recebe as
instruções quanto à rotina da casa e as regras de convivência da instituição.
O socioeducando passa por um levantamento feito pela Pedagoga da
instituição, com o objetivo de identificar suas carências educacionais. Além de buscar
documentos referentes aos seus últimos vínculos com a escolarização formal. Essas
informações contribuem significativamente para inserção do adolescente em
atividades que melhor atendam suas peculiaridades. Durante a medida, o adolescente
recebe o acompanhamento jurídico, psicológico, do serviço social, de artes, médico e
psiquiátrico.
12
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O “novato” é levado a conhecer as dependências da instituição onde será
abrigado, os chamados espaços de convivência. Estes espaços são divididos em
casas, que acompanham o período da medida do socioeducando, com os seguintes
nomes: Diagnóstico; Acolher; Compartilhar; Convivência; Projeto de Vida; Novo Rumo
e Pé na Estrada. O CASE Jaboatão ainda conta com parcerias dos programas do
Governo Federal como o Segundo Tempo, além do Teleport, este vinculado à
atividade de robótica. A escola da unidade é um anexo da instituição presente na
comunidade, intitulada Escola Frei Jaboatão.

4.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Fizemos

uma

entrevista

com

pedagogos

e

agentes

socioeducativos

responsáveis por atividades Pedagógicas no CASE. Como já dissemos, as
informações são para elucidar a pesquisa e mantendo o sigilo do entrevistado. Dos
entrevistados dois eram do sexo masculino e dois do sexo feminino. Tendo entre 19 a
48 anos de idade. Apenas uma pessoa formada em pedagogia com vinculo de
concursada, os ASES (Agentes Socioeducativos) são contratados. A problemática da
formação fica clara na fala de entrevistado 4:
Por serem desviados de função, além de não ter formação os
agentes não detém ou compreendem bem o ato do planejar. As
oficinas eram continuas, assim que cheguei com apoio conseguimos
instituir, implementar um dia especifico para planejar, em suma o
momento de planejar. Pois o trabalho pedagógico deve estar
presente nelas de forma continua. As atividades pedagógicas devem
partir do principio da construção do conhecimento.

A maioria dos Agentes tem experiência em atuação em instituições formais de
educação, só um dos ASES não tem formação de nível superior. Em media, tanto o
pedagogo quanto os ASES tem mais de 2 anos atuando no CASE Jaboatão. Em
relação às atividades pedagógicas realizadas pelos ASES, um atua com os
adolescentes fazendo atividades ligadas a pintura e desenvolvendo atividades de
desenho com eles, outro trabalha com a capoeira no CASE, tendo respaldo de sua
formação em educação física. Outro ingressou recentemente no GOD (Grupo de
Orientação de Drogadição), antes exercia tarefa de plantão, permanecendo em
contato direto com os adolescentes.
De acordo com o entrevistado 2, o pedagogo tem a papel vital na realização
das oficinais. Sendo efetivamente responsável por fiscalizá-los: “A pedagogia dá um
suporte. Ela é quem fiscaliza, [é] quem vê como está andando, quem acompanha na
verdade. Quem faz o acompanhamento à fiscalização das oficinas, como está sendo
desempenhada”. Em geral todos apontam para um bom relacionamento entre os
docentes ligados a escola anexo frei Jaboatão com os profissionais entrevistados.
13
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Como fica claro na fala do entrevistado 1 “Nossa relação com o pedagogo se dá de
forma bastante dialogal. Ele interage bastante conosco, principalmente nas questões
ligadas aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa nessa
instituição”

4.3.

PROCESSOS EDUCATIVOS E ENTENDIMENTO DO CUMPRIMENTO DO

PAPEL SOCIAL DO CASE
O entendimento de que a educação fornece subsídios para ressocializar os
socioeducando é algo significativo no imaginário dos sujeitos da pesquisa, tanto a
escolaridade formal quanto as atividades paralelas ligadas às oficinas de contra turno.
Sendo assim: Souza (2006, p. 83) nos auxilia a pensar qual a contribuição dos
processos educativos para objetivo final da instituição, que seria a ressocialização do
adolescente:
Os saberes construindo nos processos educativos (escolares ou não)
podem contribuir de maneira significativa para ressocialização de
adolescentes, jovens crianças e adultos que participem de
organizações sociais ou que iniciem sua escolarização ou retomem.

O olhar pedagógico deve estar presente na realização das atividades
conforme entrevistado 4 destaca os desafios de atuar nestes espaços e a
importância da compreensão dos processos educativos:
É um desafio, não pela própria educação em si. Nem pelo
planejamento, porque existe uma proposta pedagógica, as teorias é a
aplicabilidade delas. É um desafio porque nos trabalhamos com o PIA
(Plano Individual de Atendimento) só que, por mais que o agente
tenha que trabalhar o individual no contexto da educação, não existe
educação formal individual. Então, se dá na coletividade. Então, a
questão da carga horária, de novamente você tornar o hábito, não é
reinserir, é inserir. Então, é uma conquista, aos poucos. Devagar, eu
acho que a palavra certa seria um processo.

Já o entrevistado 1 entende esse processo como: “A educação neste espaço
funciona integrada, sendo assim, é possível de fato contribuir com os adolescentes. As
aulas tem que romper com o tradicional, senão eles não respondem às atividades. O
indivíduo que trabalha com educação nestes espaços tem que ter muita paixão”. Essa
compreensão

de

rompimento

com

as

práticas

convencionais

contribui

significativamente para desenvolver um trabalho mais próximo do objetivo de
ressocializar com os socioeducandos. Muitos adolescentes que integram o quadro do
CASE chegam analfabetos, uma parcela significativa destes nunca frequentou sequer
uma escola. Então, tais problemáticas dificultam ainda mais a tarefa de atuação tanto
dos ASES quanto do pedagogo. Sendo assim, o entrevistado 2 destaca a integração
14
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entre a educação formal e as oficinais com objetivos de desenvolver ações ligadas à
cidadania:
Quando falamos aqui em educação falamos de uma maneira ampla,
mesmo que essa não seja a formal. Aqui também tem o programa
mais educação, que vem na proposta da escola em tempo integral.
Então, as oficinas servem como uma ferramenta da formação integral
dos adolescentes. Mas, todos devem seguir um padrão. Todos os
alunos aqui, antes mesmo de participar das oficinas eles tem que
estar matriculados na escola, em situação regular.

Na questão sobre o cumprimento ou não do papel social da instituição, afirma o
entrevistado 1: “A prática da FUNASE em geral não ressocializa. Isso é no geral no
amplo, este CASE é uma exceção. Não se ressocializa quem nunca teve amparo
social”. O entrevistado 3 endossa o CASE Jaboatão enquanto espaço que propicia
oportunidades para os socioeducandos:
Contribuiu muito, eles tem aqui muitas oportunidades. Se for outros
lugares grandes que existem [mas] que não seguem realmente o que
indica o SINASE, eu encontro [nos outros espaços] muitas barreiras
para que o adolescente saia ressocializado, eu acho difícil ele sair
ressocializado quando ele entra num lugar de ressocialização e
continua praticando as mesmas coisas que lá fora ele fazia, praticava.

A importância de um trabalho baseado no objetivo maior, a ressocialização é
algo que deve ser salientado nas falas dos ASES. Suas atividades coordenadas pelo
pedagogo servem tanto de elo de integração entre os adolescentes, como também
para modificar condutas tidas como inadequadas. As oficinas como a capoeira,
(alguns encontros são fora do CASE) permitem que o socioeducando tenha contato
com atividades externas que, em suma, auxiliam no desenvolvimento do senso critico
do adolescente que está cumprindo a internação.

4.4. PERCEPÇÃO DO QUE VIRIA A SER RESSOCIALIZAÇÃO E OS PROBLEMAS
QUE INTERFEREM NELA
Existem diversos conceitos sobre o resultado da ressocialização. Ressocializar
seria fazer o socioeducando acometido pelo ato infracional modificar sua ação. Deste
modo, o foco deve deixar de ser a prática do castigar meramente pelo prazer, como
aponta Foucault (2011): pela sede de vingança e o “cruel prazer de punir”. Deve-se
pensar que o adolescente será um dia reintegrado à sociedade, assim como o
entrevistado 2 aponta em sua fala: “A sociedade espera que eles fiquem eternamente
aqui, os veem como problema, não como indivíduos de direitos”. Desta forma, a
sociedade se vê longe do adolescente “problema”, infrator momentaneamente, mesmo
sabendo que um grande quantitativo dos atos infracionais cometidos pelos
socioeducando estão ligados às questões sociais.
15
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Em relação ao conceito do que viria a ressocialização, o entrevistado 1 coloca
que: “Ressocialização é trabalhar o indivíduo, trazendo o olhar dele para um mundo
com mais amor e dignidade humana e esperança. Sendo necessário subsidiar um
futuro, criar alternativas, chances[para] qualificar os meninos”. A ressocialização ligada
a mudança de concepção também está presente no discurso do entrevistado 3: “
Ressocialização é conseguir fazer com que o menino mude de concepção de vida,
[mudar]aquela forma de olhar a vida quando eles entram aqui, essa ressocialização
que [deixa] a gente contente é fazer com eles saiam daqui diferentes”.
Todavia, existem dentro do mesmo espaço percepções que entende o
socioeducando como ser não socializado ainda como destacado por entrevistado 2:
“Primeiro, me diga uma coisa: como socializar alguém que nunca foi social? Então,
quando a gente fala da ressocialização a gente fala de indivíduos que eram sociais,
pertenciam a uma sociedade, perderam essa identidade”. Em consonância com
entrevistados 2 e 4 aponta que: “Eu vejo como socializar, muito mais como
socialização do que ressocialização. O maior choque é esse, ressocializar vem de algo
que já foi socialização anteriormente. É, um processo educativo falando de uma forma
geral ampla mesmo”.

5. CONCLUSÃO
As medidas socioeducativas precisam ser compreendidas como elementos que
busca tanto disciplinar o adolescente, quanto atuar pedagogicamente para modificar
condutas, ampliar conhecimentos, ou mesmo possibilitar que o infrator compreenda as
regras que transgrediu com sua ação. A princípio nossa proposta com este trabalho,
seria compreender as percepções dos Agentes socioeducativo e do pedagogo quanto
ao processo de ressocialização que ocorre no CASE Jaboatão dos Guararapes. Nossa
intenção era de fato compreender como atua o educador nos espaços de privação de
liberdade. Como lidar com indivíduos que cometeram atos que infligem convenções
sociais, na perspectiva da ressocialização efetiva? Em relação ao levantamento
bibliográfico proposto pelo escrito, fica claro que as normas contidas nunca foram
efetivadas pelo Estado. Sendo este corresponsável direito pela ação delituosa desses
adolescentes, que antes de tudo foram privados de serviços que possibilitariam
melhores condições de vida como: educação, saúde, cultura etc.
As sucessivas tentativas no campo legal fruto de movimentos sociais, não
resultaram em efetivas mudanças da realidade destes indivíduos. Reproduziu-se a
lógica punitiva meramente aplicada aos extratos mais empobrecidos da sociedade.
16
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Sendo assim, o viés social do delito não é debatido, o que ocorre na verdade, é um
paliativo para ocultar a realidade destes jovens. A sociedade que deveria assumir a
responsabilidade da tarefa de fiscalizar a qualidade das unidades responsáveis por
ressocializar os socioeducando, não dá a mínima importância para o fato. Em relação
ao CASE de Jaboatão algumas questões se diferem. Vimos uma equipe que atua de
forma dialogal, buscando respeitar as legislações, dentro de seus limites de atuação.
Questionamos a formação dos Agentes para atuação com ações pedagógicas.
Como podem contribuir sem uma percepção pedagógica do seu trabalho? Como ato
de planejar é compreendido? Somente o entrevistado 2 percebe o limite de sua
atuação enquanto Agente Socioeducativo quando afirma que ele exerce mais um
papel de “agente penitenciário” na instituição. Na verdade, todos esse limites
institucionais, formativos daqueles que trabalham no CASE é só um pedaço do grande
problema social construído com uma enorme desigualdade socioeconômica e cultural.
A ressocialização pretendida pelo grupo que atua no CASE contribui com uma
fórmula idealizada no enquadramento do adolescente nos padrões fora da realidade
contraditória que vive esses adolescentes. Imaginando a educação como elemento de
resignação do socioeducando. Em sua grande maioria, os entrevistados apresentaram
um olhar que aponta a ressocialização como uma mudança do adolescente que não
mais transgrede as normas, quando na verdade essa é apenas uma das facetas que
podem ser objetivadas com o trabalho pedagógico pensado para a educação em
espaço de privação de liberdade.
O desafio para quem atua nesse espaço, primeiro é compreender a sociedade
como promotora da desigualdade, e que o trabalho no CASE vai estar limitado por
essa injustiça mais geral. Segundo, consequentemente, entender o limite de educar
com privação de liberdade. No entanto, mesmo com todas as limitações apontadas,
existe um desafio de pensar a partir socioeducandos que necessitam de ferramentas
obtidas pelo viés educacional, pensar numa integralidade, enquanto ser humano de
direitos e deveres. Pensá-lo como educando e não como transgressor, e que na sala
de aula torna-se um estudante que necessita de praticas pedagógicas que possibilitem
ações conscientes, conteúdos importantes para sua vida.
Pensar numa educação que rompa barreiras, que acabe com a sensação de
injustiçado do socioeducando, que socialize não apenas na perspectiva do não
cometimento do delito do indivíduo, mas, numa perspectiva propositiva ao qual, este
adolescente, se entenda capaz de compreender a sociedade, com suas regras e suas
contradições, inclusive as situações frequentes de injustiças. A estupidez hegemônica,
numa sociedade excludente, atua enquanto ferramenta pseudo-civilizadora deixa tanto
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o educador e socioeducando cercados por um circulo punitivo, elitista, pois todos são
tidos como “bandidos”. O que se apresenta enquanto desafio para a continuidade de
nosso trabalho investigativo foi à necessidade pensar em elementos, subsídios que
possam contribuir com o educador pensar sua realidade.
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1
O ACOLHIMENTO QUE ISOLA: um estudo sobre os três primeiros dias na Unidade de
Internação Feminina de Alagoas.
RESUMO
O presente trabalho analisa o momento de inserção de adolescentes do sexo feminino na
única Unidade de Internação Feminina de Maceió, a fim de verificar, com base na Portaria nº
035/2012, que unifica as diretrizes para o Sistema Socioeducativo de Alagoas, os motivos
pelos quais as internas são submetidas ao isolamento nos três primeiros dias de internação.
O estudo buscou compreender, através de observação etnográfica e de entrevistas
semiestruturadas realizadas com 20 dessas menores, os rituais degradantes a que estas
foram subjugadas, desde o período inicial de internamento, o chamado acolhimento
humanizado, até o período posterior, quando as adolescentes se inserem de fato à rotina da
Unidade. Além desta análise, foram examinadas as fichas das adolescentes, o que
possibilitou a compreensão acerca da perspectiva da direção da Unidade, bem como permitiu
quantificar quais os atos infracionais praticados culminaram na privação da liberdade. Com
essas informações coletadas, percebeu-se que os juízes da Infância e Juventude do Estado
vêm aplicando a Súmula 492 do STJ, que limita a imposição de medida de internamento
decorrente da prática, por adolescentes, de ato infracional análogo ao de tráfico de drogas, o
que não acontece, por exemplo, em Pernambuco. Através da pesquisa, constatou-se os
impactos causados nas adolescentes, em termos de estigmatização e violação quanto as
suas identidades.
Palavras-chaves: Feminino. Socioeducação. Internação.

THE WELCOMING OF ISOLATION: A study about the first three days in the Female
Internment Unit at Alagoas.
ABSTRACT
This study is about the moment of introduction of female adolescents in the Female Internment
Unit at Maceió, in order to verify based on Ordinance nº 035/2012, that unifies the guidelines
for the Socio-educational system of Alagoas and the reasons for why they are submitted to
isolation in the first three days. The study sought to understand, through ethnographic
observation and semi-structured interviews conducted with 20 of these girls, the degrading
rituals what they were subjugated, from the initial period of hospitalization, what is calls, "The
humanized host", until the next period, when the adolescents are introduce in the real routine
of the Unit. In addition to this analysis, the files of the adolescents were examined, what made
it possible to understand the perspective of the direction in the Unit, as well as to quantify what
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2
kinda of infraction the have practiced to culminated in the deprivation of liberty. With this
information collected, it was noticed that the judges of State Childhood and Youth have been
applying the Summary 492 of the STJ, which limits the imposition of hospitalization measures
resulting from the practice, by adolescents, to the infraction analogous at the trafficking of
drugs, what doesn't happen in Pernambuco for exemplo. Through the research, it was verified
the impacts caused in the adolescents, in terms of stigmatization and violation as to their
identities.
KEYWORDS: Female. Socioeducation. Internment.

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do estudo investigativo realizado entre novembro de 2016 a
março de 2017, tendo como objetivo principal analisar o processo de inserção de
adolescentes do sexo feminino em conflito com a lei ingressas na Unidade de Internação
Feminina de Maceió, única instituição do Estado voltada à tutela de menores infratoras. Nesse
sentido, busquei averiguar as práticas institucionais utilizadas nos três primeiros dias de
internação, com análise a partir das diretrizes do Sistema Socioeducativo Alagoano, a fim de
compreender o porquê que a instituição permite que o ingresso dessas menores, seja
permeado por um período de isolamento, com a qual se conceitua de acolhimento
humanizado.
Além disso, desejava refletir sobre este contexto, contribuindo através desta
pesquisa, a fim de evidenciar o perfil das adolescentes institucionalizadas; os atos infracionais
que culminaram na privação da liberdade, bem como ambicionei refletir sobre as condições
a que estas menores são submetidas no momento da apreensão, e com isso oferecer além
do debate, visibilidade sobre o tema.
De antemão, saliento que para o estudo teórico foi feita a seleção da bibliografia a
ser estudada, para, no segundo momento ir para a pesquisa de campo. Vale ressaltar que
para este segundo momento da pesquisa, com a qual obtive os dados se deu a partir da
autorização do Juizado da Infância e Juventude, pleiteada e concedida em outubro de 2016.
As incursões etnográficas ocorreram durante três meses, com frequência de três
vezes por semana, sucedidas à tarde. Os acontecimentos foram todos, cautelosamente,
registrados no diário de campo.
Foi necessário desassociar-me dos funcionários da Unidade, para que as internas
pudessem construir seus relatos espontaneamente. O método utilizado consistiu na
realização de entrevistas semiestruturadas e individuais com 20 dessas menores, realizado
na sala de aula da referida instituição.
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É sabido que as entrevistas é o procedimento mais usual no trabalho de campo, pois
é a partir delas que o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais
(CRUZ NETO, 1994, p. 54), assim, partindo desse pressuposto, foi possível estruturar as
entrevistas de modo que as entrevistadas discorressem em assuntos vivenciados no dia-adia da Unidade.
Assim, o estudo também se desenvolveu a partir da observação não participante.
Essa atenção foi predominantemente relevante para a pesquisa, uma vez que foi através
desse olhar que pude assinalar os rituais degradantes a que essas menores são submetidas.
Além disso, com o fito de não causar nenhum acanhamento nas entrevistas, não fez
parte do questionário perguntas relacionadas à conduta que as levaram até o internamento;
situação que me impulsionou a, posteriormente, analisar as fichas de todas entrevistadas,
com o propósito de quantificar e, principalmente, compreender, quais os atos mais praticados
pelas menores que cumprem medida de internação em Alagoas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 122, assegura que a medida de
internação, empregada como última hipótese pela autoridade competente, só deverá ser
aplicada quando o menor comete ato infracional mediante grave ameaça ou violência a
pessoa; pratica reiteradamente atos infracionais graves; ou, quando descumpre de modo
reiterado e injustificável medida anteriormente imposta.
Com base no artigo do supracitado Estatuto, foi possível visualizar que as
adolescentes que estavam presentes, à época da pesquisa, receberam a medida por serem
agrupadas nesses requisitos acima.
Após a realização das incursões etnográficas, o presente trabalho pôde se estruturar
em dois tópicos. O primeiro será destinado a traçar o perfil das adolescentes da Unidade de
Internação Feminina de Maceió, discorrendo sobre fatores etários, escolar, familiar e
institucional.
Ainda no primeiro capítulo está proposta a discussão já sumulada perante o Superior
Tribunal de Justiça no que concerne às infrações praticadas menores relacionados ao crime
análogo ao tráfico de drogas. Visou-se esboçar o percentual de meninas inseridas na Unidade
por meio do tráfico, e os fundamentos utilizados pelo juiz do Juizado da Infância e Juventude
para fundamentar as internações.
Quanto ao terceiro capítulo, principal objetivo da pesquisa, foram observados os três
dias iniciais de acolhimento e os procedimentos de inclusão dessas menores na instituição.
Constituindo, de forma respectiva, o artigo em dois tópicos: 1. Perfil das adolescentes que
cumprem medida de internação em Alagoas; 2. A internação e o processo de acolhimento:
uma intervenção humanizada (im) possível?
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Doravante, convido a todos para mergulharem, assim como eu, nesta temática que
necessita de maior discussão, por se tratar de uma prática cotidiana pouco discutida e muito
velada.

1.
PERFIL DAS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA DE INTERNAÇÃO EM
ALAGOAS

De início, é necessário recapitular que ao longo dos três meses de pesquisa de
campo, foram entrevistadas vinte adolescentes, destas, apenas 40% tinham sido
sentenciadas pelo Juizado da Infância e Juventude de Maceió. O regime que mais detinha
internas, era o provisório, com 45%. Quanto ao regime de semiliberdade só havia 15% do
total de internas. O perfil traçado é um dado fundamental para entender não apenas de onde
vêm, os bairros onde moravam, a trajetória que tiveram até chegar ao sistema socioeducativo,
mas, sobretudo, para compreender a atividade seletiva do sistema de justiça juvenil.
Neste tópico, a vulnerabilidade ganha uma dimensão empírica fundamental a ser
analisada.

1.1. Origem
No que diz respeito à origem, os dados relativos aos caracteres geográficos nos
assinalaram que não há proporcionalidade entre as adolescentes da capital alagoana, e as
do interior. Em porcentagem, foi possível averiguar que 65% das adolescentes são residentes
e domiciliadas em Maceió; 25% são provenientes do interior; e 10% oriundas de outros
Estados. Isto nos mostra que 35% das meninas passam pela medida socioeducativa sem a
frequente presença afetiva dos familiares, pois as dificuldades socioeconômicas impendem à
locomoção até a instituição.
1.2. Moradia

No tocante às condições de moradia, foi possível verificar que a maioria reside nos
locais menos privilegiados de Maceió. Com esse entendimento, a exclusão proveniente da
ausência de políticas públicas, têm levado os jovens pobres ao envolvimento com a
ilegalidade, já que as opções legais lhe são recusadas. A criminalidade, as drogas ilícitas, a
prática delituosa pode se afirmar como a única realidade possível (NASCIMENTO, 2005, p.
153). Consoante a isso, é compreensível que o jovem delinquente, crescido na miséria e
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abandono, pode conhecer apenas a violência como meio de resolver os conflitos em que seja
protagonista (RAILDA, 1989, p. 43).
1.3. Faixa etária

No quesito faixa etária 80% das adolescentes possuem entre 15 e 17 anos. Dado
em consonância com o estudo1 realizado em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça, que
constatou a preponderância deste perfil etário em todas as regiões geográficas do país.

1.4. Escolaridade

Quanto à vida colegial dessas meninas institucionalizadas, não é novidade que a
defasagem escolar se trata de uma característica quase que peculiar: 90% das meninas não
haviam concluído o ensino fundamental, e apenas 10% tinham ingressado no ensino médio.
A baixa escolaridade dessas meninas constitui a necessidade de se adotar políticas
específicas voltadas ao combate da evasão escolar no ensino fundamental. Isto porque 65%
das entrevistadas abandonaram a escola, e apenas 35% frequentavam-na antes de entrar na
Unidade. Esta análise permitiu observar que, anterior ao cometimento do ato infracional, estas
adolescentes já haviam tido seus direitos violados.
Nesse sentido, o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), atribui a baixa
escolaridade como uma vulnerabilidade,

porque impõe limites às oportunidades que têm e terão os
adolescentes ao longo de toda a sua vida. Afinal a educação é um
direito humano fundamental e toda criança e todo adolescente têm
direito a ela. Receber educação de qualidade é condição sinequa non
para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades e ajuda a
pavimentar o caminho para o presente e para um futuro produtivo e
cidadão. Quando se assegura a cada criança o direito a uma
educação adequada, baseada em direitos, cria-se um efeito
multiplicador de oportunidades para ela e para as gerações futuras.
Se a educação transforma vidas, a baixa escolaridade restringe
transformações, pessoais e sociais.

1.5. Atos infracionais cometidos
A construção deste tópico foi possível a partir da análise dos prontuários contidos na
sala da direção. O que chamou atenção nessa verificação foi que 55% das meninas foram
Paranoma Nacional: A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação. Conselho Nacional
de Justiça – CNJ.
1
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apreendidas por estarem enquadradas em atos infracionais equivalente ao roubo qualificado
com emprego de armas ou praticado por duas ou mais pessoas (CP art. 157, § 2º I e II).
Observou-se, também, que 10% dos atos infracionais tinham correlação com o roubo simples
do artigo mencionado anteriormente, sendo-lhe atribuído o §3º, “se da violência resulta lesão
corporal grave”.
Ademais, foi possível ver que, em quase 100% dos casos, os atos foram cometidos
pelo desejo de subtrair algo alheio para si, o que demonstra que estes comportamentos são
reflexos de influências negativas, sendo evidente a ausência de fatores protetivos quanto ao
seu desenvolvimento. O número de meninas inseridas na medida de internação por tentativa
de homicídio (CP, art. 121, c/c 14, II), era apenas 10%. Já quanto ao homicídio consumado,
este número cai para 5%.
Verificou-se, também, que 10% estavam internadas provisoriamente; foram
apreendidas por estarem presentes no momento da prática de atos infracionais ou/e crimes
praticados por terceiros. Essas adolescentes foram desligadas da Unidade antes do término
do prazo da medida provisória.

1.6. Apreensão por crime análogo ao tráfico de drogas

. A quantidade de menores enquadradas nesse ato é ínfima: apenas 10% das
internas foram apreendidas pela influência do tráfico de drogas. Considera-se evidente que
os juízes da Infância e Juventude do Estado de Alagoas têm aplicado a súmula 492 do
Supremo Tribunal de Justiça que limita a imposição de medida de internamento decorrente
da prática, por adolescentes, de ato infracional análogo ao de tráfico de drogas. No entanto,
no estudo dos dossiês, foi visto que houve dois casos de internação. Veremos a justificativa.
O juiz entendeu que a adolescente J. B, 13 anos, precisava de internamento em
virtude de “uma série de boletins de ocorrência em seu histórico”, relacionado a pequenas
infrações, o que pôde reforçar a internação quando no momento da apreensão, possuía
drogas em sua residência. É possível dizer que a motivação da apreensão se deu pelas
práticas reiteradas de atos infracionais, e que se agravou pela relação com as drogas.
O segundo caso ocorreu com a S.C, 16 anos. No prontuário da menor constava a
seguinte afirmação: “Há de se considerar a expressiva quantidade de drogas apreendida com
a representada, fato que demonstra que não é simples tráfico eventual” 2. No primeiro
momento, entende-se que o juizado afrontou uma determinação consolidada na instância
superior. Mas, vejamos. A adolescente em questão era de outro Estado, estava passando
férias em Maceió.

Adolescente apreendida em flagrante no dia 04 de janeiro de 2017, com 374 pinos de cocaína,
pesando 320g. Diário de campo, 27 de janeiro de 2017.
2
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Após um mês na Capital alagoana, viu-se na necessidade de voltar para casa.
Assim, sem dinheiro, foi impelida pela “amiga” a levar drogas para uma cidade próxima, a fim
de que recebesse dinheiro para viajar.
A caminho da cidade, foi apreendida e forçada pelos policiais a dizer para onde ia.
Diante disso, sabendo o magistrado que a vida da menor, a partir do fato, corria perigo,
decretou que a mesma ficasse internada na Unidade a fim de que fossem tomadas as
providências cabíveis quanto a sua permanência no Estado de Alagoas.
Nesse contexto, Feffermann (2007, p. 02) considera que o tráfico é forma de inserção
ilegal de jovens no mundo do "trabalho". Além de que este, e na maioria das vezes, a falta
deste, é um dos aspectos que acirra a condição de vulnerabilidade do jovem.
A vulnerabilidade destes jovens está relacionada: à idade; por terem sido aviltados
em seus direitos, e sofrer efeitos desta violência, ou ainda, por não ter opção de trabalho no
mercado legal. Nas pesquisas realizadas sobre a questão do tráfico um ponto é comum: estes
jovens necessitam de reconhecimento social para construção de uma identidade. Ingressam
no tráfico e conhecem as vantagens e desvantagens disto. Tornam-se alvo fácil de policiais,
traficantes e da sociedade.

1.7. Uso de substâncias psicoativas

O uso de substâncias psicoativas é um dado bastante relevante. Foi possível notar
que 95% das declarantes já experimentaram por, pelo menos, uma vez, algum tipo de droga
ilícita. Das declarantes apenas 20% afirmaram que não faziam mais uso de drogas antes de
serem apreendidas. Sobretudo, 75% das adolescentes usavam drogas com frequência. Foi
verificado, também, que o uso pela primeira vez dessas substâncias se deu na fase da
infância: entre 9 a 12 anos.

2.

A INTERNAÇÃO E O PROCESSO DE ACOLHIMENTO: UMA INTERVENÇÃO
HUMANIZADA (IM) POSSÍVEL?
Em 2012, a Secretária de Estado e Promoção da Paz junto a Superintendência de
Proteção e Garantia na Medida Socioeducativa, baixou a portaria interna 035/2012 unificando
as diretrizes para todas as Unidades da Capital, com a finalidade de apontar critérios de
aprimoramento na qualidade do atendimento socioeducativo, com vistas a ofertar melhores
condições de reinserção social aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa no
Estado de Alagoas.
Conforme esta portaria, o adolescente, ao chegar a Unidade, deverá ser revistado e
encaminhado para o processo de acolhimento realizado pelo gerente geral, ou pela equipe
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técnica. Em seguida, permanecerá em triagem pelo período máximo de 5 (cinco) dias, após
o recolhimento de todos os seus bens. Curioso notar que a justificativa se fundamenta através
da necessidade de avaliação física e psicológica, com interesse na observação da
convivência do adolescente novato com os demais.
Outrossim, é importante esclarecer que no ato da recepção a equipe deverá repassar
ao adolescente todos os seus direitos e deveres, as normas da entidade, bem como as faltas
disciplinares com suas respectivas sanções. Além disso, deverá ser realizada anotações no
prontuário dos adolescentes e, em casos de possíveis lesões, caso entenda necessário, o
gerente da Unidade, deverá encaminhá-lo à Delegacia competente para que se adote os
procedimentos legais, bem como o encaminhamento ao Instituto Médico Legal – IML para
que se proceda a um exame de corpo de delito, que será encaminhado à autoridade judiciária
para as providências cabíveis.
Nesse diapasão, ocorre que, na prática, quando as adolescentes em conflito com a
lei integram a Unidade de Internação Feminina, elas são, no primeiro momento, acolhidas
pelas agentes socioeducativas a fim de atender imediatamente as necessidades básicas de
banho e alimentação. Desse modo, elas recebem um organizador de plástico com alguns
materiais fornecidos pela instituição, conforme tabela abaixo:
Quantitativo
2

Pessoais

Quantitativo

 Legue;

 Sabão em pó;

 Fardamento da

 Sabão em pedra;

instituição.
1

Higiene

 Farda escolar;
 Blusa comum;
Havaiana;
 Lençol.

 Sabonete;
1

 Papel higiênico;
 Creme dental;
 Escova de dente;
 Absorvente.

Conforme o quadro verifica-se que as adolescentes não recebem da Unidade, itens
essenciais para toda adolescente do sexo feminino: produtos destinados aos cuidados do
cabelo. É perceptível que, quando se trata da prisionalização feminina, nota-se a ausência de
reflexão do Poder Judiciário acerca das especificidades da mulher (ISHIY, IBCCRIM, 2016,
p. 7). Isto é potencializado no conteúdo da portaria nº 16 de 2011 do Juizado da Infância e
Juventude que proíbe ornamentos pessoais, tais como brincos, pulseiras, correntes,
justificando-os com base em conflitos existentes e na dificuldade de fiscalização dos gestores,
tendo em vista esses objetos poderem se transformar em moeda de troca no
estabelecimento. Diante desse contexto, compreende-se a comodidade ao enfretamento de
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alternativas que favoreçam e causem o menor impacto possível na identidade dessas
adolescentes.
Após receber o primeiro atendimento básico, em um momento oportuno, a
adolescente é convidada até a direção para conhecer às regras da Unidade. Aqui, nota-se
que a imposição de medidas socioeducativas, passam por rituais degradantes que mortificam
suas identidades pessoais.
Nesse momento, quando a adolescente, recém-chegada na UIF entra na sala de
direção, três adolescentes – escolhidas aleatoriamente pelas agentes - entram na sala para
se apresentarem e falarem acerca dos direitos e deveres da Unidade. Assim como as penas,
essas medidas possuem conotação de reprovação e finalidade social. Registrem direitos e
interferem diretamente na esfera de liberdade delas (SPOSATO, 2006, p. 193).
Faz-se necessário, antes de adentrar nas questões referentes às regras, explicar o
porquê que o procedimento adotado em todas as Unidades Socioeducativas de Alagoas,
tomou caminhos diferentes na UIF. Este fato merece uma atenção especial. Até meados de
2015,3 o processo de acolhimento seguia os parâmetros do regimento interno que estabelece
a equipe dirigente para realizar a recepção. No entanto, a Unidade, teve uma inexitosa
experiência nesse processo de admissão, quando uma adolescente chegou na UIF muito
apreensiva e preocupada, pois ouvira dizer na Delegacia que a direção cortava o cabelo de
todas adolescentes.
Ao chegar na Unidade, a novata, observou que algumas adolescentes tinham o
cabelo curto, fazendo-a acreditar que o que tinha ouvido era verdade. Assim, não conteve o
choro durante toda a recepção, ao ponto de ser interrogada a respeito de seu estado
emocional. Nesse momento, relatou sobre seu medo com relação ao seu cabelo. Diante
disso, a direção procurou as adolescentes que tinham sido avistadas pela novata, para que
elas explicassem a razão de seus cabelos serem curtos. Feito isso, e restabelecido o estado
de ânimo da menina, a equipe aproveitou o ensejo e solicitou que as adolescentes
explicassem para a novata os direitos, deveres, e as regras da Unidade, dando início ao
chamado acolhimento humanizado. Assim, passou-se a adotar a recepção pelas
adolescentes da Unidade, por entender que causa uma maior sensação de credibilidade e
confiança para as adolescentes recém-chegadas. É importante destacar que a UIF é a única
Unidade Socioeducativa de Alagoas que tem adotado esse procedimento.
Em 25 de novembro de 2016, através da pesquisa de campo realizada na UIF,
observou-se claramente como se dá esse acolhimento. A UIF, na manhã deste dia, acabara
de receber uma adolescente infratora, à tarde, por volta das 14 horas, as adolescentes4, que

3

Informação obtida pela direção da UIF.
16 anos, T. 17 anos, D. 18 anos. Diário de campo, 25 de nov. de 2016.

4L.
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foram escolhidas para dar as boas-vindas a novata5 que acabara de chegar a UIF, se
apresentaram ditando seus nomes e começaram, de forma cuidadosa a falar sobre o
regramento da Unidade. A primeira proibição relatada pelas adolescentes, é a impossibilidade
de ter relacionamentos homoafetivos dentro da Unidade, justificado pela direção como óbice
para afastar ciúmes, brigas e desentendimentos entre as adolescentes.
Diante disso, é imperioso constatar que as adolescentes da Unidade de Internação
Feminina, têm assegurado o direito de visita íntima, conforme portaria nº 14 de 2011, da 1ª
Vara da Infância e Juventude da Capital, no entanto, é necessário que estejam enquadradas
nos requisitos de idade superior a 15 (quinze) anos; comprovação que viviam maritalmente
(casadas ou em união estável); ou em caso de relacionamento sólido com um único parceiro;
antes da internação, mediante autorização dos pais ou responsáveis por ambos. Muito
embora exista esse direito, nunca foi utilizado pelas adolescentes que possuem
namorados/maridos até a data de finalização da pesquisa de campo6, porque após a
internação, elas são, na maioria das vezes, abandonadas pelos seus companheiros.
Outra proibição, esta, de cunho musical, se dá com a negativa de ouvir música de
reggae. Ora, a impressão que fica é a de que é mais fácil afastar aquilo que aos critérios da
UIF fazem mal as adolescentes, que se utilizar de ferramentas para trazer luz e
conscientização quanto as ideologias que essas músicas apregoam. Faz-se necessário
trabalhar em cima de decisões e escolhas, tendo em vista que a medida socioeducativa de
internação tem um caráter de brevidade7, e, em todo o lugar, seja onde for, há músicas de
todos os tipos sendo pronunciadas. Resta claro que as privações influenciam de forma
negativa para o alcance efetivo da medida.
Outro ponto que merece destaque está vinculado ao ato infracional. As adolescentes
enfatizaram para a novata, que o seu “caso” não precisava ser revelado para as demais
adolescentes. Logo em seguida, sem uma ordem cronológica nas informações, foi informando
que sua permanência se daria pelo período máximo de 45 (quarenta e cinco dias), e que se
tratava de medida provisória: período em que estaria esperando a sentença do juiz para saber
se iria permanecer na UIF por, pelo menos, 6 (seis) meses.
De forma sucinta, as adolescentes falaram que em dias de feriado e dias de visitas,
é permitido acordar mais tarde e, que o horário normal durante a semana elas devem acordar
às 6h30min da manhã. Durante a recepção, a adolescente C. M. S, 17 anos, ficou a todo
tempo calada, de cabeça baixa e aparentemente preocupada. No que pese o silêncio, a

C. M. S, 17 anos, entrou na UIF no dia 25 de nov. de 2016,foi acolhida pelas adolescentes acima
citadas, realizou entrevista, quatro dias depois, assim que saiu da triagem, em 29. de nov. de 2017.
6Em 27 de janeiro de 2017.
7Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (ECA)
5
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ausência de perguntas, as adolescentes continuaram a cumprir sua missão: a de repassar as
informações.
Durante esse ritual, foram elencados a necessidade de manter o respeito com as
agentes socioeducativas, este que constitui uma falta de natureza média8 se for descumprido,
e, nesse mesmo sentido, deixou-se explicito do dever de usar sempre as palavras “por favor”
e “obrigada”. Também foi dado destaque que não se deve ter contato com os meninos na
escolta, em dias de audiência, e que não se pode falar de torcida de futebol. Tal informação
não foi esclarecida pela direção, que dava apoio as adolescentes apresentadoras.
Diante do exposto, é sabido que as adolescentes em conflito com a lei que não
correspondem às regras tornam-se ainda mais vulneráveis à medida socioeducativa de
internação (MACHADO; SILVA; SILVA, 2016, p.192), tendo em vista que os relatórios de
avaliação são, de certo modo, influenciadores na decisão do juiz quanto a manutenção da
medida socioeducativa9.
Aqui, percebe-se claramente, que a equipe da Unidade se preocupa mais em
informar os deveres das adolescentes que os seus direitos. Isso é potencializado na fala das
adolescentes, consolidando a ideia da adolescente infratora, que sempre irá quebrar uma
ordem pré-estabelecida.
Ao finalizar as apresentações, alguns conselhos foram dados a novata, pelas
adolescentes: “esse mundo que “nois” vive, não compensa”, “aqui, não tem amizade. Mas
aqui, tem muita oportunidade”. Após encerramento da recepção, as adolescentes voltaram
para o convívio com o grupo, e a novata para o isolamento que perduraria pelos próximos
três dias.
Ressalte-se, que como era mês que antecedida o Natal, a assistência social em
conjunto com a direção fez uma reunião com todas adolescentes para ouvir seus argumentos
quanto ao grau de merecimento para passarem o Natal em casa com a família. Um detalhe
importante, é que nesse período as adolescentes passam a fazer todas as atividades peculiar
a sua sobrevivência, no quarto. Nesse dia, a adolescente que estava em processo de triagem,
também se fez presente e foi ouvida.
Quando foi perguntada sobre seu desejo de passar o Natal em casa, a adolescente
respondeu:
“Acho que não mereço passar o Natal em casa, não é por drogas,
nunca passei longe dos meus pais, mas o meu marido não vai ficar,
vai estar preso do jeito que está10”
8Art.

135. Considera-se falta disciplinar de natureza média: XIV - falta de respeito a funcionários,
socioeducandos ou terceiros. (Portaria 035/2012)
9Art. 121, § 2º - A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada,
mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. (ECA).
10 A adolescente foi apreendida por estar com seu companheiro no momento do ato infracional que o
mesmo praticou. Foi posta em liberdade após 45 dias de internação.
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A adolescente C. de 17 anos, durante todo o momento da reunião e posteriormente
na entrevista realizada com esta pesquisadora, se mostrou preocupada com o estado do seu
marido na Unidade de Internação Masculina. Foi perceptível que nada estava mais atingindo
seu equilíbrio emocional que o fato de estar separada dele.
A adolescente, após reunião, foi levada para seu quarto. Como se tratava de uma
sexta-feira, em tese, a adolescente deveria sair na segunda-feira da triagem11, mas em virtude
de não ser dia útil o sábado e o domingo, não são contabilizados nos três dias. Nota-se que
a problemática se desenvolve, não nos dias em si, mas no fato de não ter uma equipe técnica
responsável a garantir o atendimento psicológico e físico das adolescentes.
Nesse sentido, reconhece-se que os direitos fundamentais dessas adolescentes são
frequentemente relativizados em nome de uma pretensa socioeducação, desejando
“reinserir” esses jovens no convívio social fora dos muros da Unidade, não se preocupando
com o impacto subjetivo causado na autopercepção das adolescentes dentro da Unidade
(ANJOS, 2016, p. 18).
Assim, a entrevista só pode ser realizada na terça-feira. A adolescente, de 17 anos,
do interior do estado, tem dois filhos, saiu de casa aos 10 anos de idade, e teve seu primeiro
filho aos 13 anos, nesse mesmo ano, começou a usar drogas. Durante a entrevista, falou que
abandonou a escola no 9º ano, mas sentia interesse de terminar e cursar o ensino superior
cuja pretensão é a faculdade de Direito. Entretanto, na mesma ocasião a adolescente relatou
que se achava indigna de fazer esse curso, e seguir essa profissão, como se o fato que a
levou a internação prejudicasse sua vida, quando saísse de lá.
A adolescente via a si próprio como estando num estado de desenvolvimento e
também como estando num processo de vir a ser. E nesse momento de planejar seu futuro,
suas “fantasias” entraram em choque com a realidade, de modo que foi feito uma revisão dos
seus sonhos a respeito do que pretende ser (JERSILD, 1977, p. 23). Diante disso, expliquei
a importância de ela continuar com o desejo de cursar Direito pois lhe ofertaria muitas
oportunidades. Durante a entrevista, a menor informou que passou 6 (seis) dias na Delegacia.
Trata-se de um desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê, em casos
da impossibilidade de pronta transferência, o período máximo de 5 (cinco) dias12.
Essa realidade é comum no Estado de Alagoas. Uma parcela de adolescentes
entrevistas relatou que passaram longos dias na Delegacia esperando a transferência para a
Unidade, fazendo-as se sentirem mais vulneráveis. Diante desses constantes abusos. Em 04
de julho de 2016, em visita a Unidade, observei a presença de uma mãe que, em conversa
Sala individual para atendimento individualizado; Separação.
art. 184, § 2º - Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção
em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não
podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade. (ECA)
11

12Art.
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13
com esta pesquisadora, relatou que precisou ir ao Conselho do Tutelar para levantar uma
reclamação, pois sua filha, de 13 anos, estava há 9 (nove) dias na Delegacia. É notório que
os atendimentos nas Delegacias possuem sérias falhas, e prejudicam o processo de
socioeducação das meninas.
Ademais, quando perguntada sobre sua experiência no quarto individualizado, disse
que sentiu muita necessidade de sair para sentir ar fresco. Relatou que como não tinha o que
fazer, tentava ocupar as horas do dia, lendo a Bíblia, falando com Deus, e dormindo, pois não
havia mais nada a fazer, fora isso. Durante os quatros dias de acolhimento, sem
necessariamente seguir uma ordem exata, a adolescente foi convidada até a direção para o
cadastro no SIPIA – Sistema de Informação para Infância e Adolescência do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo – SINASE a fim de cadastrar seus dados pessoais. Esse
sistema é válido nacionalmente para todos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa no Brasil.
Em linhas gerais, verificou-se com base nas lembranças e experiências das 20
adolescentes entrevistas, o quanto é negativo a falta de comunicação que elas sentem
nesses dias, consequência do intensivo isolamento. A adolescente E. L. O. S., de 16 anos,
há todo tempo, em sua entrevista enfatizava ao falar desse processo: “mas é isso mesmo, eu
tô presa mesmo”, atribuindo a si a ideia de ser uma prisioneira
Diante disso, pergunta-se: é necessário impor três dias de isolamento para dar
cuidados psicológicos ao adolescente? Tem a triagem cumprido o seu papel principal? Por
que submeter as adolescentes a passarem o final de semana isoladas, se não haverá
nenhuma atividade que compete esse período? E, por que acrescentar mais dias de
acolhimento em virtude de não realização de atividade no final da semana? Mais me parece
uma punição transvestida e institucionalizada para punir as adolescentes que realizaram um
ato infracional, como forma de atribuí-las a total responsabilidade pelos seus atos.
Individualizar os cuidados com as adolescentes é fundamental, mas faz-se necessário uma
reflexão quanto a permanência das adolescentes na triagem tendo em vista os impactos que
a apreensão causou quando elas ainda estavam na Delegacia.
É de se considerar ainda que, não é porque na UIF elas recebem alimentação 6
(seis) vezes ao dia, tem um lugar para dormir, um banheiro para fazer as necessidades
fisiológicas, que estão com todos os seus direitos assegurados. A UIF, em particular, adotou
uma atitude a fim de amenizar os impactos causados na vida das adolescentes quando
adentram na Unidade, muito embora, seja necessária uma discussão aprofundada a fim de
que o tempo de triagem não seja mais um elemento causador de impactos negativos quanto
a identidade dessas adolescentes.
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14
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise acerca do perfil de
adolescentes do sexo feminino autoras de atos infracionais destinadas a medida
socioeducativa de internação no Estado de Alagoas.
Importa destacar, que o objetivo central desta pesquisa, buscou compreender os três
dias iniciais, que correspondem ao momento de inserção das adolescentes na instituição.
Tendo em vista a ligação dos rituais degradantes que perpassam as pessoas que estão sobre
a atuação estatal, pode ser verificado, de forma evidente, os impactos causados. O
despojamento de bens, a utilização e o enquadramento as regras criam embates quanto à
maneira que essas adolescentes se identificam perante a sociedade.
Ora, é necessário compreender a importância que se dá a individuação das
adolescentes nos dias iniciais de internação. Os esforços são vislumbrados, a instituição
caminha para uma melhora no processo de acolhimento dessas adolescentes. Sobretudo é
necessário problematizar a discussão que se desenvolve na fala dos representantes da
instituição. O isolamento em sala de triagem, não pode corresponder a uma punição as
adolescentes, pois não é esta a finalidade da medida.
Parece-nos imprescindível que haja um quarto dedicado às adolescentes novatas,
de modo a facilitar um atendimento individual. No entanto, há de se considerar que, as
adolescentes que ingressam na instituição, devem ser atendidas de forma imediata. Mostrase, assim, desnecessário as adolescentes serem isoladas por longos três, tendo em vista que
a finalidade da triagem pode ser realizada em até dois dias.
É preciso considerar o tempo proposto de separação dessas novatas. É
inapropriado caracterizar o final de semana, diante da ociosidade que perpassa essas
adolescentes durante o acolhimento. A instituição precisa, de forma cadente, pensar em
alternativas que sejam inclusas para as adolescentes que adentram a instituição no final de
semana.
Desta maneira, é necessário entender e rediscutir a maneira de atuação estatal
frente as vulnerabilidades dessas adolescentes que são inseridas nesse contexto devido a
uma série de violações em seus direitos, antes mesmo de chegarem a adolescência.
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FORTALECIMENTO DE IDENTIDADES E PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NA
SOCIOEDUCAÇÃO, POR MEIO DA FOTOGRAFIA E DE PRINCÍPIOS DOS CÍRCULOS
RESTAURATIVOS

Fernanda Celano1 (Instituto Mundo Melhor)
Michele Bravos2 (Instituto Aurora)

RESUMO
Este artigo relata uma intervenção de educação em direitos humanos por meio da arte, com o
projeto Eu Vejo Flores, do Instituto Aurora, aplicada em uma unidade feminina de
socioeducação referência no Paraná. Serão apresentadas as práticas realizadas pelo projeto
Eu Vejo Flores, que são: (i) roda de conversa, baseada nos princípios da Justiça Restaurativa,
tendo como metodologia os círculos de construção de paz; e (ii) ensaio fotográfico, com o
objetivo de facilitar a abordagem do tema identidade e autoestima com as adolescentes. Esse
artigo contempla também uma análise qualitativa das observações registradas em relatório por
parte da equipe do projeto durante a execução das práticas.
Palavras-chave: Adolescentes infratoras. Educação em Direitos Humanos. Fotografia. Círculos
Restaurativos. Cultura de paz.
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ABSTRACT
This article reports an intervention of education in human rights through art, with the project Eu
Vejo Flores, of the Aurora Institute, applied in a reference female center of socioeducation in
Paraná. The practices carried out by the Eu Vejo Flores project will be presented next. They are:
(i) a conversation circle, based on the principles of Restorative Justice, having peacebuilding
circles as the chosen methodology; and (ii) a photographic essay, with the aim of facilitating the
approach of the subject identity and self-esteem with the adolescents. This article also includes
a qualitative analysis of the observations recorded in the report by the project team during the
execution of the practices.
Keywords: Adolescents in conflict with the law. Education in Human Rights. Photography.
Restorative Circles. Peace culture.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta avaliação e análise de uma intervenção de educação em direitos
humanos por meio da arte, com o projeto Eu Vejo Flores, do Instituto Aurora, aplicada em uma
unidade feminina de socioeducação referência no Paraná, a qual possui a maior estrutura
(quadro de colaboradores e capacidade de internas) de acolhimento de todo o estado.
A intervenção foi realizada no mês de julho de 2017, promovida pela iniciativa
Cidadanizarte, do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos do Paraná (Seju/PR), a Universidade Federal do Paraná (UFPR)
e a Companhia Teatral Essencial. O objetivo do projeto Eu Vejo Flores é trabalhar o
fortalecimento de identidades e da autoestima, por meio do reconhecimento da humanidade
que há em si e no outro, tendo como suporte para tal as seguintes práticas: (i) roda de
conversa, pautada em princípios da Justiça Restaurativa e usando como metodologia os
círculos de construção de paz; e (ii) ensaio fotográfico, conduzido de maneira a promover um
espaço em que elas possam estar em contato com valores como liberdade e autovalorização.
Nesse artigo, serão apresentadas as práticas realizadas pelo projeto Eu Vejo Flores no
centro de socioeducação e uma análise qualitativa das observações registradas em relatório por
parte da equipe do projeto. Cabe a esse material, o propósito de compartilhar uma experiência
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bem-sucedida, com o intuito de fomentar o desenvolvimento de práticas de educação em
direitos humanos, que promovam o fortalecimento das identidades de jovens socialmente
vulneráveis, apontando para um caminho de autonomia e conquista de direitos.

2 ADOLESCÊNCIA E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Concebe-se a adolescência como o período da vida marcado por mudanças
biopsicossociais e compreendido entre os 10 a 19 anos, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS). Já no âmbito jurídico brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
delimita a faixa etária de 12 a 18 anos. Essa fase é caracterizada por mudanças muito
significativas em relação ao corpo, com o surgimento das características sexuais secundárias,
conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade e interação social (YAZLLE,
2006).
A adolescência compreende, além da puberdade, aspectos sociais e psicológicos
peculiares dessa fase de desenvolvimento. Nessa direção, a adolescência é uma construção
social e cultural, de acordo com a realidade sócio-histórica. Segundo Ferreira et al, a
“adolescência, hoje, não é mais encarada apenas como uma preparação para a vida adulta,
mas passou a adquirir sentido em si mesma” (2010, p. 228). Ainda, na contemporaneidade,
considera-se a “adolescência como mais uma etapa, com características próprias que atuarão
na construção das trajetórias de vida de cada indivíduo, dentro de um contexto sociocultural”
(Sifuentes; Cols, 2007 apud FERREIRA et al, 2010, p. 232).
Crianças e adolescentes têm direitos e garantias diferenciados, porque são pessoas em
especial fase de desenvolvimento, ao que se chama de proteção integral. Os adolescentes
maiores de 12 anos e menores de 18 anos que cometem ato infracional (contravenção ou crime
praticado por essa faixa etária) estão sujeitos à aplicação de medidas socioeducativas. Estas
representam responsabilização pelo ato praticado, mas seu objetivo maior é a ressocialização
do adolescente em conflito com a lei, atendendo às suas necessidades pedagógicas. Por esse
motivo, as medidas socioeducativas mais rigorosas, ou seja, aquelas em que há privação de
liberdade do adolescente, devem ser aplicadas somente em casos excepcionais (BRASIL,
2012, p.7).
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Compreender as motivações que arrastam os jovens para a criminalidade parece ser um
dos desafios mais urgentes para a superação da situação na qual eles se encontram. Uma vez
que a população infanto-juvenil constitui um dos segmentos mais prejudicados pelos problemas
socioeconômicos-culturais do país.
O conhecimento de quais fatores de risco ou de proteção influenciam ou protegem os
jovens de apresentar comportamentos agressivos, e como tais fatores poderiam acarretar em
infrações à lei, ou diminuí-las, é fundamental para se propor projetos de intervenção e
prevenção (GALLO, 2005).
Dentre os fatores de risco que expõem os adolescentes ao cometimento de atos
infracionais, destacam-se a situação de pobreza, a baixa escolaridade, conflitos familiares e o
uso de drogas (GALLO, 2005). Para Gomide3, esses fatores estão associados a uma baixa
autoestima, ou seja a uma deturpação da própria identidade, como será visto a seguir.
Neste sentido, buscou-se fundamentar a intervenção nas recentes práticas da Justiça
Restaurativa, como eixo norteador do trabalho de fortalecimento das identidades e reflexões
sobre responsabilização, bem como na metodologia dos círculos de construção de paz, como
instrumento de diálogo e desenvolvimento das emoções. Associada a essas práticas, a
fotografia de retrato é usada como ferramenta para uma abordagem mais próxima e objetiva do
grande tema identidade e autoestima.

3 IDENTIDADE E AUTOESTIMA

Consideramos para a aplicação do projeto e produção do relatório os conceitos de
identidade apresentados por Stuart Hall (2006) e Levinas (2000).
Para Hall, a construção da identidade é evolutiva e acumulativa, sendo que ela estará
sempre em processo de transformação mediante as histórias vividas, as pessoas conhecidas,
as ideias digeridas e incorporadas.

3

Em entrevista concedida ao projeto Eu Vejo Flores, em abril de 2017.
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Dessa forma, a construção da autoestima encontra-se entrelaçada com a da identidade.
Para Gomide4, a autoestima de um indivíduo é lapidada desde a primeira infância, por meio das
afirmações que as pessoas do seu entorno (família, professores, amigos, sociedade) declaram
sobre ele.
O primeiro reconhecimento de si, ou seja da própria identidade, se dá a partir do olhar
do outro. Como afirma Levinas, acerca de alteridade (conceito sobre a capacidade de nos
reconhecermos no outro), para o entendimento de um "eu" é preciso que haja um "outro" para
além de mim, que reconheça a minha existência.
De acordo com Gomide5, a baixa autoestima, provocada pelas deturpadas relações
interpessoais, contribui para o desenvolvimento de comportamentos antissociais e pouco
empáticos.

A ausência dos pais e a não disponibilidade para apoio e ajuda a seus filhos,
associadas a outras dificuldades educativas, acabam configurando um campo
propício à aprendizagem de comportamentos em que o outro não é considerado
em termos de seus sentimentos e necessidades, originando, possivelmente, as
formas de violência apresentadas pelo adolescente e pelo adulto (CARVALHO;
GOMIDE, 2005).

Para Carvalho e Gomide (2005), o ato infracional de um adolescente é a consequência
de uma trajetória que tem no seu início estruturas familiares frágeis emocionalmente. "As
habilidades emocionais dos pais são precárias, assim como suas práticas de monitoramento,
disciplina e acolhimento afetivo, facilitando o desenvolvimento de atitudes antissociais, pois, via
de regra, o que impera nesses lares são os relacionamentos hostis e a negligência". Com isso,
essa trajetória começa com marcas de rejeição e falta de subsídios para a formação de um
autorreconhecimento coerente.

4 METODOLOGIA

4
5

Em entrevista concedida ao projeto Eu Vejo Flores, em abril de 2017.
Em entrevista concedida ao projeto Eu Vejo Flores, em abril de 2017.
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4.1 RODA DE CONVERSA COM BASE RESTAURATIVA

Optou-se pela roda de conversa como metodologia pedagógica para o desenvolvimento
do projeto com as adolescentes privadas de liberdade. A metodologia proposta favorece o
diálogo e a comunicação dinâmica e produtiva, gerando maior aproximação entre os
participantes do projeto, bem como com o contexto vivenciado pelas adolescentes.
A

técnica

roda

de

conversa

permite

“que

os

participantes

expressem,

concomitantemente, suas impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre o tema
proposto, assim como permite trabalhar reflexivamente as manifestações apresentadas pelo
grupo” (MELO, CRUZ, 2014, p. 32).
Vivenciaram a roda de conversa trinta adolescentes do sexo feminino, divididas em três
grupos, de dez participantes. Os encontros ocorreram durante três semanas, de forma
consecutiva, no mês de junho do corrente ano.
Para a estruturação e a condução da roda foram aplicados alguns princípios da Justiça
Restaurativa, especificamente da metodologia dos círculos de construção de paz.
Partimos da concepção de Zehr (2012, p. 24) sobre a Justiça Restaurativa, como:

o movimento que começou com um esforço de repensar as necessidades que o
crime gera e os papéis inerentes ao ato lesivo. Os defensores da Justiça
Restaurativa examinaram as necessidades que não estavam sendo atendidas
pelo processo legal corrente.

A Justiça Restaurativa amplia a rede dos círculo dos interessados no processo, aqueles
afetados diretamente pelo evento, para além do Estado e do ofensor, incluindo também as
vítimas e os membros da comunidade.
Sobre os círculos de construção de paz, vertente das práticas restaurativas inspirada
nos povos indígenas norteamericanos e canadenses, encontram-se os fundamentos teóricos e
metodológicos em Pranis & Boyes (2011), que afirmam:
O círculo é um processo estruturado para organizar a comunicação em grupo, a
construção de relacionamentos, tomada de decisões e resolução de conflitos de
forma eficiente. O processo cria um espaço à parte de nossos modos de
estarmos juntos. O círculo incorpora e nutre uma filosofia de relacionamento e
de interconectividade que pode nos guiar em todas as circunstâncias – dentro
do círculo e fora dele (2011, p. 35).
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A metodologia apresentada por Pranis & Boyes (2011), inclui alguns elementos
essenciais às práticas circulares, tais como: cerimônia de abertura, peça de centro, discussão
de valores e diretrizes, objeto da palavra, perguntas norteadoras e cerimônia de fechamento.
Para o desenvolvimento do projeto proposto na unidade de internação feminina, as
facilitadoras valeram-se de alguns elementos dos círculos de construção de paz, com enfoque
na identidade e autoestima.
Todas as atividades foram realizadas em formato circular, utilizando-se do objeto da
palavra6, o qual permite com que todos os participantes tenham um espaço de fala efetivo e
com que os demais exerçam uma escuta qualificada. As rodas também tinham como diretrizes
de convivência: (i) a confidencialidade, a qual sugere que o que é dito do início ao fim da roda
deve permanecer em sigilo, sendo gerado um senso de responsabilidade no grupo sobre as
particularidades que poderão ser compartilhadas por cada uma; (ii) a voluntariedade, que
propõe que cada participante da roda tenha o direito de falar ou não no momento em que
estiver com o objeto da palavra, considerando que o seu silêncio também é uma expressão e
será acolhido.
A roda de conversa foi estruturada em três momentos, incluindo os elementos dos
círculos de construção de paz:
a) Cerimônia de Abertura: neste momento, as adolescentes eram convidadas a
escreverem os seus nomes e sentarem lado a lado no círculo. Em seguida, era realizada
uma atividade que consistia em uma pessoa (pessoa 1) dizer a frase: "Eu te vejo", para
a pessoa sentada à direita (pessoa 2). A pessoa 2, por sua vez, respondia: "Eu estou
aqui". Em seguida, a pessoa 2 dizia a primeira frase para o próximo indivíduo à sua
direita e este lhe respondia com a segunda frase. De forma sequencial, essas frases
eram repetidas até se completar o círculo.
b) Partilha: um período de troca de experiências guiado por questões norteadoras, tendo
como objetivo a condução das adolescentes para uma reflexão sobre identidade. As

6

Objeto da palavra é literalmente um objeto, de preferência com um significado simbólico para o grupo
em que a atividade será realizada. No caso da intervenção no Cense, o objeto da palavra escolhido foi
um tsuru, que é um origami (técnica de dobradura japonesa) de um pássaro. Foi apresentado ao grupo
que o tsuru pode ser compreendido como um símbolo de perseverança para o alcance de um sonho,
uma vez que a lenda oriental em torno desse origami afirma que, após se confeccionar mil tsurus, um
desejo daquele que os dobrou será realizado. Além disso, o objeto levado também possuía um valor
sentimental para uma das facilitadoras da roda de conversa, o que foi compreendido pelo projeto como
algo importante, para se oportunizar uma conexão mais genuína entre as facilitadoras e as adolescentes.
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questões norteadoras tinham como pilares, as seguintes frases afirmativas: eu tenho
voz; eu sou capaz; eu sou perdoada; eu sou amada; eu sou bela7.
c) Cerimônia de Encerramento: para finalizar a atividade, as adolescentes eram
convidadas a se olhar, por um tempo, em um espelho de mão que foi passado
sequencialmente. Ao se reconhecerem na imagem refletida, elas eram incentivadas a
declararem palavras de afirmação sobre elas próprias, podendo se apropriar das frases
afirmativas apresentadas a elas no momento da Partilha.
Cada atividade de roda de conversa durou em média uma hora e trinta minutos e contou
com a participação dialógica da maioria das participantes, as quais também relataram que
gostariam que ocorressem novos encontros para dialogar e expressar seus sentimentos e
emoções.

4.1.1 Diário de descrição da roda de conversa

No primeiro dia da intervenção, realizado em 02 de junho de 2017, o grupo de
adolescentes apresentou-se muito aberto e disposto ao diálogo e à comunicação. Desde a
primeira dinâmica, elas foram participativas e corresponderam aos processos reflexivos
incentivados por intermédio das questões norteadoras já citadas anteriormente.
Do grupo de dez meninas, percebemos que sete conseguiram expressar seus
sentimentos e pensamentos, mas três delas demonstraram timidez e desconforto em falar em
público.
O grupo permaneceu a maior parte do tempo concentrado na roda de conversa, mas
desviaram a atenção em alguns momentos em que houve barulho no corredor.
As participantes afirmaram que era muito positivo falar sobre seus sentimentos e ouvir
as histórias e experiências de outras jovens.
Em relação ao tema, identidade e autoestima, o sentimento que surgiu na fala da
maioria das participantes foi o de incapacidade e de culpa, a qual é apresentada por elas como
um aspecto negativo em suas vidas.

7

As cinco frases afirmativas, pilares apresentados na roda de conversa, são inspiradas no livro Em
busca da alma feminina, de John Eldredge e Stasi Eldredge (2005), o qual fala sobre a identidade da
mulher na contemporaneidade.
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Foi recorrente na fala das participantes a visão de que o Cense é um espaço que
promove reflexões sobre seus atos infracionais, da mesma forma que lhes oferece
oportunidades, como estudar, fazer um curso profissionalizante, traçar novos planos para o
futuro e reconstruir alguns valores pessoais.
Durante a roda de conversa, quatro participantes agradeceram a presença da equipe do
projeto e a realização da atividade.
No segundo dia de atividade, em 09 de junho de 2017, as adolescentes apresentaramse muito sorridentes, dizendo que já tinham ouvido sobre as atividades do projeto e que
estavam animadas e com boas expectativas.
Esse grupo estava um pouco mais desconcentrado e disperso. Foi possível identificar
que três meninas tiveram muita dificuldade em dialogar e falar dos seus sentimentos. Uma
delas demonstrou uma postura física de resistência, enquanto em relação às outras duas, foi
perceptível um misto de timidez, constrangimento e dificuldade em falar de assuntos pessoais.
Sobre os pilares que trabalhamos envolvendo a identidade, o grupo identificou-se mais
com a afirmação “Eu sou capaz”. Ao mesmo tempo, essas adolescentes tiveram muita
dificuldade de fazer afirmações positivas sobre si mesmas, assim como limitações em identificar
suas qualidades, habilidades e potencialidades.
Com relação à autoimagem, revelaram pouca aceitação sobre sua estética e beleza, ao
ponto de não conseguirem ficar se olhando no espelho.
No terceiro dia de intervenção, ocorrido em 14 de junho de 2017, as participantes
aparentavam estar mais introspectivas e com menor interação grupal. Foi o grupo que menos
falou e se expressou. No entanto, quando se expressavam, percebia-se que as histórias eram
marcadas de muita dor e sofrimento. Mesmo que de forma superficial, pensar nestas questões
gerava desconforto e o silência era a demonstração mais real de comunicação.
Grande parte delas percebeu que muitas de suas decisões foram motivadas pela
influência do grupo de amigos e por um sentimento de busca de aceitação e pertencimento.
Outras relataram aceitar relacionamentos amorosos abusivos emocionalmente, para não
“perderem” seus companheiros, movidas pela insegurança pessoal e também para não serem
abandonadas.
A dificuldade em relação à autoimagem e à autoestima foram recorrentes nesse grupo
também. Algumas se sentem “feias”, não conseguem enxergar a beleza em si próprias, assim
como têm dificuldades de encontrar qualidades, habilidades e potencialidades nelas mesmas.
Esse grupo não fez nenhuma referência à internação e às possíveis oportunidades
promovidas pelo Cense.
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4.2 FOTOGRAFIA

O retrato, forma que se faz mais presente nas ações do projeto Eu Vejo Flores, é o
registro de: (i) uma afirmação da existência da pessoa retratada e (ii) do reconhecimento dessa
existência por intermédio do outro, em um encontro entre o fotógrafo e o fotografado.
Do ponto de vista do fotografado, Barthes (1984, p. 27) afirma que "a foto-retrato é um
campo cerrado de forças. Quatro imaginários aí se cruzam, aí se afrontam, aí se deformam.
Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que
me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir a sua
arte".
A atribuição de veracidade de um retrato surgiu ainda com os daguerreótipos, em 1837,
fazendo com que o termo "daguerreótipo" se tornasse um sinônimo de verdade (HACKING,
2012, p. 37).
William Henry Fox Talbolt (apud HACKING, 2012, p. 37), no livro The Pencil of Nature,
expressa seu desejo de que houvessem mais retratos fotográficos dos antepassados, em vez
de tantos registros em pintura. A fotografia teria a capacidade de atemporizar sensações,
podendo proporcionar, hoje ou amanhã, a impressão de se estar diante de um personagem
histórico real, alguém que existiu ou existe e teve sua existência nesse mundo registrada
verdadeiramente.
Segundo Almeida (2012, p. 98), a essência da fotografia está focada “no sujeito: naquele
que é fotografado”. Ela ressalta que “a concepção de identidade do sujeito confunde-se com o
discurso sobre o retrato. Assim, um retrato se estruturaria além de uma simples representação
do referente, revelando a identidade daquele que é representado – fotografado, gravado ou
pintado” (2012, p. 100 – 101). Para a autora é como se a fotografia materializasse a presença
sobre o papel.
Diferente de se ver no reflexo do espelho, a fotografia guarda essa magia das múltiplas
histórias subliminares que aquele recorte, aquela pessoa registrada, tem para contar. É na
fotografia, estática, que o indivíduo se vê de um ângulo ou jeito que nunca se viu. É ali que ele
pode analisar seus traços, perceber o olhar, as formas dos movimentos.
Barthes afirma que, além da aparente semelhança que uma foto pode revelar sobre si
em outras épocas ou sobre si com outros, a fotografia guarda algo de mais insidioso: “a
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fotografia, às vezes, faz aparecer o que jamais percebemos de um rosto real (ou refletido em
um espelho): um traço genético, o pedaço de si mesmo ou de um parente que vem de um
ascendente” (1984, p. 153). Esse traço é um feixe de história guardado no e pelo o indivíduo
atestado e documentado pela imagem.
Para Mauad (2008, p. 95), uma fotografia vai ser sempre carregada da interpretação do
próprio fotógrafo, portanto, não pode ser considerada apenas um retrato do outro, mas uma
mistura de identidades, uma partilha de humanidade.
O encontro entre o fotógrafo e o fotografado é, simbolicamente, uma forma de afirmar
que aquele que está diante da câmera é visto, é visível, reforçando as declarações ditas na
abertura da roda de conversa: "Eu te vejo. Eu estou aqui". No caso das intervenções no Cense,
os fotógrafos se propuseram a representar a sociedade - que habita externamente aqueles
muros e que, por vezes, assume uma postura de anulação de existência e identidade dessas
adolescentes -, em um momento de reparação dessa postura social e reconstrução da imagem
delas para elas próprias.
No decorrer da execução do retrato, o que fica implícito, por meio do olho no olho, da
proximidade física, da interação entre fotógrafo e fotografado é a afirmação de que elas
(adolescentes) são vistas socialmente e a valorização da estima de cada uma.
Considerando a fundamentação descrita sobre a contribuição da fotografia para o
fortalecimento da identidade dessas adolescentes, a intervenção realizou dois momentos
fotográficos diferentes, em dois ambientes distintos também. O primeiro se caracterizou como
um estúdio fotográfico de retratos e o segundo, chamado de sala de projeção, como um espaço
para elas serem fotografadas de forma mais espontânea, sem a rigidez das poses
inconscientemente atribuídas ao estúdio.

4.2.1 Diário de descrição da atividade fotográfica

Avaliando os três dias de intervenção, o momento em estúdio, para a realização dos
retratos, soou familiar para as adolescentes. Espontaneamente, a maioria se portava diante da
câmera com certa naturalidade, ainda que com vergonha. Esse momento foi marcado por
conversas entre fotógrafos e fotografados, entrega e confiança, uma vez que as adolescentes
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também expressaram a necessidade de serem orientadas durante o ensaio, pedindo para que
os fotógrafos lhes dissessem o que fazer e como estavam se saindo nas fotos.
Já a atividade realizada na sala de projeções apresentou muitas peculiaridades, as
quais serão descritas a seguir separadas por dia.
No primeiro dia de atividade, na sala de projeção, as meninas se mostraram muito
envergonhadas e pouco à vontade. A rigidez corporal era evidente e, ao serem convidadas a se
expressarem como quisessem, responderam que seria mais fácil se alguém fizesse algo para
que elas imitassem.
Mesmo tendo a oportunidade de se expressarem livremente, a maioria preferiu não se
expor. A palavra vergonha apareceu com frequência na fala das adolescentes.
Foi possível perceber que elas ficaram inquietas na sala e não conseguiram entrar no
universo de introspecção que estava sendo proposto, enfatizado por músicas lentas e de som
de natureza.
No segundo dia, a mudança no estilo musical na sala de projeção para músicas pop e
mais agitadas permitiu com que o desempenho das adolescentes naquele ambiente fosse mais
descontraído. Algumas meninas cantaram e dançaram.
Canto e dança apareceram como atividades que elas gostam, assim como luta e futebol.
No terceiro dia, apenas uma menina não quis participar das fotos na sala de projeção.
Nesse grupo, em que as meninas eram mais introspectivas, algumas falaram sobre
gostar de escrever.
O toque em si mesma, como em um abraço ou um carinho no próprio rosto, foi mais
espontâneo.
Percebeu-se que o tempo que se dedica à sala de projeção é muito superior ao tempo
dedicado às atividades que acontecem paralelamente, o que acaba gerando uma fila para
entrar no espaço. Essa fila gera ansiedade nas meninas e na equipe educacional, o que
desestabiliza o ambiente. Dessa forma, a sala de projeção no formato aplicado fica sendo um
ponto de melhora para futuras atividades, para que as tensões sejam mínimas.

5 PERCEPÇÕES SOBRE A INTERVENÇÃO

Em todos os grupos ficou evidente as lacunas familiares e o poder de influência dos
amigos. De acordo com Carvalho e Gomide (2005), comportamentos considerados antissociais
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são desenvolvidos em quatro fases, as quais compreendem a família, a escola, os amigos e a
sociedade, nessa ordem.
As autoras explicam como a segunda e a terceira fase determinam a exclusão social do
adolescente, levando-no a fazer parte de um grupo marginal e passar a ser influenciado por
quem os integra.

A segunda fase se desenvolve na escola, quando a criança ao expressar
comportamentos agressivos - desobedecendo às regras escolares e se
negando a colaborar - sofre a rejeição dos colegas e professores e, em
seguida, sentindo o fracasso tanto acadêmico como de relacionamento,
abandona a escola em busca de grupos de adolescentes com história similar. A
terceira fase é característica da pré-adolescência, quando o adolescente que
passa a vivenciar o fracasso escolar, tanto acadêmico como nas relações
interpessoais, busca a companhia de outros que vivenciam as mesmas
experiências, passando a formar os chamados grupos marginais (CARVALHO;
GOMIDE, 2005).

Com a autoestima abalada, fica claro o quanto as adolescentes buscam por afirmação e
aceitação. O medo de serem rejeitadas as impulsiona para relações tóxicas, em que é possível
perceber – pelas partilhas – uma dependência emocional, com amigos e companheiros
amorosos.
A dependência emocional se caracteriza pelas relações em que figuram um dependente
e um co-dependente. Sendo que foi mais perceptível, um papel de dependência nas
adolescentes com quem a atividade foi realizada.
Passa por esse conceito a noção de delimitação e respeito de limites, o que é incomum
para os adolescentes em conflito com a lei. A dificuldade em cumprir regras, reconhecer e
respeitar limites, assim como o imediatismo (inclusive, percebido na ansiedade revelada em
momentos mais calmos e introspectivos da intervenção) e o hedonismo são características
presentes nesses adolescentes, considerando-se, principalmente, a negligência e a ausência
parental (CARVALHO; GOMIDE, 2005).
Nesse contexto, foi possível perceber o quanto o abraço, como uma expressão de afeto,
foi bem recebido por elas. Meninas que não conseguiam se expressar ou estavam muito
fechadas, quando foram abraçadas, choraram e se entregaram para o abraço.
Observou-se que é muito importante falar sobre as emoções, mesmo em um ambiente
de privação de liberdade e as adolescentes reiteraram isso.
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A vergonha esboçada ao se olharem no espelho - ou, ao nem conseguirem fazer isso –
mostra o quanto a identidade dessas adolescentes é um tema incômodo para elas.
A ideia de culpa foi bastante presente nos três grupos. O tópico da roda de conversa
que mais se estendeu foi o referente ao “ser perdoada”. Por isso, a necessidade de apresentar
para elas a perspectiva da responsabilização, a qual também aponta para um caminho de
autonomia e, não, de vitimização.

6 CONSIDERAÇÕES

As adolescentes não se veem, nem sentem-se capazes de realizações, conquistas ou
até mesmo, de fazer escolhas coerentes com relação aos seus sentimentos e crenças.
Dialogar sobre autoestima com essas adolescentes é uma forma de empoderá-las, para
que não venham a repetir, motivadas pela busca da aceitação, os comportamentos que as
levaram à privação de liberdade.
Apesar de muitas serem vaidosas, de terem um referencial e estereótipo de beleza, elas
não se sentem confortáveis, nem seguras com a sua própria imagem, e muitas apresentam
dificuldades em reconhecer e afirmar as suas qualidades e potencialidades.
A conversa acerca desse grande tema identidade e autoestima é também uma forma de
preveni-las acerca de suas relações pessoais para que, ao retornarem ao convívio social,
sintam-se fortalecidas e encorajadas para fazer escolhas.
Constatou-se a importância e a necessidade de ser dado continuidade às atividades em
grupo, principalmente às práticas que permitem o diálogo, a reflexão e a responsabilização.
Nesse sentido, valoriza-se e sugere-se as práticas restaurativas, por intermédio da metodologia
dos círculos de construção de paz, que podem ser aplicados e desenvolvidos em espaços de
privação de liberdade, para fortalecer relacionamentos, estabelecer consensos e acordos de
convivência, estimular o planejamento do projeto de vida, tomada de decisões, entre outros. As
práticas restaurativas têm aplicações em contextos de conflitos judicializados e também em
contextos que precisam de fortalecimentos de relacionamentos, vínculos e orientações (ZEHR,
2005; BOYES-WATSON e PRANIS, 2011).
A partir dessa intervenção descrita e das sugestões apontadas, há a intenção de que
essas adolescentes - e outras que possam vir a participar desse projeto ou outros similares -
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deixem de se ver como reféns de um sistema social desigual, mas, mesmo inseridas nele,
passem a ser autoras das suas histórias.
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APRESENTAÇÃO
A partir da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente , a criança e
adolescente passaram a ser sujeitos de direitos e reconhecidos como pessoas em
condição peculiar em desenvolvimento, deste modo, possuem perante a sociedade e
justiça a condição de serem tratados sobre a Proteção Integral e tornando-se Prioridade
Absoluta. Este estudo busca fazer uma análise sobre a historicidade da criança
e adolescente, principalmente considerando as questões do ato infracional e medidas
de internamento que são medidas de absoluta exceção, entretanto, não acontece nesta
perspectiva, considerando a imensa quantidade de internos que se encontram na
FUNASE. Ressaltamos as práticas e características dos ambientes de atendimento
socioeducativo, as legislações, e por consequência das politicas públicas que elas
estruturam.
A DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR
Foi em 1927 que surgiu no Brasil o primeiro Código de Menores e o segundo do
mundo, elaborado pelo Juiz de Menores da Capital da República (na época o Rio de
Janeiro), Exmo. Sr. Mello Mattos. Uma das características marcantes deste Código era
a preocupação com o menor “criminoso”, ou seja, a Doutrina da Situação Irregular.
Entretanto, hodiernamente, a Doutrina da Situação Irregular implementada pelo
Código de Menores é apontada como absurda, considerando que as crianças e jovens,
privados de educação, por falta de ação ou omissão dos pais ou responsáveis , ou
simplesmente por serem pobres e privados de direitos, eram marcados como caso de
polícia ou de justiça, ou seja, eram marginalizados, considerados um problema social e
não sujeitos de direitos. O Código de Menores não abrangia todos os menores, mas
apenas

daqueles

considerados

uma

“patologia

social”

(pobres,

negros,

hipossuficientes).
Citamos alguns dos absurdos relacionados ao Código de Menores considerando
o Estado -Juiz, ou seja, o juiz legislava, assim, a perda do pátrio poder dos pais poderia
acontecer por simples desvio de conduta do menor, o menor de “rua” era considerado
culpado por se encontrar nesta situação e privado de sua liberdade , segundo o Código,
para o seu próprio bem , se ainda não fosse o bastante o menor poderia ser preso em
presídios para adultos.
Como apontam Heimerdinger (2009) e Rizzini (2011), a cultura menorista
disseminada a partir do Código de Mello Matos ao fazer com que o Estado assumisse
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uma postura paternalista em relação às crianças e adolescentes que foram vítimas da
pobreza, promoveu paralela e diretamente a disseminação de uma cultura de
aprisionamento e institucionalização, esta que era entendida na então prática da
assistência e cuidado daqueles que estavam em situação irregular, como ação efetiva
para tratar o (a)s “menores” que por alguma razão entravam em conflito com a lei, ou
então, que transgredissem e/ou ferissem uma norma social/moral existente/imposta.
Sobre a cultura do aprisionamento e institucionalização de crianças e
adolescentes no Brasil, Heimerdinger (2009) e Rizzini (2011) ainda destacam que o
Estado sobre o discurso do prender para proteger e cuidar patrocinou com ela, a criação
de grandes internatos-prisões. De acordo com Heimerdinger (Idem) e Rizzini (Idem),
ambientes estes que dados às condições desumanas e péssimas de funcionamento e
operacionalização, são lugares que historicamente expunham (expõe) o (a)s
adolescentes a toda forma de violência, e consequentemente, de violações de seus
direitos básicos e fundamentais.
Entretanto, no âmbito jurídico, Heimerdinger (2009) e Rizzini (2011), alertam que
o Código de Mello Matos imprimiu aos brasileiros uma enorme tradição jurídica, e desta
maneira, representa ainda hoje uma forte influência no sistema de valores da nossa
sociedade, principalmente no que tange a execução de novas leis, execução de políticas
públicas e programas de assistência social, cuidado e ações de proteção e garantias de
direitos para crianças e adolescentes – isto principalmente para aquelas que estão em
condição elevadas de pobreza, e/ou que cometeram atos infracionais e/ou entraram em
conflito com as Leis e normas sociais do país.
Dadas as descrições iniciais do cenário de estudo deste trabalho, nosso objetivo
principal é fazer uma análise dos avanços trazidos pelo Estatuto da Criança e
Adolescente no Brasil e com ele a Doutrina da Proteção Integral e o Sistema de
Atendimento Socioeducativo.
A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL
A partir da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 adotada pela Organização
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 , os países signatários, passaram
reconhecer em suas normas internas, os direitos fundamentais, tais como o direito à
vida, saúde, dignidade da pessoa humana. Os estados membros (signatários da ONU),
na medida de suas possibilidades e vontade, tomaram a posição de garantir os direitos
conquistados,

passando também de legislar na proteção

e garantia dos direitos

fundamentais da criança e do adolescente.
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Vários princípios sociais e jurídicos aplicados à proteção e bem estar da criança
foram estabelecidos pela Organizações das Nações Unidas - ONU na defesa e proteção
dos direitos da criança e do adolescente como a Declaração de Direitos da Criança
(Assembleia Geral da ONU, de 20 de novembro de 1959) e a Declaração sobre
Proteção de Mulheres e Crianças em Situação de Emergência ou de Conflito Armado
(Resolução n.o 3318 (XXIX) da Assembleia Geral, de 14 de Dezembro de 1974).
Na década de oitenta foram estabelecidas as Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude a necessidade de
se estabelecer critérios e estratégias nacionais, regionais e inter-regionais para prevenir
a delinqüência juvenil, e que os estados Membros dessem assistência e cuidado à
criança e ao adolescente com a participação da comunidade conhecida.
As Diretrizes de Riad onde as Nações Unidas estabelece diretrizes para a
prevenção da Delinquência Juvenil e as Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Proteção dos Jovens Privados de Liberdade e a Convenção dos Direitos da Criança ,
aprovada pela ONU em 20 de novembro de 1989, assinada pelo Brasil em 26 de janeiro
de 1990, foram documentos bases para a elaboração do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.
O Congresso Nacional por intermédio do Decreto Legislativo nº 28, de 14 de
setembro de 1990, e promulgada pelo presidente da República pelo Decreto nº 99.710
de 21 de novembro de 1990, estabeleceu no ordenamento Jurídico brasileiro o Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, historicamente delineados e desenvolvido pela
comunidade internacional. A partir de então, o Brasil, na defesa dos direitos
fundamentais da criança e do adolescente, finalmente encontra a solidez em um novo
entendimento doutrinário: A Doutrina da Proteção Integral.
A Doutrina da Proteção Integral assegura a Todas as crianças e adolescentes
direitos fundamentais inerentes na condição peculiar de desenvolvimento a qual elas se
encontram, significa também um olhar jurídico diferenciado, onde os mesmos são
sujeitos de direito exigíveis com respaldo da Lei.
Para uma melhor compreensão sobre esta perspectiva importante se faz colocar:
A doutrina de proteção integral à criança consagrada na
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e da
Organização das Nações Unidas (1989) e na Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959), assim como pela
constituição da República Federativa do Brasil e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, designa um
sistema em que crianças e adolescentes, até 18 (dezoito)
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anos de idade, são considerados titulares de interesses
subordinados, frente à família, à sociedade e ao Estado,
cujos princípios, estão sintetizados no caput do artigo 227
da Constituição Federal. A teoria de proteção integral parte
da compreensão de que as normas que cuidam de
crianças e de adolescentes devem concebê-los como
cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária,
tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento
físico, psicológico e moral (RELATÓRIO DA CPMI, 2004) .

Com a promulgação e implantação da Doutrina Sócio Jurídica de Proteção
Integral às crianças e adolescentes descrita no art.227 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, vemos surgir no país, inclusive sobre a mandatoriedade
do ECA, o Sistema de Garantias de Direitos. De forma conjunta, cria-se, portanto, uma
nova ordem política, social, assistencial e jurídica que busca – especialmente nas
questões culturais do Sistema de Atendimento Socioeducativo - desconstruir e
(re)construir referenciais e paradigmas das ações de cuidado e proteção que outrora,
sobre o discurso da Doutrina da Situação Irregular do Código de Menores .
O ECA e o art. 227 da Constituição Federal do Brasil, nos faz chamar a atenção
para a necessidade do desenvolvimento de ações multidisciplinares e intersetoriais de
cuidado, proteção e defesa que se coloquem em prol das crianças e adolescentes.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Colocando a criança e o adolescente brasileiros como pessoas de iguais direitos e
deveres, a Lei 8.069/90 no seu Titulo I inscreve:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

Com base nos preceitos da Doutrina de Proteção Integral descrita no ECA, e na
perspectiva de se fazer avivar, efetivar e fortalecer um Sistema de Garantias de Direitos
para as crianças e adolescentes no território Brasil, a SEDH – Secretaria Especial de
Direitos Humanos - e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, apresentaram em 2006 o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo), incorporado na legislação pátria através da Lei nº 12.594 de 18 de
janeiro de 2012.
Neste sentido, legalmente instituído como um instrumento que busca normatizar
e regularizar as questões de funcionamento e operacionalização do sistema
socioeducativo do país, ao SINASE cabe orientar as gestões governamentais do Estado
(em suas três esferas) tanto no que tange às questões processuais (jurídicas) do
atendimento ao adolescente infrator e/ou em conflito com a lei, como no que se referem
às necessidades do desenvolvimento de ações (governamentais, políticas e
assistências) para que o espaço de atendimento socioeducativo, como se diz na lei,
possa ser visto, e vivido adolescente infrator, como um ambiente possível de
ressocialização, de reintegração social, e também, de preparação profissional para uma
vida melhor em sociedade.
No cenário hodierno dos direitos humanos das crianças e adolescentes
brasileiro(a)s pode-se dizer que o SINASE se apresenta como um instrumento jurídico
que regulariza e normatiza o Sistema de Socioatendimento, e ainda, coloca-se como
um instrumento que busca reafirma as diretrizes do ECA no que tange a natureza
pedagógica da medida socioeducativa ao ponto que ele coloca que para a
normatização, a operacionalização e o funcionamento eficiente do sistema, é necessária
o trabalho conjunto e a articulação de meios de atendimento socioeducativo nas três
instâncias de governo, com a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família.
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UM NOVO OLHAR SOBRE AS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.
Sobre a perspectiva da possibilidade e da oportunidade da transformação
(positiva) da realidade das configurações do Sistema de Atendimento Socioeducativo
do Estado de Pernambuco, em 12 de Dezembro do ano de 2008, o então Governador
do Estado de Pernambuco, Exmo. Sr. Eduardo Henrique Accioly Campos, seguindo as
orientações do que se descrevem do artigo 112 ao artigo 130 do ECA, e, posteriormente,
se apresentam nas normatizações no SINASE para o(a)s adolescentes que cometeram
atos infracionais e/ou entraram em conflito com a lei, cria a Fundação de Atendimento
Socioeducativo (FUNASE).
Importante destacar que criança ou adolescente não comete crime ou
contravenção, e sim ato infracional, assim o fato tipificado no Código Penal Brasileiro
como crime ou contravenção penal (crime de menor potencial ofensivo), não atinge as
crianças (pessoas com até 12 anos de idade) e adolescentes (pessoas entre doze anos
até 18 anos de idade) , que, quando cometerem algum fato considerado crime ou
contravenção descrito no Código Penal brasileiro,

é atribuída à criança e ao

adolescente a nomenclatura: ato infracional. Ou seja, para efeitos penais, crianças e
adolescentes são inimputáveis, não cometem crime ou contravenção, apenas ato
infracional.
Neste sentido, às crianças que cometem ato infracional não são processadas e
responsabilizadas como os adolescentes, primeiramente são apreendidas pela
autoridade policial e que a conduz ao conselho tutelar ou à autoridade judiciária, onde
serão aplicadas as medidas como encaminhamento aos pais ou responsáveis, inclusão
em programa oficial ou comunitário, e também medidas excepcionais como a colocação
em família substituta. (Art. 101 ECA).
O ECA como instrumento garantidor de direitos humanos orienta que na escolha
da medida socioeducativa para atos infracionais cometido é necessário adotar-se
critérios que partam antes da análise/entendimento das condições psicossociais e do
processo de individualização do adolescente. Desta forma, frente ao ato infracional
cometido, para a escolha da medida socioeducativa, deve-se antes analisar os aspectos
da sua saúde física e emocional, os conflitos inerentes à idade cronológica, os aspectos
estruturais da personalidade, e ainda, a situação socioeconômica e familiar do
adolescente infrator (a) (BRASIL, 1990; SINASE, 2006; CAVALCANTE,2008).
Portanto, a medida socioeducativa tem a perspectiva de buscar possibilitar ao
(a) jovem infrator (a) condições de aprendizados que o levem a uma transformação
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interna, a uma mudança de valores, bem como estimule nele e em sua família, a busca
pelo fortalecimento de vínculos afetivos e sociais (BRASIL, 1990; SINASE, 2006;
CAVALCANTE, 2008).
Neste aspecto, ao falar de direitos humanos e da doutrina da proteção integral
preconizada no ECA frente a possibilidade/necessidade da aplicação da medida
socioeducativa para os casos de cometimento de atos infracionais, ressalta Veronese
(1997, apud CAVALCANTE, 2008), que é dado ao(a) adolescente infrator(a) o direito de
ter conhecimento de sua real situação processual, de receber escolarização e
profissionalização necessárias ao seu futuro social, e por ocasião da sua permanência
na condição de semi-interno ou interno no sistema de socioatendimento, condições
dignas para sua permanência e para o desenvolvimento saudável de sua personalidade.
Inserido no Sistema de Atendimento Socioeducativo, tal como coloca-se na lei:
O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações
socioeducativas que contribua na sua formação, de modo
que venha a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz
de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e
com tudo que integra a sua circunstância e sem reincidir
na prática de atos infracionais.Com o apoio de equipe
multiprofissional, e quando inserido no sistema(grifo
nosso), ele deve desenvolver a capacidade de tomar
decisões fundamentadas, com critérios para avaliar
situações relacionadas ao interesse próprio e ao bemcomum, aprendendo com a experiência acumulada
individual e social, potencializando sua competência
pessoal, relacional, cognitiva e produtiva (SINASE, 2006,
p.46).

Independentemente da medida socioeducativa a ser escolhida pela autoridade
competente, é fundamental que como referência exista uma ação que possa reconhecer
os direitos humanos dessas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, e desta
forma, a escolha da medida socioeducativa deve ainda ser feita levando-se em
consideração tanto as circunstâncias em que ocorreu o ato delituoso como as condições
do agente: biológicas, psíquicas e sociais (BRASIL, 1990; SINASE, 2006;
CAVALCANTE, 2008).
Para uma melhor compreensão das medidas socioeducativas estabelecidas no
art. 112 do ECA, elencamos e descrevemos as mesmas a seguir, ressaltando as
características sociojurídica de cada peculiaridade, a condição do (a) infrator (a) para a
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sua escolha e direcionamento, bem como, a intencionalidade sociopedagógica que as
caracterizam.
De acordo com o art.112 do ECA são seis as medidas socioeducativas aplicadas
aos adolescentes. A saber:
I – Advertência: Consiste em uma coerção admoestatória que se dirige ao
adolescente que cometeu ato infracional de pouca gravidade e pela primeira vez. O
procedimento deverá ser reduzido a termo e assinado (adolescente, pais ou
responsáveis), como alega o art. 115 do ECA, “na promessa de que o evento delituoso
não se realizará de novo”;
II - Obrigação de reparar o dano: É uma medida que visa à restituição da coisa,
ao ressarcimento do dano sofrido pela vítima e/ou à compensação do prejuízo desta
pelo adolescente infrator. Como dita o art. 116do ECA: as infrações praticadas devem
repercutir, lesar o patrimônio da vítima. Em seu caráter socioeducativo espera-se que o
adolescente passe a reconhecer que seu ato foi um erro, e que ele é o responsável pelo
dano sofrido pela vítima, e ainda, que precisa reparar o ilícito cometido;
III - Prestação de serviços à comunidade: Como dita o art. 117 do ECA esta
medida ao permitir a participação ativa do jovem em prol da organização comunidade,
possibilita o retorno do adolescente infrator ao convívio com ela mesma por meio de
tarefas ou serviços que serão prestados pelo próprio jovem em locais públicos, em
escolas, em hospitais e entidades assistenciais, possibilitando, desta maneira, o
desenvolvimento de trabalhos voluntários de cunho social e humanitário. Importante
observa-se que ainda descrito no art.117 do ECA está: A prestação de serviços
comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período
não excedente a seis meses. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais,
aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a sua
frequência na escola ou na jornada normal de trabalho.
IV - Liberdade assistida: A medida que atende ao art. 118 do ECA predispõe um
conjunto de ações personalizadas, que permitem a disposição de programas
pedagógicos individualizados, orientadores adequados, respeitando as circunstâncias
inerentes de cada adolescente. Fixada pelo prazo mínimo de seis meses, a fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, a autoridade designará pessoa
capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou
programa de atendimento. O caráter pedagógico ainda predispõe a viabilização da
inserção do jovem no convívio familiar e comunitário, o seu desenvolvimento escolar e

191

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

a sua integração profissional. Seu cunho coercitivo pedagógico encontra-se na
necessidade da observação e acompanhamento do adolescente infrator nos diversos
pontos da sua vida social;
V - Inserção em regime de semiliberdade: É um tipo de medida que se destina
ao infrator, como forma de regime socioeducativo inicial, ou como medida de transição
do adolescente internado para o meio aberto, como explica o art. 120 caput do ECA: “O
regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de
transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas,
independentemente de autorização judicial”. O regime também prevê uma qualidade
pedagógica como afirma o § 1º do art. 120do ECA: “é obrigatória a escolarização e a
profissionalização, devendo sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes
na comunidade”. De acordo com a Lei, estas atividades serão realizadas fora da unidade
de internamento, no período diurno;
VI - Internação em estabelecimento educacional (medida excepcional): A
medida de internação deve ser imposta ou por consequência do cometimento de atos
infracionais de grave ameaça ou violência, ou pela reincidência destes tipos de crimes,
ou ainda, pelo descumprimento de outra medida num período menor de três meses. O
ECA, em seu art. 123 determina que a entidade de cumprimento da medida deve usar
os critérios de idade, condição física e gravidade do ato infracional para separar os
adolescentes internados. Como determinadas no art. 124 do ECA ao infrator em
cumprimento desta medida está garantido o direito ao conhecimento de sua situação
processual, de receber escolarização, profissionalização, de ter condições dignas para
a sua permanência no internato. Embasada na doutrina da Proteção Integral o que
vemos descrito no art. 121 caput do ECA sobre esta medida é que “a internação constitui
medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. O período de internação
deve ser constantemente analisado e a sua manutenção decidida a cada seis meses,
possuindo o prazo máximo de cumprimento de até três anos. Atingido o tempo limite de
internação, orienta o ECA, o adolescente deve ser liberado ou inserido na medida de
semiliberdade ou liberdade assistida - observamos ainda, que de acordo com as leis do
Novo Código Civil (lei 10.406/02), o ato infracional sendo cometido até os 18 anos de
idade a liberação imediata do adolescente deve acontecer aos 21 anos.
Ao falar da privação de liberdade (parcial ou total) que é imposta por algumas
medidas socioeducativa, Jesus (2006) discursando sobre os direitos humanos das
crianças e adolescentes, chama-nos a atenção para o fato de que mesmo que se
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entenda que estas leis tendo cunho pedagógico, e agindo como uma resposta social ao
ato infracional praticado por adolescente, elas impõem a eles restrições de seus direitos,
são, portanto, responsabilizados.
Sobre as medidas socioeducativas em meio fechado, comenta Jesus (2006) que
a luz da efetivação do discurso de garantias de direitos humanos, “o bom internato é
aquele que não existe”. De acordo com Jesus (Idem), embora se reconheça a
característica pedagógica proposta na medida de privação de liberdade, se
considerarmos os elementos sócio históricos e culturais que se inscrevem em torno do
ato infracional, principalmente quando estes resultam no aprisionamento dos
adolescentes infratores, veremos que frente a realidade brasileira da luta pela efetivação
dos direitos humanos (ressaltando assim o princípio Constitucional da liberdade), a
escolha pela internação em estabelecimento educacional ainda está concebida apenas
como forma de punição e de repressão ao adolescente.
Falando a partir de uma perspectiva que visa à desconstrução de modelos
arcaicos e desumanos para o aprisionamento de adolescentes que cometeram atos
infracionais, Jesus (2006) coloca que dada a historicidade com que as crianças e
adolescentes foram tratadas sobre o Código de Menores, de forma geral, para que as
entidades/instituições e/ou programas de atendimento possam executar a internação e
ter através do cumprimento das medidas socioeducativas o resultado esperado, é
necessário que nas instâncias governamentais do cenário brasileiro, ocorram
substanciais

investimentos

financeiros

visando

uma

melhor

(re)estruturação,

operacionalização e funcionamento das unidades do sistema de socioatendimento, e
ainda, a capacitação e especialização dos profissionais que nele atuam.
De forma geral, como se coloca no ECA, ressaltamos, as medidas
socioeducativas devem possibilitar aprendizagens que partam do incentivo pessoal para
o amadurecimento/aperfeiçoamento de conhecimentos/habilidades sociais ligados às
temáticas de ética, cidadania, trabalho, direitos e deveres sociais e civis e
constitucionais - temáticas estas que devem promover posturas pessoal e profissionais
visando uma melhor convivência em social.
Defende-se e promulga-se no SINASE a ideia de que para reverter anos de
histórias de violação dos direitos das crianças e adolescentes, principalmente os que
cometeram atos infracionais são necessários a participação política de toda a
sociedade, do governo em suas três esferas, mas principalmente, se faz fundamental
para o (a) adolescente o resgate de seus laços sociais e a participação da família.
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Embasada na doutrina da Proteção Integral o que vemos descrito no art. 121 caput
do ECA sobre esta medida é que “a internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
Nesta perspectiva, de acordo com o documento da criação da FUNASE:
Direcionada especificamente ao adolescente em conflito
com a lei, encaminhado judicialmente para cumprimento
de Medidas Socioeducativas de Internação e
Semiliberdade, bem como a Internação Provisória e o
Atendimento Inicial, previstas no Art.90-ECA. A FUNASE,
como única Entidade de Atendimento do Estado, tem por
objetivo estruturar e operacionalizar um conjunto de ações
direcionadas à garantia dos direitos fundamentais,
priorizando a condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, com focalização numa Educação para
Valores e na sensibilização e mobilização da sociedade
para com o adolescente sob Medidas Socioeducativas.
Quando das descrições dos elementos estruturantes de sua existência social, filosofia
organizacional e política de trabalho, a FUNASE apresenta os seguintes parâmetros:
Finalidade: Promover, no âmbito estadual, a política de
atendimento aos adolescentes envolvidos e/ou autores de
ato infracional, com privação e restrição de liberdade,
visando a garantia dos seus direitos fundamentais, através
de ações articuladas com outras instituições públicas e a
sociedade civil organizada, nos termos do disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990;
Como um dispositivo que representa uma macroestrutura administrativa do
sistema de atendimento socioeducativo no Estado Pernambuco, compete, portanto, a
FUNASE:
Art. 2º:
I - Planejar e executar as medidas socioeducativas de
semiliberdade
e
internação
relativamente
aos
adolescentes envolvidos ou autores de ato infracional;
II - Prestar atendimento inicial e internação provisória,
visando à proteção integral e à garantia dos direitos
fundamentais dos adolescentes envolvidos ou autores de
ato infracional;
III - Desenvolver ações articuladas com outras instituições
públicas e a sociedade civil organizada, nos termos do
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE.
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Os Centros de Atendimentos Socioeducativos (CASE’s): Constitui medida
privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito
à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A medida não comporta prazo
determinado,

devendo

sua

manutenção

ser

reavaliada,

mediante

decisão

fundamentada, no máximo a cada seis meses. Como se coloca no ECA, em nenhuma
hipótese o período máximo de internação nesta unidade, excederá a três anos.
Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado,
colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida (conf. Art.121, § 1º ao
6º do ECA).
Atingido o tempo limite de internação, orienta o ECA, que o adolescente deve
ser liberado ou inserido na medida de semiliberdade ou liberdade assistida observamos ainda, que o ato infracional sendo cometido até os 18 anos de idade a
liberação imediata do adolescente deve acontecer aos 21 anos.
A direção da entidade executora da medida em meio fechado deve garantir
aos/ao adolescentes os direitos enumerados nos Artigos. 124 e 125 do Estatuto e
parâmetros estabelecidos na Resolução 119/2006. (SINASE).
Art. 124. São direitos do adolescente privado de
liberdade, entre outros, os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público;II - peticionar diretamente a qualquer
autoridade;III - avistar-se reservadamente com seu
defensória - ser informado de sua situação processual,
sempre que solicitada;V - ser tratado com respeito e
dignidade;VI - permanecer internado na mesma localidade
ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou
responsável;VII
receber
visitas,
ao
menos,
semanalmente;VIII - corresponder-se com seus familiares
e amigos;IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene
e asseio pessoal;X - habitar alojamento em condições
adequadas de higiene e salubridade;XI - receber
escolarização e profissionalização;XII - realizar atividades
culturais, esportivas e de lazer:XIII - ter acesso aos meios
de comunicação social;XIV - receber assistência religiosa,
segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;XV manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local
seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles
porventura depositados em poder da entidade; VI receber, quando de sua desinternação, os documentos
pessoais indispensáveis à vida em sociedade.§ 1º Em
nenhum caso haverá incomunicabilidade.§ 2º A autoridade
judiciária poderá suspender temporariamente a visita,
inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos
sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses
do adolescente.Art. 125. É dever do Estado zelar pela
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integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe
adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.
Como podemos observar, mesmo os adolescentes em regime fechado são
sujeitos de direitos e proteção, como pessoa peculiar em desenvolvimento, assegurado
pelo Estatuto e pela Constituição Federal. Entretanto, conforme as pesquisas que
realizamos, e o que se colocam pelas matérias jornalísticas circulantes nas mídias
escritas do estado de Pernambuco, é que de fato, existe uma situação de caos e
conflitos nas unidades de atendimento de medidas socioeducativas em meio fechado.
Vale ressaltar, contudo, considerarmos o cenário brasileiro atual, frente às
questões históricas e sociais, e ainda pelo fato de que estes adolescentes muitas vezes
estão expostos a severas e elevadas condições de violências, vulnerabilidades sociais
e pobreza.
Entretanto, a realidade da FUNASE encontra-se em delicado momento quanto a
proteção e efetivação de direitos humanos a que se propõe. Tal cenário saltam-nos aos
olhos pelas matérias jornalísticas circulantes nas mídias escritas do estado de
Pernambuco, é que de fato, existe uma situação de vulnerabilidade e conflitos na qual
se encontram as unidades de atendimento socioeducativo da FUNASE.
Ao falarmos de Direitos Humanos, e assim nos arriscarmos a fazer uma análise
da como que se divulga pela mídia escrita (jornais circulantes no Estado de
Pernambuco), é que a FUNASE vem cumprindo com precariedade seu papel de
espaço ressocializador.
Dentro dos muros da instituição o que podemos perceber visivelmente que a
efetividade no sentido de fazer executar os programas sociais e políticas públicas, ainda
não cumpre os tratados e acordos internacionais dos documentos que falam sobre os
direitos humanos das crianças e adolescentes no mundo.
A fim de cumprir medidas socioeducativas ao apontar a predominância da
escolha da medida socioeducativa de privação de liberdade, demonstra que a FUNASE
atua em meio a uma enorme precariedade, que resulta em constantes rebeliões, isso
se deve também pela sua grande quantidade de internos.
Conforme se descrevem nos recortes da mídia escrita (jornais circulantes no
Estado de Pernambuco), no que tange as descrições das condições de
operacionalização e funcionamento do sistema socioeducativo pernambucano, a
realidade e a falta de qualidade dos serviços com que se encontram os espaços físicos
e as condições gerais de infraestrutura das unidades administrativas da FUNASE, e
mais, frente inegavelmente aos relatos das dinâmicas de conflitos, rebeliões e guerrilhas
que existentes na instituição entre os socioeducandos.
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Diante deste panorama vemos que existe ainda, a necessidade de tratar
socialmente as questões que levam os adolescentes para dentro do sistema
socioeducacional, porque estes se encontram a mercê de condições de vulnerabilidades
sociais múltiplas, transversalizadas, e ainda, a brutal existência de fatores estruturais e
conjunturais que permitem a manutenção de severas condições de desigualdades
sociais.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Brasília, DF: 1990.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm> . Acesso em
10/12/2012
_______________. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Brasília,
DF:
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso
em: 15/02/2012.
________________. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2007/2015).
Brasília, DF: 2007. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-eadolescentes/programas/pdf/plano-nacional-de-convivencia-familiar-e.pdf> . Acesso
em 10/12/2012
__________________. Declaração Universal Dos Direitos Humanos. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm> .Consultado
em 30/01/2013.
__________________. Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3. Decreto
nº 7.037/ 2009 atualizado pelo Decreto nº 7.177/2010. Secretaria de Direitos Humanos
da
Presidência
da
República.
Brasília/DF:
2010.
Disponível
em:
<http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/index.html>. Acesso em 15/12/2012.
BIRMAN, Joel. Mal-Estar na Atualidade a Psicanálise e as Novas Formas de
Subjetivação. Editora Record, 1999.
CABRAL, Edson Araújo (org). Sistema de Garantias de Direitos Um Caminho Para a
Proteção Integral. Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – CENDHEC.
Recife, 2009
CANTINI, Adriana Hartemink. A Proteção Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente
No Brasil. Revistas Sociais e Humanas, v.21, nº2, ano 2008. Disponível em<
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/sociaisehumanas/article/view/761/520>. Acesso em 15/12/2012.
CAVALCANTE, Patrícia Marques. As medidas socioeducativas impostas ao
adolescente infrator segundo o ECA: verso e anverso. Fundação Edson Queiroz.
Universidade de Fortaleza. Junho: 2008 [Monografia – texto virtual]. Disponível:
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=711>. Acesso em 02/02/2011.
CHECCHINATO, D. Psicanálise de Pais: Crianças, Sintomas dos Pais. Rio de
Janeiro: Cia de Freud, 2007.

197

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA. A Doutrina de
Proteção Integral à Criança. In: da CPMI, 2004 [artigo online]. Disponível em:
<http://www.crmrr.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21021:a
-doutrina-de-protecao-integral-a-crianca&catid=46:artigos>. Acesso em13/02/2012
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2004
DAMICO, José Geraldo Soares; Juventudes Governadas: Dispositivos de
Segurança e Participação no Guajuviras (Canoas/RS) em Grigny Centre
(França). Porto Alegre, 2011.
ESPÍNDULA, Daniel Henrique Pereira; SANTOS, Maria de Fátima de Souza.
Representações sobre a adolescência a partir da ótica dos educadores sociais
de adolescentes em conflito com a lei. Psicol. estud. v.9 n.3 Maringá set./dez. 2004.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141373722004000300004> .Consultado em 20/12/2012.
FLORES, Joaquín Herrera. A (re)Invenção dos Direitos Humanos. Florianópolis:
Fundação Boiteux, 2009.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. A abordagem sócio-histórica como
Orientadora da pesquisa qualitativa. Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Cadernos de Pesquisa, n. 116, p. 21-39, julho/ 2002. Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14397> . Acesso em 12/02/2012
FREITAS, Maria Virgínia de (org). Juventude e adolescência no Brasil: Referências
conceituais.
Ação
Educativa.
São
Paulo:
2005.
Disponível
em:
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/05623.pdf > .Acesso em 02/02/2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Fundação de atendimento
socioeducativo (FUNASE). Disponível em: <http://www.funase.pe.gov.br/ >.Acesso
em01/12/2012.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PE). Disponível em <
http://www2.cedca.pe.gov.br/web/cedca>. Acesso em 12/09/2017.
_____________________________. Relatório Quadriênio de Gestão 2007/2010
FUNASE.
Recife:
2010.
Disponível
em:
<http://www.funase.pe.gov.br/doc/FUNASE_RELATORIO_GESTAO_vf_2007_2010_1
6_12_2010.pdf.>. Acesso em 12/12/2012 [artigo virtual retirado do espaço público em
05/01/2013]
GUARANÁ, Déborah. O conceito histórico da infância. Overmundo, Recife: 2007. Disponível em:
<http://www.overmundo.com.br/overblog/o-conceito-historico-da-infancia> . Acesso em 08/12/2012
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social - 5ª Ed – São Paulo: Atlas,
1999.
HEIMERDINGER, Eloir. A Efetivação da Doutrina da Proteção Integral nas
Instituições que Desenvolvem o Atendimento de ASEMA. Fundação Escola
Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2009 [Monografia –
60
pag.].
Disponível
em:
<https://www.yumpu.com/pt/document/view/12636754/monografia-a-efetivacao-dadoutrina-da-protecao-integral-nas-> Acesso em 20/01/2012

198

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

JESUS, Maurício Neves de. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e
proteção integral. São Paulo: Servando, 2006.
JÚNIOR, Paulo Gomes de Lima; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. A
Eficácia Do Direito à Dignidade da Pessoa Humana. Revista Jurídica Cesumar Mestrado, v. 12, n. 1, p. 313-340, jan./jun. 2012 - ISSN 1677-6402. Disponível em: <
file:///C:/Users/DENIS/Downloads/2400-8538-1-PB.pdf > . Acesso em 20/12/2012.
MENDONÇA,
J. Ricardo C. de; AMANTINO-DE-ANDRADE, Jackeline.
GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES: EM BUSCA DE LEGITIMIDADE
ORGANIZACIONAL. [artigo eletrônico]. RAE • VOL. 43 • Nº 1, 2003. Disponível em:
< http://www.scielo.br/pdf/rae/v43n1/v43n1a05.pdf >. Acesso em 03/12/2012
PEREIRA, Rosemary Ferreira de Souza. Algumas diferenças entre os Códigos de
Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tese de mestrado em Serviço
Social
da
PUC.
São
Paulo:
1998.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/DENIS/Downloads/diferen%C3%A7as%20ECA%20_%20C%C3%B3di
go%20do%20Menor.pdf> Acesso em 20/12/2012
REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO
DA
JUSTIÇA,
DA
INFÂNCIA
E
DA
JUVENTUDE
(REGRAS
DE
BEIJING).
Disponível
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex47.htm>. Acesso em 10/01/2013
RIZZINI, Irene. O Século Perdido, raízes históricas das políticas públicas para a
infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011.
RIZZINI, Irene et al. Crianças, adolescentes, pobreza, marginalidade e violência na
América Latina e Caribe: relações indissociáveis? Rio de Janeiro: Editora
4mãoes/FAPERJ, 2006.
RIZZINI, Irene; BARKER, Gary y CASSANIGA, Neide. Políticas sociais em
transformação: crianças e adolescentes na era dos direitos. Educ. Rev. [online].
1999,
n.15,
pp.
125-133.
ISSN
0104-4060.
Disponível
em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S010440601999000100012&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 20/11/2012
SANTIAGO, Mayane Alves da Silva. O Sistema de Garantias de Direitos de Crianças
e Adolescentes e as Dificuldades Enfrentadas pelo Conselho Tutelar. In: Âmbito
Jurídico, Rio Grande, XVI, nº 118, Nov.2013. Disponível em:<http://www.ambitojuridico.com.br/revista_artigos_leitura&artigo_id=13812>. Acesso em 13/01/2012
Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo(SINASE). Secretaria Especial
dos Direitos Humanos – Brasília-DF: CONANDA, 2006. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/sinase/Sinase.pdf> Acesso em 01/02/2012
UNICEF-BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança [artigo online]. Disponível
em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em 21/12/2012.

199

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

ANEXOS

200

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Fluxo da Apuração do Ato Infracional
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Fluxo da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente
Nesta proposta de fluxo observamos a presença da Defesa Técnica em todos
os procedimentos de competência dos membros do Eixo da Defesa do Sistema de Garantia (Delegacia de Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário). Muito embora o Estatuto, no que se refere aos procedimentos de apuração de ato infracional, só a preveja, de forma direta, no âmbito do Poder
Judiciário. A inclusão da Defesa Técnica no presente documento decorre
em cumprimento da disposição constitucional, que garante aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o direito ao
contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. (CF –
Art. 5º, LV). A adoção desse caminho se orienta nos princípios da proteção
integral e no caso especifico, do adolescente como sujeito de direito, que se
reflete no dispositivo do Estatuto que estabelece que criança e adolescente
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. (ECA – Art. 3º).
PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL
(Delegacia Especializada Criança e Adolescente)
> A apreensão de adolescente e o local onde se encontra recolhido serão
imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente e a sua
família ou à pessoa por ele indicada. (ECA - Art. 107)
> Quando a apreensão de adolescente se der por força de ordem judicial esse
será, imediatamente encaminhado/a à autoridade judiciária. (ECA - Art. 171)
> A autoridade policial deve examinar, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata do Adolescente (ECA – Art.107
Parágrafo único)

> Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o/a adolescente será
prontamente liberado/a pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil
imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia
de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. (ECA - Art. 174)
> Sendo o/a adolescente liberado/a, a autoridade policial encaminhará
imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de
apreensão ou boletim de ocorrência. (ECA - Art. 176)
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> Não havendo liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao
representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência. (ECA - Art. 175)
PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(Promotoria da Infância e da Juventude)
> Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista
do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados
pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá
a imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável,
vítima e testemunhas. (ECA - Art. 179)
> Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou
responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias
civil e militar. (ECA - Art. 179, Parágrafo único)
> Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério
Público poderá: I - promover o arquivamento dos autos; II - conceder a remissão; III representar à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. (ECA - Art. 180)
> Promovido o arquivamento dos autos ou concedida à remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos
serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. (ECA - Art. 181)
> Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo
a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a
mais adequada (ECA - Art. 182)
PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO (Vara da infância e da
Juventude)
> Concordando com o arquivamento proposto pelo Ministério Público, decide pela sua
homologação e extingue o Processo (ECA – Art. 181, § 1º)
> Concordando com a remissão proposta pelo Ministério Público, decide pela sua homologação e suspende o Processo (ECA – Art. 181, § 1º)
> Discordando com do Ministério Público, quanto o arquivamento e a remissão, encaminha
os autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la,
ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária
obrigada a homologar (ECA – Art. 181, § 2º)
> De posse da representação designa audiência de apresentação do adolescente, decidindo,
desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação provisória (máximo de 45
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dias), que não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional, sendo obrigatórias
atividades pegagógicas (ECA – Artigos 184, 185 e Parágrafo único do Art. 123) e atender aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 119/ 2006 (SINASE).
> Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.
(ECA - Art. 186)

> Se entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. (ECA - Art. 186, §1º). A remissão, como forma de extinção ou suspensão do
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.
(ECA - Art. 188)

> O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. (ECA - Art. 186, §3º)
> Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e
na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor,
sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez,
a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. (ECA - Art. 186, § 4º)
> Não se aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença: I - estar provada
a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o
fato ato infracional; IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato
infracional (ECA - Art. 189). ARQUIVAMENTO
> Se reconhecida na sentença às hipóteses do Art. 189, será determinada as medidas
constantes do Art. 112.
> A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios
suficientes da autoria. (ECA - Art.114, Parágrafo único)
> A imposição das medidas de obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação
em estabelecimento educacional, previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a
existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a
hipótese de remissão, nos termos do art. 127. (ECA - Art. 114)
> Não se conformando com a decisão a Defesa Técnica apresenta recursos de Embargos
de Declaração e Apelação, o prazo de 05 (cinco) e 10 (dez) dias, respectivamente,
independentemente de preparo (pagamento de custas processuais). (ECA - Art. 198, I e II)
obs. Os procedimentos no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, inclusive
os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) - Art. 198, com
redação dada pela Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE).
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Fluxo do Atendimento Socioeducativo
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Fluxo do Atendimento Socioeducativo
Inicio do cumprimento das medidas socioeducativas após sentença transitada em julgado nas entidades de atendimento que executam medidas em
meio aberto governamentais (CREAS) e não governamentais (ONGs) e
em meio fechada (FUNASE). A Lei nº 12. 594/2012 (Lei do SINASE) em
seu Art. 35 determina que a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: I - legalidade, não podendo o adolescente
receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; III - prioridade a práticas ou
medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; V
- brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito
ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); VI - individualização, considerando-se a
idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; VII - mínima
intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia,
gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual,
ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.

– Art. 41)

> Coordenação do Programa requisita politicas públicas para o adolescente e sua família,
para sua reinserção na comunidade e sociedade e as parâmetros estabelecidos na Resolução
nº 119/ 2006 (SINASE)

> A direção da entidade executora da medida em meio fechado deve garantir aos/as adolescentes os direitos enumerados nos Art. 124 e 125 do Estatuto e os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 119/ 2006. (SINASE)

> A medida socioeducativa de liberdade assistida, deve ser reavaliada no máximo a cada 6
(seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, cientificando a Defesa Técnica , o Ministério Público, a direção
do programa de atendimento, o adolescente e sua família. (Lei Sinase – Art. 42)

> A medida socioeducativa de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no
máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar
audiência, no prazo máximo d e 10 (dez) dias, cientificando a Defesa Técnica , o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e sua família

> A regressão da medida de meio aberta para internação só se dará por decretação judicial e
após o devido processo legal, e não poderá ser superior a 3 (três) meses. (ECA – Art. 122,§ 1º)
> Extinção da medida em razão do cumprimento de sua finalidade, pela condição de doença
grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida ou nas
demais hipóteses previstas em lei. (Lei Sinase – Art. 46)

> A Execução das Medidas em Meio Fechado deve ser cumprida em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação
por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

> Adolescente e Família se dirige ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, que os orienta sobre a finalidade da medida e organização e funcionamento do programa e encaminha o adolescente para o orientador
credenciado e equipe intersetorial (Lei Sinase – Art. 13, caput e III)

> Autoridade j udiciária encaminha cópia integral do processo de execução ao órgão gestor
do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de
cumprimento da medida. (Lei Sinase – Art. 40)

Sinase – Art. 56)

(Lei Sinase – Art. 42)

> Extinção da medida em razão do cumprimento de sua finalidade, pela condição de
doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da
medida ou nas demais hipóteses previstas em lei. (Lei Sinase – Art. 46)
obs. O Conselho Tutelar, juntamente com o Judiciário e o Ministério Público são responsáveis pela fiscalização das entidades de atendimento. (ECA - Art. 95)

> Autoridade judiciária encaminha cópia integral do processo de execução

> Proposta de PIA construído e encaminhada a autoridade judiciária no
prazo de 15 (quinze) dias do ingresso do adolescente no programa. (Lei

Sinase – Art. 41)

> A Defesa Técnica e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá
determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem
necessárias para complementação do plano individual. (Lei Sinase – Art. 41, § 1º)

Meio Fechado execução de responsabilidade da Entidade de Atendimento
Governamental – FUNASE.

> Equipe intersetorial analisa os documentos que compõe o processo de
execução e inicia os procedimentos para construção do PIA (conversas
isoladas com adolescente e família, conversas coletivas com adolescente e
família, entre outras providências).

> Autoridade judiciaria dá vista ao Ministério Público e a Defesa Técnica pelo prazo de
03 (três) dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pelo programa. (Lei

> A Defesa Técnica e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá
determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para complementação do plano individual. (Lei Sinase – Art. 41, § 1º)

Meio Aberto execução nos municípios de origem dos/as
adolescentes.
ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do
programa ou da unidade de cumprimento da medida. (Lei Sinase – Art. 40)
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> Autoridade judiciaria dá vista ao Ministério Público e a Defesa Técnica pelo prazo de 03
(três) dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pelo programa. (Lei Sinase
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> O adolescente e encaminhado para órgão gestor do atendimento socioeducativo, que os
orienta sobre a finalidade da medida e organização e funcionamento do programa e encaminha o adolescente para equipe intersetorial.
> Equipe intersetorial analisa os documentos que compõe o processo de execução e inicia
os procedimentos para construção do PIA (conversas isoladas com adolescente e família,
conversas coletivas com adolescente e família, entre outras providências).
> Proposta de PIA construído e encaminhada a autoridade judiciária no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do ingresso do adolescente no programa e será composto pelas informações
mínimas exigidas por lei (Lei Sinase – Arts. 54, 55 e Parágrafo único)
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GT 10: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Permitir trajetórias: políticas públicas para egressos do sistema socioeducativo para a
redução de homicídios na adolescência no estado do Ceará.
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Permitir trajetórias: políticas públicas para egressos do sistema socioeducativo para a
redução de homicídios na adolescência no estado do Ceará.
1

Renan Santos Pinheiro

2

Francimara Carneiro Araújo

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar as interseções entre as graves
problemáticas que perpassam o sistema socioeducativo, marcado por diversas denúncias de
violações dos direitos humanos, e o aumento da letalidade juvenil no estado do Ceará. Para
isso, passaremos a analisar o panorama de letalidade juvenil violenta no mesmo estado, por
meio do exame do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) de 2014 e pela pesquisa
realizada pelo Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência de 2016. Em
seguida, nos deteremos na análise do atual quadro da política de atendimento
socioeducativo no citado estado, sobretudo referente às medidas em meio fechado, as quais
implicam na privação de liberdade dos adolescentes e jovens. O principal documento que
orientará a avaliação sobre o sistema socioeducativo cearense é o 4º Monitoramento do
Sistema Socioeducativo Cearense, relatório realizado pelo Fórum Permanente das ONGs de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA Ceará), a qual analisa a
política de atendimento socioeducativo no estado do Ceará. Por fim, os dados apontam que
existem notórios indícios de intersecção entre a experiência no sistema socioeducativo e o
processo de vitimização letal de adolescentes. Portanto, mostra-se visível a necessidade de
políticas públicas de atenção aos adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo
cearense, de modo a reduzir os fatores de risco que estes estão sujeitos após o processo de
cumprimento de medida socioeducativa.
1 – INTRODUÇÃO
Crianças e adolescentes, no Brasil, possuem o direito fundamental à vida, o qual não
se confunde com a mera sobrevivência: trata-se, em verdade, no direito de viver com
dignidade, em um ambiente de cuidado e proteção, onde as necessidades vitais estejam
amparadas por relações sadias com os pais e com a comunidade (AMIN, 2010, p. 31).
Em ambientes de proteção e cuidado, os jovens tendem a aprender com maior
facilidade, possuem maiores chances de construir vínculos e seguir bons modelos de
condutas, de modo a evitar o envolvimento em situações de violência. Por outro lado,
crianças e adolescentes que crescem em ambientes desprotegidos, onde seus direitos mais
básicos são sistematicamente violados, tendem a se inserir mais facilmente em dinâmicas
violentas (ROLIM, 2016).
1

Graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estagiário do Centro de Defesa da Criança e
do Adolescente (CEDECA Ceará).
2
Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Mestre e Doutoranda em
Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Ceará
(UFC). Integra a Coordenação Colegiada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA Ceará).
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Diante disso, cabe ao poder público, à sociedade e à família construir ações que
visem contribuir para a proteção da vida de crianças e adolescentes, como proposto pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).
Nesse sentido, o presente trabalho visa contribuir com esta intenção, com a
finalidade de analisar as interseções entre as graves problemáticas que perpassam o
sistema socioeducativo cearense, marcado por diversas denúncias de violações dos direitos
humanos, e o aumento da letalidade juvenil no estado do Ceará.
Para tanto, iremos nos deter em analisar o panorama de letalidade juvenil violenta no
mesmo estado, por meio do exame do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) de 2014
e pela pesquisa realizada pelo Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na
Adolescência de 2016 (CCPHA) a respeito da vitimização de adolescentes no estado do
Ceará.
Em seguida, iremos expor o atual quadro da política de atendimento socioeducativo
neste estado, sobretudo referente às medidas em meio fechado, as quais implicam na
privação de liberdade dos adolescentes e jovens. Com efeito, o principal documento que
orientará a avaliação sobre o sistema socioeducativo cearense é o 4º Monitoramento do
Sistema Socioeducativo Cearense, relatório realizado pelo Fórum Permanente das ONGs de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA Ceará).
Deste modo, os dados apontam que existem notórios indícios de intersecção entre a
experiência

no

sistema

socioeducativo

e

o

processo

de

vitimização letal de

adolescentes. Com efeito, mostra-se visível a necessidade de políticas públicas de atenção
aos adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo cearense, de modo a reduzir
os fatores de risco que estes estão sujeitos após o processo de cumprimento de medida
socioeducativa de internação.
Por fim, para sustentar esta posição, iremos nos apoiar em experiências salutares de
políticas públicas de acompanhamento de egressos, em específico, o Programa
Oportunidade e Direitos (POD), executado pela Fundação de Assistência Socioeducativa do
Rio Grande do Sul (Fase), com o objetivo de atender adolescentes e jovens adultos
egressos do sistema socioeducativo gaúcho. Os exitosos resultados visualizados pelo
programa apontam que políticas públicas para egressos podem ser utilizados como ações
que visem a proteção de adolescentes e jovens que passaram pela experiência
socioeducativa.
2 – SOBRE AS TRAJETÓRIAS INTERROMPIDAS: LETALIDADE JUVENIL NO BRASIL E
NO ESTADO DO CEARÁ
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Desde meados dos anos 1980, o Brasil convive com uma ascensão de violência letal
que possui características epidêmicas. Não se sabe, com precisão, as reais dimensões
deste problema, em razão de uma ausência de tradição de pesquisas de vitimização no país
3

. Porém, percebe-se a gravidade do problema a partir dos crescentes índices de homicídios

do país. Neste contexto, a vitimização de crianças e adolescentes não são uma exceção; ao
contrário,

são sujeitos que se mostram mais vulneráveis à violência física e,

consequentemente, à letalidade violenta (PERES et al., 2015).
Dessa forma, percebe-se que as dinâmicas de homicídios contra jovens vêm se
intensificando no país desde o início dos anos 1980 – acompanhando, de certo modo, a taxa
global –, de maneira que se verifica um processo em que os mortos são cada vez mais
jovens. Nessa linha, o Atlas da Violência (2017) aponta que, enquanto no começo da
década de oitenta, o auge da taxa de homicídio se dava aos 25 anos, atualmente gira em
torno de 21 anos.
Quando se aprofunda a análise por meio das Unidades Federativas (UFs), nota-se
um quadro bastante heterogêneo, com consideráveis desníveis entre os índices de
homicídios. Para ilustrar tal cenário, basta analisar que a soma das 5 UFs com maiores
taxas de homicídios na adolescência possui números superiores ao dobro do índice
nacional. Desse modo, o estado do Ceará destaca-se como um dos índices de vitimização
juvenil mais preocupantes entre os estados brasileiros.
Para compreender a situação de letalidade juvenil que o estado do Ceará passa na
4

atualidade, é necessário analisar o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA, 2014) ,
pesquisa de âmbito nacional que serve para estimar o risco de mortalidade por homicídio de
adolescentes que residem em um determinado território, isto é, pessoas que se encontram
na faixa etária de 12 a 18 anos.
No ano de 2014, o estado do Ceará passou a ocupar a 1ª posição do Ranking
Nacional, com o número de 8,71 adolescentes vitimados para cada 1000 (mil) habitantes,
seguido dos estados de Alagoas (8,18) e Espírito Santo (7,79).

Quadro 1 – O IHA segundo as unidades da federação, municípios de mais de 100 mil habitantes e
Distrito Federal, 2014.

3

Zilli et al. (2014, p. 236-240) assevera que as pesquisas de vitimização, no Brasil, são instrumentos pouco
difundidos entre os profissionais e pesquisadores(as) da área de segurança pública. Além do mais, as pesquisas
que existem carecem de padronização metodológica, o que prejudica severamente sua avaliação.
4
Trata-se de uma iniciativa do Observatório de Favelas, realizada em conjunto com o UNICEF e a então
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
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UNIDADE FEDERATIVA (UF)

IHA 2014

1º

Ceará

8,71

2º

Alagoas

8,18

3º

Espírito Santo

7,79

4º

Bahia

7,46

5º

Rio Grande do Norte

7,40

6º

Paraíba

6,44

7º

Piauí

5,57

8º

Sergipe

5,38

9º

Maranhão

5,01

Goiás

4,71

POSIÇÃO

10º
Fonte: IHA, 2014.

Neste cenário, a capital do estado, a cidade de Fortaleza, registra a alarmante
posição de capital em que os adolescentes são mais vulneráveis à letalidade violenta: 10,94
adolescentes perdidos para cada 1000 (mil) habitantes, com um IHA três vezes maior que a
média nacional (IHA, 2014). No quadro abaixo, segue as dez capitais com os maiores IHAs.
Quadro 2 – O IHA segundo as capitais, 2014.
CAPITAL

IHA 2014

1º

Fortaleza

10,94

2º

Maceió

9,37

3º

Vitória

7,68

4º

João Pessoa

7,34

5º

Natal

7,10

6º

Salvador

6,87

7º

São Luís

6,68

8º

Teresina

6,59

9º

Belém

5,32

Goiânia

4,76

POSIÇÃO

10º
Fonte: IHA, 2014.
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A região nordeste, nos últimos anos, apresenta os valores mais altos entre todas as
grandes regiões brasileiras desde o início da realização do IHA, oscilando entre 2,94 (2005)
e 6,50 (2014) de adolescentes vitimados a cada 100 mil habitantes. Ao aprofundar esta
análise, percebe-se que o nordeste vem apresentando uma tendência de crescimento da
violência contra adolescentes: a) entre as dez UFs com o índice mais elevado, oito
pertencem a região nordeste; e b) das cinco capitais com maior IHA, quatro pertencem ao
5

nordeste .
Ademais, existe no Brasil uma nítida tendência de letalidade violenta contra pessoas
6

negras, sobretudo em razão de um processo de racismo institucionalizado . Assim,
considerando proporcionalmente às populações por raça/cor, de cada 100 (cem) vítimas de
homicídios, 71 (setenta e uma) são negras (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2017).
No mesmo sentido, Cerqueira e Coelho (2017), a partir de análises econométricas
com base nos microdados do Censo Demográfico do IBGE e do SIM/MS, mostraram que a
tragédia que aflige a população negra no Brasil não se restringe aos aspectos
socioeconômicos, mas que a cor da pele influencia diretamente na probabilidade de um
indivíduo sofrer homicídio. Para os autores, estima-se que o cidadão negro possui chances
23,5% maiores de sofrer assassinato em relação a cidadãos de outras cores, já descontado
7

o efeito da idade, sexo, escolaridade, estado civil e bairro de residência .
Em virtude dos alarmantes índices de homicídios contra adolescentes no Brasil,
Marcos Alvarez (2014) assevera que os jovens ocupam uma situação ambígua no âmbito
das ações estatais: de um lado, aparecem como sujeitos ameaçadores à ordem
estabelecida, potenciais agressores e criminosos; por outro lado, mostram-se como as
maiores vítimas da violência em nosso país, a categoria mais vulnerável diante de um
ambiente de insegurança.
Diante deste quadro, o estado do Ceará destaca-se como um dos cenários mais
preocupantes: o maior IHA do país entre as Unidades federativas, além de possuir a capital
em que se mais mata adolescentes no país, com uma média três vezes maior que o índice
nacional.
Nesta mesma linha, Nóbrega (2010) aponta o aumento regular das taxas de homicídios na Região Nordeste
desde 1996. Com isso, o autor assevera que a diminuição de desigualdades sociais na região que foram
ocasionadas por programas sócio assistenciais do governo federal não foram suficientes para minorar os altos
índices de homicídios.
6
Compreende-se o racismo institucional como “um modo de subordinar o direito e a democracia as
necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros inexistem ou existam de forma precária, diante de
barreiras interpostas na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados pelos esquemas de subordinação desse
último (racismo)”, como proposto por QUERINO (2013, p. 13).
7
Do mesmo modo, este lamentável quadro foi visualizado pela pesquisa “Índice de Vulnerabilidade Juvenil à
Violência e Desigualdade Racial”, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014).
5
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Por isso, há anos que diversas organizações da sociedade civil de defesa dos
direitos humanos e movimentos sociais denunciam tal situação. Em razão disso, no ano de
2016, foi lançado por iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa do estado do Ceará
(AL/CE) com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Comitê Cearense
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), criada com o objetivo de
compreender o fenômeno da violência entre os jovens para, com isso, elaborar propostas de
políticas públicas que visem à redução de homicídios dessa faixa etária da sociedade.
A partir de realização de pesquisas de campo, seminários temáticos e audiências
públicas, foi elaborado o documento intitulado de “Trajetórias interrompidas: relatório final”,
extensa pesquisa que buscou compreender quais os motivos que levam adolescentes a
cometerem assassinatos e/ou serem vítimas desse tipo de violência, a partir da trajetória de
suas vidas. Para isso, foram ouvidas 224 famílias de adolescentes assassinados em sete
cidades cearenses: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Horizonte e
Eusébio.
Dessa maneira, a citada pesquisa foi dividida em quatro dimensões – as quais foram
consideradas vitais para o processo de identificação das causas que levam ao envolvimento
com a violência: a) dimensão individual dos adolescentes; b) dimensão familiar e afetiva; c)
dimensão comunitária; e d) dimensão institucional (a qual envolve os processos de
escolarização, profissionalização, possível cumprimento de medidas socioeducativas, dentre
outras).
As evidências constatadas sobre o elevado índice de homicídios contra adolescentes
foram sintetizadas na cartilha “Cada vida importa: evidências e recomendações para a
prevenção de homicídios na adolescência” (2016), o qual expomos as principais da seguinte
forma:
Evidência 1 – Vulnerabilidade de quem cuida: no município de Fortaleza,
55% dos adolescentes mortos eram filhos de mulheres que foram mães
ainda na adolescência, portanto em situação peculiar de desenvolvimento.
Evidência 2 – Falta de atendimento à rede de amigos e familiares dos
adolescentes assassinados: em Fortaleza, 64% dos adolescentes mortos
tiveram amigos assassinados.

Evidência 3 – Territórios vulneráveis aos homicídios: os homicídios contra
adolescentes não ocorrem de modo homogêneo nas cidades cearenses.
Assim, a maioria dos adolescentes morreram no bairro em que residiam. A
concentração de homicídios em bairros com infraestrutura e serviços
precários denotam que a segregação urbana é um fator que contribui para à
vulnerabilidade à violência letal. Em Caucaia, 87% dos adolescentes foram
mortos no bairro onde viviam.
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Evidência 4 – Abandono escolar: com exceção de Sobral, com 44%, todas
as sete cidades pesquisadas apresentaram percentuais acima de 60% de
abandono escolar há pelo menos seis meses antes da morte.
Evidência 5 – Experimentação precoce com drogas: em todas as cidades
pesquisadas, os adolescentes assassinados haviam experimentado algum
tipo de droga (lícita ou ilícita) entre 10 e 15 anos de idade.
Evidência 6 – Vida comunitária conflituosa: a vivência de muitos
adolescentes é perpassada por conflitos, por vezes banais, que levam a
confrontos violentos e ameaças. Com isso, percebe-se que vários dos
adolescentes assassinados já haviam sido ameaçados (em Caucaia, 60%
das vítimas já haviam sofrido ameaças).

Evidência 7 – Insuficiência no atendimento socioeducativo: entre as
vítimas, nota-se um alto nível de experimentação negativa com o sistema
socioeducativo cearense, ampliando uma trajetória de vulnerabilidade. Em
Caucaia, 73% das vítimas haviam cumprido medidas socioeducativas, ao
passo que em Fortaleza este percentual gira em torno de 46%.
Evidência 8 – Falta de oportunidade de trabalho formal: Em todas as
cidades pesquisadas, nenhum adolescente trabalhou como estagiário ou
aprendiz, com exceção de Fortaleza, em que somente 2% das vítimas de
homicídio tiveram essa experiência.

Evidência 9 – Interação violenta com a polícia: em Fortaleza e Caucaia,
segundo os familiares, 73% das vítimas de homicídios sofreram violência
policial.
Evidência 10 – Violência armada: em Horizonte, todos os adolescentes
vitimados foram mortos por arma de fogo. Nas demais cidades, os
percentuais superam 80% (CCPHA, 2016).

De fato, o fenômeno da violência contra adolescentes se mostra como um
fenômeno multicausal, em que está em jogo uma complexa constelação de fatores que
compõem um quadro de difícil identificação (Cruz Neto e Moreira, 1999). Todavia, o
presente trabalho busca se debruçar sobre um fenômeno específico: a experiência de
cumprimento de medidas socioeducativas de adolescentes que foram vítimas de violência
letal.
Nesse sentido, tentaremos responder a seguinte questão: quais as interseções
entre as graves problemáticas que perpassam o sistema socioeducativo – marcado por
diversas denúncias de violações dos direitos humanos – e o aumento da letalidade juvenil
no estado do Ceará? Para tanto, nos deteremos em analisar o atual quadro do sistema
socioeducativo no estado do Ceará.
3 – O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CEARENSE: VIOLAÇÕES DE DIREITOS QUE
AMPLIAM UM CENÁRIO DE VULNERABILIDADE.
As medidas socioeducativas estão previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e são aplicáveis aos adolescentes as quais se atribuem o cometimento
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de atos infracionais. Dessa maneira, possui um duplo caráter: de um lado, possui natureza
pedagógica, a qual visa à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social (vida
comunitária, vida familiar); mas, por outro lado, também possui natureza sancionatória,
visando responsabilizar o adolescente por suas condutas (KONZEN, 2005, p. 89; GOMES,
2014).
Por possuir esta natureza híbrida, Teixeira (2014, p. 167) destaca as dificuldades
dos programas executores de conciliar estes dois aspectos, afirmando que as condições
precárias de cumprimento das medidas socioeducativas em meio fechado, em vários cantos
do país, demonstram a irrelevância atribuída ao aspecto pedagógico pelo poder público.
Neste contexto, o sistema socioeducativo no estado do Ceará tem ganhado
negativo destaque nos últimos anos. Em razão disso, organizações da sociedade civil de
defesa dos direitos humanos têm realizado reiteradas denúncias de diversas violações dos
direitos humanos de adolescentes privados de liberdade em Unidades de atendimento
socioeducativo no estado.
Desde o ano de 2008, o Fórum Permanente de Ong’s de Defesa de Direitos da
Criança e do Adolescente do Ceará (Fórum DCA Ceará) acompanha sistematicamente o
sistema socioeducativo do estado do Ceará, produzindo, de forma trienal, os Relatórios de
8

Monitoramento do Sistema Socioeducativo Cearense .
No recente relatório lançado em 2017, intitulado de “4º Relatório de Monitoramento
do Sistema Socioeducativo: meio fechado, meio fechado e sistema de justiça juvenil”, o
Fórum DCA Ceará apontou para um crítico quadro do sistema socioeducativo cearense, que
o afasta completamente das diretrizes legais – nacionais e internacionais – sobre
responsabilização juvenil. Assim, podemos sintetizar as principais constatações do relatório
de 2017 do seguinte modo:
1) No período da realização do relatório de 2017, nenhuma Unidade
Socioeducativa de internação ofertava aulas para os internos;
2) 79% dos adolescentes e jovens entrevistados por meio de grupos focais
afirmaram ter sofrido violência física por parte de agentes socioeducadores;
3) 71% adolescentes e jovens entrevistados por meio de grupos focais
afirmaram a existência de dormitórios em que os internos são levados para
ficarem isolados como meio de sanção disciplinar, os quais são conhecidos
como as “trancas”;

8

Os relatórios foram publicados nos anos de 2008, 2011, 2014 e 2017. Em 2011, publicou-se o Monitoramento
do sistema socioeducativo: diagnóstico da privação da liberdade de adolescentes no Ceará. Em 2014, de igual
modo, foi publicado o Monitoramento do Sistema Socioeducativo: Liberdade assistida, privação de liberdade e
Sistema de Justiça (2014), todos disponíveis em http://www.cedecaceara.org.br/biblioteca/artigos/. Acesso em 04
de setembro de 2017.
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4) 75% das Unidades Socioeducativas de Fortaleza/CE, isto é, todas
àquelas destinadas à privação de liberdade de adolescentes do sexo
masculino,, foram consideradas inadequados quanto à higiene e à
salubridade, tendo sido verificados dormitórios com odor fétido, com
acúmulo de sujeira, restos de comida; além da proliferação de insetos e
ratos;
5) Ausência de atividades esportivas, culturais ou de lazer no curso do
cumprimento da medida socioeducativa de internação. Com isso, os
internos passam longos períodos em confinamento quase integral dentro
dos dormitórios, transformando a experiência socioeducativa em um mero
encarceramento (Fórum DCA, 2017).

Além disso, o Fórum DCA Ceará, ANCED e o CEDECA Ceará solicitaram à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a imposição de medidas cautelares
contra o Estado brasileiro por violações dos direitos humanos no sistema socioeducativo
cearense, com o objetivo de que estas medidas pudessem resguardar a vida e a integridade
física dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no estado do Ceará.
A denúncia à CIDH decorre de um contexto de crise sem precedentes, com episódios
continuados de violência, denúncias de casos de torturas e tratamentos cruéis, desumanos
e degradantes; isolamentos compulsórios prolongados; em fugas de grandes proporções e
destruição de Unidades de Internação, notadamente durante os últimos 5 anos (2013-2017).
Em um ambiente em que a privação de liberdade para o cumprimento de uma
medida socioeducativa, a qual deveria colaborar com a reconstrução de vínculos sociais dos
adolescentes em conflito com a lei, torna-se uma experiência de mero encarceramento,
marcada por diversos episódios de violência física e simbólica, nota-se que a experiência
socioeducativa tem se tornado apenas um evento negativo na vida destes adolescentes.
Ao realizar pesquisa de campo em uma Unidade de Atendimento Socioeducativo na
cidade de Fortaleza/CE, por meio de relatos autobiográficos de jovens então privados de
liberdade no Centro Educacional Patativa do Assaré, Lia Machado Fialho (2015) aponta
como o cumprimento da medida socioeducativa para os internos da Unidade tem se
apresentado como uma situação traumática, em que pouco contribui para uma reintegração
social saudável:
A experiência de internação na vida dos jovens participantes da pesquisa
demonstrou: Violência sofrida, principalmente de policiais militares e
instrutores; Identidade infratora, pois em maioria se concebiam irregulares;
Perspectiva de futuro caracterizada pela ausência de objetivos de vida
porque não visualizavam trajetórias concretas e bem delineadas para o
futuro fora da instituição; Atendimento especializado, insatisfação com o
serviço profissional do CEPA; Código de ética, constituído pela existência
de regras implícitas difundidas entre os jovens em conflito com a lei;
Rebeliões e motins, como situações marcantes em suas vidas; Significado
da internação, com percepção negativa da privação de liberdade (FIALHO,
2015, p. 276-277).
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Em seguida, a autora traz um relato de um dos internos entrevistados, que sintetiza o
que o adolescente visualiza como o significado da internação:
A minha passagem pelo CEPA é ruim, mas é melhor se conformar e a achar
bom porque se não fica pior ainda. Esses que dizem que se aproximou de
Deus e virou crente é só cão. Isso aqui não muda em nada não, não muda
ninguém não, tem gente que sai é pior, endoida ficar aqui dentro. [...] É triste
menor aqui que vai para tranca. E por isso que sai pior daqui, bater não
resolve nada não, sai é pior (FIALHO, 2015, p. 323)

Diante do significado exclusivamente punitivo que a experiência de internação toma
para os adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas no estado do Ceará, é
possível deduzir que essa medida não cumpre sua função social que é inerente; ao
contrário, representa um inócuo isolamento social, distanciando-se completamente de
qualquer processo de sadia reinserção comunitária e familiar.
Dessa forma, merece destaque a constatação realizada a partir da pesquisa do
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), a qual afirma
um alto percentual de cumprimento de medidas socioeducativas entre as vítimas de
homicídios na adolescência. Assim, entre as sete cidades pesquisadas, percebe-se uma
variação nestes índices, como se vê no gráfico abaixo:
Gráfico 1: Passagem pelo Sistema Socioeducativo das vítimas de homicídios na adolescência.

Fonte: Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), 2016.
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Em quase metade dos 146 casos analisados em Fortaleza, isto é, 46%, os
adolescentes que foram vitimados já haviam cumprido alguma medida socioeducativa. Na
capital cearense, a medida mais aplicada foi privação de liberdade (27,3%), seguida por
liberdade assistida (17,1%) e prestação de serviço à comunidade (6,8%). Com efeito, aponta
a pesquisa realizada pelo CCPHA a partir dos casos pesquisados:
O que também parece não ter mudado é a falta de impacto positivo desta
política na vida do adolescente. De acordo com os relatos, as unidades de
internação do Sistema Socioeducativo parecem ter aumentado o cenário de
vulnerabilidade em que esses adolescentes se encontravam, perpetuando a
violência policial sofrida nas comunidades. A atuação do Poder Judiciário foi
ainda vista, em alguns casos, como disforme e equivocada, levando à
apreensão de adolescentes meses e até anos depois da prática do ato
infracional, o que dificulta que o jovem estabeleça qualquer relação entre o
ato cometido e a aplicação da medida (CCPHA, 2016, online).

Desse modo, percebe-se um grave quadro no que tange ao respeito aos direitos

fundamentais de adolescentes no estado do Ceará, em que se constata uma taxa de
vitimização fatal contra adolescentes em patamares inaceitáveis. Em contrapartida, o
sistema socioeducativo cearense tem falhado em seu objetivo de reintegrar os adolescentes
a uma sadia convivência social; ao invés disso, tem violado direitos humanos, ampliando
trajetórias conflituosas dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação.
Os adolescentes que passam por processos de sujeição criminal no sistema
socioeducativo – compreendido aqui como a rotulação e estigmatização em uma identidade
social ligada ao processo de incriminação (MISSE, 2010) – acabam por serem conduzidos a
um campo de maior vulnerabilidade à letalidade violenta. Nas palavras de Michel Misse,
tornam-se “alguém que se pode desejar naturalmente que morra, que pode ser morto, que
seja matável. No limite da sujeição criminal, o sujeito criminoso é aquele que pode ser
morto” (idem, p. 21).
Em razão disso, o poder público não pode se omitir em envidar esforços na
construção de ações públicas que possam enfrentar efetivamente tal questão, as quais
acreditamos que merecem especial destaque às políticas públicas de prevenção à
homicídios.
4 – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENÇÃO DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA:
AUSÊNCIA E URGÊNCIA.
A despeito do grave quadro apresentado quanto às alarmantes taxas de homicídios
contra adolescentes, o Estado Brasileiro tem dado respostas, substancialmente, focadas
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apenas em medidas repressivas. Como se sabe, estas ações têm se mostrado visivelmente
limitadas; além de, muitas vezes, contraproducentes.
Além disso, Marcos Rolim (2007) aponta como as abordagens preventivas –
considerando as experiências internacionais e o acúmulo teórico das ciências sociais nos
últimos trinta anos – são as inovações mais significativas na área da segurança pública. Não
obstante, as políticas públicas de prevenção têm sido sistematicamente negligenciadas no
Brasil, desconsiderando a necessidade de identificar fatores de risco para a violência e para
a vitimização, de maneira a delinear ações públicas adequadas às dinâmicas criminais.
Na criminologia moderna, fatores de risco são aquelas circunstâncias que aumentam
as chances do envolvimento com o crime e a violência, seja na condição de autor, seja na
condição de vítima. Por sua vez, os fatores de risco podem ser contrapostos pelos fatores
protetivos, aqui compreendido como os elementos que interagem com os fatores de risco na
condição de “moderadores” (ROLIM, 2016).
Mesmo diante da insuficiente tradição em políticas públicas de prevenção no país,
em detrimento ao modelo unicamente reativo, Robson Souza (2012, p. 21) aduz que existem
experiências salutares no país, com metodologias factíveis e testadas, com comprovado
êxito. Dentre elas, podemos destacar o Programa Fica Vivo, programa de controle de
homicídios iniciado em 2002 na cidade de Belo Horizonte/MG, o qual se mostrou como uma
importante alternativa preventiva em comunidades vulneráveis com altas taxas de
homicídios (SILVEIRA, 2008).
Com isso, destaca Marcos Rolim sobre as políticas públicas de prevenção ao crime e
à violência:
As perspectivas comprometidas com a prevenção da criminalidade ou com
a sua redução estão concentradas em três níveis: estruturais, psicológicos e
os relativos às circunstâncias do crime. Políticas de prevenção devem fazer
algo com relação aos infratores, às vítimas e aos locais onde os crimes
ocorrem. O ideal é que elas abordem estas três dimensões, em projetos
integrados racionalmente (ROLIM, 2006, p. 113).

Dessa forma, a criminologia moderna tem utilizado o paradigma dos fatores de risco
a partir das definições utilizadas na área da Saúde Pública. Nesse sentido, a grande maioria
dos(as) criminólogos(as) têm se referido às estratégias de prevenção na área da segurança
pública a partir de três esferas distintas (primária, secundária e terciária), com base na
tipologia utilizada na saúde coletiva.
Assim, Políticas públicas de prevenção primária possuem dimensão universal –
destinados a toda à comunidade – e são comumente delineadas a partir das legislações que
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estabelecem regras a serem observadas por todos; prevenção secundária, por sua vez, diz
respeito às iniciativas públicas focadas em grupos de risco, tanto para o cometimento de
crimes quanto para vitimização; e a prevenção terciária se refere à projetos públicos
delineados para grupos que já se envolveram com atos infracionais e/ou criminais (idem,
2006, p. 113).
Neste campo, pode-se afirmar que a área mais negligenciada pelas políticas públicas
é exatamente a prevenção terciária. No entanto, este campo de atuação demonstra enorme
potencial, o qual ainda não foi devidamente explorado pelo poder público.
Assim, Rolim et al. (2017) realizou salutar estudo sobre a temática, a partir da análise
da experiência do Programa de Oportunidades e Direitos (POD), desenvolvido para atender
adolescentes e jovens adultos egressos da Fundação de Assistência Socioeducativa do Rio
Grande do Sul (Fase). O citado autor afirma em que consiste este Programa:
O POD RS Socioeducativo é executado por instituições do terceiro setor,
com expertise em formação profissional de jovens vulneráveis socialmente,
como a Fundação Pão dos Pobres e o Centro de Educação Profissional São
João Calábria, ambos de Porto Alegre. Voltado a adolescentes e jovens
adultos, com idades entre 12 e 21 anos, egressos da Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase), em virtude da
progressão da medida socioeducativa para o meio aberto ou da sua
extinção, o Programa possui os seus alicerces no incentivo às medidas
socioeducativas em meio aberto e na inserção social no mundo do trabalho
com o acompanhamento dos egressos. POD RS Socioeducativo busca
garantir os direitos dos adolescentes em conflito com a lei, através da
escolarização, da formação profissional, da inserção no mercado de
trabalho, da inclusão em políticas públicas direcionadas aos grupos mais
vulneráveis e do acompanhamento psicossocial, tanto do jovem quanto da
sua família. O trabalho realizado na área da socioeducação baseia-se nos
propósitos da “responsabilização”, da “integração social” e da
“desaprovação da conduta infracional” (ROLIM et al., 2017, p. 152).

Entre os objetivos do POD, está o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários. Por isso, os adolescentes e jovens adultos são acompanhados em um
processo socioeducativo com seus pais e responsáveis. O programa busca, ainda, construir
novos espaços de convivência, para que os egressos possam visualizar novas formas de
reintegração social sadia.
Além disso, os egressos acompanhados pelo programa recebem apoio financeiro
não superior a 50% (cinquenta por cento) do menor piso salarial no Rio Grande do Sul9,
durante 12 meses, além de vale-transporte, almoço e lanche. Ainda durante a execução do
programa, os adolescentes e jovens recebem formação profissional.

9

Em junho de 2016, o valor mensal destinado ao egresso da Fase que frequentasse o Programa era de R$
430,00.
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Entre as dificuldades na execução do POD, ROLIM et al. (idem, p. 153) destaca a
baixa escolaridade dos jovens, o preconceito por parte das escolas, a falta de apoio familiar,
a dificuldade da Fase em preparar os adolescentes para o Programa e a situação de rua de
muitos adolescentes egressos do sistema socioeducativo e a demora no recebimento das
bolsas.
Mesmo com estas consideráveis dificuldades, o autor sugere que o Programa possui
resultados considerados extraordinários. Nesse sentido, pesquisa qualitativa realizada por
Braga (2016) com 4 (quatro) egressos do sistema socioeducativo do Rio Grande do Sul
aduz sobre a capacidade de construção de vínculos entre os adolescentes que participam e
o Programa. Vale destacar, portanto, entrevistas realizadas pelo autor com os egressos que
participaram do POD:
[...] eu queria mesmo era o POD de volta. Não tem nada como a equipe que
estava aí. Eu tenho contato com alguns, até com psicóloga. Eles não
esquecem. Eu tinha afinidade com muitos aí. Com todos eu me dava muito
bem. Tudo que eles falaram eles cumpriram, até mais. Era bem bom
(entrevistado 1);
[...] o POD deu bastante oportunidades, além do auxílio, isso já me deu uma
garantia de ter alguma coisa para ajudar a minha mãe, para ajudar em casa,
e me deu mais segurança de não ter, de não precisar, cometer algum delito,
algum ato. Eles ajudavam, davam conselho, procuravam emprego. Foi
muito bom para mim. Como o POD não existe. O POD dá muita assistência
pra gente, de conseguir emprego, estágio, incentivam muito a gente. Eles
perguntam como está sendo a vida da gente, como está sendo a correria,
atrás de alguma coisa, atrás de alguma ajuda, qualquer coisa que a gente
precisasse eles nos ajudavam. Eles não tinham na hora, eles davam um
jeito e conseguiam (entrevistado 2).

Ademais, ROLIM et al. (2017) aponta dados que indicam o êxito do Programa, partir
de dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI):
aproximadamente 1.500 adolescentes e jovens adultos frequentaram o
Programa no período de 2009 a 2016. Desse total, cerca de 1.100 tiveram
de seis meses a um ano de frequência e 400 registraram frequência inferior
a seis meses. A taxa de reincidência para egressos que frequentaram o
Programa entre 6 e 12 meses foi de 8%, enquanto para egressos que
frequentaram o Programa por período inferior a seis meses foi de 35%. A
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos informou não possuir dado
sistematizado sobre reincidência para egressos que nunca frequentaram o
Programa, uma informação que seria fundamental para a comparação.
Atualmente, o POD RS Socioeducativo é desenvolvido na cidade de Porto
Alegre com 155 vagas e em Santa Maria com 25 vagas. A população da
Fase em 25 de maio de 2016 era de 1.368 adolescentes e jovens adultos,
sendo 277 em internação provisória, 968 cumprindo medida de internação e
123 em semiliberdade (BRAGA, 2016). Com base nessas informações, o
POD RS Socioeducativo estaria retirando do crime cerca de 92 jovens a
cada 100 egressos da Fase, considerando os que frequentam o Programa
por um período de 6 a 12 meses [...] Uma taxa de reincidência de 8% após
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uma intervenção realizada entre 6 e 12 meses, como aquela efetivada pelo
POD RS Socioeducativo, é extraordinária (ROLIM et al., 2017, pp. 155-156).

De todo o exposto, percebe-se que a experiência do Programa Oportunidades e
Direitos (POD RS) pode ser considerado como uma experiência exitosa na prevenção à
reincidência infracional por parte dos adolescentes que cumpriram medidas de internação no
sistema socioeducativo gaúcho.
Diante da maior taxa de vitimização na adolescência do país, mostra-se urgente que
o estado do Ceará busque construir políticas públicas para os egressos do sistema
socioeducativo cearense, com a finalidade de retirar os adolescentes que estão inseridos em
graves dinâmicas de violência, de maneira a contrapor os fatores de risco que foram
submetidos.

5 – CONCLUSÃO
Após o cumprimento da medida socioeducativa de internação no estado do Ceará,
muitos adolescentes e jovens retornam às suas famílias e às suas comunidades em uma
situação extremamente adversa: os últimos meses ou anos de sua vida foram marcados por
episódios de rebeliões, de violência sofrida – física ou simbólica –, pelo isolamento social,
pela habitação em um local insalubre e sem higiene, pelo trancafiamento integral em um
dormitório similar à uma cela, pela tensão de viver em uma Unidade Socioeducativa que
mais se aproxima ao cárcere.
Assim, vale retomar a questão inicial que deu ensejo ao presente trabalho: quais as
interseções entre as graves problemáticas que perpassam o sistema socioeducativo,
marcado por diversas denúncias de violações dos direitos humanos; e o aumento da
letalidade juvenil no estado do Ceará?
À vista do que foi visualizado pelo trabalho, percebe-se que os adolescentes
egressos do sistema socioeducativo retornam à sociedade em situações em que os fatores
de risco de vitimização são intensificados. Este quadro é facilmente visualizado pelos dados
obtidos pela pesquisa realizada pelo Comitê Cearense pela Prevenção à Homicídios na
adolescência: no município de Fortaleza, 56% dos adolescentes que foram vítimas de
homicídios haviam cumprido medidas socioeducativas, ao passo que o município de
Caucaia registrou o alarmante índice de 73% na mesma questão.
Como se viu, o Brasil registra experiências positivas de políticas públicas de
acompanhamento de egressos, com metodologias factíveis e de êxito comprovado, como o
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Programa Oportunidade e Direitos (POD RS), realizado pela Fundação de Assistência
Socioeducativa do Rio Grande do Sul (Fase). Tal programa conseguiu produzir uma taxa de
reincidência de 8% entre os adolescentes e jovens que foram acompanhados entre 6 a 12
meses, visando encerrar uma vivência conflituosa dos adolescentes egressos do sistema
socioeducativo gaúcho, de modo a se apresentar como um verdadeiro fator protetivo na vida
destes adolescentes.
Não obstante, o Governo do Estado do Ceará segue inerte no emprego de ações
públicas que visem a redução dos índices de homicídios na adolescência, especificamente
àquelas em que as vítimas contam com passagens pelo sistema de justiça juvenil.
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a indicação de inclusão e a constatação de exclusão1 2
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Telma Ferreira Nascimento Durães4

Resumo: O trabalho discute os mecanismos de inclusão e de exclusão social que atuam na
temática dos(as) adolescentes em conflito com a lei. Para tanto, articula as políticas públicas voltadas
para o sistema socioeducativo brasileiro sob o enfoque do enfrentamento ao tema e tratando-o como
uma questão vital de direitos humanos. A maior parte das investigações desenvolvidas sobre o
sistema socioeducativo (incluindo as pesquisas feitas pelo poder público) diz respeito à internação
enquanto medida imposta pelo Judiciário aos(às) adolescentes em conflito com a lei. No entanto,
para cada adolescente que cumpre a medida de internação (nome dado pela legislação à ‘prisão
juvenil’), tem-se por volta de 4,5 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto –
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o que demonstra a relevância de se
pesquisar o meio aberto enquanto: a) alternativa ao meio fechado; b) porta de entrada do sistema
fechado. Assim, o trabalho tenciona as políticas públicas e os mecanismos de inclusão e de exclusão
social que atuam sobre o sistema socioeducativo e, por consequência, sobre os(as) adolescentes em
conflito com a lei. Utiliza como marcos legais: 1- Constituição Federal de 1988; 2 – O Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA); 3 – O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE),
e como marco teórico: 1 – A doutrina da situação irregular; 2 – a doutrina da proteção integral; 3 –
fundamentos e análise do ciclo de Políticas Públicas.

Palavras-chave: políticas públicas; sistema socioeducativo; inclusão social; exclusão social.
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1 INTRODUÇÃO

Dentro do sistema socioeducativo há uma clivagem de interesse muito
acentuada. Grande parte das discussões sobre sistema socioeducativo fala somente dos
jovens que cumprem medida de internação. O que é mostrado para a opinião pública gira
em torno dos adolescentes que cumprem medida em meio fechado, e os interesses em
pesquisas também têm seguido essa linha. É curioso notar que até mesmo em documentos
produzidos pelo poder público, como em relatórios ou levantamentos sobre o sistema
socioeducativo, os adolescentes que cumprem medidas em meio aberto e todos os
profissionais que lidam com eles são quase invisíveis. Os dados sobre o meio aberto, que
incluem as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida são
extremamente escassos. No entanto, é no meio aberto que encontramos a maior parte dos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A importância do tema é vista
pela maior quantidade de pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre o sistema
socioeducativo em meio aberto.
A questão das políticas públicas no contexto do sistema socioeducativo cada vez
se mostra mais vital enquanto aspecto concretizador dos direitos humanos dos adolescentes
em conflito com a lei.
Assim, este trabalho propõe uma análise das políticas públicas voltadas para o
sistema socioeducativo brasileiro, tanto no caráter normativo quanto no caráter prático,
colocando em xeque a implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE) enquanto política pública de inclusão social.
Para tanto, utiliza de análise dos mecanismos de inclusão e de exclusão social
que permeiam o campo dos adolescentes em conflito com a lei.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Numa definição funcional, a política pública consiste na tentativa de atores, num
contexto de restrições, compatibilizar objetivos políticos (policy goals) e meios políticos
(policy means), com a finalidade de aplicar soluções a problemas públicos.
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Alguns instrumentos podem ser mais adequados do que outros para lidar com
esses problemas. Por outro lado, nem todos os atores concordam com o que constitui um
problema político ou uma solução adequada. Ainda, a análise dos problemas e das soluções
é limitada pelo estado do conhecimento sobre as dificuldades sociais e econômicas e pelas
ideias que os atores políticos consideram como caminho a ser seguido.
Existem áreas substanciais de concordância nas definições concorrentes de
políticas públicas, ao passo que também existem nelas consideráveis diferenças nos
detalhes. Merecem destaque os conceitos elaborados por Thomas Dye, que descreve, como
sendo a política pública “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer” (DYE,
1972, p. 2, apud HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 6) e Jenkins que define política
pública como:
um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo
de atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios
necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o
alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores
(JENKINS, 1978, apud HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 8).

Assim, o conceito de políticas públicas pode ser estruturado a partir de uma
derivação de certos atributos como: (a) a política pública é feita em nome do público, ou
seja, a sociedade; (b) a política pública é geralmente feita ou iniciada pelo governo; (c) a
política pública é interpretada e implementada por atores públicos e privados; (d) a política é
tudo o que o governo pretende fazer; (e) e a política é tudo o que o governo escolhe por não
fazer. A ideia de políticas públicas varia conforme o contexto. No entanto, um conceito inicial
bastante difundido diz que política pública é tudo o que o governo faz e também tudo o que
ele opta por não fazer (BIRKLAND, 2006) (DYE, 1972).
Neste contexto, a política é entendida como um conjunto de procedimentos que
expressam uma relação de poder e que se orienta à resolução de conflitos no que se refere
aos bens públicos. Assim, se constitui em instrumento que possibilita resolver conflitos de
interesses de maneira não violenta (RODRIGUES, 2013).
Dessa forma, pode-se também conceituar políticas públicas como sendo: “o
processo pelo qual os diversos grupos que compõem a sociedade – cujos interesses,
valores e objetivos são divergentes – tomam decisões coletivas, que condicionam o conjunto
dessa sociedade” (RODRIGUES, 2013, s. p.).
Portanto, ao se tratar de políticas públicas, não se pode fechar a análise
somente para leis ou regras advindas do Legislativo ou do Executivo. Elas vão além de uma
legislação ou de um regulamento, pois envolvem também os discursos, os símbolos e as
práticas dos atores envolvidos (BIRKLAND, 2006).
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Então, uma política pública pode ter o objetivo de melhorar a distribuição de
renda da população ou de certa camada desta; de qualificar jovens para o mercado de
trabalho; de melhorar o atendimento da saúde; de evitar desmatamento em áreas
impróprias; de acabar com a pobreza e miséria; de fomentar a formação de mestres e
doutores; de aumentar as vagas para portadores de necessidades especiais em concursos
públicos; de melhorar o escoamento e mobilidade urbana; de ‘ressocializar’ pessoas que
passam pelo sistema carcerário; de melhorar o acompanhamento das medidas
socioeducativas; dentre inúmeras hipóteses.
O que fica claro é que o combustível justificador de certas políticas públicas são
os problemas sociais. Dessa maneira, há um empenho do Estado no sentido de combater
aquele devido problema.
Porém, os problemas sociais não são resolvidos no mundo político apenas pela
sua mera constatação. Há uma série de situações, movimentos e estratégias que permitem
a inclusão de um problema na composição da agenda do Estado. Esse problema, ao entrar
na agenda, deve ser discutido, formulado um conjunto de ideias para sua consecução, para,
só depois ser implementado. É o que a literatura denomina de ciclo das políticas públicas.
Entretanto, a ocorrência ou não de uma determinada pauta a nível
governamental e todo seu processo de construção, empenho, decisões e rumos a serem ou
não seguidos são completamente influenciados pela maneira pela qual Estado e democracia
se interagem. O campo das políticas públicas é o que exterioriza, por excelência, o Estado e
as características democráticas de uma sociedade.
Em relação às políticas públicas no Brasil, temos como um marco legal e
temporal a Constituição Federal de 1988, que traz extenso rol de direitos e garantias
individuais e direitos sociais, preocupada com o ideal de direitos humanos.
Os direitos escritos na Constituição, em especial os direitos sociais, nada são
sem sua concretização no mundo real. Assim, as políticas públicas se tornam
imprescindíveis para a efetivação dos direitos prescritos na Lei Maior, pois são elas que
fazem o intermédio entre a declaração de um direito e a realidade.
Dessa forma, as políticas públicas, que são exteriorizadas em grande parte pela
produção legislativa que é refletida pela Constituição, têm um papel primordial e peculiar no
contexto do Estado e da democracia do país, pois irradiam os ideais da Constituição Cidadã,
amparada por valores de direitos humanos. Nesse sentido:
cabe destacar a grande produção legislativa recente – decorrente dessa
legislação constitucional – voltada para a proteção e o desenvolvimento de
tratamento mais apropriado para os setores antes marginalizados ou
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carentes. Por exemplo, estão em vigor atualmente estatutos como o da
Criança e do Adolescente, o do Idoso, além das leis especiais referentes
aos deficientes físicos e à cota eleitoral que incentiva a inclusão de
mulheres no Legislativo. Além disso, as políticas públicas desenvolvidas
para tratar das questões de gênero, da população indígena, da igualdade
racial, do meio ambiente, entre outras (MOSCA, 2012, p. 16).

Vê-se, pois, a importância da Constituição Federal de 1988 como ápice do
ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a implementação de políticas públicas
voltadas para as mais diferentes áreas, dentre as quais se englobam as políticas voltadas
para os adolescentes em conflito com a lei.
Portanto, a Constituição de 1988 é um marco normativo para as políticas
públicas no Brasil, sendo elas reflexo, em grande medida, do processo de realinhamento
institucional e redemocratização do país.
Uma área política e social de extrema importância para a temática de direitos
humanos e que teve uma quebra de paradigmas com a Constituição de 1988 é a questão da
infância, adolescência e juventude. Mas isso não ocorreu por acaso.
A Constituição tratou especificamente desses temas nos artigos 227, 228 e 229,
mostrando empenho e deferência para com a questão das crianças, dos adolescentes e dos
jovens, o que pode ser visto pela descentralização de competências e responsabilização
solidária entre as instituições (família, sociedade e Estado), como afirma o texto do
dispositivo 227 da Lei Maior:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, instituído pela Lei Feferal nº
8.069/1990, veio regulamentar esse mandamento constitucional e é reconhecidamente (no
âmbito internacional) uma das leis que mais garantias trazem para crianças e adolescentes.
No entanto, o esforço de aprovação do ECA com todo o sistema de garantias de
direitos não foi tarefa fácil, pois:
por certo que muitas foram as batalhas enfrentadas por aqueles que
buscavam, a qualquer custo, defender um setor da sociedade que vinha
sendo tão marginalizado pelos demais segmentos. Essa luta, todavia, que
resultou na elaboração da proposta do Estatuto da Criança e do
Adolescente, foi muito bem elaborada e de forma inovadora, apresentou a
Criança e o Adolescente como nunca antes visto, dando-lhes peculiares
condições e, desta forma, tornando-os merecedores de uma proteção
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integral, pela qualidade de pessoas ainda em desenvolvimento. (MENDES,
2006, pp. 27-28).

O ECA mudou a forma de se enxergar a infância e a juventude no país,
reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Os princípios da proteção
integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse, que sustentam o texto do Estatuto,
passaram a embasar as normas e instituições voltadas para o atendimento de milhões de
crianças e adolescentes (AZEVEDO, 2015).
Isso aconteceu em virtude de marcos legais nacionais, como a Constituição de
1988 e também em virtude de influência internacional, através de documentos de ordem
global, como a Declaração dos Direitos das Crianças, publicada em 1959 pela ONU, que fez
surgir a doutrina da proteção integral, bem como a Convenção sobre os Direitos da Criança,
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, tendo o seu texto
incorporado os princípios de direitos humanos já adotados na normativa internacional sobre
a matéria, reafirmado a doutrina da proteção integral e reconhecido direitos básicos
universalmente aceitos para o desenvolvimento de crianças [e adolescentes] (AZEVEDO,
2015; VILAS-BÔAS, 2011).
Quanto às legislações relativas às crianças e aos adolescentes no Brasil, temos
um salto de qualidade com a implantação, ao menos legal, da doutrina da proteção integral.
Esta nova forma de enxergar o trato com a criança e adolescente se opõe drasticamente à
doutrina da situação irregular, que operacionalizou a área até o advento da Constituição e
do ECA.
A doutrina da situação irregular era a denominação do arranjo de ideias e ações
que sustentavam a base legal dos Códigos de Menores. “Esses Códigos eram
centralizadores, tecnicistas e repressores” (DEVES, 2010, s. p.).
Sobre o Código de Menores de 1979, algumas de suas características eram bem
peculiares, principalmente se contrastadas com as do ECA, pois:
Não havia processo legal com anunciação de direitos fundamentais e
reconhecimento da condição peculiar da criança e do adolescente. A
institucionalização, ou prisão, não tinham prazos determinados, mesmo sem
haver sequer a acusação e o direito de contestação ou defesa. Manteve-se
a criminalização da pobreza, a tutela legal através da intervenção estatal e a
institucionalização como principais elementos do seu sistema de justiça.
Dentre as prerrogativas erigidas pela situação irregular estava a autorização
da intervenção e institucionalização de igual modo para os infratores, os
delinquentes, órfãos e abandonados, não havendo qualquer distinção entre
estes. (DEVES, 2010, s. p.).
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A doutrina da situação irregular era aplicada às pessoas com menos de 18 anos
de idade que estavam em condição de abandono ou de delinquência. Assim, esses jovens
eram tratados como se estivessem em situação irregular. Por outro lado:
o ECA ofereceu um marco diferente ao do antigo Código de menores, pois
não se trata mais crianças e adolescentes como irregulares, especialmente
para o caso de estarem sofrendo processo de sobrevivência na pobreza,
como outrora consideravam as legislações menoristas. Ao contrário, exige
um Sistema de Garantias de Direitos (SGD) que dê cabo das necessidades,
das mais básicas às mais complexas, especialmente quando há criança e
adolescente como vítima. (DEVES, 2010, s. p.).

Dessa forma, a alteração de paradigma proporcionada pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente “se opõe ao conceito de situação irregular que embasava a legislação, as
políticas e as instituições para a infância ao longo do século XX” (AZEVEDO, 2015, p. 3).
Em relação aos adolescentes em conflito com a lei, campo específico de análise
desta pesquisa, o ECA inovou ao tratar de garantias antes inexistentes, como o devido
processo legal e a excepcionalidade da medida de internação, não obstante este último
regramento não ocorrer na prática; bem como disciplinar o processo no sentido de a medida
socioeducativa ser aplicada ao adolescente pelo fato ocorrido (ato infracional), e não em
virtude de quem ele é, ou seja, de sua subjetividade.
Dessa forma, com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
a garantia dos direitos humanos se fortaleceu ao reconhecer todas as
crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, abrindo possibilidades
para ações mais humanas e adequadas no trato com os que estão em
conflito com a lei. Entretanto, há muito a ser feito, pois a prática carrega em
si contradições e indica que estamos longe da garantia de direitos, e as
ações não apresentam o resultado desejado em relação a reconstrução de
projeto de vida e reinserção dos adolescentes na sociedade. (GOIÂNIA,
2015, p. 11).

Portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco que rompe, de
maneira formal, com os paradigmas da situação irregular e trata a criança e o adolescente
com a finalidade de proteção integral.
Sobre as disposições acerca dos atos infracionais, que nada mais são do que a
conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por algum adolescente, o
ECA traz linhas gerais de direitos individuais, garantias processuais e elenca quais são as
medidas socioeducativas possíveis, que são: advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional.
Com isso, a execução das medidas socioeducativas devem seguir os preceitos
da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo
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qual se faz necessário apresentar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo,
também uma política pública de extrema importância para a área do adolescente em conflito
com a lei.
O

primeiro

marco

regulatório

do

Sistema

Nacional

de

Atendimento

Socioeducativo é de 2006, ano em que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA aprovou e publicou a resolução nº 119, que estabeleceu o
SINASE. Neste mesmo ano, outro conjunto de propostas foi encaminhado ao Congresso
Nacional para que se fizessem detalhamentos e complementações ao Estatuto da Criança e
Adolescente – ECA, no que diz respeito ao adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa, o que deu origem ao segundo marco regulatório do tema, que foi a Lei
Federal nº 12.594/2012, instituidora do SINASE, aprovada no Congresso Nacional e
sancionada pela Presidente Dilma Rousseff em 18 de janeiro de 2012 (SINASE, 2013).
A partir desses marcos legais, a atenção ao adolescente em cumprimento de
medida socioeducativa tem os fundamentos para se constituir em um Sistema Nacional,
tornando-se uma política pública articulada e com características específicas: a Política da
Socioeducação, documento que vem somar-se à normatização citada e deve ser
interpretada a partir dela levando-se em consideração todas as suas diretrizes e princípios.
A socioeducação é imprescindível como política pública específica para resgatar
a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população adolescente (vítima
principal dos altos índices de violência) e como contribuição à edificação de uma sociedade
justa que zela por seus adolescentes (SINASE, 2013).
O processo democrático e estratégico de construção do SINASE concentrou-se
especialmente num tema que tem mobilizado a opinião pública, a mídia e diversos
segmentos da sociedade brasileira: o que deve ser feito no enfrentamento de situações de
violência que envolvem adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de
violação de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas. Mas não se concentrou
somente nisso. Deu-se muita ênfase à articulação e descentralização das competências.
Tendo como premissa básica a necessidade de se constituir parâmetros mais
objetivos e procedimentos mais justos que evitem ou limitem a discricionariedade, o SINASE
reafirma a diretriz do Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa. Para
tanto, este sistema tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais sob direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial na área dos direitos da criança e do
adolescente (SINASE, 2006).
Ainda, há uma tentativa de priorizar as medidas em meio aberto (prestação de
serviço à comunidade e liberdade assistida) em detrimento das restritivas de liberdade
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(semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, haja vista que estas somente
devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade. Trata-se de estratégia
que busca reverter a tendência crescente de internação dos adolescentes bem como
confrontar a sua eficácia invertida, uma vez que se tem constatado que a elevação do rigor
das medidas não tem melhorado substancialmente a inclusão social dos egressos do
sistema socioeducativo (SINASE, 2006).
O SINASE, enquanto sistema integrado foi formulado para articular os três níveis
de governo para o desenvolvimento dos programas de atendimento, considerando a
intersetorialidade e a corresponsabilidade da família, comunidade e Estado, conforme
preconizado na Constituição de 1988. Esse mesmo sistema estabelece ainda as
competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente,
que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os
demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais como o Poder Judiciário e o
Ministério Público e Defensoria Pública.
Assim, criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com
a lei deixe de ser considerado um problema (como era na doutrina da situação irregular)
para ser compreendido como uma prioridade social no país.
Dessa forma, entende-se por SINASE:
o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a
execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos,
políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito
com a lei (BRASIL. Lei nº 12.594/2012, art. 1º, § 1º).

Como

a

política

pública

de

atendimento

socioeducativa

se

tornou

descentralizada a partir do rompimento com doutrina da situação irregular, o sistema
socioeducativo cada vez mais têm se municipalizado, incluindo aí fortes características da
doutrina da proteção integral.
O sistema socioeducativo municipal, com a Constituição de 1988, com o Estatuto
da Criança e do Adolescente e, principalmente com o SINASE, têm ganhado mais
importância dentro do Sistema de Garantia de Direitos preconizados por esses documentos.
Com a divisão de competências do SINASE, cabe ao Município, dentre outras
importantes atribuições,

coordenar

e executar

o acompanhamento das medidas

socioeducativas em meio aberto, quais sejam: a liberdade assistida – LA; e a prestação de
serviços à comunidade – PSC.
Através da Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social –
CNAS, que aprovou a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, os CREAS ficaram
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incumbidos do Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC).
A política de Assistência Social incorporou em suas ações, através do CREAS, o
atendimento aos adolescentes em cumprimento das medidas de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC) e de Liberdade Assistida (LA). De acordo com o Censo SUAS/CREAS,
de 2012, de um total de 2.167 CREAS, 1.561 (72%) informaram ofertar o serviço de medida
socioeducativa em Meio Aberto de LA e de PSC. Ainda de acordo com dados do Censo
SUAS 2012 e do Levantamento Nacional de 2011, realizado pela SDH/PR, há um
adolescente privado de liberdade para cada 4,5 cumprindo medida no meio aberto (SINASE,
2013).
Portanto, as políticas públicas voltadas para adolescentes em conflito com a lei
sofreram imensa guinada nos últimos anos, e a preocupação com essa temática, ao menos
pela visão legal (normativa), tem cada vez mais aumentado.

3 A INDICAÇÃO DE INCLUSÃO E A CONSTATAÇÃO DE EXCLUSÃO

Para trabalhar os mecanismos de inclusão e de exclusão do adolescente em
conflito com a lei, primeiro se faz necessário pontuar alguns aspectos que envolvem
escolhas de abordagens.
Os temas de inclusão e exclusão social têm ganhado atenção de pesquisadores
há algum tempo nas ciências humanas, no entanto podem ser considerados conceitos
recentes e que englobam grande variedade de problemas socioeconômicos, políticos e
culturais (ALVINO-BORBA; MATA-LIMA, 2011).
O binômio inclusão-exclusão é uma categoria analítica fluida, que não possui
características unânimes, e sua concepção se molda conforme a abordagem e objeto de
investigação.
A própria nomenclatura ‘exclusão’, por exemplo, é posta em xeque por Pedro
Demo (2006), pois para o autor o termo sugere que as pessoas ‘excluídas’ estariam fora do
sistema, o que não ocorre. As pessoas estão à margem do sistema de garantias, de plena
cidadania e liberdades. Assim, o autor prefere utilizar a expressão inclusão marginal para
falar dessas pessoas postas à margem da sociedade. Para o autor:
Os pobres têm acesso à saúde, educação, segurança pública, saneamento,
habitação, mas como efeito de poder, ou seja, em ofertas marcadas pela
marginalização. Enquanto isso os mais ricos usufruem de políticas públicas
qualitativas, na medida em que existem, ou, faltando essas, criam as suas
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ou impõem-nas ao Estado. Não se nega acesso aos pobres, desde que o
acesso esteja alinhado à trama vigente de poder. (DEMO, 2006, s. p.).

No entanto, a ideia de exclusão que utilizo se coloca ao lado do conceito de
inclusão marginal de Demo, ou seja, não utilizo a expressão ‘exclusão’ ou ‘excluídos’ para
tratar de pessoas que estão de fora do sistema posto. Utilizo sim para falar de pessoas (no
caso, de adolescentes), que: estão ou são colocadas à margem da sociedade; por falta de
igualdade de oportunidade estão em condições não condizentes com a dignidade humana;
em razão de fatores socioeconômicos (como desemprego, falta de saneamento básico,
desestruturação familiar, falta de moradia e de sustento digno, falta de ambiente propício
para a educação, carência de políticas setoriais como esporte, cultura e lazer, etc.)
encontram-se alijadas do cenário político e social.
Escolho trabalhar ainda, e principalmente, a exclusão com olhar crítico no campo
das políticas públicas, que são decisões e não-decisões tomadas por agentes atuantes nas
instituições do Estado que é envolto pelo regime democrático brasileiro. Além disso, entendo
por mecanismo de exclusão qualquer modo de ação ou funcionamento, arranjo, estratégia
explícita ou implícita, sistêmica ou não sistêmica, instituído(a) ou não pelo Estado, que, de
maneira total ou parcial, contribua para a não garantia de acesso e efetivação de direitos
dos adolescentes em conflito com a lei, sua ressignificação diante do ato infracional, além
de sua inserção em práticas/atividades que contribuam significativamente para o seu pleno
desenvolvimento enquanto cidadão.
Sobre o termo ‘inclusão’, entendo ser qualquer mecanismo, ação ou arranjo,
instituído ou não pelo Estado, que visa a garantia de direitos dos adolescentes em conflito
com a lei, sua ressignificação diante do ato infracional, além de sua inserção em
práticas/atividades que contribuam significativamente para o seu pleno desenvolvimento
enquanto cidadão.
Além disso, a inclusão também pode ser estendida no sentido de garantia de
direitos para a família do adolescente em conflito com a lei, vez que as políticas públicas
voltadas para a área são complexas, o que demandam uma intersetorialização ou rede de
ações para a garantia de direitos.
Dessa maneira, “atualmente, a problemática da inclusão/exclusão vem atingindo
a todos nas suas mais diversas formas, ou seja, todos podem ser excluídos de alguma
situação e incluídos em outra.” Ocorre que “não existe alguém completamente incluído ou
completamente excluído, o que há são jogos de poder em que, dependendo da situação, da
localização e da representação alguns são enquadrados e outros não.” (LUNARDI, 2001, s.
p.).
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Nesse sentido:
o binômio inclusão/exclusão, não pode ser mais pensado como forma
antagônica, onde a exclusão sustenta-se pelo seu contrário, pela sua
oposição; onde ser excluído é o antônimo de ser incluído. Incluídos e
excluídos fazem parte de uma mesma rede de poder, isto é, excluídos em
alguns discursos e incluídos em outras ordens discursivas. (LUNARDI,
2001, s. p.).

Então, tratar dos mecanismos de inclusão e de exclusão não é tratar de
completos antagonismos, mas sim de dois lados da mesma moeda (LUNARDI, 2001).
Sobre a prática do SINASE, vê-se que há um distanciamento entre quem formula
e quem executa a política pública. É o que se chama de gap na literatura de políticas
públicas, ou seja, é o intervalo ou espaço entre os atores formuladores e os atores
implementadores em uma determinada política.
Esse distanciamento, por óbvio, traz consequências no agir da política do
adolescente em conflito com a lei, pois apesar de ser bem formulada, e sob a ótica do novo
paradigma da proteção integral ao adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento, o
SINASE não se atenta para as vicissitudes de sua execução.
Um fator relevante para esse entendimento é a fragilidade de articulação da
Rede que contempla vários órgãos de diferentes estruturas do poder público a fim de
possibilitar que o SINASE seja devidamente cumprido e, assim, que seja assegurado aos
adolescentes mais do que o acesso, a garantia e efetividade de direitos, além de sua
ressignificação diante do ato infracional.
O adolescente tem determinadas demandas, como encaminhamento para
tratamento de drogadição ou para cumprimento de PSC em alguma instituição parceira ou
para cadastro no Programa Bolsa Família, sendo este último serviço de competência da
própria Secretaria a qual seu órgão é vinculado. Ocorre que os órgãos da Rede (Sistema de
Garantia de Direitos) para garantia de direitos não estão articulados, motivo pelo qual há, na
prática, enorme dificuldade para que os encaminhamentos feitos tenham sucesso, pois
esbarram em problemas estruturais de órgãos que não têm servidores e não dão abertura à
integração do adolescente no local, e de instituições precarizadas que não estão preparadas
para receber os adolescentes, deixando à mingua um dos princípios que dão sustentação
ao ECA, o da prioridade absoluta.
O resultado disso é exclusão social do adolescente que já se encontra em
estado de vulnerabilidade. Aqui se pode visualizar um mecanismo de exclusão social. As
barreiras ou entraves do sistema como um todo refletem que ele não foi e não está
preparado para incluir esse adolescente através de encaminhamentos para órgãos que lhe
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prestem seu direito e, assim, acabam por exclui-lo do ambiente no qual seu direito lhe
deveria ser garantido.
A exclusão social, principalmente para quem já não se encontra inserido em
alguma parcela social que de alguma maneira seja privilegiada, é um fato ou acontecimento
bem mais fácil de ocorrer. Basta que a Assistência Social seja obstaculizada em seus
encaminhamentos. Com isso, já há um empenho, mesmo que impessoal, que contribui para
a não garantia de acesso e efetivação de direitos dos adolescentes em conflito com a lei.
Outra questão de relevo é a omissão dos entes federativos diante das
atribuições que lhes cabem de acordo com a legislação, como o dever de os Estados
cofinanciarem o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto para os Municípios.
Isso demonstra, de maneira latente, a não prioridade na estruturação e cumprimento do
SINASE em sua integralidade. A alocação de recursos, diante de montantes finitos, se
mostra como um autêntico jogo de poder, passível de articulações, arranjos e interesses. Os
interesses vencedores ganham maior distinção em relação a outros. O que se pode notar é
que, dentro desse campo estatal, a questão do adolescente em conflito com a lei não é
prioridade.
Vê-se com clareza um forte elemento político a esse respeito. A falta de
prioridade pode gerar a não continuidade que por sua vez pode ser causada pela não
avaliação da política pública. Constata-se assim a escolha pela não prioridade
governamental ao sistema socioeducativo.
O sistema socioeducativo municipal em meio aberto, por mais que seja o mais
utilizado pelos adolescentes em conflito com a lei (numa proporção que em 2011 era de 1
adolescente em meio fechado para 4,5 em meio aberto ), é o que detém menos informações
(dados consolidados) e menos espaço na opinião pública.
Isso também pode ser corroborado se analisarmos o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública. Dentre as suas várias edições, o Anuário dos anos de 2015, 2014,
2013, 2011 e 2010 trazem a questão do adolescente em conflito com a lei, mas se limitam a
falar do sistema socioeducativo em meio fechado (principalmente, internação). Outro
importante documento da área é o Mapa da Violência, que em suas edições específicas
sobre adolescentes, também não se debruça sobre a questão do sistema socioeducativo em
meio aberto.
O que se deixa de ganhar com isso é a aprendizagem como instrumento vital
para o sucesso da política pública diante de um processo de dinamização social, jurídico,
econômico e cultural permanente. Uma consequência clara disso é o fato de que o SINASE
não tem sido uma política pública responsiva, pois deixa a desejar nas respostas aos
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inúmeros problemas e conjuntura que lhe são apresentados. Não obstante, esse mecanismo
de não continuidade e não aprendizado se alinha com a não prioridade estatal deferida ao
sistema socioeducativo acima discorrida e analisada, e podem ser encarados como
mecanismos de exclusão do adolescente em conflito com a lei na medida em que frustram e
minam a política da socioeducação.
O ciclo da política pública do SINASE, então, mostra-se permeado de brechas e
rupturas, o que, em larga medida, pode ser explicado pela não priorização do SINASE nas
diferentes esferas de governo.
Tudo isso caminha na direção de que o sistema socioeducativo tem se mostrado
mais excludente do que inclusivo, mesmo que seu marco legal tenha se dado em
parâmetros de inclusão social. Esses entraves ou dificuldades permeiam todas as questões
práticas.
Dois tipos de encaminhamento feitos pelas profissionais que acompanham os
adolescentes em conflito com a lei me chamam atenção nesse ponto: o primeiro é sobre o
encaminhamento do adolescente para cumprir PSC em alguma instituição parceira do
CREAS. As primeiras opções são os parceiros mais próximos, como os CRAS, por exemplo.
Ocorre que quando as profissionais que acompanham os adolescentes entram em contato
com os profissionais dos CRAS, estes rechaçam os adolescentes e não os recebem.
Querem saber qual ato infracional foi cometido, em quais circunstâncias e por fim não
deixam o adolescente cumprir medida no órgão. É a exclusão social por quem detém a
prerrogativa

de

trabalhar

com

a

inclusão.

Segundo

informações

das

técnicas

socioeducativas orientadoras, as instituições que mais aceitam os adolescentes para
cumprirem a medida de prestação de serviços à comunidade têm sido as igrejas
evangélicas.
O segundo tipo de encaminhamento é sobre a escolarização. Na medida de
liberdade assistida, uma das ações adotadas é o encaminhamento para a escola, nos casos
em que o adolescente não se encontre matriculado ou efetivamente estudando. Acontece
que as escolas não querem receber os adolescentes, mesmo sendo um direito assegurado
até mesmo pela Constituição. A resposta das servidoras das escolas são sempre as
mesmas, segundo me informaram as entrevistadas. Falam inicialmente que não tem vaga
naquela escola, e após muita insistência das profissionais que acompanham os
adolescentes, perguntam se o adolescente está cumprindo medida socioeducativa, porque
neste caso aquela escola não vai quer ou não tem vaga. O entrave se mostra tão
intransponível que, por fim, as técnicas-orientadoras que acompanham adolescentes em
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cumprimento de medidas têm que entrar em contato com a Secretaria de Educação para
efetivarem a matrícula do adolescente.
Então, o SINASE está longe de ser todo aplicado na prática. Dentre as maiores
dificuldades encontradas hoje no sistema socioeducativo, o ponto mais acentuado é o da
falta de articulação em rede para que os encaminhamentos tenham sucesso. Alguns
aspectos envolvem a infraestrutura, capacitação humana e recursos financeiros. Um
exemplo é o da alta rotatividade de prestadores de serviço no cargo de técnico (a)
socioeducativo orientador (a), pois o salário não é adequado e as condições de trabalho não
são as melhores. Com esse fato, a capacitação e qualificação humana no sistema
socioeducativo ficam comprometidas, pois quem é prestador(a) de serviços acabam não
ficando por longo tempo no cargo. Então, todo o planejamento de capacitar a equipe que
acompanha os adolescentes nas medidas passa também por esse gargalo, que é
excludente.
Soma-se a isso as informações sobre a quantidade de adolescentes que cada
profissional acompanha nas medidas socioeducativas. Enquanto o recomendado são 20
adolescentes para cada técnica, na prática tem algumas profissionais que fazem o
acompanhamento de mais de 35 adolescentes.
Outro aspecto salutar na prática do sistema socioeducativo de meio aberto é a
constatação de disponibilidade de vagas em cursos amparados em políticas públicas que
são voltadas para públicos prioritários, como era o caso do PRONATEC, que apesar do fato
de que era compromissado formalmente com a disponibilização de vagas para os
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, era uma política que não se
adequava ao público alvo, ou seja, requeria como condição de acesso ao programa,
requisitos que, em geral, o público do sistema socioeducativo não possuía, como
escolaridade (requeria-se estar cursando ensino médio, quando a imensa maioria dos
adolescentes em conflito com a lei não concluíram o ensino fundamental).
Ao invés de os cursos oferecidos se adequarem ao SINASE e ao seu público de
adolescentes em conflito com a lei, eles são instituídos para inverter a relação e, assim,
pode-se constatar que os cursos profissionalizantes não são feitos para os adolescentes em
conflito com lei. O mecanismo de exclusão aqui é ainda mais visível.
Mais um ponto crucial ao analisar a política pública para o adolescente usuário
do sistema socioeducativo diz respeito à falta de imposição, dentro da lei instituidora do
SINASE, de determinar órgãos ou entidades específicas que deveriam acolher e inserir os
adolescentes em cursos de educação profissional que fossem compatíveis com o perfil dos
jovens do sistema socioeducativo. No entanto, a lei do SINASE se restringiu a dizer que as
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instituições do Sistema “S”, como o SENAI, poderão ofertar vagas para os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa.
Fica claro então que a política pública do SINASE não trata das formas
concretas de inclusão do adolescente em conflito com a lei, restringindo-se a ditar diretrizes
e princípios a serem alcançados, em grande medida, por Estados e Municípios.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, os mecanismos de inclusão social dos adolescentes em
conflito com a lei em meio aberto se fundamentam nos marcos legais do SINASE, do ECA e
da Constituição Federal enquanto documentos imperativos que possibilitam ações que têm
a finalidade de ressignificar e garantir direitos aos adolescentes, com sustentáculo na
proteção integral.
Quanto aos mecanismos de exclusão do adolescente em conflito com a lei, se
destacam os entraves e barreiras, por vezes intransponíveis, que contribuem para a não
garantia de acesso e efetivação de direitos dos adolescentes, sua ressignificação diante do
ato

infracional,

além

de

sua

inserção

em

práticas/atividades

que

contribuam

significativamente para o seu pleno desenvolvimento enquanto cidadão. Os obstáculos aos
encaminhamentos, especialmente para cumprimento de PSC em instituição parceira e para
a escolarização se destacam, juntamente com a não adequação aos adolescentes das
políticas públicas de profissionalização e de mercado de trabalho. Também se mostram
como mecanismos de exclusão social a não prioridade governamental com o sistema
socioeducativo, as incompletudes da infraestrutura de execução do SINASE e as rupturas
no ciclo da política pública, com a nula ou pouca avaliação e responsividade, além da não
continuidade de ações.
Do que foi exposto, pode-se concluir que há uma clara indicação/sinalização de
que o escopo das políticas públicas do sistema socioeducativo é a inclusão social. Isso pode
ser corroborado pela doutrina na proteção integral, os contornos do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, a sistemática utilizada no Estatuto da Criança e do
Adolescente e os direitos e valores permeados na Constituição Federal.
No entanto, se olharmos na prática, ou seja, na implementação dessas políticas
públicas, constataremos que o sistema socioeducativo gera forte exclusão social, seja por
falhas internas do sistema, seja pelos estigmas que permeiam o tema, seja pela decisão
governamental de não priorizar este campo.
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A privação de liberdade no Brasil e o diálogo com a perspectiva abolicionista
1. Introdução
A questão do adolescente em conflito com a lei engendra uma série de reflexões no
âmbito das políticas públicas em geral. É preciso compreender as respostas do Estado
e do Sistema de Justiça diante dessa situação tão complexa que é a prática do ato
infracional. Afinal, o cometimento de tal ato não está envolto apenas a questões de
justiça e segurança pública. Perpassa, antes de tudo, por um problema social e
deveria ser tratado como tal. No entanto, o caráter punitivista do sistema judiciário
brasileiro canaliza a problemática para o âmbito do sistema de justiça e segurança
pública.
Ao se aprofundar nos casos individuais dos adolescentes que se encontram
cumprindo medida socioeducativa no Brasil, facilmente se chegará à conclusão de que
a realidade que os cerca está permeada por inúmeras expressões da questão social.
Dentre as quais, a pobreza, o desemprego, a violência, vínculos familiares fragilizados,
ausência de rede de proteção social, problemas relacionados ao alcoolismo e a
drogadicção. Essas questões não indicam que somente os adolescentes que se
encontram nessa situação estão propensos a cometerem atos infracionais. Contudo,
sinalizam que há uma criminalização de pessoas que pertencem a essa camada da
sociedade, pois é o público que está sujeito a ser penalizado no Brasil.
Embora os adolescentes sejam responsabilizados por legislação própria1, na prática, o
tratamento dispensado a esse público não se diferencia muito do oferecido aos
adultos. A maioria das unidades socioeducativas possui uma estrutura semelhante a
do sistema prisional. Registra-se a ocorrência dos mesmos problemas, como a
presença de pessoas sentenciadas junto daquelas detidas provisoriamente;
superlotação; práticas de torturas; pessoas que poderiam aguardar o julgamento em
liberdade.
Por outro lado, há uma série de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao
adolescente quando este comete um ato infracional. O Estatuto da Criança e do
Adolescente

coloca

à

disposição

da

autoridade

judiciária

seis

medidas

socioeducativas, sendo elas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de
serviços à comunidade, liberdade assistida, internação em regime de semiliberdade e,
por último, internação em estabelecimento educacional.

1

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências
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Este artigo dará visibilidade à medida socioeducativa de internação. O objetivo é
apresentar a realidade da execução desta medida no Brasil e suscitar questões que
possam dialogar com a perspectiva do debate sobre o abolicionismo penal.

2. A privação de liberdade no Brasil e as suas consequências para o adolescente
a quem se atribui autoria de ato infracional
A medida socioeducativa de internação possui tanto um caráter sancionatório quanto
pedagógico. O magistrado, ao decidir pela aplicação dessa sentença, priva o
adolescente do direito à liberdade. A unidade socioeducativa que acolhe o sujeito o
insere na rotina pedagógica da instituição. Apresenta-lhe regras que deverão ser
respeitadas e deveres que igualmente precisarão ser cumpridos. Não obstante, é
válido destacar que todos os demais direitos do adolescente deverão se fazer
respeitados no período em que estiver privado de liberdade sob a custódia do Estado.
Neste sentido, deve-se assegurar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
escolarização, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar, ao
esporte, cultura e lazer. No processo de construção da rotina pedagógica de uma
unidade deve-se levar em consideração a implementação das garantias de todos
esses direitos.
Ocorre que, na maioria das unidades socioeducativas do País, esses direitos não são
assegurados ou são em parte. A começar pelo direito à vida, há que se discorrer que o
dever de zelar pela integridade física e mental dos internos compete ao Estado,
conforme preconiza o artigo 1252 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não
obstante, o que se verifica é um elevado número de óbitos registrado dentro das
precárias instalações legalmente intituladas de estabelecimentos educacionais.
Periodicamente, é realizado um levantamento com informações relativas ao Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE - denominado Levantamento
Anual Sinase. A pesquisa, elaborada pela Coordenação Geral do SINASE3, apresenta
dados sobre todo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os dados são
coletados na data de 30 de novembro de cada ano. Até o momento, foram publicados
levantamentos dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2

O artigo 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente enfatiza que é dever do Estado zelar pela
integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e
segurança.
3
Órgão vinculado à Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Responsável pela
coordenação e execução da política nacional de atendimento socioeducativo.
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Analisando os dados descritos no último levantamento em relação ao número de
óbitos de adolescentes privados de liberdade conclui-se que 48 adolescentes tiveram
suas vidas ceifadas naquele período.
Essas 48 mortes divulgadas no relatório de 2014 representam uma média de 04
mortes por mês. Fazendo um comparativo entre as causas dos óbitos, o documento
apresenta o motivo outros como sendo o maior causador de mortes nas unidades
socioeducativas. 46% dos adolescentes tiveram suas vidas ceifadas por esse motivo,
o que equivale a 22 casos. Fica difícil precisar a motivação dessas mortes que
representam quase 50% do total de todas as mortes registradas no sistema
socioeducativo naquele período. O mesmo relatório justifica a imprecisão dos dados a
possíveis causas, tais quais: intencionalidade na produção incompleta das
informações, descaso com o registro dos dados, pouca fiscalização dos órgãos de
monitoramento e controle.
Os conflitos interpessoais são apresentados como o segundo maior responsável pelas
mortes de adolescentes no sistema socioeducativo. Em 2014 o percentual de
adolescentes que vieram a óbito por esses motivos chegou a 31%, o correspondente a
15 casos.
O terceiro maior causador de óbitos foi o conflito generalizado que culminou com 06
óbitos, representando 13% dos casos. O suicídio compareceu como o quarto maior
motivador, levando a óbito 04 adolescentes, ou seja, 8% do total. Finalizando, foi
registrado 01 caso de morte súbita, somando 2% do total de adolescentes que vieram
a óbito no período em que estavam sob a responsabilidade do Estado.
O levantamento aponta um crescimento do número de óbitos em relação ao ano
anterior. De acordo com o documento, foi registrado em 2013, o total de 29 óbitos, o
que significa 19 a menos que o ano seguinte.
Até a conclusão deste artigo, não houvera sido divulgado levantamento dos dados
referente aos anos de 2015 e 2016. Contudo, basta realizar uma breve pesquisa na
internet para identificar alguns números que retratam essa realidade. No ano de 2017,
até a presente data, um verdadeiro derramamento de sangue ocorreu não apenas no
sistema prisional brasileiro, mas também nas unidades socioeducativas.
É provável que alguns óbitos não tenham sido divulgados pela mídia. Estes se
tornarão públicos quando os próximos levantamentos forem apresentados. Não
obstante, daqueles dados que foram publicizados, já é possível contabilizar o total de
23 assassinatos ocorridos do início do ano de 2017 até o final do mês de junho. Esse
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número representa quase a metade dos óbitos registrados durante todo o ano de 2014
e apenas 06 óbitos a menos que o registrado durante todo o ano de 2013 que, de
acordo com o levantamento do SINASE, apontou a ocorrência de 29 óbitos nas
Unidades Socioeducativas no Brasil.
Pelo que foi apurado, quase 100% desses óbitos ocorreram em momentos de conflitos
interpessoais e generalizados.
Somente no estado de Pernambuco foram registrados 07 casos, ou seja, 30% dos
assassinatos ocorridos em todo o País. Todos esses óbitos aconteceram em apenas
duas unidades, Abreu e Lima e Vitória de Santo Antão. Na primeira, 03 adolescentes
vieram a óbito, enquanto outros 04 tiveram suas vidas ceifadas durante o período em
que estavam sob a custódia do Estado na Unidade Vitória de Santo Antão.
Outras 03 mortes foram registradas em um mesmo local em Minas Gerais, no Centro
Socioeducativo São Francisco de Assis localizado na Região do Rio Doce. As
ocorrências foram em dias diferentes, porém em datas próximas. O primeiro
adolescente veio a óbito no dia 03 de março, o segundo no dia 19 de abril e o último
no dia 23 deste mesmo mês. Os 03 óbitos ocorridos em MG totalizam 13% do total de
adolescentes assassinados até o momento nas unidades socioeducativas do País.
Uma rebelião registrada no dia 03 de junho em uma Unidade Socioeducativa
localizada no Estado da Paraíba terminou com a morte de 07 adolescentes. Com
exceção de uma que foi espancada até a morte, todas as outras vítimas morreram
carbonizadas após terem sido trancadas em um dos quartos da instituição. Os 07
óbitos ocorridos em apenas uma unidade totalizam 30% dos óbitos registrados em
todo território nacional. A superlotação foi a principal responsável pelo desfecho dessa
tragédia anunciada. O lar do Garoto possuía espaço para 40 adolescentes, mas no dia
da rebelião estava com 218, ou seja, mais de cinco vezes a capacidade suportada.
Além desses casos, foram registrados óbitos de adolescentes nos estados do Acre
Mato Grosso, Paraná, São Paulo e no Distrito Federal. Com exceção do Acre, que
registrou 02 casos, os demais contabilizaram 01 óbito cada.
Ao contrário dos episódios envolvendo óbitos de adolescentes do sexo masculino, não
teve repercussão na mídia nacional o caso envolvendo o suicídio de uma adolescente
de 14 anos ocorrido dentro da Cadeia Pública de Monte Mor. A questão da
invisibilidade feminina no âmbito do sistema socioeducativo perpassa por uma questão
de gênero. Considerando que o público encarcerado representa em sua maioria,
pessoas da raça negra e parda e que esse grupo, historicamente, sempre foi excluído
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da sociedade, acrescenta-se a situação da mulher na realidade brasileira. Embora
direitos tenham sido conquistados ao longo dos anos, a mulher ainda ocupa posições
subalternas em relação ao homem no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
Em se tratando daquelas que se encontram privadas de liberdade, tanto nas unidades
socioeducativas, quanto no sistema prisional, a invisibilidade é tocante. Valendo-se da
frase de Sueli Carneiro, é a última na fila depois de ninguém (CARNEIRO, 1995).
A referida adolescente tinha sido detida por suposta lesão corporal grave. De acordo
com informações repassadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São
Paulo (SSP), ela estava apreendida havia dois dias e aguardava transferência para
uma unidade da Fundação Casa, o que, segundo a SSP, ocorreria no dia do fato.
O caso poderia ter tido, inclusive, outro desfecho, caso os profissionais responsáveis
pela aplicação de medidas protetivas direcionassem a questão para o âmbito da
mediação de conflitos. A adolescente que cometera o suicídio morava em uma
instituição de acolhimento e havia agredido outra moradora do local. Levada ao
conselho tutelar fora apresentada ao juiz da comarca e, por conseguinte, encaminhada
ao Ministério Público. Após ter sua internação provisória decretada, fora alojada em
uma Cadeia Pública de São Paulo. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo justificou, na ocasião, que a cela era adequada, separada da de adultos. Em
menos de 72 horas depois da entrada da adolescente ao espaço, o caso passa a ser
investigado como suicídio e, segundo a polícia, a adolescente teria utilizado um lençol
para se enforcar.
O histórico de vida da adolescente não diverge da maioria das histórias de vida dos
adolescentes que são privados de liberdade hoje no Brasil. As unidades
socioeducativas reproduzem a lógica do sistema penitenciário no que concerne ao
público selecionado para ocupar esses espaços. Na ocorrência da adolescente, antes
de ser acusada pelo cometimento de ato infracional, pertencia a uma camada da
sociedade atendida pelas políticas de proteção social. Tais políticas são tão invisíveis
quanto o público ao qual atende. Recebe um percentual insignificante de recurso para
lidar com questões que requerem um alto grau de comprometimento e qualificação
dos profissionais.
O pouco investimento nas políticas de proteção social básica é inversamente
proporcional aos gastos direcionados às políticas repressivas. Para se ter uma ideia, o
Brasil investe por ano em educação pública, em média, R$ 2.800 mil reais por
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estudante4. O sistema socioeducativo gasta, por mês, o surpreendente valor que pode
variar, por estado, de 8 a 14 mil reais por adolescente privado de liberdade. Esse
gasto é relativo, uma vez que depende do tipo de gestão adotado pelo estado, da
quantidade de profissionais existentes para cada grupo de adolescentes, enfim,
depende de uma série de fatores que, ao final, influenciarão no valor per capita
destinado mensalmente a cada adolescente.
As cifras destinadas ao sistema educacional brasileiro se distanciam a cada ano dos
gastos utilizados para manter privados de liberdade adolescentes autores de atos
infracionais. Pouco se investem em educação e muito menos nas demais políticas
públicas. Com poucas oportunidades de acesso a essas políticas e, futuramente, com
chances escassas de ingresso no mercado formal de trabalho, o resultado não poderia
ser outro senão a manutenção da desigualdade social, que traz consigo um leque de
expressões da questão social, algumas delas já mencionadas na introdução desse
artigo.

2.1.

O diálogo com a perspectiva abolicionista como uma alternativa aos
efeitos nocivos da privação de liberdade

O retrato apresentado até o momento aborda as consequências nefastas da privação
de liberdade na vida dos adolescentes que estão sujeitos a ingressar no Sistema
Socioeducativo. Visando apontar medidas alternativas ao encarceramento desse
público, esse artigo se propõe a estabelecer, a partir de agora, um diálogo com a
perspectiva abolicionista. Para tanto, as concepções teóricas de Louk Hulsman5 e Nils
Christie6, referências para aqueles que se dedicam ao estudo do abolicionismo penal,
embasarão o debate proposto.
No tocante aos autores, a princípio insta salientar que ambos convergem em diversas
questões a começar pelo entendimento de que o crime é um constructo social.

4

No dia 27 de dezembro de 2016, foi publicada portaria no Diário Oficial da União estipulando o valor per
capita que seria investido por aluno no ano de 2017. O valor anual per capita que seria investido no
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) equivaleria à importância de R$ 2.875,03.
5
A enciclopédia livre Wikipedia apresenta Lodewijk Henri Christiaan Hulsman como um prestigiado
criminólogo holandês conhecido por desenvolver a teoria do abolicionismo penal. Nasceu no dia 08 de
março de 1923 na cidade de Kerkrade, Holanda e faleceu no dia 03 de fevereiro de 2009, aos 85 anos, na
cidade de Dordrecht, no mesmo País em que nascera.
6
De acordo com a Wikipedia, Nils Christie, sociólogo e criminólogo norueguês, se dedicou a estudar o
conceito de crime e criminalidade, tendo como base a perspectiva social. Nils Christie nasceu e morreu na
Cidade de Oslo, Noruega. Seu nascimento data do dia 24 de fevereiro de 1928 e seu falecimento de 27
de maio de 2015.
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Para Nils Christie (1998), o crime não existe, ele é criado. Primeiro existem os atos e
na sequência surge um processo de se atribuir significado a tais atos. Por
conseguinte, alguns desses atos são classificados como crimes e seus autores
recebem o atributo de criminosos.
Hulsman (1993) compartilha do mesmo entendimento. Defende que o conceito de
crime provém de uma decisão humana modificável. Afirma que o poder político é
quem decide o que é considerado crime em um determinado período histórico.
Quando algo passa a ser descriminalizado, a pessoa deixa de ser considerada uma
criminosa, conforme aponta

De um dia para o outro, o que era delito deixa de sê-lo e aquele que era
considerado delinquente se torna um homem honesto, ou, pelo menos, não
tem mais que prestar contas à justiça penal. É a lei que diz onde está o crime;
é a lei que cria o criminoso. (HULSMAN, p.64).

O norueguês destaca em sua obra, Penas Perdidas, algumas situações antes
classificadas como crimes em determinadas épocas e agora descriminalizadas em
seus Países. Dentre estas, destaca a bruxaria, o homossexualismo e o adultério, por
exemplo.
Sobre o assunto, é inegável a urgência de se intensificar no Brasil uma reflexão sobre
o tema da descriminalização das drogas. Deslocar a questão das drogas da segurança
pública para o âmbito da saúde seria o primeiro passo para direcionar um olhar
diferenciado no enfrentamento desse problema. A forma que o estado brasileiro
encontrou para lidar com o tráfico de drogas tem gerado prejuízos incalculáveis para
toda a sociedade brasileira. Além de promover a superlotação no sistema
socioeducativo e penitenciário, a chamada “guerra às drogas” tem ceifado vidas
diariamente, sobretudo nas periferias dos grandes centros urbanos. O encarceramento
e as ações repressivas nos bairros periféricos não têm apresentado respostas eficazes
à sociedade. O que demonstra a imperiosa necessidade de se alterar o foco da
intervenção neste âmbito.
Considerando a questão levantada no que tange à construção do conceito de crime e
o consequente atributo de criminoso imposto ao autor do crime, decorre dessa
sequência a punição que deverá ser aplicada a quem comete um ato dessa natureza.
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Como esse artigo focaliza a realidade do sistema socioeducativo brasileiro, cabe
pontuar que, legalmente, o adolescente não responde perante o código penal e sim, é
responsabilizado conforme o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O título III da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – trata da prática do
ato infracional. Em seu artigo 103 considera ato infracional a conduta descrita como
crime ou contravenção penal e o artigo 104 destaca que são penalmente inimputáveis
os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Sobre as medidas, o
artigo 112 apresenta as seguintes:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de
trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
Na medida socioeducativa de advertência, a autoridade judiciária se reserva ao direito
de advertir o adolescente em relação ao ato infracional cometido. Essa admoestação
verbal é reduzida a termo em audiência e assinada.
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Quando se tratar de ato infracional cujo dano seja apenas patrimonial, a autoridade
judiciária tem a opção de aplicar a medida de reparação do dano. Neste caso, o
adolescente deverá ressarcir o dano ou, de alguma forma, compensar o prejuízo
causado à vítima. No entanto, o parágrafo único do artigo 116, que trata da obrigação
de reparar o dano, ressalta que a medida poderá ser substituída por outra adequada,
caso haja manifesta impossibilidade do adolescente em cumpri-la.
A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (PSC) consiste na
realização de tarefas gratuitas por um período máximo de seis meses em entidades
assistenciais, programas comunitários ou governamentais. Na realização dessas
tarefas deverão ser consideradas as aptidões do adolescente e a jornada estabelecida
não deverá ultrapassar oito horas semanais. Caso o adolescente esteja estudando ou
trabalhando, as horas a serem cumpridas durante a prestação de serviços não
deverão prejudicar a frequência na escola ou trabalho. Para isso, o adolescente pode
cumprir a carga horária aos finais de semana ou feriados.
Com relação à liberdade assistida, esta medida possui alguns pontos que merecem
ser destacados nesse texto. Segue o que a Lei 8.069/90 estabelece a respeito:
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual
poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo
a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o
orientador, o Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade
competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:
I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação
e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e
assistência social;
II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente,
promovendo, inclusive, sua matrícula;
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III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção
no mercado de trabalho;
IV - apresentar relatório do caso.

Conforme se apresenta na Lei, é possível observar que a medida socioeducativa de
liberdade assistida permite um acompanhamento do adolescente. De acordo com o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo7 – SINASE

O cumprimento em meio aberto da medida socioeducativa de liberdade
assistida tem como objetivo estabelecer um processo de acompanhamento,
auxílio e orientação ao adolescente. Sua intervenção e ação socioeducativa
devem estar estruturadas com ênfase na vida social do adolescente (família,
escola, trabalho, profissionalização e comunidade) possibilitando, assim, o
estabelecimento de relações positivas que é base de sustentação do
processo de inclusão social a qual se objetiva. Desta forma o programa deve
ser o catalisador da integração e inclusão social desse adolescente.
(SINASE, 2006)

Com relação à equipe, o SINASE assegura que esta deve ser composta por técnicos
de diferentes áreas do conhecimento no intuito de garantir o atendimento psicossocial
e jurídico pelo próprio programa ou pela rede. O programa de Liberdade Assistida
Institucional (LAI) onde a gestão é executada pelo órgão municipal, recomenda-se que
cada técnico acompanhe, simultaneamente, no máximo 20 adolescentes. Há ainda os
casos em que se trata de programa de Liberdade Assistida Comunitária (LAC).
Nestes, cada técnico será responsável por acompanhar 20 orientadores comunitários.
Não obstante, as medidas socioeducativas em meio aberto, passaram a ser
executadas nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS).
Nesse sentido acontece, ou deveria acontecer, uma interlocução do Sistema Único da
Assistência Social – SUAS com o SINASE.
Ocorre que as medidas socioeducativas que podem ser cumpridas em meio aberto,
como a de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade são

7

De acordo com definição estabelecida na Resolução do CONANDA nº119/2006 que cria o SINASE, este
se define como o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político,
pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até
a execução de medida socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e
municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos de atenção a esse público.
Constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se
correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais.
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desenvolvidas precariamente. Em alguns municípios de grande porte existem apenas
três técnicos e cada um acompanha sozinho, 50 adolescentes. Sequer é
disponibilizado veículo para realização de visita domiciliar. Quando acontece de ser
disponibilizado um automóvel uma vez ao mês, o profissional precisa escolher qual o
caso mais emergencial para realizar a visita. Dessa forma é inviável promover
socialmente o adolescente e efetivar sua consequente inclusão nas políticas públicas.
A inserção em regime de semiliberdade pode ser determinada como primeira medida
ou como forma de transição para o meio aberto. Neste caso, quando o adolescente
está prestes a receber liberação da medida socioeducativa de internação, a autoridade
judiciária, interpretando que ele ainda não se encontra apto a retornar ao convívio em
sociedade, determina o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade.
Contudo, ao ser inserido nesta medida, o adolescente passa a ter o direito a realizar
atividades

externas

independente

da

autorização

judicial.

Escolarização

e

profissionalização são obrigatórias e a medida não comporta prazo determinado,
devendo ser aplicadas as disposições relativas à internação. Ou seja, o adolescente
pode permanecer cumprindo semiliberdade por um período de seis meses a três anos.
O entendimento do sistema de justiça é que, ainda que o adolescente complete os três
anos contando o tempo de medida de semiliberdade ao tempo de internação, este não
deve ser colocado em liberdade. De acordo com as autoridades do sistema de justiça,
o tempo da medida de semiliberdade é zerado a partir do início do cumprimento da
medida, ou seja, o adolescente que cumpriu a internação até 2 anos e 11 meses,
poderá cumprir a segunda medida por igual período.
No que diz respeito à internação, o artigo 122, estabelece que ela deverá ser aplicada
quando:
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta.
Entretanto, a realidade aponta o uso indiscriminado da decretação de internação
provisória. Fazendo uso do primeiro inciso, autoridades judiciárias fundamentam suas
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decisões por manterem internados provisoriamente adolescentes que não possuem
passagens anteriores pelo sistema. O entendimento de grave ameaça perpassa pela
compreensão subjetiva daqueles envolvidos no julgamento do suspeito do ato.
Presente na audiência, a defensoria pública defende que subtrair um bem de um
terceiro apenas encostando a mão na bermuda afirmando estar armado não
corresponde uma grave ameaça. Já o Ministério Público possui entendimento contrário
e compreende que tal atitude corresponde sim a uma grave ameaça. Seguindo o
entendimento do MP, na maioria das vezes, o juiz concorda e fundamenta a
internação provisória com base neste argumento. Considerando que atos infracionais
relacionados ao patrimônio representam a maioria dos motivos que ocasiona a
internação provisória do adolescente, se a situação fosse tratada com o viés da
medida socioeducativa da reparação do dano, muitas unidades socioeducativas não
estariam superlotadas.
Embora os autores Nils Christie e Louk Hulsman tenham formulado suas concepções
teóricas com base em experiência conquistada junto ao público adulto, o sofrimento
assimilado pelos adolescentes privados de liberdade não destoa do sofrimento sentido
por àqueles que já alcançaram à maioridade. Assim, as contribuições dos autores são
valorosas e nos permite tecer alguns apontamentos na direção de ações que possam
substituir a opção pela privação de liberdade.
Nils Christie (1998) aponta uma grande falha no sistema de justiça: o fato da vítima
não ser o principal personagem da ação. Enfatiza que o processo é conduzido por
pessoas que se apresentam como representantes das partes, mas que mantêm uma
longa distância das vítimas. Sinaliza que a maneira de solucionar essa questão é
trazer a vítima para assumir uma posição central no processo. (CHRISTIE, p. 160,
161)
Complementando o pensamento de Nils Christie, Hulsman (1993) enfatiza que o
caminho menos eficaz para se responsabilizar uma pessoa pelo dano causado a outra
é privá-la de liberdade e, quanto a isso, pondera

Gostaríamos que quem causou um dano ou um prejuízo sentisse
remorsos, pesar, compaixão por aquele a quem fez mal. Mas, como
esperar que tais sentimentos possam nascer no coração de um
homem esmagado por um castigo desmedido, que não compreende,
que não aceita e não pode assimilar? Como este homem
incompreendido, desprezado, massacrado, poderá refletir sobre as
consequências de seu ato na vida da pessoa que atingiu? Aliás, que
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meios teria para reparar o atenuar o mal que causou se, preso, sem
trabalho ou recebendo um ínfimo salário, à medida que o tempo
passa, vai se tornando mais e mais insolvente? Para o encarcerado,
o sofrimento da prisão é o preço a ser pago por um ato que uma
justiça fria colocou numa balança desumana. E, quando sair da prisão
terá pago um preço tão alto que, mais do que se sentir quites, muitas
vezes acabará por abrigar novos sentimentos de ódio e
agressividade. O sistema penal produz efeitos totalmente contrários
ao que pretende um determinado discurso oficial, que fala em
“favorecer a emenda do condenado”. O sistema penal endurece o
condenado, jogando-o contra a “ordem social” na qual pretende
reintroduzi-lo, fazendo dele uma outra vítima. (CHRISTIE, p. 72, 73).

Hulsman (1993) destaca questões importantes nessa relação vítima x autor. Enfatiza
que “o sistema penal rouba o conflito das pessoas diretamente envolvidas nele”. De
acordo com o norueguês, “quando o problema cai no aparelho judicial, deixa de
pertencer àqueles que o protagonizaram, etiquetados de uma vez por todas como „o
delinquente‟ e „a vítima‟”.
Ainda sobre a vítima o autor discorre

A vítima não pode mais fazer parar a “ação pública”, uma vez que esta “ se
pôs em movimento”, não lhe é permitido oferecer ou aceitar um procedimento
de conciliação que poderia lhe assegurar uma reparação aceitável, ou – o
que, muitas vezes, é mais importante – lhe dar a oportunidade de
compreender e assimilar o que realmente se passou; ela não participa de
nenhuma forma da busca da medida que será tomada a respeito do “autor”;
ela não sabe em que condições a família dele estará sobrevivendo; ela não
faz nenhuma ideia das consequências reais que a experiência negativa da
prisão trará para a vida deste homem; ela ignora as rejeições que ele terá
que enfrentar ao sair da prisão. (CHRISTIE, p. 83).

Hulsman (1993) aponta que esse distanciamento entre vítima x autor é intensamente
negativo. Com a possibilidade de se promover a aproximação entre os protagonistas
do processo, a vítima poderia compreender o contexto envolto à prática do ato. Teria a
chance de participar do processo decisório colaborando na escolha da melhor medida
a ser tomada a respeito do autor.
Sobre o sistema penal, Hulsman ressalta que ele impõe apenas um tipo de reação ao
acontecimento, que se refere à reação punitiva. Em sua opinião, é muito mais raro do
que se imagina que a vítima queira realmente punir alguém pelo acontecimento que
sofreu. (HULSMAN, 1993, p.84).
Dois

caminhos

apontam

para

o

desencarceramento:

Um

deles

seria

a

descriminalização de acontecimentos que hoje são considerados crimes. Outro seria a
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substituição da medida privativa de liberdade por outras que possam promover a
reparação do dano causado de forma que a vítima seja envolvida no processo.
De acordo com Hulsman, descriminalizar é tirar parte da realidade social do sistema
penal. Entretanto, o que se vivencia hoje é a judicialização das expressões da questão
social. O movimento que Hulsman propõe é o contrário do que se apresenta em
ascensão no Brasil. Atualmente, se judicializa nas varas de execução das medidas
socioeducativas situações que envolvem conflitos de adolescentes no ambiente
escolar. Um local que deveria ser pioneiro em exemplos de mediações de conflitos,
considerando que a maioria dos processos envolve conflitos entre estudantes e entre
estes e corpo docente. Nestes casos, adolescentes respondem, na maioria das vezes,
por ameaça ou lesão corporal. Outras situações que emergem com frequência
naquelas instâncias são situações relativas a conflito familiar. Os atos infracionais
atribuídos aos adolescentes cujos processos são relacionados a questões familiares
se assemelham aos dos adolescentes que se envolvem em conflitos nas escolas.
Nos casos citados, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar, bastaria que
uma equipe empenhada em mediar conflitos fosse acionada para que não houvesse a
necessidade de buscar o sistema de justiça, que por sua vez, dificilmente apresentaria
uma solução ao caso que se afastasse do viés punitivista.
No que tange ao espaço escolar, tendo em vista que conflitos entre estudantes e entre
estes e funcionários ocorre diariamente, seria importante que cada escola tivesse um
ou mais profissional apto a mediar situações conflituosas. Já em relação aos conflitos
surgidos no ambiente familiar, seria imprescindível que em cada espaço destinado ao
atendimento às famílias existisse uma equipe designada para esse fim. Assim, a
família que sentisse necessidade de acionar alguém para auxiliá-la em momentos
difíceis no relacionamento entre seus entes deixaria de procurar a justiça e passaria a
buscar pessoas preparadas em mediação de conflitos e que ainda conhecessem a
realidade do território no qual está inserida.
Nos demais casos em que o processo judicial já foi instaurado, sendo a vítima
convidada e, consequentemente, manifestando o desejo de participar do processo,
haveria uma grande possibilidade de muitos casos não culminarem em medidas
privativas de liberdade. No decorrer do processo judicial, o dano poderia ser reparado
e a vítima, maior interessada na solução do problema, teria se sentido satisfeita com a
medida adotada.
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O diálogo aqui proposto e que vai chegando ao final buscou apresentar argumentos e,
por conseguinte, destinar um novo olhar em direção às respostas apresentadas pelo
Estado e sistema de justiça no tocante à prática de ato infracional. O texto demonstrou
que é possível modificar os sistemas, socioeducativo e penal. Mostrou que o conceito
de crime é algo criado pelos homens e que basta uma escolha política para se
criminalizar ou descriminalizar algo. Enfatizou que podem existir outras maneiras de se
responsabilizar uma pessoa pelo ato cometido e que a privação de liberdade é o meio
menos eficaz de fazer uma pessoa refletir sobre o ato que cometera. Por fim, o texto
apresenta alternativas que visam diminuir a quantidade de pessoas privadas de
liberdade no Brasil bem como proporcionar uma resposta mais humanizada que busca
atender, sobretudo, aos interesses da vítima, ainda hoje peça excluída dos processos.
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A POLÍTICA DE SOCIOEDUCAÇÃO NO CONTEXTO DOS PROJETOS DE LEI DO
SENADO Nº 219/2013 E Nº 333/2015: BREVES REFLEXÕES QUANTO AO
ENRIJECIMENTO E RISCOS IMPLICADOS NA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Douglas Dal Molin1
Silmara Carneiro e Silva2

Resumo: Novos Projetos de Lei do Senado (PLS), aprovados recentemente, deixam a
medida socioeducativa de internação mais rígida e fortalecem o seu caráter punitivo em
detrimento da garantia dos direitos humanos dos adolescentes no Brasil, conforme
dispostos na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). O
PLS nº 219, de 2013, juntamente com o parecer nº 34, de 2017, e o PLS nº 333/2015,
aumentam, respectivamente, para oito anos o período máximo de internação, para
adolescentes que cometerem crimes hediondos, e para dez anos o tempo máximo de
internação, que até então é de três anos, para jovens entre dezoito e vinte e seis anos, que
cometam o ato infracional antes de completar os dezoito anos de idade. Diante destas
proposições legislativas, objetiva-se refletir, no presente artigo, sobre as implicações dos
respectivos Projetos de Lei para a Política de Socioeducação e sobre quais são os riscos
que tais implicações oferecem aos adolescentes que cumprem a medida de privação de
liberdade. A pesquisa se caracteriza como exploratória e pretende discutir sobre tal
fenômeno a partir de revisão bibliográfica e análise documental, partindo do estudo de
autores referenciais para a temática e das leis e projetos de lei correlatos, conforme o
exposto. Como resultado, evidencia-se com as novas proposições legislativas, o
enrijecimento do aspecto protetivo e socioeducador da Política de Socioeducação, em favor
do fortalecimento do fator punitivo da medida de internação, e as consequências negativas
dessas implicações associadas aos riscos da institucionalização do adolescente.
Palavras-chave: Socioeducação; Projetos de Lei do Senado; Privação de liberdade;
Implicações e Riscos ao Adolescente.
1. INTRODUÇÃO
No Brasil, um dos desafios atuais das políticas de proteção ao adolescente, envolve
as discussões sobre a socioeducação e o adolescente em conflito com a Lei. Este estudo
levanta questões pautadas na internação desses adolescentes e em dispositivos jurídicos
dos novos projetos de Lei aprovados no ano de 2016 no Senado Federal, que podem deixar
a medida socioeducativa de internação mais rígida.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado no ano de 1990, é um
conjunto de normas jurídicas que objetiva a proteção integral da criança e do adolescente no
1
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Brasil, que resulta das prerrogativas da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e da
luta por direitos dessa parcela da população no país (SCHMIDT, 2007).
O ECA, regulamentando os dispositivos constitucionais de proteção à criança e ao
adolescente, dispõe de direitos e garantias sobre diversas esferas que envolvem as crianças
e adolescentes: Saúde; Educação; Rede de apoio; Família; Trabalho; Lazer, e; Medidas a
serem tomadas quando há descumprimento de Leis e, entre outras previsões, dispõe, em
parte especial, sobre as medidas socioeducativas a serem aplicadas aos adolescentes em
conflito com lei (BRASIL, 1990).
Conforme o artigo 228 da Constituição Federal “São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.” (BRASIL, 1988).
Conforme o ECA, é adolescente aquele indivíduo que possui entre doze e dezoito
anos incompletos. Na sessão I do capítulo IV, o ECA apresenta as seis medidas
socioeducativas possíveis de serem aplicadas ao adolescente que comete ato infracional,
são elas: I – Advertência; II – Reparação de dano; III – Prestação de serviços à comunidade;
IV – Liberdade assistida; V – Inserção em regime de semiliberdade; VI – Internação em
estabelecimento educacional. (BRASIL, 1990).
Além do ECA, ampliando as suas disposições quanto a regulação e execução das
medidas socioeducativas, foi aprovada no Brasil a “Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012”
(BRASIL, 2012, s/n), a Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE). O SINASE, entre outros aspectos, trata da medida socioeducativa de internação,
que, nesta lei, é apontada como a medida mais grave dentre as seis, conforme previstas no
ECA. De acordo com o SINASE o máximo de tempo atribuído à medida socioeducativa de
internação é de três anos em instituição de privação de liberdade. (BRASIL, 2012).
Note-se a importância deste conjunto de leis para assegurar mínimas condições de
exequibilidade à política de proteção às crianças e adolescentes brasileiros. Porém,
recentemente, mais especificamente no ano de 2016, foram aprovados no Senado Federal
os Projetos de Lei (PLS) nº 333/2015 e nº 219, de 2013 (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017) que
vão contra as disposições do ECA e do SINASE. O Projeto de Lei de 2015 aumenta para
dez anos o tempo máximo de internação, que até então é de três anos, para jovens entre 18
(dezoito) e 28 (vinte e oito) anos, que cometeram o ato infracional antes de completar os
dezoito anos de idade (BRASIL, 2015). No mesmo sentido, o Projeto de Lei de 2017
aumenta para oito anos o período máximo de internação, que segundo o ECA é de três
anos, para adolescentes que cometerem crimes hediondos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2017).
Dessa forma, nota-se o fortalecimento do caráter punitivo da medida socioeducativa
em detrimento da garantia dos direitos humanos dos adolescentes no Brasil, conforme
dispostos no ECA e no SINASE. Diante desse problema, neste trabalho indaga-se quais são
2
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os riscos que tal fortalecimento oferece aos adolescentes em conflito com a Lei na medida
de privação de liberdade? Neste sentido, este artigo tem por objetivo refletir sobre as
implicações dos Projetos de Lei do Senado para a Política de Socioeducação e sobre quais
os riscos que as mesmas oferecem aos adolescentes que cumprem a medida de privação
de liberdade.
Para tanto, a pesquisa realizada se caracteriza como exploratória documental. Nesta
modalidade de pesquisa, o tema, seja qual for, exige que se procure conhecer as questões
que o envolve, fazer a ruptura com os pré-conceitos, se aproximar do real, livre de
subjetivação, e dominar as questões teóricas inerentes ao assunto. Essas exigências podem
ser preenchidas com a pesquisa exploratória (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2012). Segundo Gil
(2002), “[...] é muito útil para o estabelecimento de seu marco teórico, ou seja, para
possibilitar uma aproximação conceituai” (p. 43). Podendo, ainda, explorar as diversas
possibilidades ligadas ao tema e fazer proposições.
É documental, pois o material utilizado para análise é conservado e encontrado em
arquivos e repositórios de órgãos públicos (GIL, 2002). O material analisado é composto por
Leis e Projetos de Lei do Estado, que se enquadram na categoria de documentos públicos.
As pesquisas documentais, nesse sentido, são importantes “[...] porque proporcionam
melhor visão desse problema [...]” (GIL, 2002, p. 47).
Este artigo é dividido em cinco tópicos: 1) Introdução, apresentando a
problematização,

objetivos

e

metodologia;

2)

Panorama

do

adolescente

e

seu

desenvolvimento; 3) Apresentação do ECA, do SINASE e da socioeducação; 4) Os novos
Projetos de Lei do Senado, e; 5) As implicações dos Projetos de Lei do Senado, aprovados,
na Política de Socioeducação e possíveis riscos decorrentes disso.
2. O ADOLESCENTE

Para compreender a medida socioeducativa de privação de liberdade, o porquê dela
apresentar diversos programas, que serão descritos adiante, e entender o motivo do
adolescente não sofrer sansões penais, mas a ele ser assegurada uma medida
socioeducativa é necessário entender o desenvolvimento humano, da infância à
adolescência. Assim é possível estabelecer quem é o adolescente de quem o ECA e o
SINASE tratam.
O desenvolvimento humano é uma subárea de conhecimento estudada por várias
disciplinas e por diversos autores3. Entre eles, destaca-se neste trabalho, um autor que

3

Pode-se citar, como exemplo de importantes autores que contribuíram para o estudo do
desenvolvimento humano, Piaget, Vygotsky e Wallon. Realizando contribuições em disciplinas como
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ganha notoriedade por apresentar estudos sobre desenvolvimento humano e “[...] conceitos
correlatos (idade, crescimento, maturação, estágio e evolução)” (BETTIO; LAURENTI, 2016,
p. 99), é B. F. Skinner. O autor dedicou 70% de sua obra, entre 1930 a 1980, para
apresentar os diversos aspectos do desenvolvimento humano, se tornando uma das
referências ao lado de Piaget e Vygotsky, por exemplo. (BETTIO; LAURENTI, 2016;
VIOTTO FILHO et al., 2009).
Para dar continuidade sobre a compreensão do desenvolvimento humano a partir da
teoria de Skinner, antes é preciso destacar que sua obra dá especial atenção à questão dos
comportamentos, ao pensar o processo de desenvolvimento. Assim, neste escopo, alguns
conceitos muito importantes de retratar. Skinner (2003) diferencia comportamentos não
observáveis e observáveis. O primeiro diz respeito ao pensamento, sonhos, cognição e
sentimentos, por exemplo; O segundo são as ações que o indivíduo realiza no meio. Outros
conceitos que devem ser explicados e que estão relacionados aos conceitos de
comportamento explicitados, são o reforço e a punição.
O reforço: “[...] é um tipo de consequência do comportamento que aumenta a
probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer” (MOREIRA; MEDEIROS,
2007, p. 51). Ainda, existem dois tipos de reforço, o positivo e o negativo. A diferença entre
reforço positivo e reforço negativo é simples: Um aumenta a probabilidade de um
comportamento ocorrer com a apresentação de estímulo enquanto a outra aumenta a
probabilidade do comportamento ocorrer com a retirada do estímulo, respectivamente
(MOREIRA; MEDEIROS, 2007; SKINNER, 2003). Como exemplo do reforço positivo, basta
pensar na pessoa que acena para outra com a intenção de cumprimenta-la, se a segunda
pessoa responde com um aceno (apresentação de um estímulo), a probabilidade da
primeira pessoa voltar a cumprimenta-la será maior. Enquanto o reforço negativo pode ser
identificado quando, por exemplo, o indivíduo está de pé no ônibus em movimento e se
segura para não cair. Ou seja, a ação de segurar-se dentro do ônibus em movimento é
mantida porque impede a pessoa de cair. Retira-se o estímulo aversivo (cair dentro do
ônibus) e, dessa forma, a probabilidade de segurar-se novamente aumenta.
A punição é contrária ao reforço. Ou seja, enquanto o reforço aumenta a
probabilidade do comportamento ocorrer novamente, a punição diminui as chances de que
aquele comportamento volte a ocorrer (SKINNER, 2003).
Punição, [...], é um tipo de consequência do comportamento que torna sua
ocorrência menos provável. A distinção entre punição positiva e punição
negativa incide na mesma distinção feita com relação ao reforço (positivo
ou negativo): se um estímulo é acrescentado ou subtraído do ambiente.
Psicologia, Pedagogia, Biologia, filosofia e Medicina. (BETTIO; LAURENTI, 2016; VIOTTO FILHO et
al., 2009).
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Tanto a punição positiva como a punição negativa diminuem a
probabilidade de o comportamento ocorrer (MOREIRA & MEDEIROS,
2007, p. 70, grifo do autor).

Como exemplo de punição positiva, toma-se a seguinte situação: Se uma criança faz
algo que a mãe não gostou e essa mãe dá um tapa no filho, é provável que a criança não
faça aquela ação novamente para evitar o estímulo aversivo que é o tapa. Para exemplificar
a punição negativa, pode-se imaginar um adulto que cometeu uma infração de trânsito e
teve a sua carteira de motorista retirada, dessa forma, pode diminuir as chances de cometer
aquela infração novamente para evitar a retirada do estímulo reforçador (a sua carteira de
motorista); Ou, ainda, um pessoa adolescente que comete um ato infracional e perde a
liberdade. Assim espera-se que aquela infração não volte a ocorrer, para evitar perder a
liberdade novamente. (MOREIRA & MEDEIROS, 2007).
A criança desde o momento em que nasce é provida de habilidades naturais,
permitidas através da herança hereditária e biológica, e que se desenvolvem, amadurecem
ou regridem durante a vida do indivíduo conforme sua relação com o meio social. Nesse
aspecto pode ser discutido sobre o comportamento respondente, que seriam instintos ou
comportamentos involuntários, como os reflexos (piscar o olho ao entrar um cisco, respirar
naturalmente, contração do coração para bombear sangue, etc). Os comportamentos
respondentes possibilitam e dão as habilidades necessárias para a interação com o meio e,
consequentemente, a realização de comportamentos voluntários, ações no meio, esses
chamados de comportamento operante. (SKINNER, 2003; VIOTTO FILHO et al., 2009).
A criança desde o nascimento tem o movimento de sucção com a boca, essa ação
reflexa permite que, a mãe ao colocar o seio na boca da criança, ela sugue o leite materno e
se alimente. Matar a fome ao beber o leite se torna um reforçador primário, que fará com
que a criança busque o seio novamente para saciar-se quando estiver faminta. Ainda há o
reforçador condicionado, que é a obtenção de carinho, afeto e atenção que recebe no
momento do aleitamento, por exemplo. Para conseguir o alimento a criança pode chorar e
ao perceber que toda vez que chora ela ganha o seio da mãe para alimentar-se, a criança
aprende um novo comportamento: Chorar para ganhar o alimento e, então, satisfazer-se.
Nesse exemplo pode ser visto a relação entre comportamentos respondentes e operantes,
habilidades biológicas e ações realizadas no meio reforçadas pela consequência. (ABIB,
2001; MOREIRA & MEDEIROS, 2007).
O mesmo princípio se aplica a outras situações durante a vida da criança. Se ela
ganha o que quer, um brinquedo por exemplo, ao fazer determinada ação, é provável que
ela volte a repetir a ação para conseguir aquilo novamente. Mas a vida e o desenvolvimento
das pessoas estão contingenciados a diversas agências controladoras, que são a família, a
escola, os grupos dos quais participa, igreja, governo, economia, entre outros. A relação
5
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entre as outras pessoas, o ambiente e a criança, vai modificar os comportamentos do ser
humano ao mesmo passo em que esse modifica o ambiente à sua volta. (ABIB, 2001;
SKINNER, 2003).
Nas diversas esferas da vida do indivíduo são estabelecidas regras, que podem ser
cumpridas ou não, dependendo da sua consequência. Em um primeiro momento as
principais pessoas com quem a criança convive são os pais e professores. Esses podem
assumir lideranças e estabelecer contingências em que ocorra a monitoria positiva4,
cumprimento de regras pré-estabelecidas, recompensas naturais5 por comportamentos
adequados e desaprovação de comportamentos inadequados. Dessa forma, o indivíduo
aprende a identificar situações e quais ações emitir adequadamente, desenvolve valores,
virtudes e expande suas possibilidades hereditárias. (ABIB, 2001; BATISTA, 2013;
SKINNER, 2003).
A maturidade e a idade do indivíduo também tem seu papel no desenvolvimento
humano. Dependendo da idade, pode ser que comportamentos passem a ocorrer com maior
frequência e em mais situações semelhantes ou, ainda, diminuam sua ocorrência. Se a
criança, durante sua infância, é privada de afeto, não tem suas necessidades atendidas,
estabelece contingências pouco reforçadoras ou punitivas, é provável que no final da
infância ou na adolescência (período em que passa a conviver com mais pessoas e
diferentes grupos) ela passe a procurar grupos que reforcem seus comportamentos. É
nesse momento que a vinculação com pares desviantes é aumentada. (BATISTA, 2013;
SKINNER, 2003).
Na adolescência os aspectos hereditários ainda não atingiram uma maturidade
biológica e o repertório comportamental ainda está aumentando e se desenvolvendo. Antes,
na infância, os principais pares se restringiam aos pequenos grupos aos quais a criança
fazia parte (família e escola principalmente). A partir da adolescência o número de grupos
com os quais passa a conviver aumenta. E os comportamentos que passa a estabelecer
com o meio e com as agências controladoras vai depender, sobretudo, do repertório
adquirido ao longo de sua vida até o momento. (ABIB, 2001; BATISTA, 2013; SKINNER,
2003).
Outro aspecto importante de descrever para o entendimento do que foi apresentado
é o tempo entre a ação e a consequência. Se a criança ao apresentar uma ação adequada é
reforçada pelos pais depois de muito tempo em que a ação se realizou, então será mais
difícil ela compreender o motivo do reforço. Com a falta imediata de reforço, pode ser que
4

Acompanhar as atividades da criança, possibilitar sua autonomia e estar atento às necessidades da
criança, possibilitando seu desenvolvimento (BATISTA, 2013).
5
Diferente das recompensas arbitrárias, a recompensa natural é aquela que ocorre como
consequência natural de uma ação. Por exemplo, estudar e, como consequência, tirar notas altas no
boletim (MOREIRA & MEDEIROS, 2007).
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comportamentos adequados deixem de ser realizados. Normalmente comportamentos
indesejados são punidos com maior rapidez do que os comportamentos ideais são
reforçados, dessa forma a criança pode apresentar birra ou outros comportamentos
inadequados para ganhar atenção, por exemplo, podendo também ter menor capacidade de
suportar frustrações. Levando essa ideia para a adolescência, o indivíduo pode não
perceber as recompensas que surgem a longo prazo com um comportamento adequado,
como a promoção em um emprego ou o aumento de salário. Assim, o adolescente,
buscando consequências reforçadoras imediatas para ele, pode passar a praticar furtos para
conseguir o dinheiro que levaria muito tempo para conseguir trabalhando legalmente. Assim
um repertório de atos infracionais pode se instalar. (ABIB, 2001; MOREIRA & MEDEIROS,
2007; SKINNER, 2003).
Nas situações e comportamentos apresentados pode-se observar a relação de
estímulos antecedentes, ação e consequência, que fazem parte do comportamento
aprendido e contingenciado pelo ser humano com o ambiente. A aprendizagem ocorre
durante toda a vida, diminuindo, extinguindo6 ou aumento o comportamento conforme a
maturidade, idade e situações aos quais o ser humano estabelece relações.

3. AS LEIS E POLÍTICAS VIGENTES

3.1. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

A necessidade de rever a atenção à criança e ao adolescente no Brasil, junto com o
entendimento que se passou a ter desse público tanto de forma biológica, fisiológica,
psicológica e social, apontaram a importância de fazer e reorganizar uma Política Pública
voltada para eles.
A Constituição Federal de 1988 dispõe que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).

O ECA (BRASIL, 1990), entra em vigência no ano de 1990 e é a Lei que “[...] dispõe
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” (ART. 1º). Em seu parágrafo único das
disposições preliminares, diz que

6

A extinção ocorre quando um reforçador é cessado e o comportamento deixa de ocorrer pela falta
de reforço que antes era apresentado (MOREIRA & MEDEIROS, 2007).
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Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade,
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social,
região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as
famílias ou a comunidade em que vivem. (BRASIL, 1990, ART. 3º, parágrafo
único).

Com esse parágrafo, o ECA prevê, o completo e ideal desenvolvimento da criança e
do adolescente nas diversas esferas da sua vida pessoal e em sociedade. Os direitos e
garantias à vida começam desde o momento da gravidez da mulher, que pode receber
acompanhamento durante toda a gravidez, acompanhante durante o parto, instituições e
condições adequadas à mãe e ao bebê, orientações aos pais após o parto, entre outros
direitos e disposições. Além de apontar as obrigações da família, sociedade, município,
órgão estadual e federal com a criança e o adolescente, bem como quem deve manter os
programas executores e orçamentários. (BRASIL, 1990).
No que concerne à privação de liberdade do adolescente, foco deste artigo, o ECA
traz no Título III, sobre as práticas de ato infracional,
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal. Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para
os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do
fato. (BRASIL, 1990, p. s/n).

Ou seja, o adolescente é considerado inimputável por não ter o discernimento total
de seus atos, como teria um adulto. O adolescente pode não medir suas consequências a
médio ou longo prazo, fazendo com que sua relação com a realidade, com a punição e com
o processo jurídico não sejam adequadas, levando em conta que ainda está se
desenvolvendo físico, psicológico e socialmente. (SERRO et al., 2012).
Das medidas socioeducativas, a que está em discussão nos projetos lei, estudados
neste artigo, é a privação de liberdade. Essa é a sexta medida socioeducativa disposta no
ECA, no capítulo IV.
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das
previstas no art. 101, I a VI (BRASIL, 1990, p. s/n, grifo nosso).

A medida aplicada ao adolescente deve levar em consideração suas capacidades
físicas e psicológicas para o cumprimento da mesma, bem como a gravidade e as
8
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circunstâncias em que o ato infracional ocorreu, para que seja designada a medida mais
adequada. O adolescente que necessite de atendimento especializado, por doença ou
deficiência mental, deverá recebe-lo. (BRASIL, 1990).
A sessão VII, do capítulo IV, apresenta os aspectos da internação. É uma medida
privativa de liberdade em unidade educacional, que colabore e respeite as condições de
quem está em desenvolvimento, como apontado anteriormente neste artigo. A cada seis
meses a medida deverá ser reavaliada a cada seis meses, de forma fundamentada, para
verificar a necessidade de manter ou fazer a progressão de medida. (BRASIL, 1990).
Sempre deverá ser aplicada a medida mais adequada ao adolescente, sendo a
internação a última medida a ser avaliada como possível.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratarse de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a
pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta. (BRASIL, 1990, p. s/n).

O adolescente também deve ter seus direitos atendidos, acesso a atividades de
ensino e recreação e, ainda, poder cultuar suas crenças e religião, se assim quiser. Poderá
receber visitas e se comunicar com familiares e amigos, obedecendo as normas exigidas
para tal situação. (BRASIL, 1990).
Destaca-se, o que pode ser considerado de maior valor para esta pesquisa, os
seguintes parágrafos do Art. 121 da sessão VII:
[...] § 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a
três anos. § 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou
de liberdade assistida. § 5º A liberação será compulsória aos vinte e um
anos de idade. [...]. (BRASIL, 1990, p. s/n).

Dessa forma, o ECA (BRASIL, 1990) entende, a partir do período do
desenvolvimento em que o adolescente está e das garantias e possibilidades da sociedade,
da família e do poder judiciário, que o período máximo de internamento deve ser de até três
anos. Devendo o Estado, após esse tempo, incluir o adolescente em outra medida que
melhor colabore para o que as medidas socioeducativas e o ECA se propõem.
3.2. Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
Como forma de ampliar as disposições do ECA e regulamentar “[...] a execução das
medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional” (ART. 1º), entra em vigor a
9
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Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 2012).
O SINASE é entendido como o conjunto de disposições, princípios, regras e critérios
que abrangem as medidas socioeducativas e suas execuções, os direitos dos adolescentes,
suas necessidades, seus deveres, proteção, disponibilidade orçamentária e órgãos
responsáveis. Delega funções e obrigatoriedades a federação, estados e municípios.
(BRASIL, 2012).
As medidas socioeducativas têm como objetivo
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; II - a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de
direitos, observados os limites previstos em lei (BRASIL, 20120, ART. 1º,
parágrafo 2º).

Para atender os objetivos propostos, as agências e sistemas responsáveis devem
implementar, organizar, fazer manutenção e subsidiar os programas que executam as
medidas. A privação de liberdade, sua criação, financiamento e outras disposições são
responsabilidade dos estados, que devem elaborar um plano em conformidade com o ECA
e o SINASE (BRASIL, 2012).
A sessão III do capítulo IV especifica as condições para os programas de privação de
liberdade, em que as equipes e o pessoal envolvido deve estar capacitado, sem
antecedentes criminais e prática profissional anterior com adolescentes por no mínimo dois
anos. Ainda, a estrutura da unidade deve ser compatível com o que o SINASE dispõe e
deve ser suficiente para atender as necessidades e atividades inerentes à privação de
liberdade. (BRASIL, 2012).
O capítulo I do título II, “da execução das medidas socioeducativas” (BRASIL, 2012,
p. s/n), traz como disposições gerais o seguinte:
Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos
seguintes princípios: I - legalidade, não podendo o adolescente receber
tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; II - excepcionalidade
da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo se meios
de autocomposição de conflitos; III - prioridade a práticas ou medidas que
sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das
vítimas; IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; V - brevidade
da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que
dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
7
Criança e do Adolescente) ; VI - individualização, considerando-se a idade,
7

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
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capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; VII - mínima
intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da
medida; VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de
etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou
sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e IX fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo
socioeducativo. (BRASIL, 2012, p. s/n, grifo do autor).

O SINASE ainda apresenta as disposições para atendimento integral a saúde do
adolescente, os procedimentos em caso de saúde mental comprometida ou deficiência, para
que a medida socioeducativa seja aplicada de forma que o adolescente possa cumprir sem
prejuízos em sua condição. (BRASIL, 2012). Aquele que tiver problemas com álcool ou
outras drogas também deverá receber atendimento especializado e multiprofissional. E
medidas disciplinares também são descritas, para regulamentar formas de impedir
comportamentos inadequados dentro da unidade de socioeducação. Perder tempo de visita
dos familiares caso o adolescente cause algum tipo de dano estrutural, por exemplo.

3.3. A socioeducação

Ao falar de adolescente em conflito com a Lei e medidas socioeducativas, é
importante pontuar e esclarecer o que é a socioeducação. Primeiramente, é uma Política
Pública, que acordado entre sociedade e Estado procura resolver problemas atuais e
demandas sociais relacionadas a adolescentes em conflito com a lei. Tanto o ECA como o
SINASE, são legislações que dispõe sobre previsões sobre o conjunto de ações que
envolvem a formulação, implantação e implementação de Políticas Públicas Sociais voltadas
à infância e à adolescência. Quando essas demandas não são resolvidas a partir das
próprias comunidades, famílias e ou sociedade, faz-se necessária a participação estatal
(PEREIRA, 2009). O ato infracional cometido pelos adolescentes, na medida em que é
discutido e regido pelo ECA e pelo SINASE, passa a obter tratamento estatal. Esse
tratamento é oferecido através do conjunto de ações que compõem as políticas públicas de
proteção ao adolescente e ainda o tratamento judicial de apuração e julgamento e aplicação
das medidas socioeducativas. (BRASIL, 1990; BRASIL, 2012; PEREIRA, 2009).
As leis especiais que compõem a Política de Socioeducação são o ECA e o SINASE
(BRASIL, 1990; BRASIL, 2012), por isso a importância de descrever alguns dos seus
aspectos anteriormente. A Política de Socioeducação é composta por plano, estratégias,
programas, executores e fundos que possibilitem sua função enquanto política pública e
social (VIEIRA, 2009). A história do Estado brasileiro e a condição da população fez com
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
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que fossem necessárias formas políticas específicas (VIEIRA, 2009), como a da
socioeducação para adolescentes autores de atos infracionais. Também é uma “política
educacional” (SILVA, 2012, p. 112). Isso quer dizer que é uma educação para o adolescente
desenvolver ou reconstruir seus diversos laços sociais nas diferentes esferas da vida em
liberdade (SILVA, 2012). É nesse sentido que os programas apresentados anteriormente e
disponibilizados nas unidades de atendimento socioeducativo são importantes e precisam
ser executados.
A individualidade do adolescente é elevada a uma necessidade de se entrelaçar aos
interesses sociais adequados que serão reforçadores das suas boas condutas. Essa
educação para as relações sociais envolve a família, a sociedade e o Estado em torno do
bem-estar físico, psicológico e social dos adolescentes, dispondo-lhes educação, lazer,
saúde e demais direitos, promovendo-lhes meios para a sua socialização nos aspectos mais
amplos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2012a; SILVA, 2012). A partir do que Vieira (2009) discorre
sobre Política e Política Pública, pode-se dizer que a “política” da política de socioeducação,
tem um sentido muito específico que remonta ao meio que o Estado se utiliza para alcançar
seus fins. Ainda segundo autor, esse meio é principalmente, de modo particular, a força. A
coerção, ou violência, não é o único instrumento, mas é um dos principais meios pelo qual o
Estado

tenta

manter

a

coesão

estatal,

interesses

públicos

e

privados

e

a,

contraditoriamente, proteção integral ao adolescente (VIEIRA, 2009). Também, essa política
educacional envolve, entre várias situações, instituições e saberes, o aspecto legislativo, do
qual destaca-se o ECA e o SINASE, não se restringindo aos aspectos coercitivos, mas
assumindo um caráter educativo.
É importante pontuar e entender que o que foi descrito até agora neste artigo, no que
envolve o desenvolvimento do adolescente e os aspectos do ECA e do SINASE, são
aspectos que caracterizam a Política de Socioeducação. Por envolver diversos fatores,
órgãos, instituições e áreas e saberes distintos, seu desenvolvimento é tão complexo, assim
como sua execução e manutenção.
4. PROJETOS DE LEI DO SENADO

4.1. Projeto de lei do senado nº 333, de 2015
Esse PLS “altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e
as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e 12.594,
de 18 de janeiro de 2012 (SINASE)” (BRASIL, 2015a, p. 01). Ou seja, o PLS 333/2015
pretende alterar disposições do ECA e do SINASE quanto ao internamento de adolescentes
12
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que cometerem atos infracionais e agrava a pena de adultos que usarem adolescentes em
práticas ilegais ou facilitarem a fuga de adolescentes das unidades de internação.
Pretende aplicar-se a pessoas entre 18 e 28 anos de idade que tenham cometido ato
infracional antes de completar os dezoito anos de idade. A medida não tem tempo de
internamento fixo determinado, devendo ser revisto a cada seis meses para avaliar a
necessidade de manter o adolescente ou não em privação de liberdade. O adolescente após
completar os dezoito anos de idade deve ficar separado dos outros internos e, também,
deve continuar participando das atividades pedagógicas, profissionalizantes e educacionais.
(BRASIL, 2015b).
O PLS 333/2015 aponta que o tempo de internamento permanecerá de até três anos,
com liberação aos 21 anos de idade, salvo casos dispostos no parágrafo 3 do art. 122. Que
diz:
O autor de ato infracional cumprirá até 10 (dez)anos de medida de
internação em regime especial de atendimento socioeducativo, desde que
tenha praticado, mediante violência ou grave ameaça, conduta descrita na
legislação como crime hediondo ou homicídio doloso (BRASIL, 2015b, p.
02).

Dessa forma, e dentro do que está especificado acima, o período de internação, que
até então é de três anos, pode passar para até dez anos caso o PLS seja aprovado sem
alteração na revisão e, depois, seja sancionado pelo presidente da república.
Ainda, o PLS traz disposições a respeito da corrupção de menores por adultos,
utilização de adolescentes para cometer crimes e outras situações, que agravam a pena do
adulto (BRASIL, 2015b). Porem, tais disposições não serão abordadas aqui por fugirem do
tema central.
4.2. Projeto de lei do senado n°219, de 2013, e parecer nº 34, de 2017
O PLS 219/2013 agrava a pena para adultos pela corrupção ou facilitar a corrupção
de adolescentes. Praticar crimes com adolescentes ou facilitar o ato infracional por ele
poderá aumentar o tempo de reclusão do adulto. (BRASIL, 2013).
Em 2017 foi aprovado o parecer nº 34, de 2017, que incrementa a pena para a
corrupção de adolescentes apresentada no PLS 219/2013 e da outras providências. Nesse
parecer, é apresentado que o prazo máximo de internação deverá ser de até três anos,
como é atualmente, salvo o que é estabelecido no parágrafo três do art. 122: “O autor de ato
infracional cumprirá até oito anos de medida de internação em regime especial de
atendimento socioeducativo, desde que tenha praticado, mediante violência ou grave
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ameaça, conduta descrita na legislação como crime hediondo” (p. 09). Nesse caso, a
privação de liberdade terá liberação compulsória aos 26 anos de idade. (BRASIL, 2017).
Ou seja, caso esse PLS seja aprovado na câmara dos deputados sem alteração na
revisão e, posteriormente, for sancionado pelo presidente da república, então, entra em
vigor como Lei e o adolescente poderá permanecer em privação de liberdade por até oito
anos (BRASIL, 2017).
Esse PLS, junto com o parecer 34/2017, se assemelham com o PLS 333/2015. A
principal diferença entre eles é que um pretende deixar o autor de ato infracional em
privação de liberdade por até dez anos e o outro por até oito anos.

5.

IMPLICAÇÕES

DOS

NOVOS

PROJETOS

DE

LEIS

NA

POLÍTICA

DE

SOCIOEDUCAÇÃO E POSSÍVEIS RISCOS

Foi necessário tratar do desenvolvimento humano que envolve o adolescente, e
todas as pessoas, as Leis vigentes, os projetos de Lei e suas características que visam a
mudança, para então refletir as implicações dos PLS na política de socioeducação e os
possíveis riscos associados.
Se uma política pública ocorre como uma ação do Estado em conjunto com
instituições e membros da sociedade civil, para resolver problemas práticos que não
puderam ser controlados pela comunidade, associações, famílias, organizações, entre
outros, então, houve uma falha em diversos setores da sociedade e do próprio Estado, que
não pôde suprir de imediato as necessidades da população. Aumentar o tempo de
internamento do adolescente é buscar uma “cura”, remediar o problema depois que já está
instalado, utilizando maior punição e coerção, ao invés de buscar medidas para prevenir
novos atos infracionais e impedir que seja necessário pensar PLS como as que estão
propostas.
Durante o período de privação de liberdade o adolescente, mesmo tendo direito à
visita de família e amigos, acaba se distanciando do convívio familiar, que, salvo casos de
famílias negligentes ou que reforçam atos infracionais, é o grupo que deveria ser
aproximado, visando servir de estímulos positivos no adolescente. Mesmo com a internação
ocorrendo no município mais próximo da cidade onde reside a família, anos em privação de
liberdade pode afastar mais o adolescente deles e acabar criando vínculos com pares
desviantes dentro da unidade de internação. (BRASIL, 1990; BRASIL, 2012; BATISTA,
2013).
A institucionalização até os 26 ou 28 anos de idade também fará com que o
adolescente fique por mais tempo utilizando os programas pedagógicos e técnico14
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profissionais da unidade de privação de liberdade. Isso exige que os programas sejam
extremamente eficientes, para que o adolescente, ao sair da privação de liberdade, tenha
condições cognitivas, motoras, empreendedoras, técnicas, etc., para conduzir um trabalho
lícito em liberdade. Caso os programas não sejam adequados e efetivos, o adolescente
passará os anos da sua juventude como adulto tendo suas potencialidades possivelmente
regredidas ou estagnadas.
A privação de liberdade, ainda, exige que o sujeito se adapte de forma
comportamental e psicológica. A institucionalização do adolescente faz com que ele
readéque seus comportamentos para sobreviver ao internamento. Necessário pela
convivência com outros adolescentes que podem se destacar por uma vida de atos
infracionais ou pela própria condição do local que será sua casa por todos os anos de
privação de liberdade. A institucionalização e o próprio local que o institucionaliza impõe a
forma de se comportar, as ações permitidas, os horários, as pessoas com quem vai conviver
na mesma casa, etc. Dessa forma, a capacidade de estabelecer seus próprios limites,
relações e comportamentos adequados pode ser perdida, pois fica passivo à imposição da
unidade de internação, que fará isso por ele. Além de impedir o aprendizado de um
repertório adequado de comportamentos, também acaba estigmatizando o sujeito, traz
prejuízos sociais, afetivos, de saúde mental e em outros aspectos da vida. Ainda, quanto
maior o tempo de internamento mais negativo pode ser o resultado após o tempo de
privação de liberdade, impedindo, também, uma boa readequação à vida em liberdade.
(HANEY, 2001, tradução nossa).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi posto neste artigo é possível perceber como o ECA e o
SINASE são coerentes quanto a proteção e atenção à vida da criança e do adolescente,
como resultado de um processo em que se buscou os direitos dessa parcela da população e
que se baseia, também, nas fases do desenvolvimento humano dos quais fazem parte.
Os PLS propostos, se tornarem lei, tais irão contra as disposições do ECA e do
SINASE e também irão contra o que o adolescente precisa no seu período de vida e de
desenvolvimento humano para se tornar um adulto saudável e capaz de conviver de forma
adequada em sociedade.
Portanto, conclui-se que a institucionalização do adolescente não é a melhor medida
a ser tomada aos que cometem ato infracional, seja hediondo ou não. Mas é preciso investir
e desenvolver programas para prevenção e aprimorar os que já existem, procurando forjar
ações e metodologias que estimulem o adolescente a comportamentos positivos no âmbito
15
276

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

do convívio social, ao invés de enrijecer as ações coercitivas, que são potenciais
reforçadoras de comportamentos negativos e, portanto, não propensos à convivência social.
Devendo fazer parte a família, a escola, as comunidades e outras instituições que integram
a sociedade e que tem responsabilidade com a criança e com o adolescente. A política de
socioeducação deve enfrentar os riscos do fortalecimento da natureza coercitiva das
medidas.
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